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Nan Dahlkild

Ferie for folket

- omkring oprettelsen af Dansk Folke-Ferie

»Ingen tør vel benægte, at en »Folke-ferie« frembyder
Mulighed for en Højnelse af Kulturlivet, for Befordring
af Folkesundheden, for Udfoldelse af Livsglæden.« Oluf
Bertolt i Arbejderferier, 1928.

50 år er gået siden vedtagelsen af ferieloven og oprettelsen af Dansk Folke-

Ferie. Ferieloven blev vedtaget af Rigsdagen den 12. april 1938, og Folke-

Ferie blev stiftet af fagbevægelsens organisationer den 17. oktober 1938. De

to begivenheder hænger nøje sammen. Ferieloven sikrede alle arbejdere to

ugers ferie med løn - F olke-Ferie skulle sikre arbejderne noget at holde feri-

en i.l

Sammen med indførelsen af 8 timers arbejdsdagen i 1919 markerer vedta-

gelsen af ferieloven den udvidelse af fritiden, som fandt sted i mellemkrigsti-
den for arbejdere og funktionærer i Danmark og også internationalt. Ero-

bringen af fritiden var et af arbejderbevægelsens klassiske kampmål, og der

knyttedes store forventninger til den nyvundne fritid: »Fritiden er Frihe-

dens F orudsætning«.2Fritidslivet var udgangspunkt for den lange række af

kulturelle og oplysende organisationer, som med AOF i spidsen skulle ska-

be den nye arbejderkultur.
Allerede i slutningen af 30'erne var udviklingen nået så langt, at fritiden

for nogen var blevet et »moderne problem«.38 timers arbejdsdag, weekend-

bevægelse og arbejderferie.
Fritid som politisk krav kan føres tilbage til Socialdemokratiets Gimle-

program fra 1876 med punkter om normalarbejdsdag og forbud mod søn-

dagsarbejde, bl.a. inspireret af engelske industrilove om begrænsningaf ar-

bejdstiden.4 Søndagsarbejde blev forbudt i 1891. Ferie for arbejdere var

ukendt før 1890'erne og var kun et gode for enkelte fag og normalt kun et

par dage. Til gengæld kunne arbejdstiden være mindre intensiv, og søn-

dagsarbejdet havde ofte karakter af klubliv, hvor arbejderne mødtes og spi-
ste frokost sammen.5

Efter århundredskiftet præciseredes kravet om 8 timers arbejdsdagen, og



Tobaksarbejdersker på ferie for første gang i 1913. Ligesom søndagsarbejdetfør århundred-

skiftet foregik denne ferie i forlængelse af arbejdsfællesskabet. Ti tobaksarbejdersker på en

fabrik i København besluttede at cykle ud til en sjællandsk bondegård, hvor de var velkomne,

»hvis de ville sove i høet på loftet, love kun at ryge udenfor gården og iøvrigt ikke genere dyre-
ne«,

Fotografier fra arbejderferier i denne periode er sjældne. Før ferieloven fra 1938 var ferie

især forbeholdt tjenestemænd, funktionærer og de stærkest organiserede faggrupper, og først i

mellemkrigstiden blev fritids- og feriefotografering en del af den begyndende massekultur.

Fra l939 til 1950 organiserede Folke-Ferie »Arbejderferie i Landbohjem« på familiebasis.

Efter F.F. Nyt, 7, 1949.



slagordene 8 timers arbejde, 8 timers fritid, 8 timers hvile blev ført frem ved

1. maj demonstrationer. Flere fag, men stadig et fåtal, fik ferie. Kolonihave-

bevægelsen fik stigende betydning, og Danmarks Kolonihaveforbund stif-

tedes 1908. Ferierejser var begrænsede, og ferieformerne var beskedne og

improviserede i modsætning til f.eks. det højere borgerskabs landliggerkul-
tur i samme periode.

Et eksempel på arbejderferie før 1. verdenskrig er en gruppe københavn-

ske tobaksarbejdersker, der fik en uges ferie i 1913. De cyklede ud til en

sjællandsk bondegård, hvor de fik lov til at overnatte »hvis de ville sove i
høet på loftet, love kun at ryge udenfor gården og iøvrigt ikke genere dyre-
ne«.6

Omkring l. verdenskrigs afslutning skærpedes kampen om arbejdstiden
både internationalt og i Danmark. Kampen gjaldt både 8 timers dagen,
»den engelske uge« med »weekend« og feriespørgsmålet. Særlig aktiv i kam-

pen var weekendbevægelsen i sommeren 1918. Bevægelsen opstod blandt

københavnske murere, som efter syndikalistisk inspiration aktionerede di-
rekte for den engelske uge ved at gå hjem lørdag middag. Murerforbundet
satsede hårdt på konflikten, men gik efter flere voldgiftsdomme konkurs i

efteråret 1918. Til gengæld var arbejdstiden blevet centralt placeret som

overenskomstspørgsmål, og 8 timers dagen indførtes ved overenskomst i

[919.7

Den internationale udvikling
I en række vesteuropæiske lande indførtes 8 timers arbejdsdagen i 1919,
støttet af Den internationale Arbejdskonferences Washingtonkonvention
fra 1919 om 8 timers dagen. I løbet af 20'erne og 30,erne afholdtes en serie

internationale fritidskongresser, og i 1936 vedtoges Geneve-konventionen

om ferie med løn. Ferieloven blev på dette tidspunkt indført i flere lande

med vidt forskellige politiske systemer, som prægede feriens organisering.
I England var organisationen Workers' Travelling Association blevet op-

rettet allerede 1921 af fagforeninger, brugsforeninger og arbejdernes oplys-
ningsbevægelse. Målsætningen var at styrke freden gennem kontakt med

andre nationer. W.T.A. fungerede som rejsebureau, arrangerede arbejder-
rejser og udlejede ferieboliger uden profit. I 1938 åbnede W.T.A. mønster-

feriebyen Rogerson Hall og nåede før krigen at blive Englands tredjestørste
rejseorganisation.

W.T.A.'s feriebyer blev dog overhalet af Samuel Butlin's Holiday
Camps. Butlins feriebyer havde i slutningen af 30,erne plads til 3000-5000

beboere. Feriehusene lå i lige gader med retning mod fællesbygningerne,
b1.a. fælles spisesal, butikker, posthus, billardsalon, biograf, og dansehal,
som dannede rammen om et dagligt program af sport, konkurrencer og for-

lystelser. Et korps af »rødfrakker« forestod enkeltvis eller i grupper de for-

skellige sportsgrene og arrangementer: »ingentingforegår, uden at en eller

Here rødfrakker er ved hånden til at ordne og lede«.8 Med Butlins feriebyer
blev den kommercielle masseturisme sat i system.9
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Butlin's Luxury Holiday Camp i Clacton-on-Sea med plads til 3000 mennesker, indviet i 1938. Me-

dens Workers' Travelling Association ligesom Folke-Ferie havde rødder i mellemkrigstidens politiske
arbejderkultur, repræsenterede Butlins feriebyer massekulturens »business of fun«. Inden for ram-

merne af en fantasifuld feriearkitektur der forenede træk fra ñlmindustriens glamourøse kulisser med

traditionelle forlystelsesparker, opbyggede Butlin stramt organiserede fritidsforbund. Anlægget i

Clacton omfattede 1000 feriehytter med en lang række forlystelser og fælles faciliteter. Et højttalersy-
stem, der dækkede hele lejren, vækkede beboerne kl. 7 om morgenen med musik og annoncerede der-

efter løbende dagens program. Et særligt korps af »rødfrakker« sørgede for de programsatte aktivite-

ter. Efter F.F. Nyt, Sa, 1949.

I Tyskland og Italien blev ferielivet organiseret gennem »Kraft durch

Freude« og »Dopolavoro«. »Kraft durch Freude« blev startet 1933 og ar-

rangerede bl.a. sportsbegivenheder, rejser og ferieophold med stor propa-

gandaeffekt. Formålet var at forme en ny nationalsocialistisk livsstil, som

skulle »omfatte det totalitære menneske fra morgen til aften«.10

Den skandinaviske fritidsmodel kom til udtryk på udstillingen »Fritiden«
i Ystad i 1936. Her vistes bl.a. sport, rejser, camping og elementfritidshuse

ud fra funktionalismens ideer om lys og luft. En af udstillingens plancher
illustrerede forskellen mellem diktaturernes totalitære organisering af friti-

den og demokratiernes støtte til de frie folkebevægelser.ll

Ferie før ferieloven

Selv om ferien ikke blev gennemført sammen med 8 timers arbejdsdagen i

1919, blev feriekravet fortsat fremført på både organistorisk og ideologisk
plan i 20'erne og 30'erne. Gradvis lykkedes det flere og flere faggrupper at få

indført ferie, først tjenestemænd og senere funktionærer og arbejdere, dog
ofte som individuel mulighed og uden løn. I 1919 havde 20% af de organise-
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rede arbejdere ferie, mens tallet i 1934 var kommet på på 47%. Det gennem-

snitlige antal feriedage pr. medlem pr. år steg i samme periode fra 2,4 dage
til 3,4 dage.12

I begyndelsen af 30'erne var det endnu ikke normalt at holde ferie. En

ung kvindelig HK'er, der gerne ville en uge på sommerlejr, måtte bede om

særlig tilladelse hos sin chef. »Der var jo ikke noget, der hed ferie for arbej-
dere dengang. Jeg gik så ind til min chef og stod meget ærbødigt og spurgte,
om der var mulighed for at holde ferie i 8 dage, hvorpå han sagde: »Ferie!
Hvad er ferie? Der er s'gu da ingen mennesker, der holder feriel« Så sagde
jeg til ham, at jeg ville så frygtelig gerne, og om det dog ikke kunne lade sig
gøre? Så sagde han, at det ville han have lov at tænke over, men jeg måtte
være klar over, at det blev trukket af min løn, og det måtte jeg så bøje mig
for«.'3

Fra socialt til kulturelt krav

Mens kravet om nedsættelse af arbejdstiden tidligere primært havde været

socialt begrundet, blev feriespørgsmåleti mellemkrigstiden en del af kultur-

politikken: »Feriekravet er et kulturelt Krav blandt Arbejderbevægelsens
andre Kulturkrav.«'4 AOF's sommerkurser og arbejderrejser var sammen

med de forskellige organisationers feriehjem og sommerlejre forløbere for

dannelsen af Dansk Folke-Ferie.

Allerede i 1926 fik den danske fagbevægelse en invitation fra W.T.A. til

deltagelse i et internationalt samarbejde om arbejderrejser, men fra dansk

side tog man ikke sagen op.ls
Fra 1927 til 1938 arrangerede Arbejdernes Oplysningsudvalg rejser til ud-

landet, typisk som kombinerede ferie- og studierejser til lande, som Norge,
Sverige, Tyskland, Holland, England, Frankrig og Tjekkoslovakiet. Rej-
serne blev tilrettelagt i samarbejde med landenes faglige organisationer, og

man besøgte virksomheder, kooperative og offentlige institutioner og ar-

bejderbygninger og -mindesmærker. Arbejderrejserne var en del af arbej-
derkulturen og et middel til international forståelse. Gennem rejse kunne

man »erfare, at der er langt mere, der forener end skiller den jævne Befolk-

ning i de forskellige Lande. Og herved vanskeliggøres det at bruge nationale

Følelser til chauvinistisk Ophidselse«.16
Fra 1933 ophørte rejserne til Tyskland, og samtidig arrangeredes i stigen-

de omfang ferieophold og busture i Danmark. Svarende til disse mere ferie-

prægede ophold havde flere faglige organisationer oprettet egne feriehjem,
feks. »H.K.'s Strandhus« ved Karlslunde.

Efter 1938 overtog Folke-Ferie de fleste af disse aktiviteter.17

Friluftsbevægelser
Den øgede fritid var ogsåbaggrund for en række nye friluftsbevægelsersom

f.eks. lejrsportsbevægelsen og vandrebevægelsen. Lejrklubben for Dan-

mark, senere Dansk Camping Union, stiftedes i 1926 og Herbergs-Ringen
og Dansk Vandrelaug i 1930. Et moderne badeliv udfoldede sig ved nye
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funktionalistiske strandparker som Bellevue og Dragør. Statsminister

Stauning sympatiserede med disse bevægelser og lagde navn til Staunings
Plæne ved Bellevue og Staunings Ø i Køge Bugt.

Uden for det organiserede og designede friluftsliv skød teltlejre og bade-

huse op inden for cykelafstand af byerne. Den konservative del af offentlig-
heden forargedes over »det vilde liv langs Køge Bugt«, og Naturfrednings-
foreningen bekæmpede de fritvoksende »weekendbyer« med genbrug af

jernbanevogne, Ford-kasser og anden selvbyggerarkitektur.

Ferieloven

Mens 8 timers arbejdsdagen i 1919 var en del af overenskomsten, blev 2

ugers ferie med løn gennemført ved lov af ministeriet Stauning i 1938.

Oplægget til ferieloven var led i et internt forlig mellem de to regerings-
partier Socialdemokratiet og Det radikale Venstre. Lovforslaget blev frem-

sat i Folketinget den 8. februar af socialminster Ludvig Christensen. I den

efterfølgende debat understregede regeringspartierne feriens sociale og kul-

turelle betydning og vigtigheden af, at ferieretten kom til at omfatte alle ar-

bejdere, funktionærer og medhjælpere. Venstre og konservative var mod-

standere af ferielovgivning. Kommunisterne fandt ikke lovforslaget vidtgå-
ende nok for f.eks. landarbejdere og medhjælpere.

Ved den endelige afstemning i Folketinget den 6. april blev loven vedta-

get af socialdemokrater, radikale og kommunister (77 stemmer) mod Ven-

stre og konservative (44 stemmer)18
Ferieloven trådte i kraft 1. juli 1938 og indebar, at alle arbejdere fik 9 da-

ges ferie med løn i 1939 og 12 dage fra 1940, svarende til 1 dags ferie pr.
måned og 4% af lønsummen.

Oprettelsen af Dansk Folke-Ferie

Allerede før vedtagelsen af ferieloven indkaldte Stauning den 8. marts re-

præsentanter for fagbevægelsen til møde i statsministeriets kontor for at

forberede dannelsen af en ferieorganisation. På mødet skal Stauning have

sagt de landsfaderlige ord: »Vi skulle jo nødig gennemføre en ferielov, hvor-

efter folk så sagde: »Men vi har jo ingen steder af holde ferie««.'9

Mødet resulterede i, at de faglige organisationer nedsatte et ferieudvalg,
som afgav betænkning den 25. juni. Betænkningen indeholdt et omfattende

idékatalogover sociale og kulturelle ferieaktiviteter og mundede ud i et for-

slag om oprettelse af landsorganisationen »Folke-Ferie« som andelsselskab

med det engelske W.T.A. og det svenske RESO som forbilleder. Som opga-
ver for en sådan organisation foreslog udvalget:

I Organisering af billige ferieophold til standardpris ved faste kon-

trakter med hoteller og pensionater.
II Ligeledes organisering af billige ferieophold til standardpris for

byernes arbejdere i landbohjem og for landboere i byarbejder-
hjem.



Stemningen i de lange
køer foran kontoret i Fre-

deriksborggade i de kolde

vintre huskes tydeligt af

den første generation af

folke-ferierende. Krigen
betød et voldsomt tilbage-
slag for den nystartede or-

ganisation. Trods beslag-
læggelser lykkedes det

imidlertid at fortsætte en

del af de indenlandske ak-

tiviteter, og for mange ar-

bejdere var disse feriemu-

ligheder et uvurderligt lys-
punkt i de barske levevil-

kår under besættelsen.

Køerne oplevedes som en

del af sammenholdet, og

der var god tid til at ud-

veksle praktiske erfarin-

ger. Efter EF. Nyt, 25,
1958.

III Forlængelse af gyldigheden af Statsbanernes billetter til 2 uger.

IV Tilvejebringelse af feriehjem og arbejderhoteller
a) ved samarbejde med arbejderbevægelsens bestående

feriehjem
b) ved leje af højskoler m.v.

c) ved opførelse af egne feriecentre.

V Udbygning af lejrpladser.
VI Udbygning af vandrehjem.
VII Organisering af vandre- og cykelhold gennem naturskønne dan-

ske egne.

VIII Udveksling med skandinaviske arbejdere.
IX Egne udflugtstog i samarbejde med danske og svenske statsbaner.

X Krydstogter med lejede dampere, evt. i samarbejde med svenske

og norske arbejderorganisationer.
XI Bilture, ligeledes i forbindelse med nordisk samarbejde.
XII Tilrettelæggelse af et opsparirigssystem.20

De mange forslag pegede i flere retninger. Nogle var af umiddelbar praktisk
karakter, feks. forlængelse af D.S.B.'s billetter og etablering af et opspa-

ringssystem. Rejseforslagene var dels en videreførelse af de tidligere arbej-
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derrejser, dels en mere turismepræget udvidelse svarende til udviklingen i

de udenlandske arbejderrejseorganisationer. Der var både forslag om tradi-

tionelle hotelaktiviteter og forslag om lejrpladser og vandrehjem under på-
virkning af tidens friluftsbevægelser. Nye ferieformer var organiseringen af

arbejderferie i landbohjem, som udvalget tillagde stor betydning, og ligele-
des forslaget om opførelse af egne feriecentre, som dog kun optrådte som

underpunkt.
På dette grundlag holdt Folke-Ferie stiftende generalforsamling den 17.

oktober 1938 i Folkets Hus på Enghavevej. Andelskapitalen blev 392.498

kr., tegnet af organisationer inden for De samvirkende Fagforbund, svaren-

de nogenlunde til 1 kr. pr. mandligt og 50 øre pr. kvindeligt medlem. Som

formand for bestyrelsen og daglig leder valgtes J ohs. Sperling, der på dette

tidspunkt var journalist ved Social-Demokraten.

De første år

.Folke-Feries start var præget af mange forskellige rejseaktiviteter, der grad-
vis begrænsedes af krigen.21

Den 1. marts 1939 åbnedes hovedkontor og rejsebureau i Frederiksborg-

gade 42, og Folke-Feries første program fra 1939 afspejler alsidigheden i de

første år.22 Der var både organiserede selskabsrejser med tog og bus i Dan-
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Vinkende cyklister på vej til Folke-Feries Strandhus i Karlslunde. Cykel- og vandreture var typiske
for mellemkrigstidens rejser og friluftsliv. Folke-Ferie tilbød gratis cykle- og vandrerådgivning og

havde også organiserede ture på programmet i de første år. Strandhuset i Karlslunde var oprindelig
erhvervet af fabrikant Lauritz Schou som feriested for Schou-koncernens personale. Senere overlod

han huset til H.K., der ligesom andre forbund havde egne feriehjem i 30'erne. Efter 1938 blev stedet

overtaget og udbygget af Folke-Ferie. Efter Dansk Folkeoplysning, København, 1942.

mark og til udlandet, feriehjem, hoteller og pensionater og cykleture. Dertil

kom »Arbejderferie i Landbohjem« og ferie i bungalows. Desuden var der

mulighed for gratis individuel cykle- og vandrerådgivning.
Folke-Ferie oprettede hoteller i København, Århus,og Ålborgog købte

strandhotellerne Æblely ved Fakse og Blanch's Hotel på Bornholm. Den

første ferieby blev opført ved Esbjerg i 1939, og i årene efter fulgte feriebyer-
ne ved Gilleleje, Middelfart, Karrebæksminde og Marielyst.

Mangfoldigheden afspejlede også forskellige syn på feriens indhold. Op-
rettelsen af Folke-Ferie lå i forlængelse af 30'ernes arbejderkultur, mens

feks. strandhotellerne repræsenterede en ferieform, der havde traditioner

tilbage til den borgerlige feriekultur fra århundredskiftet. I en folder om

Folke-Feries tilbud stod der karakteristisk: »Lad Dem ikke skræmme af or-

det »hotel« Naturligvis er der på dette sted ingen pligt til skifte tøj til fro-

kost og middag - men gæsterne møder selvsagt heller ikke i badedragtem23
Især fra kvindeside var der ønske om mulighed for pension, således at alle

familiemedlemmer kunne holde ferie. Derfor blev der også indrettet fælles
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spisesteder eller »kroer« i feriebyerne, og der var særlige tilbud til mødre

med børn i Karlslunde og Karrebæksminde.

Fra 1943 eksisterer en statistisk oversigt over benyttelsen af F olke-Feries

feriesteder.24 De var blevet besøgt af i alt 10.813 personer, heraf 3.942 arbej-
dere, 3.215 funktionærer, 234 lærere, sygeplejersker og akademikere, 630

selvstændige, 721 enlige og 2.065 børn, svarende til 75.691 overnatninger.
Der var variationer i den sociale sammensætning på de forskellige ferieste-

der. F.eks. havde strandhotellet Æbler en lidt højere social profil. Samme

år deltog 3.651 personer, heraf 357 børn, i »Arbejderferie i Landbohjem«.

Arbejderferie i landbohjem
Ferieudvalget havde lagt særlig vægt på denne ferieform, som skulle frem-

me kontakten mellem land og by. Stauning støttede initiativet med en tale i

radioen.

Folke-Ferie formidlede kontakten mellem byarbejdere og interesserede

landboere, der lejede et eller flere værelser ud. Prisen pr. dag var 3 kr. for

voksne og 1 kr. for børn. Ordningen svarede på mange måder til en organi-
sering af almindelige familieferier, hvor den gren af familien, der var flyttet
til byen, besøgte den gren af familien, der var blevet på landet.

Ferieformen fungerede tilsvarende familiært. Børn og voksne hjalp med i

arbejdet på gården, deltog i måltiderne og nød godt af gårdens og havens

produkter.25 »Man levede med i livet hos den familie, man boede hos. Bør-

nene var helt vilde med det. Når man kommer inde fra København, er man

jo ikke vant til at trække en ko i halen«.26

Ofte aftalte familierne genbesøg hos hinanden, også uden Folke-Feries

medvirken, eller man holdt kontakten vedlige gennem breve eller udveks-

ling af naturalier. »Vi havde manden på besøg. Det var en stor oplevelse for

ham at se København, også fra den side vi så den. Vi viste ham bydele, Nør-

rebro, Vesterbro. Vi tog ham ikke på museum«.27

Arbejderferie i Landbohjem fortsatte til 1950.

De første feriebyer
Folke-Ferie tog hurtigt kontakt med en række kommuner om oprettelse af

feriesteder.

Resultatet af en af disse kontakter blev samarbejdet med Esbjerg Kom-

mune om opførelsenaf den første ferieby i Fourfeld, som blev taget i brug
den 3. juni 1939. Feriebyen var beregnet til en uges ophold for familier med

børn med fælles pension og rengøring. Bebyggelsen var tegnet af arkitekt

Harald Peters og bestod af 15 fritliggende feriehytter med marketenderi og

omklædningsrum ved stranden. Hytterne målte 7 x 4 m og indeholdt op-

holdsstue, to kamre med køjer og køkken. Der var 5 sovepladser med mu-

lighed for yderligere sengesteder på loftet. De var bygget i nordisk træhus-

tradition og var brunmalede med grønne skodder og rødt tegltag. Som

mange steder på vestkysten var de yderste tagsten fuget med mørtel udefra.

Bebyggelsesplan, huse og materialer passede ind i de lokale omgivelser.28
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Harald Peters: Feriehuse for Esbierg Kommune. Beliggenhedspmn 1: 3000

Beliggenheden for Folke-Feries første ferieby i Fourfeld ved Esbjerg, tegnet af arkitekt Harald Peters.

Anlægget omfattede 15 træhytter med fællesbygningerog blev indviet i 1939. Feriebyen nåede at blive

en succes, inden den blev beslaglagt af tyskerne i 1940. Familieferie i hyttebyer blev den formel, der

kom til at præge Folke-Feries udvikling. Efter Arkitekten, 1939.

Esbjerg-formen slog an. Med feriebyen i Fourfeld var der i lille format

skabt en model for Folke-Feries fremtidige udvikling. Hovedvægten blev

lagt på familieferie i hyttebyer. De senere feriebyer blev større, men var skå-

ret over samme læst: Individuelle småhuse med fællesbygninger, tilpasset
det omgivende landskab.

I de følgende år opførtes 4 nye feriebyer trods vanskeligheder som følge
af krigen, nemlig Gilbjerg, Middelfart, Karrebæksminde og Marielyst, alle

tegnet af Marinus Andersen i samarbejde med Viggo Sten Møller. Hver fe-

rieby fik eget særpræg og egne hustyper, ofte mere eksperimenterende end

anlægget i Fourfeld.

Gildbjerg var den første af Folke-Feries store feriebyer. Den blev indviet i

1941 med 46 feriehytter. Den enkelte hytte indeholdt opholdsstue med to

reolsenge, der kunne slås ned, soverum med to køjer og et lille køkken. I

hyttens spids lå en åben veranda ud mod det bakkede terræn.

I 1942 indviedes feriebyerne i Middelfart, Karrebæksminde og Marielyst.
I Middelfart var der planlagt 50 hytter, men i samarbejde med jernbane-
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Hustype fra Folke-Feries første større ferieby ved Gilleleje, tegnet af arkitekterne Marinus An-

dersen og Viggo Sten Møller og indviet i 1941. Bebyggelsen bestod af 46 feriehytter med fælles-

bygninger. Træhytterne var små, men raffinerede i deres enkelhed, og pladsen var godt udnyt-
tet. Den enkelte hytte målte 5,20 x 3,50 m og indeholdt en opholdsstue med to reolsenge, der

kunne slås ned, et soverum med to køjer og et lille køkken. Efter Svend Erik Møller: Feriehu-

set, København, 1948.
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forbundet blev der også indrettet fløje med gæsteværelser og studiekreds-

værelser. Hytterne lå i lige linier omkring et fælles græsareal.

Feriebyen i Karrebæksminde eller Næstved Strandhuse blev den største

af de første feriebyer. Den nåede op på 58 familiehuse, 32 selvhusholdnings-
værelser, stor restaurant og store bygninger til opholdsstuer, købmandsbu-
tik, kontor og personaleværelser. Karrebæksminde blev bl.a. indrettet med

henblik på ferie for enlige mødre.
I Marielyst eller Nykøbing F. Strandhuse blev de 56 hytter placeret en-

keltvis i en plantage ud mod Østersøen. Hytterne fik en speciel tagkonstruk-
tion, hvor det fremspringende tag over terrrassen blev båret af afbarkede

granstammer.29
Desuden udbyggedes HK's tidligere feriehjem i Karlslunde som feriested.

Livet i feriebyerne
Krigens virkninger og eftervirkninger prægede feriebyernes første år.

Knaphed og rationering påvirkedeogså ferielivet, og kunGilbjerg og Karls-

lunde blev ikke beslaglagt af besættelsesmagten.

Efterspørgslen efter pladser i feriebyerne var stor. For mange startede fe-

rieforberedelserne i de lange køer foran Folke-Feries kontor i Frederiks-

borggade i de kolde krigsvintre. »Det var skægt at stå der, selv om man frøs.

Man diskuterede lydeligt, hvor man gerne ville hen, hvor store chancerne

var, hvor mange var man, familien osv. Man snakkede om, at det kunne

egentlig være skægt, hvis man kom til at bo ved siden af hinanden. Der var

en god stemning«.30
Turen til feriebyerne foregik på cykel eller med offentlige transportmid-

ler, også med børn og stor oppakning. Det var almindeligt at medbringe en

del udstyr, feks. duge, lamper og nips, også selv om opholdet måske kun

varede en uge: »Jeg havde da snakket med et par stykker, der stod i kø sam-

men med mig derinde, og de sagde til mig: »Du skal huske at tage sådan lidt

pynt med, for det er altså lidt hyggeligere«.Og jeg havde slæbt en vase med

derned, et par pæne askebægre og en dug til bordet«.31 Også mange daglig-
varer blev taget med hjemmefra. Man brugte ikke flere penge på ferie, end

man brugte i det daglige. »en iskage til børnene og en øl til manden om søn-

dagen kunne man svinge sig op til«.32

Feriebyerne havde deres egne sociale netværk. De samme familier kom

ofte igen til samme hus år efter år og mødtes også uden for feriesæsonen.

Mange fik besøg af familie og venner. Når gæsterne overnattede, var der

ikke sovepladser nok i husene. »Vi har fyldt mange dynebetræk med græs.

Så måtte de sove på gulvet på en græsmadras«.33
Mændene gik tur om formiddagen, mens konerne gjorde rent og lavede

frokost. I nogle familier var husarbejdet dog mere ligeligt fordelt. Om efter-

middagen kunne der opstå fælles boldspil eller lege for alle, og om aftenen

samledes man ofte om medbragte musikinstrumenter og arbejdersangbo-
gen.

De nye feriemuligheder og feriebyer blev betragtet som en stor sejr for
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Eftermiddagskaffe på terassen foran en af feriehytterne i Marielyst. Bebyggelsen var tegnet af arkitek-
terne Marinus Andersen og Viggo Sten Møller og blev indviet i 1942. De 56 hytter og fælleshusene
blev passet ind i en plantage langs Østersøen og opført i en original og robust arkitektur med enkle

materialer. Den karakteristiske tagkonstruktion blev båret af afbarkede granstammer. Feriebyen i

Marielyst er den eneste af de første feriebyer, der stadig eksisterer, og den er alene af den grund beva-

ringsværdig.Efter EF. Nyt, 25, 1958.

arbejderbevægelsen.En postelev boede en uge sammen med sine forældre i

Gilleleje Ferieby den første sommer 1941: »Jeg var virkelig imponeret. Jeg
troede kun, der var 3-4 huse. Der var endeløse rækker. Alle de nye huse,
som så ud, som om de var bygget for al evighed. Det var gedigent hånd-
værk. Jeg kan lige så tydeligt huske den friske tjæreduft. De var sortmalede
med hvide kanter. Nu fik arbejderne også deres egne feriehuse. Højere kun-
ne man ikke nå i arbejderbevægelsen.Det var toppen«.34

50 år efter

Økonomisk knaphed var problemet før, under og efter krigen. Efter en re-

konstruktion 1950-52 koncentrerede Folke-Ferie sig yderligere om ferieby-
erne. »Campingbyen« i Sæby blev opført i 1950 med samme enkle materia-

ler og udstyr som de første feriebyer.
Velstandsstigningen, som startede i 50'erne og tog fart i 60“erne,skabte

nye problemer for alle mellemkrigstidens fritidskulturelle organisationer og

bevægelser. Bilisme, camping, private sommerhuse og charterturisme hav-

de også bud efter Folke- Feries stampublikum. I næste generation af ferie-

byer Helsingør, Rødhus, Vigsø og Løjt var husene større, bedre udstyret og

beregnet til helårsbrug. Samme velfærdsstandard blev gennemført ved de

omfattende ombygninger af Karlslunde, Karrebæksminde, Sandvig, Mid-
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delfart, Gilleleje og Sæby. I 1979 startede Mellieha Holiday på Malta, og

gradvis bevægede Folke-Ferie sig ind på chartermarkedet.

Hvordan forholder Dansk Folke-Ferie sig i dag til sin oprindelige mål-

sætning? Den aktuelle ledelsesmæssigekrise har tydeliggjort organisatio-
nens manglende åbenhed i de seneste årtier og fraværet af en målsætnings-
diskussion. De nye feriebyer er -ligesom de første - med rette blevet rost for

deres arkitektoniske kvaliteter,35 og aktiviteterne i feriebyerne ligger i for-

længelse af den kulturelle målsætning, feks. teaterforestillinger, højskole-
aftener, naturudflugter og forureningsmålinger.Til gengæld er grupper, der

falder uden for den traditionelle familieferie, ladt i stikken. »Ung Ferie«

blev standset, og problemerne omkring handicappedes ferie er ikke løst.

Marielyst er den eneste af de første feriebyer, der er tilbage. Bebyggelses-

planens indpasning i landskabet og hytternes udformning er et enestående

eksempel på original og fremsynet social feriearkitektur i forlængelse af

30'ernes arbejderkultur. Marielyst bør bevares af både arkitektoniske og

kulturhistoriske grunde, og der er mange muligheder for at tilpasse bebyg-

gelsen til nutidige ferieformer.

Socialt, arkitektonisk og idémæssigt har Folke-Feries første feriebyer
haft tilsvarende betydning for ferieboligen som Lægeforeningens Boliger
for helårsboligen.
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Abstract. Dahlkild, Nan. »Holiday for the Masses«. The establish-

ment of The Danish Workers' Travel Association. Arbejderhistorie,
31, (1988).

50 years ago the Danish Parliament passed a Holidays with Pay Act,

entitling all workers to two weeks holiday with pay. Dansk Folke-Fe-

rie (the Danish Workers' Travel Association) was established. Its

main object was to provide accomodation for workers on holiday.
They were offered group trips by coach or by train in Denmark and

abroad, holiday camps, hotels or pensions and holiday on a bike. A

different type of holiday was »Workers* Holiday on Farms«. The Eng-
lish type of holiday towns was copied, and a number of holiday towns

were gradually established all over the country. This article is a sum-

mary of a research project under the research program Picture and

Society, Sponsored by the Danish Research Council for the Humani-

ties.
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Hans Uwe Petersen

På sporet af et internationalt samarbejde blandt

kedel- og maskinpassere i den anti-fascistiske kamp

Faglig solidaritet med Hitler-Fascismens 0er

I artiklen kastes nyt lys over den danske arbejderbevæ-
gelses indsats for de tyske flygtninge for nazismens terror

med baggrund i en konkret undersøgelse af et fagfor-
bunds indsats. Endvidere påpeges den senere DsF-for-
mands, Laurits Hansen, klart positive indstilling til det

antifascistiske arbejde og hans klare kritik af Socialde-

mokratiets passive holdning.

Indledning
Weimar-republikkens første rigskansler Philipp Scheidemann fortæller i si-

ne erindringer om eksilårene i København om bortførelsen af en unavngi-
ven socialdemokratisk tlygtning fra Danmark til Hitler-Tyskland. Sagen
fremkaldte en del opmærksomhed i pressen, der dog pludselig holdt op fra

den ene dag til den anden. Siden hørte man ikke mere til affæren, og ifølge
Scheidemann reagerede mere fremtrædende socialdemokrater afvisende på
spørgsmål om, hvad der i grunden var sket.1 Scheidemanns henvisning til,
at tidsskriftet »Moderne Ungdom« senere tog sagen op, giver ikke mere ind-

blik i sagen.2 Anderledes forholder det sig med bogen »Das braune Netz«

fra 1935, der skildrer den tyske fascismes agenters virksomhed i udlandet.

Her findes en fyldig redegørelse for en anden bortførelsesaffære, der skabte

megen opmærksomhed i samtiden. Den drejede sig om den tyske antifasci-

stiske skribent Berthold Jacob, der var blevet lokket fra Schweiz til Hitler-

Tyskland af den forhenværende socialdemokrat Hans Wesemann. Ifølge
bogen organiserede Wesemann også en bortførelse i København, der var

generalprøven for aktionen mod Jacob. Ofret for generalprøven var en fag-
foreningssekretær Balleng.3

Men hvem var Balleng? Han nævnes - på nær én undtagelse - ingen ste-

der i litteraturen om den antifascistiske kamp og eksilet. Kun i »Gewerk-

schafter im Widerstand«, der skildrer den Internationale Transportarbejder
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Føderations (ITF) rolle i den antifascistiske kamp efter 1933, optræder

Ballengs navn to gange. Det anføres, at han deltog i ITFs kongres i Prag i

august 1932, hvor han som repræsentant for Zentralverband der Maschini-

sten und Heizer Deutschland (ZMH) var medlem af den tyske delegation.
Dernæst omtales Balleng i en rapport fra ITF-funktionæren Jacobus Ol-

denbroeck, der på føderationens vegne foretog en rundrejse i Hitler-Tysk-
land i september 1933. I rapporten er det anført, at ZMH ikke kun var til-

sluttet ITF, men at kedel- og maskinpasserne også havde en selvstændig in-

ternational sammenslutning. Ifølge Oldenbroeck var Balleng blevet an-

holdt og anbragt i en koncentrationslejr, fordi han efter fagbevægelsens li-

kvidering (2. maj 1933) havde opretholdt internationale faglige forbindel-

ser. Samtidig nævner Oldenbroeck, at ZMH's formand Klebe var flygtet til

Danmark, og at denne var Ballengs svigerfader.4
Sagen om den socialdemokratiske flygtnings forsvinden fra København

drejede sig altså ikke kun om en enkeltpersons skæbne. Den viste sig at væ-

re knyttet sammen med kedel- og maskinpassernes virke efter Hitler-fascis-

mens etablering. I dette arbejde spillede det danske forbund og ikke mindst

forbundsformand Laurits Hansen en vigtig rolle.5 *

Kedel- og maskinpassernes antifascistiske solidaritet

På initiativ af det tyske forbund blev Internationale Bund der Maschinisten

und Heizer (IBMH) stiftet i 1927. Hermann Klebe, der siden 1919 havde

været forbundsformand i ZMH, blev formand, Carl Balleng sekretær og
Laurits Hansen kasserer. Internationalen omfattede dog ud over det tyske
og danske forbund kun søsterorganisationer fra England, Tjekoslovakiet
og Østrig.6

Til udviklingen af forbindelserne mellem det tyske og danske forbund bi-

drog blandt andet afholdelsen af Internationalens 2. kongres i København i

1931 og Ballengs deltagelse i Dansk Kedel- og Maskinpasser Forbunds

(DKMF) drøftelser af forskellige faglige spørgsmål.7 Både herigennem og
som følge af IBMH's beskedne størrelse udviklede der sig nære relationer,
der fik væsentlig betydning efter fascismens etablering.
På opfordring fra det tyske forbund tog Laurits Hansen i umiddelbar for-

længelse af Rigsdagsbranden (27./ 28. febr. 1933) til Berlin, hvor man drøf-

tede den politiske situation. Som en første forholdsregel tog Laurits Han-

sen det tyske forbunds kasse, der indeholdt ca. 4000 kroner, med sig til Dan-

mark.8

Da nazisternes aktion mod den tyske fagbevægelse kom (2. maj 1933),
blev forbundets hovedkontor besat, og Klebe, Balleng og forbundsredaktør

Viktor Schredinger blev anholdt.9 Det danske forbund fik straks meddelel-

se om det skete, og på Forretningsudvalgsmødet (15. maj 1933) gav Laurits

Hansen en orientering. På denne baggrund blev det vedtaget at foreslå ho-

vedbestyrelsen (HB), at man i første omgang skulle søge at hjælpe Klebes

kone, der efter mandens arrestation var blevet udsat for forhør og husun-

dersøgelse, ved at få hende til Danmark. Gennem hende skulle der frem-
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skaffes nærmere oplysninger om, hvordan forbundet kunne hjælpe de tyske
fagfæller. Laurits Hansen henvendte sig gennem fagbladet også til forbun-

dets medlemmer. I en artikel skildrede han udviklingen i Hitler-Tyskland
og han konkluderede, at »det tilkommer da os andre at løfte arven og føre

deres arbejde videre, indtil forholdene i Tyskland igen bliver menneskeli-

ge«.1°
Forbundet tog således de første skridt til et hjælpearbejde for tyske kolle-

ger, endnu inden Socialdemokratiet for første gang drøftede spørgsmålet,
uden at der dog ved denne lejlighed blev truffet mere konkrete beslutnin-

ger.Il
FU besluttede enstemmigt (13. juni 1933) at sende en anbefaling til HB,

om at sende et forslag til urafstemning om at bevilge et beløb på indtil

25.000 kroner, der skulle bruges til hjælpearbejdet, efterhånden som der

blev behov for det. Pengene skulle indtil videre tages fra strejkekassen.12
HB vedtog anbefalingen med 18 stemmer for og kun 1 imod. I urafstemnin-

gen fik forslaget tilslutning fra 742 medlemmer, mens 316 forkastede det.13

I mellemtiden var både Klebe og Balleng efter en henvendelse fra det In-

ternationale Arbejdsbureau i Genéve til de fascistiske magthavere blevet

løsladt. Klebe satte sig straks i forbindelse med det danske forbund, og efter

nogle overvejelser flygtede han ved hjælp af DKMF til Danmark, mens

Balleng indtil videre blev i Berlin.14

I starten af juli 1933 blev de første 12.500 kroner sendt med kurer til Ball-

eng. Pengene skulle fordeles blandt ca. 25 familier samt til Ballengs moder,
der havde fået frataget sin pension. Samtidig vedtog FU, at de tyske kolle-

ger, der måtte flygte til Danmark, skulle understøttes med det samme beløb

som forbundets arbejdsløse medlemmer.

Selv om DKMF havde underrettet IBMH's øvrige medlemsorganisatio-
ner om hjælpearbejdet, hvilede det indtil dette tidspunkt alene på det dan-

ske forbund. Fra dansk side håbede man dog at kunne fastsætte de andre

forbunds bidrag på det forestående årsmøde i Internationalen.15

På årsmødet, der fandt sted i København (26. juli 1933), afleverede D0-

stal fra det tjekkiske forbund 250 kroner. Dette beskedne beløb var ifølge
det danske forbunds opfattelse »meget smukt efter deres fattige forhold,
foruden at de har mange fattige flygtninge at understøtte«. På vegne af det

engelske forbund meddelte S. Hall, at man også der ville gennemføre en

urafstemning om hjælpen til de tyske kolleger. Samtidig indbetalte han et

forskud på 2.600 kroner. På denne baggrund blev det besluttet at oprette en

fælles understøttelsesfond, der skulle administreres af Laurits Hansen.

Den danske forbundsformand tog endda selv - i hver fald en gang
- til

Flensborg, for at aflevere et støttebeløb til en tysk kontaktperson.16 Men

efter den tyske kurer i slutningen af august havde været i København for at

hente yderligere midler, mistede man kontakten med den pågældende, der

antageligt var blevet anholdtJ7

Efterhånden som de fascistiske forfølgere strammede grebet om deres

modstandere blev flere tvunget i landflygtighed. Men på trods af de nære
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forbindelser mellem det danske og tyske forbund og det hurtigt etablerede

hjælpearbejde, kom kun få tyske kolleger til Danmark.

Frem til starten af 1934 søgte i alt 6 tilflugt her i landet. Det var Peter

Alban Mayer,'8 Adolf Wilhelm Kröger,'9, Herbert Isert,20 og Georg Ja-

lass.21 I slutningen af januar/ begyndelsen af februar 1934 gik også Balleng i

eksil.22 Af disse 6 flygtninge, havde i al fald 5 været funktionærer i ZMH og
den ene havde tillige været formand for en SPD-distriktsorganisation.
Mens Klebe, Balleng, Kröger og Mayer var socialdemokrater, tilhørte Isert

Kommunistische Partei Deutschlands Oppositon (KPO) og Jalass de så-

kaldte »Versöhnler«, der udgjorde en oppositionel gruppering indenfor

KPD.23 Men idet de to sidstnævnte begge havde arbejdet for det tyske for-

bund, fik de ingen problemer med at opnå støtte fra Internationalens un-

derstøttelsesfond.

Bortset fra Mayer fik de andre fem deres nærmeste familie til Danmark.

Dermed havde det danske forbund frem til september 1934 fået et umiddel-

bart ansvar for i alt 11 voksne og 2 børn.

Efter anmodning fra Mayer og Klebe besluttede FU, at de tyske fagfæller
kunne optages i det danske forbund.24 Ud over støtten til dem, der var kom-

met til Danmark, var der frem til foråret 1934 blev hjulpet 27 fagfæller i Hit-

ler-Tyskland.25

Fagbladets rolle i diskussionen om erfaringerne fra den tyske arbejderbe-
vægelses nederlag
Forbundets hjælpearbejde var på mange måder først og fremmest et anlig-
gende for FU, der dog med succes sørgede for at skaffe sig mandat til dette
virke hos både HB og medlemmerne. Ved siden af selve undersøttelsen af de

tyske kolleger, blev udviklingen i Hitler-Tyskland - især i årene 1933-1936 -

taget op i forbundets fagblad. De enkelte artikler, der i hovedsagen blev

skrevet af Laurits Hansen, behandlede især tre emner: generelle politiske
vurderinger af Hitler-fascismen, socialpolitiske forhold under det fascisti-
ske styre og erfaringer fra den tyske arbejderbevægelses nederlag i 1933.
Det var et gennemgående træk ved artiklerne, at de søgte at trænge bag om

Hitler-Tysklands propaganda. Vurderingen af erfaringerne fra fascismens

sejr var præget af en kritisk bedømmelse af fejl og mangler i den socialde-
mokratiske bevægelses kamp mod fascismen. Samtidig var vurderingerne
kendetegnet ved en fascismeopfattelse, der baserede sig på en småborger-
skabs- og totalitarismeteoretisk forståelsesramme, og som i konsekvens

heraf indebar en klar antikommunistisk holdning.
I den første artikel - fra juni 1933 - fremhævede Laurits Hansen som år-

sagen til Hitler-fascismens etablering den økonomiske krises sociale følger.
De havde skabt den utilfredshed, der »indenfor arbejderrækkerne (har) gi-
vet jordbund for kommunisme, som den for de øvrige klassers vedkommen-

de gav tilslutning til nazismen«. Herefter konstaterede forfatteren, at der

var afgørende ligheder mellem »disse to ismer«, og at man kunne gå ud fra,
»at faderskab til nazismen tilkommer Versailles-traktaten, og da nazismen
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er opammet af kommunismen tilkommer denne retmæssig betegnelsen for

moderskabet«. Videre hed det, at nazismens katastrofale udvikling i Tysk-
land var »borgerskabets direkte svar på kommunismens diktaturplaner om

et Sovjet-Tyskland«. Artiklen kritiserede desuden Sovjetunionen for at pla-
cere store ordrer i Hitler-Tyskland og derved bidrage til diktaturets opret-
holdelse. Om socialdemokratiet skrev Laurits Hansen, at det havde haft

rollen som tilskuer, »og dets største fejl overfor nazi har været en undervur-

dering af mål og midler, som kunne bruges -

og blev brugt - overfor de ty-
ske arbejdere«.Konklusionen i denne artikel var, at »ingen kommunisme

eller nazisme må stiltiende tåles eller toleres indenfor vore danske fagfore-
ninger«.26

Med disse opfattelser lå Laurits Hansen helt på linie med den fascisme-

forståelse, der dannede grundlaget for det danske socialdemokratis hold-

ninger.27
I de følgende måneder bragte fagbladet artikler, der gennem deres beret-

ninger om terroren mod og forfølgelsen af diktaturets modstandere appelle-
rede til medlemmernes solidaritet med den tyske arbejderbevægelse.28De

informationer, som man fik fra de tyske kolleger, blev benyttet i kritikken

af udviklingen i Hitler-Tyskland. Inden sin flugt til Danmark deltog Bal-

leng i januar 1934 i et FU-møde. Her fremførte han, at de danske avisers

oplysninger på ingen måde var dækkende for de virkelige forhold i blandt

andet koncentrationslejrene. Han gjorde også opmærksom på, at han selv

grundet sit virke i fagbevægelsen var frataget muligheden for at få arbejde

og understøttelse.29 På denne baggrund bragte fagbladet allerede i det næ-

ste nummer en artikel under overskriften »Fra det 3. riges himmel - helve-

de«, der modstillede nazisternes propaganda med udsagn om de faktiske

forhold på især det sociale og faglige område fra »vor hjemmelsmand«.

Hjemmelsmanden var i dette tilfælde uden tvivl Balleng.30
I efteråret 1933 gengav fagbladet også nogle artikler, som forbundet hav-

de fået fra Den faglige Internationale (IFC). De drejede sig om dels den ty-

ske fagbevægelses rolle efter 30. jan. 1933 og opbygningen af »Deutsche Ar-

beitsfront«.3l Nok så vigtigt var imidlertid gengivelsen af to IFC-artikler

om den boykot-aktion mod varer fra Hitler-Tyskland som fagforeningsin-
ternationalen sammen med Socialistisk Arbejder Internationale (SAI) alle-

rede havde besluttet i maj 1933 og der var blevet bekræftet på IFC”s kongres
i august 1933. I tilknytning hertil indeholdt fagbladet også et større referat

af kongressen, som Laurits Hansen havde deltaget i.32

Forbundets opslutning bag IFC's boykot-kampagne, der også blev støt-

tet af enkelte andre fagorganisationer og nogle få socialdemokratiske parti-
foreninger i Danmark, var imidlertid i modstrid med både Socialdemokra-

tiets og De samvirkende Fagforbunds (DsF) ledelser. De havde allerede i

forbindelse med IFC's og SAI's fælles beslutning i maj 1933 taget afstand

fra boykot-aktionen. På det møde, hvor beslutningen herom blev truffet,
havde DsF's formand Hans Jacobsen været blandt dem, der havde talt mod

forslaget. Alligevel blev IFC's kongresbeslutning i første omgang hilst vel-
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Laurits Hansen. Forbundsformand for Dansk Kedel- og Maskinpasser Forbund indtil 1936.

I hans formandsperiode var forbundet meget aktivt i hjælpearbejdet for flygtninge fra Hit-

lers Tyskland.

kommen i en lederartikel i Social-Demokraten. Men det varede ikke længe
før der blev trukket i land og til gengæld advaret mod deltagelse i demon-

strationer og konkrete skridt til beslutningens gennemførelse.33Baggrun-
den for Socialdemokratiets og DsF's holdning fremgår tydeligt af »En byg-
ning vi rejser«.»Nogen samlet boykot-aktion blev det ikke til, og om statsli-

ge forholdsregler kunne der overhovedet ikke være tale. Det var simpelthen
umuligt af hensyn til Danmarks stærke økonomiske interesser i samhand-

len med Tyskland og af hensyn til opretholdelsen af et godt statsligt nabo-

forhold. Desuden ville en effektiv boykot utvivlsomt have medført inden-

rigs-politiske vanskeligheder«.33DKMF affandt sig tilsyneladende med

denne linie, og den blev i den følgende tid ikke oftere omtalt.

Til forskel fra opgivelsen af opbakningen bag boykot-aktionen, skærpe-
de Laurits Hansen sin holdning til spørgsmålet om årsagen til den tyske ar-

I

bejderbevægelsesnederlag. Uden at opgive den principielle antikommuni-

stiske orientering, rettede han et særdeles kritisk blik mod den socialdemo-

kratiske bevægelses virke i Danmark og holdt den op overfor erfaringerne
fra Tyskland. Efter forbundsformandens opfattelse havde man i Danmark
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desværre ikke taget ved lære af fag- og partibevægelsens sammenbrud i

Tyskland. Som eksempler anførte han blandt andet loven om social for-

sorg, der var et resultat af Kanslergade-forliget. Selv om Laurits Hansen -

med rette » betragtede selve socialreformen som et fremskridt, mente han

dog, at Socialdemokratiets akcept af Venstres krav med hensyn til under-

støttelsessatsernes størrelse var farlig i den daværende krisetid. Konse-

kvensen var - efter hans mening - at der blev foretaget nedskæringer hos

dem, der havde mindst i forvejen, og heri så han en trussel mod sammenhol-

det og solidariteten inden for arbejderbevægelsen. Men netop undermine-

ringen af sammenholdet og solidariteten havde vist sig at være skæbnesvan-

ger i Tyskland.
Laurits Hansen kritiserede også afskaffelsen af hjælpekasseinstitutionen

og Socialdemokratiets mangelfulde indsats for at modvirke embedsmænde-

nes »hovne og overlegne tone og mine«, når socialt dårligt stillede krævede

deres lovmæssige ret til bistand.

Efter forbundsformandens mening måtte nedsættelsen af arbejdstiden
derfor blive det afgørende spørgsmål for fagbevægelsen. Ad denne vej skul-

le arbejdsløsheden nedbringes og det skulle derved undgås, at ledigheden
gav grobund for utilfredshed, der så ville kunne misbruges politisk på sam-

me måde som tilfældet havde været i Tyskland.
Laurits Hansen kritiserede hovedorganisationen for at arbejde »rent

kontormæssigt«, at »der er intet initiativ, der er ingen føring, alt går så slide-

ligt uden større gnidninger i de spørgsmål,af hvilke arbejderklassens ve og

vel afhænger«,
Af mere generelle spørgsmål fremdrog forfatteren uniformsforbudet.

Han mente, at det- og tilmed kun delvist - var rettet mod nogle fremtrædel-

sesformer, mens den for arbejderbevægelsen farlige ånd fortsat florerede.

Derfor opfordrede han til en energisk indsats mod Akademisk Skyttekorps

og de konservative stormtropper, der begge ville kunne bruges mod arbej-
derbevægelsen.

I modsætning til den i den socialdemokratiske bevægelse ellers almindeli-

ge opfattelse af, at en understregning af demokratiet var nok for at afværge

arbejderbevægelsens modstandere, mente Laurits Hansen, af SPD*s og det

tyske LO's (ADGB) tolereringspolitik havde vist, at der var behov for at

»møde vore modstandere og slå dem med de samme midler, som de anven-

der overfor os«.

Artiklen sluttede med at konkludere, at der skulle øves kritik, når det var

nødvendigt,men at der også var behov for at »være klar til at tage kampen
for det, som vi nu mener er ret og rigtig, for solidaritet og kammeratskab«.35

Artiklen fremkaldte nogle indsigelser i og udenfor forbundet. Nogle for-

svarede Socialdemokratiets strategi for demokratiets forsvar. Andre tog af-

stand fra de fremlagte synspunkter. Selve det, at Laurits Hansen havde kri-

tiseret Socialdemokratiet og DsF, blev betragtet som værende skadeligt for

arbejderbevægelsens sammenhold. Samtidig blev det understreget, at der

»mere end nogensinde kræves fasthed og organisationsmæssig ensrettet-
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hed«. Forbundsformanden fastholdt dog sin kritik. Overfor det sidstnævn-

te synspunkt anførte han, at »organisationsmæssigensrettethed« og band-

lysning af kritik ville føre til den ensretning, som søgtes gennemført af både

kommunister og nazister. Desuden understregede han, at formålet med kri-

tikken havde været at spørge, »om vort parti og vor fagbevægelse fortsat

kan stå for det tryk, som politikken til midten medfører ...« For at kunne

drage de nødvendige erfaringer af den tyske arbejderbevægelses nederlag,
var det efter Laurits Hansens opfattelse afgørende at forstå, »at det var vor

tyske fag- og partibevægelses tolereringspolitik overfor såvel Brüning som

von Papen, der skabte jordbunden for de to yderpartier nazismen og kom-

munismen«.36

Laurits Hansens kritiske synspunkter var uden tvivl præget af menings-
udvekslingen med forbundets tyske fagfæller. Idet der blandt disse var re-

præsentanter for politiske retninger til venstre for Socialdemokratiet, ind-

gik der i diskussionerne opfattelser, der adskilte sig markant fra de højre-
'

socialdemokratiske holdninger, som blandt andre lederen af de tyske soci-

aldemokratiske flygtninge, Richard Hansen stod for.37

En artikel i fagbladet fra juni 1934 var således i høj grad præget af KPO*s

synspunkter. Artiklen kritiserede både SPD,s og ADGB”s politik før 1933,
der blev karakteriseret som »ren nederlagsstrategi«,og nogle tyske fagfore-
ningsfunktionærers tilpasning til diktaturet i løbet af foråret 1933. Samtidig
kritiseredes også KPD'S fagforeningspolitik og socialfascisme-tesen. Artik-

lens forfattere konkluderede, at der ud af diktaturet ville »stigeden nye fø-

rerskare for den tyske arbejderklasse. Dens kald er at anvise den tyske ar-

bejderklasse nye veje, at smede nye våben til styrtning af det nazistiske dik-

tatur og den kapitalistiske udbytning«.38Med andre ord gav denne artikels

forfatter udtryk for, at der var behov for et nyt arbejderparti. Synspunktet
var på daværende tidspunkt meget typisk for de politiske grupperinger, der

stod i opposition til såvel Socialdemokratiet og KPD.

I midten af 1934 bragte fagbladet også artikler om den generelle politiske
udvikling i Hitler-Tyskland, herunder om baggrunden for begivenhederne
30 juni 1934.39 Fra efteråret 1934 til slutningen af 1935 indeholdt bladet kun

en enkelt artikel om den socialpolitiske statistik i Hitler-Tyskland. Først i

starten af 1936 skete der igen en mere omfattende omtale af både sociale og

politiske forhold. Blandt andet behandlede fagbladet den såkaldte Wupper-

tal-proces mod de modstandsfolk, der frem til massearrestationerne et år

forinden havde haft relativ succes med genopbygning af frie fagforeninger.
Processen udløste i udlandet en solidaritetsbevægelse, og fagbladet videre-

bragte IFC's opfordring fra 15. jan. 1936 om at protestere mod de hårde

domme i processen.40 Men selv om det netop i forbindelse med Wuppertal-
processen lykkedes at skabe en bred solidaritetsbevægelse, tog fagbladet i

juni 1936 med eftertryk afstand fra enhver tanke om en antifascistisk en-

hedsfront. I stedet for fremhævede bladet nødvendigheden af at slutte op

om socialdemokratiet*l

I den efterfølgende tid frem til besættelsen bragte fagbladet ingen yderli-
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gere artikler om Hitler-Tyskland og den antifascistiske modstandskamp.
Om det hang sammen med, at Laurits Hansen i juni 1936 gik af som for-

bundsformand for at blive sekretær i DsF, kan ikke afgøres på det forelig-
gende grundlag. Men det står fast, at ikke mindst Laurits Hansen, der blev

afløst af J. Herup, havde været meget optaget af de spørgsmål, som fascis-
men stillede arbejderbevægelsenoverfor. Dertil kom at forbundet blev ind-

draget i nogle indbyrdes modsætninger de tyske fagfæller imellem. Endelig
spillede også Ballengs bortførelse en negativ rolle.

Balleng-affæren
Efter at også Balleng var kommet til Danmark i februar 1934, befandt hele

Internationalens ledelse sig i København.42 Derfor var det naturligt at den

fik sæde her, og der blev indrettet et kontor i det danske forbunds ejendom.
I modsætning til de andre tyske kolleger blev Balleng efter ankomsten ik-

ke tilmeldt som politisk flygtning hos politiet. Han forlod Danmark igen i

maj 1934 og rejste sammen med sin kone til England. Derfra foretog han

rejser til blandt andet Frankrig og Belgien.
På Internationalens årsmøde i Lille (4. aug. 1934) udarbejdede man en

protokol og nye akter til erstatning for dem, nazisterne havde beslaglagt i

forbindelse med besættelsen af ZMH's kontor. I stedet for Kleben valgte
man den engelske forbundsformand S. Hall til formand for Internationa-

len. Både Balleng og Laurits Hansen fortsatte i ledelsen som henholdsvis

sekretær og kasserer.

Efter årsmødet tog Balleng tilbage til England, hvor han blandt andet

deltog i den britiske fagbevægelses kongres (september 1934). I begyndelsen
af november 1934 vendte han og konen tilbage til Danmark. De fik som

under deres første ophold påny stillet en lejlighed til rådighed i forbundets

ejendom i Wesselsgade.
Antagelig 30. jan. 1935 meddelte Balleng Laurits Hansen, at han ville rej-

se til England for at tiltræde en stilling som redaktør. Men da Laurits Han-

sen og Klebe to dage senere talte med Ballengs kone, sagde denne, at han

ikke var taget til England, men derimod til Hitler-Tyskland for at »se, hvor-

dan sagerne dér stod«. Ved samme lejlighed blev det aftalt, at Käthe Balleng
skulle besøge sine forældre om søndagen, 3. febr. 1935. Men da hun ude-

blev, tog Klebe sammen med Laurits Hansen om mandagen til Wesselsgade
for at opsøge hende. De måtte konstatere, at også hun var forsvundet. »Alt

tyder på hurtigt opbrud Det internationale forbunds akter og protokoller
fra Lille var væk. Ellers savnedes intet«.43 Ca. 14 dage senere spurgte Klebe

rengøringskonen, H. Lindquist i Wesselsgade, om hun havde set noget til

ægteparret Balleng. Lindquist svarede nej. Til gengæld kunne hun berette,
at hun 2. febr. 1935 ved l7-tiden havde mødt en udlænding, der formentlig
var tysker og som havde talt meget dårligt dansk, der prøvede at låse sig ind

i Ballengs lejlighed. Idet han havde haft vanskeligheder med at få låsen op,
havde han bedt Lindquist om hjælp. Det gjorde hun, idet hun havde troet,
at den fremmede måtte være en ven til Balleng. På udlændingens opfor-
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Dansk Kedel- og Maskinpasser Forbunds ejendom i Wesselsgade 4 i København. Her boede

Carl Balleng indtil sin bortførelse i februar 1935.



dring var hun fulgt med ind i lejligheden. Her havde den pågældende taget
nogle papirer til sig, som han havde sagt, han skulle hente til Balleng, hvis

advokat han havde hævdet at være. På denne baggrund rettede Laurits

Hansen en forespørgsel til det engelske forbund for at høre, om Balleng
havde vist sig der. Svaret, der kom i starten af marts, var negativt.44 Men

nogenlunde samtidig modtog Mayer et postkort fra Käthe Balleng. Hun

skrev, at hun havde taget ophold hos sine svigerforældre i Berlin. Samtidig
bad hun om at få tilsendt nogle personlige ejendele, men at man ellers ikke
ville høre mere fra hende, ligesom hun ikke ønskede at blive kontaktet.
Postkortet indeholdt dog ingen oplysninger om hendes mand. Gennem for-
bindelser til illegale partikammerater lykkedes det imidlertid at få oplyst, at

Käthe Balleng havde været fængslet l. - 25. febr. 1935 og at Carl Balleng
fortsat var anholdt.45 I midten af marts orienterede Laurits Hansen det øv-

rige FU om Ballengs forsvinden og han konkluderede, at forbundet herefter
ikke havde mere med ham at gøre.46
På dette tidspunkt var de danske myndigheder stadigvæk uvidende om

sagen og også om ægteparret Ballengs eksistens, de var nemlig heller ikke

efter indrejsen i november 1934 blevet tilmeldt hos politiet. Men omkring
20. marts 1935 henvendte Klebe sig til politiets fremmedafdeling, og han

gav en fyldig redegørelse for det skete. Selv om der stadigvæk knyttede sig
mange ubesvarede spørgsmål til Ballengs forsvinden, mente Klebe, at svi-

gersønnen var pålideligoverfor sit forbund, og at datteren var blevet lokket

til Hitler-Tyskland under et eller andet påskud. På trods af de givne oplys-
ninger betonede Klebe, »at man ikke ville gøre anmeldelse om dokumentty-
veriet, da man ikke mente, at det var umagen værd at ulejlige myndigheder-
ne, mens man på den anden side var bange for eventuel terror overfor de

herboende flygtninges familier i Tyskland, hvis sagen kom offentligt
frem«.47

Alligevel indgav Socialdemokratiet gennem Richard Hansen anmeldelse

i sagen. Det skete 25. marts 1935. Årsagenhertil var, at man i mellemtiden

havde fået underretning om Wesemanns bortførelse af Berthold Jacob.48

Grundet Wesemanns rolle i denne affære, fremstod Ballengs forsvinden

pludselig i et nyt lys. Både Laurits Hansen og Richard Hansen vidste nem-

lig, at Wesemann og Balleng havde lært hinanden at kende året før i Eng-
land, og at Wesemann i slutningen af januar 1935 var kommet på besøg hos

Balleng i København. I denne forbindelse havde Balleng opsøgt Richard

Hansen og introduceret denne for Wesemann. Derfor antog man nu, at We-

semann stod bag Ballengs forsvinden og dokumenttyveriet.
Idet der blev indgivet anmeldelse mod Wesemann, havnede sagen på op-

dagelsespolitiets bord.49 Nogle dage senere fik politiet også en henvendelse
fra anklagemyndighederne i Schweiz, der bad om oplysninger vedrørende
Wesemanns ophold i Danmark.50

Resultatet af det danske politis undersøgelser var dog yderst beskedent.

Det var ikke svært at konstatere, at Wesemann virkelig havde været i Kø-

benhavn. Afstemplingerne i hans pas viste, at han var indrejst til Danmark
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over Gedser 25. jan. 1935, og at han var udrejst ad samme vej 30. jan. 1935.

Udrejsetidspunktet tydede dog ikke på, at det var Wesemann, der havde

fjernet dokumenterne fra Ballengs lejlighed. Da man foreviste Lindquist et

foto af Wesemann, erklærede hun, at det ikke var ham, som havde været i

lejligheden.
Ved hjælp af oplysninger om Wesemanns medhjælpere i Jacob-affæren,

som det danske politik fik fra anklagemyndigheden i Schweiz, så det imid-

lertid ud til, at en af medhjælperne,Hans Joachim Manz, der ligesom Wese-

mann arbejdede for Gestapo, havde hentet dokumenterne i Wesselsgade.
Manz var komme til Danmark 1. febr. 1935 og han var rejst til Berlin med

toget natten mellem 2. og 3. februar.51

Det danske politik var derimod ikke i stand til at finde ud af noget om de

nærmere omstændigheder omkring hverken Carl eller Käthe Ballengs for-

svinden.52 Til forskel herfra nåede myndighederne i Schweiz betydelig læn-

gere i deres undersøgelser. Selv om Wesemann i første omgang benægtede,
at han havde haft at gøre med Ballengs forsvinden, kunne anklagemyndig-
hederne påvise, at det var ham, der havde lokket Balleng til Hitler-Tysk-
land. Det viste sig også, at Wesemann overfor Balleng havde benyttet sam-

me fremgangsmåde som overfor andre Hitler-flygtninge, der havde hans og

Gestapos interesse. Wesemann, der indtil sin eksklusion i 1925 havde været

medlem af SPD og journalist ved partiets avis »Vorwärts«, havde forladt

Hitler-Tyskland i foråret 1933. Under henvisning til sin socialdemokratiske

fortid og under dække af at være gået i eksil. På denne måde havde han også
vundet Ballengs tillid, der ligesom andre ikke nærede nogen mistanke til

ham. Som følge heraf lykkedes det også for Wesemann at få Balleng til at

v introducere ham for Richard Hansen. Ballengs forbindelse med Wesemann

kunne måske nok bekræfte Laurits Hansens opfattelse af, at Balleng var

noget letsindig i sit politiske virke i landflygtighed, uden at den danske for-

bundsformand dog mente, at der kunne sættes spørgsmålstegn ved Ballengs
loyalitet. At der på et tidspunkt efter bortførelsen blev rejst tvivl om Ball-

engs pålidelighed, var ingenlunde begrundet. Det skyldtes snarere den gene-
relle usikkerhed, som affæren havde skabt.53 At Balleng ikke forlod Køben-

havn frivilligt, viser også en notits i det tyske udenrigsministeriums arkiv.
Heraf fremgår det, at Wesemann havde fået direkte ordre til at bortføre

Balleng. »Dette er lykkedes og Balleng blev anholdt her«.54

Affæren blev som Scheidemann skriver i sine erindringer i første omgang
slået stort op i pressen, for så at blive afløst af larmende tavshed. Dagen
efter, at Richard Hansen havde indgivet anmeldelse i sagen, var den forside-

stof i de store dagblade. Det blev anført, at bortførelsen drejede sig om en

fagforeningsmand, men man nævnte ingen steder Ballengs navn.55 I forlæn-

gelse heraf omtalte »Social-Demokraten« også en anden ñygtnings forsvin-

den.56 Men efter 31. marts 1935 ophørte al omtale. Årsagenhertil kan som i

andre tilfælde kun have været regeringens interesse i at opretholde det gode
statslige naboforhold til Hitler-Tyskland. Derfor blev det gang på gang

henstillet til pressen ikke at trykke udfordrende artikler eller tegninger. Ik-
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ke desto mindre var den tyske gesandt næsten daglig gæst i Udenrigsmini-
steriet for at protestere over avisernes omtale af forhold i Hitler-Tyskland. I

Ballengaffæren kan det dog også have spillet ind, at man ikke ønskede at

forværre hans situation eller at udsætte andre for eventuelle ubehagelighe-
der, og at man derfor ikke fulgte sagen op.

Ballengs videre skæbne er stort set uafklaret. I februar 1937 meddelte S.

Hall det danske forbund, at Balleng på dette tidspunkt var komme til Eng-
land, og at han fortsat var tro overfor forbundet. Men herefter fortaber

hans spor sig.S7

Solidariteten sættes på prøve
Ballengs mystiske forsvinden skabte uden tvivl nogen usikkerhed både i det

danske forbund og blandt de tyske kolleger, der opholdt sig i Danmark.

Men de indbyrdes forhold kunne også belastes af forhold, der i grunden var

ganske upolitiske.
I sommeren 1936 blev solidariteten sat på prøve, da det kom til nogle uo-

verensstemmelser mellem det danske forbund, Klebe og Mayer.
Med forbundets hjælp fik Klebe og hans kone i starten af august 1936

arbejdstilladelse som bestyrer for en cigarforretning, der dog først skulle

etableres. I den anledning bad Klebe FU om en forskudsudbetaling af sin

understøttelse. Men idet der kom rygter i omløb, at Klebe rådede over en

formue på 6-7000 kroner, og at Internationalen havde penge stående i det

hus, som Klebe boede i, indkaldtes han til samtale i forbundet. Rygterne
stammede fra Mayer, der overfor et medlem af FU havde givet udtryk for,
at forholdene fremgik af Internationalens protokol, som Balleng på et tids-

punkt havde læst op for ham. Fra forbundets side blev det understreget
overfor Klebe, at man var nødt til at undersøge sagen af hensyn til både for-

bundets arbejdsløse medlemmer og de andre tyske kolleger. Det var FU's

opfattelse, at Mayer skulle »klapses af«, hvis der ikke var hold i rygterne.

Omvendt ville man være nødt til at fratage Klebe understøttelse, hvis ryg-

terne talte sandt. Klebe, der var noget opbragt over sagen, afviste det hele

som »svindel og løgn«.58I en efterfølgende samtale med Mayer beklagede
denne, at sagen var kommet så langt. Han forklarede igen, hvor han havde

sine oplysninger fra. Men tilsyneladende under indtryk af Ballengs forsvin-

den fremhævede Mayer nu, at Balleng »var en mand man ikke kunne stole

på«. Da det således viste sig, at der ingen beviser fandtes for de fremsatte

påstande,bebrejdede forbundet Mayer, at han havde viderebragt løse ryg-

ter, og at han derved havde bragt forbundet i en »kedeligsituation«, Det

blev henstillet til ham, »i fremtiden ikke at komme med mere af den slags«.
Herefter gennemførtes endnu en samtale med Klebe, der på baggrund af det

nu oplyste erklærede, »at det ikke forbavsede ham, at udtalelserne i første

række stammede fra Balleng«. Også dette udsagn var præget af en udtalt

mistillid til Balleng. Under samtalen opfordrede forbundet i øvrigt Klebe til

snarest at udnytte den givne arbejdstilladelse og købe en forretning, som

Laurits Hansen havde lovet at lægge borgerbrev til. Efter forbundets me-

30



ning gjaldt dette løfte dog kun, hvis sagen kunne ordnes inden Internationa-
lens forestående årsmøde. Klebe, der »var meget overlegen i sin optræden«,
mente imidlertid, at han nok selv skulle ordne spørgsmålet om borgerbrevet
med Laurits Hansen, og at han ikke kunne tage bestemmelse inden årsmø-
det.59

Den mere konkrete baggrund for sagen var uden tvivl, at Mayer følte, at

der blev gjort forskel på Klebe og de andre landflygtige. Ikke mindst som

følge af både de trange sociale kår og den psykiske belastning, som eksilet

indebar, var der en generel tendens til, at de landflygtiges indbyrdes solida-
ritet blev sat på prøve. Selv om der ikke var hold i rygterne, var det dog ikke
helt forkert, at forbundet var indstillet på at yde Klebe en særlig hjælp. Det

hang sammen med, at han havde været formand for både det tyske forbund

og Internationalen. Dertil kom, at Klebe, dels på grund af alder, han var 57

år gammel på dette tidspunkt, dels som følge af hans mangeårige fravær fra
en almindelig arbejdsplads ville have haft svært ved at finde beskæftigelse
indenfor faget.

Sagen endte med, at Internationalen på sit årsmøde i København (5. sept.
1936) bevilgede 100 i' til start og drift af Klebes forretning. Samtidig lovede
formanden for det tjekkiske forbund, Dostal, at han ville søge at få pension
fra Hitler-Tyskland til Klebe. Hvis det skulle vise sig ikke at være muligt,
skulle Klebe straks tage skridt til at udnytte sin arbejdstilladelse.60
På baggrund af disse gnidninger kritiserede et FU-medlem Internationa-

len, der efter hans mening ikke havde den betydning, man havde ventet.

Derfor slog han til lyd for et mere udvidet skandinavisk samarbejde. Syns-
punktet blev imødegået af forbundets næstformand Svend Hansen. Denne

mente, at det var for tidligt, »at skrive Internationales nekrolog. Nu skulle
det jo netop vise sig, når det kneb, om solidariteten holdt. Vores kongres
havde jo netop givet udtryk for solidariteten, og vi havde ikke nogen grund
til at tro, at det ikke ville blive påskønnet«,'SlPå linie hermed havde man i

fagbladets beretning fra årsmødet fremhævet, »at solidariteten i vor Inter-
nationale ikke er nogen frase .. Selv om de forfulgte ikke helt har kunnet

undgå at lide nød, så har de tyske kolleger dog mærket, at de kunne regne
med vor Internationales støtte i kampen mod fascismen«. Regnskabet over

Internationalens hidtidige hjælp til Hitler-fascismens ofre var da også et an-

seeligt vidnesbyrd om denne solidaritet.62
Fondens tilbageværendebeholdning satte dog en naturlig grænse for det

fortsatte hjælpearbejde,hvis der ikke blev tilvejebragt nye midler. I relation
hertil betød det en aflastning for fonden, at de tyske kolleger fik arbejdstil-
ladelse i august 1936. Med hjælp fra medlemmer af den københavnske afde-

ling lykkedes det også at skaffe dem stort set varig beskæftigelse inden for

faget. Det indebar både en umiddelbar forbedring af de landflygtiges socia-

le forhold og i løbet af efteråret 1937 berettigelse til arbejdsløshedsunder-
støttelse i tilfælde af ledighed.63 Til forskel herfra viste det sig vanskeligt at

få etableret Klebes forretning. Derfor blev planen opgivet og i stedet for

flyttede han sammen med sin kone i starten af april 1937 til Tjekkoslovaki-
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Intemationalens understøttelsesfond. Regnskab for perioden 26/ 7-33 - 4/ 9-36

Indbetalinger fra: Udbetalt understøttelse til:

det engelske forbund kr. 25.801,- kollegeri Hitler-Tyskland kr. 23. 799.06

det danske forbund kr. 26.278,- kollegeri Danmark kr. 28. 759.67

det tjekkiske forbund kr. 2. 133,50
det østrigskeforbund kr. 156,- beholdning kr. 1.809. 77

kr. 54.368,50 kr. 54.368,50

et. Rejsen blev betalt af understøttelsesfonden og hans fortsatte understøt-

telse blev betragtet som løn for sekretærarbejde for Internationalen.64

Det antifascistiske engagement aftager
Mens solidariteten i forhold til Balleng-affæren og de omtalte gnidninger
havde bestået sin prøve, viste de efterfølgende års udvikling, at kedel- og

maskinpassernes internationale samvirke i den antifascistiske kamp havde

toppet i 1936.

I det danske forbund kan der spores et aftagende engagement. Som årsag
hertil kan der peges på flere forhold. Der ser ud til, at det fik betydning, at

Laurits Hansen ikke længere var primus motor i hjælpearbejdet, da han

blev sekretær i DsF. Dertil kom at de tyske kolleger i højere grad gled ind i

rækken af forbundets medlemmer, efter at de havde fået arbejdstilladelse
og fundet ansættelse. På det mere generelle plan betød det fascistiske dikta-

turs stabilisering og de antifascistiske kræfters splittelse og svaghed, at en

succesrig afslutning af eksilet og landflygtigheden rykkede længere ud i

fremtiden. Som følge heraf kunne der i tilflugtslandene generelt spores en

vis afmatning i solidaritets og hjælpearbejdet. Denne udvikling blev yderli-
gere forstærket som konsekvens af de generelle politiske forandringer i de

sidste år inden verdenskrigens udbrud.

Allerede i slutningen af 1936 indtog det danske forbund en mere negativ
holdning overfor ny anmodninger om hjælp. Således afvistes en ansøgning
om støtte fra to tyske flygtninge.65 En forespørgsel fra partifæller i Tjekko-
slovakiet om at yde hjælp til de derværende flygtninge blev besvaret nega-

tivt under henvisning til manglende midler og bemyndigelse.66 På samme

måde afviste man også at støtte den hjemlige Matteotti-Komites og den

tjekkiske socialdemokratiske hjælpekomitesvirke.67

Denne udvikling afspejles også af den kontante indsats i hjælpearbejdeti
tiden frem til Internationalens kongres i London i september 1937. Siden

årsmødet i København var der ikke blevet udbetalt flere penge til fagfæller i

Hitler-Tyskland, mens der var ydet støtte på yderligere 6.400 kroner til de

flygtede kolleger i Danmark. En vis nyorientering fremgårogså af kongres-
sens resolution om opgaverne i den antifascistiske kamp. Vedtagelsen
nævnte ikke hjælpearbejdet og ud over en mere generel solidarisering med
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fascismens ofre, lå hovedvægten på forsvaret for fagforeningsfriheden i de

demokratiske lande. »Forholdene i de fascistiske lande lader forstå, at den

personlige frihed og retssikkerhed i enhver stat er uundgåelige betingelser
for et heldigt fagforeningsarbejde. Vi anråber alle kolleger om ikke at træt-

tes i forsvaret for fagforeningsfriheden. Kongressen lykønsker de tapre kol-

leger i de fascistiske lande til deres modige fagforeningsarbejde. Reaktionen

kan besværliggøre fagforeningsarbejdet, men den kan ikke tilintetgøre ar-

bejdernes vilje til fremdeles at arbejde for opretholdelse af vore organisatio-
ner. Vi fordømmer terroren under enhver form og fordrer frihed for arbej-
derbevægelsens martyrer i de fascistiske lande«. Samtidig besluttede kon-

gressen at styrke samarbejdet indenfor Internationalen. Som formand valg-
tes S. Hall, Klebe blev sekretær, den danske forbundsformand Herup kas-

serer og Dostal menigt medlem af bestyrelsen.68
På trods af denne beslutning efterlader FU's forhandlingsprotokol fra ti-

den indtil krigens udbrud det indtryk, at også samvirket indenfor Interna-

tionalen kom til at indtage en mere beskeden plads. Som følge af München-

politikkens konsekvenser for Tjekkoslovakiet gled det tjekkiske forbund i

løbet af 1939 ud af samarbejdet. Det danske forbund søgte til gengæld at

styrke det internordiske samarbejde blandt kedel og maskinpasserne. Alli-

gevel vedtog man på et FU-møde i august 1939, hvor også repræsentanter
for den norske og svenske søsterorganisation var tilstede, at opretholde for-

bindelsen mellem de tre nordiske og det engelske forbund.69 Men denne be-

slutning fik som følge af krigens udbrud ingen større betydning.
I december 1939 blev forbundet indbudt til et møde om Matteotti-Komi-

teens videre hjælpearbejde. FU var umiddelbart af den opfattelse, at man

ikke kunne give noget tilsagn om støtte, men alligevel deltog forbundet i

drøftelsen. På baggrund af de oplysninger, der her blev fremlagt om flygt-
ningenes økonomiske stilling, indstillede FU til HB, at udbetale et mindre
beløb til Matteotti-Komiteen. Det førte til, at der blev bevilget 250 kroner. I

forhold til de beløb, som forbundet tidligere havde brugt i hjælpearbejdet,
var bevillingen til Matteotti-Komiteen meget beskeden.70

Med besættelsen ændredes Hitler-flygtningens forhold radikalt og tids-

punktet for Danmarks endeligt som tilflugtsland nærmede sig med raske
skridt.71 Forholdene udviklede sig ret forskelligt for de fire landflygtige kol-

leger og deres familier, der var i landet, da besættelsen kom.

J alass og hans kone var i stand til at flygte til Sverige kort tid efter 9. april
1940. De blev også efter krigen i Sverige. Mayer flygtede i september med

hjælp fra modstandsbevægelsen til Sverige, og han unddrog sig derved ind-

kaldelsen til værnemagten. Hans kone forblev i Danmark, og Mayer vendte

tilbage hertil i maj 1945. Begge blev indtil deres død i landet. Kröger var

under hele besættelsen i Danmark. Han fik aldrig besværligheder med be-

sættelsesmagten og blev heller ikke indkaldt som soldat. Han deltog heller

ikke i modstandskampen. Også han blev i landet efter befrielsen. Isert blev

anholdt 1. juni 1940 og i august samme år blev han sammen med andre Hit-

ler-flygtninge interneret i Horserød. På besættelsesmagtens forlangende
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blev han i slutningen af maj 1941 udleveret til sine forfølgere. Fra maj 1941

til maj 1942 sad han i KZ Fuhlsbüttel. I juli 1942 blev han idømt 21⁄2års

tugthus og efter afsoning af straffen blev han overført til først KZ Fuhlsbüt-

tel og siden KZ Sachsenhausen. Her var han indtil befrielsen. Hans kone og
datter blev på trods af støtteskrivelser fra blandt andre Mogens Boserup,
Per Kirstein og Svend Johansen udvist til Hitler-Tyskland i maj 1941. Alle

tre vendte dog i december 1949 tilbage til Danmark.72

Afslutning
I lyset af at Hitler-fascismen blandt andet tvang omkring 1/2million menne-

sker i landflygtighed, kan både det danske forbund og Internationalens ind-

sats og engagement i både det konkrete hjælpearbejdeog den antifascistiske

kamp forekomme meget begrænset. Det interessante er dog, at forbundet

indgik i et konkret solidaritetsarbejde. Forbundets virke var desuden ikke

kun blevet indledt meget hurtigt efter fascismens etablering, men det var

samtidig præget af en betydelig selvstændighed i forhold til Matteotti-Ko-

miteens hjælpearbejde.Årsagentil forbundets engagement var eksistensen

af Internationalen og det nære forhold mellem ikke mindst det danske og

tyske forbund. Af interesse er også forbundets forsøg på selvkritisk at drage
erfaringer af den tyske arbejderbevægelses nederlag. Også på dette område

markerede forbundet med Laurits Hansen i spidsen en række selvstændige
og mere radikale holdninger end de opfattelser, der i øvrigt var domineren-

de indenfor DsF og Socialdemokratiet. At Laurits Hansen spillede en me-

get positiv rolle for forbundets hjælpearbejde og stillingtagen til den tyske
fascisme fortjener opmærksomhed, da han efter befrielsen blev kritiseret

for sin rolle under besættelsen.

* Jeg vil være taknemmelig for alle yderligere oplysninger, der kan belyse det

danske forbunds virke iden antifascistiske kamp. Hans Uwe Petersen, Plantag-
evej 4, 3400 Hillerød, telefon 02 74 22 05.

Noter:

1. Philipp Scheidemann, manuskript til erindringer, s. 50 f., Ph. Scheidemanns arkiv, Arbej-
derbevægelsens Bibliotek og Arkiv (ABA) 64,2.

2. Moderne Ungdom, nr. 48, 29. nov. 1935.

Das Braune Netz, Paris 1935, s. 343 ff.

4. Helmut Esters/ Hans Pelger/ Alexandra Schlingensiepen, Gewerkschafter im Wider-

stand, Bonn 1983, s. 27, s. 138.

5. Laurits Hansen var formand for Dansk Kedel- og Maskinpasser Forbund fra 1926 til

1936. På dette tidspunkt blev han sekretær i og i 1939 formand for DsF. 1 1942 blev han

socialminister i Scavenius' regering, og han blev medlem af Folketinget i 1943. Efter befri-
elsen blev han af socialdemokratiet presset til at opgive alle tillidshverv, idet der blev rettet

kritik mod hans rolle under besættelsen. Se: Under samvirkets flag, DSF 1898- 1948, Kbh.

1948, s. 519 f., 5. 550.; Besættelse 1940-1945. Politik, modstand, befrielse, Kbh. 1979, s.

293.
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korrespondencer og cirkulærer -, inden det blev afleveret til ABA. Derfor baserer denne

artikel sig primært på forhandlingsprotokollen fra forbundets forretningsudvalg og for-
bundets fagblad. Dansk Kedel- og Maskinpasserforbunds Fagblad (fagbladet), nr. 11,
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Forinden var forbundets hovedkasserer Rudolf Schlichting blevet anholdt 20. april 1937.

Han døde som følge af mishandlingerne. Fagbladet nr. 11, nov. 1937.

Forhandlingsprotokol for Dansk Kedel- og Maskinpasser Forbunds forretningsudvalg
(protokol), 15. marts 1933, ABA 33.13; fagbladet nr. 6, juni 1933. Her anføres også,at det

tyske forbunds afdelingsleder i Leipzig, Willi Haar, havde taget livet af sig efter nazister-

nes aktion mod fagbevægelsen,og at en anden tillidsmand i Köln, Otto Mathis, var blevet

anbragt i en koncentrationslejr.
Om opstarten til Socialdemokratiets hjælpearbejdese: Minna Steffen Pedersen, Det dan-

ske Socialdemokratis fascismeopfattelse og holdning til den antifascistiske kamp i 30'er-

ne, upubliceret speciale, Københavns Universitet 1983, s. 50-54.

Protokol, 13. juni 1933.

Protokol, 27. juni 1933; fagbladet nr. 8, aug. 1933. Stemmeprocenten lå på knap 50 og kan
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kontingentet. Se: fagbladet nr. 1, jan. 1934. I HB var det afdelingsformanden fra Odense,
der stemte imod FU's anbefaling. Som følge heraf blev stemmefordelingen i Odense 4 for

og 39 imod. Herudover var der i 9 ud af forbundets 60 afdelinger et flertal af nej-stemmer.
Protok0127. juni 1933. Se også: Statspolitiet/ Rigspolitichefen, tilsynet med udlændinge,
udlændingesag-nummer(udl.nr.) 55.263, Herman og Frieda Klebe. H. Klebe flygtede 27.

juni 1933 og F. Klebe kom 3 dage senere til landet. Rigsarkivet.
Protokol 17. juli 1933.

Protokol 8. aug. 1933; fagbladet nr. 2, febr. 1934.

Protokol 16. sept. 1933. Selv om protokollen ikke nævner noget navn på kureren, må det

antages, at det drejede sig om Balleng. Det passer også sammen med den i indledningen
nævnte oplysning om at han sad anholdt i september 1933.

Udl.nr. 36.270-57. 108. Mayer havde fra 1922-1931 været formand for forbundets afdeling
i Duisburg. Herefter flyttede han til Kiel, hvor han fortsat var funktionær. Han flygtede til
Danmark 7. juni 1933 og hans kone og den dengang 9-årigedatter kom til landet i septem-
ber 1934. Rigsarkivet.
Udl.nr. 39.431. Kröger havde været borgerrepræsentant i Flensborg fra 1921-1926. Deref-
ter flyttede han til Mannheim, hvor han havde været både formand for SPD-distriktet

Syd-Vest og afdelingssekretær i ZMH. Han flygtede til Danmark 12. aug. 1933. Rigsarki-
vet.

Udl.nr. 54.329. Isert havde været kredsformand i ZMH's afdelingi Hamborg. Han flygte-
de til Danmark i starten af december 1933 sammen med sin bror Kurt lsert. Herbert lserts
kone og datter på 31/2år kom til landet i september 1934. Hun fulgtes med sin søster, der
var gift med Kurt Isert. Rigsarkivet.
Udl.nr. 31.723-54.289. Det fremgår ikke af sagen, om også Jalass havde været tillidsmand
idet tyske forbund. Han flygtede til landet 3. febr. 1934 og hans kone fulgte ham i maj
1934. Rigsarkivet. Se også protokol 16. juni 1934.

Udl.nr. 48.000, Carl og Käthe Balleng. Rigsarkivet.
Herbert Wehner, Zeugnis, Köln 1972, s. 173. Her er Jalass' navn dog stavet forkert (Jal-
lasch).
Protokol 8. aug. 1933 og 17. febr. 1934.

Protokol 17. febr. 1934.

Fagbladet nr. 6, juni 1933.

For en nærmere diskussion af Socialdemokratiets fascismeopfattelse se Minna Steffen

Pedersen, anf.arb., kapitel 2, især s. 39 ff.

Fagbladet nr. 7, juli 1933 og nr. 11, nov. 1933.

Protokol 19.jan. 1934.
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Fagbladet nr. 2, febr. 1934.

Se fagbladet nr. 9, sept. 1933, nr. 10, okt. 1933 og nr. 1, jan. 1934.

Fagbladet, nr. 9, sept. 1933, nr. 10, okt. 1933 og nr. 11, nov. 1933.

Dörte Putensen, Nordeuropa und die SAl, Hallesche Studien zur Geschichte der Sozial-

demokratie, nr. 14/ 1986, s. 64. Her findes en mere udførlig omtale af de nordiske partiers
negative stillingtagen. Se også Geschichte der Sozialistischen Arbeiter- Internationale

1923-1940, forfatterkollektiv under ledelse af Werner Kowalski, Berlin 1985, s. 185; og

Minna Steffen Pedersen, anf.arb. s. 54, s. 92.

En bygning vi rejser, bd. 2, Kbh. u.å., s. 285.

Fagbladet nr. 12/ dec. 1933.

Fagbladet nr. 1/jan. 1934.

Ralf Deppe, Exil in Dänemark 1933-1948, upubliceret Magisterarbeit, Universität Ham-

burg, 1984, s. 45 f.

Fagbladet nr. 6/ juni 1934.

Fabladet nr. 8/aug. 1934 og nr. 9/sept. 1934.

Fagbladet nr. 9/sept. 1935, nr. 1/jan. 1936, nr. 2/febr. 1936, nr. 4/ april 1936. Se også Det-

lev Peukert, Die KPD im Widerstand, Wuppertal 1980, s. 236 f; Beatrix Herlemann, Die

Emigration als Kampfposten, Königsstein/ Taunus, 1982, s. 149 ff.; Klaus Mammach, Die

deutsche antifaschistische Widerstandsbewegung 1933-1939, Berlin 1974, s. 147.

Fagbladet nr. 6/ juni 1936.

De følgende oplysninger baserer sig - hvor intet andet er anført - på rapporter fra opda-
gelsespolitiet 25. marts-29. marts 1935. Rapporterne findes ikke i Københavns Politis ar-

kiv i Landsarkivet, men fandtes derimod i Staatsarchiv des Kantons Basel-Stadt, Gericht-

sarchiv KK2, 1936, nr. 80 (Gerichtsarchiv) og indgår i afskrift i Københavns Politikam-

mer, chefen for opdagelsespolitiet til Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt, 30.

marts 1935.

Referat 25. marts 1935 i udl.nr. 48.000. Ballengs udlændingesag blev først oprettet i for-

bindelse med Klebes henvendelse til fremmedafdelingen. Rigsarkivet.
Dansk Kedel- og Maskinpasser Forbund til W. Citrine, 17. febr. 1935 og W. Citrine til

Laurits Hansen, 5. marts 1935. Trade Union Congress Library, 948,9.

Referat 25. marts 1935 i udl.nr. 48.000. Rigsarkivet.
Protokol 16. marts 1935.

Referat 25. marts i udl.nr. 48.000. Rigsarkivet.
Socialdemokratiets anmeldelse er i udl.nr. 48.000. Jacob var blevet bortført 9. marts 1935.

Affæren kom for første gang på forsiden af den schweiziske presse 19. og 20. marts 1935.

Se om Jacob-affæren: Jost Niklaus Willi, Der Fall Jacob-Wesemann (1935-1936), Bern/

Frankfurt/ M. 1972. s. 339. Willis meget grundige dissenation nævner Balleng flere gange,

men han har valgt ikke nærmere at undersøge hans bortførelse.

I henhold til Justisministeriets cirkulære af 18. febr. 1931 blev alle oplysninger om politi-
ske forbrydelser og politisk mistænkelige personer eller organisationer for hele landets

vedkommende centraliseret hos opdagelsespolitiet i København. Københavns Politikam-

mer, chefen for opdagelsespolitiet til Udenrigsministeriet, 10. juli 1935 i udl.nr. 48.000.

Den politimæssigeundersøgelse blev foretaget af kriminalbetjent Kay Yttesen, der sam-

men med sin chef, Andreas Hansen i 1939 kom i myndighedernes søgelys som følge af

deres formodede forbindelser til danske nazister og Gestapo. Det førte til, at Andreas

Hansen blev afskediget, mens Yttesen blot blev overført til andet arbejde. J ustitsministe-

riets 3. kontor, journalsager, journal-nr. 1939/ 200 og 1939/590, Rigsarkivet.
Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt til Statspolitiet/ København, 20. marts 1935,
Gerichtsarchiv.

Nærmere om Manz se Willi, anf.arb. især s. 108.

Københavns Politikammer, chefen for opdagelsespolitiet til Staatsanwaltschaft des Kan-

tons Basel Stadt, 26. marts 1935 og 6. juni 1935, Gerichtsarchiv.

Yttesen hævdede i forbindelse med tjenestemandsundersøgelsen mod Andreas Hansen og

ham selv, at Ballengs bortførelse havde været »et nummer«, uden at der dog fremføres
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oplysninger, der bekræfter denne påstand. Justitsministeriets 3. kontor, journalsager,
journal-nr. 1939/ 200. Rigsarkivet.
Notiz des Referates Deutschland, 8. april 1935 für Staatssekretär von Bülow, Politisches

Archiv des Auswärtigen Amts, Inland II A/ B: Deutsche Emigrantentätigkeit im Ausland,
1. dec. 1934-7. aug. 1935. Citeret efter Willi, anf. arb., s. 185. Selv om Willie - som nævnt-

ikke har undersøgt Balleng-affærennærmere, går han i sin fremstilling ud fra, at der ikke

er tvivl om Wesemanns rolle. Se s.st. s. 121, 218.

Se blandt andet Social-Demokraten, Politiken, Berlingske Tidene, 26. marts 1935.

Social-Demokraten 27. marts 1936. Det har ikke været muligt at identificere den i denne

artikel omtalte flygtning.
Protokol 15. febr. 1937. Nærmere fremgårdesværre ikke af protokollen.
Protokol 19. aug. 1936.

Prot0k0122. aug. 1936.

Protokol 12. sept. 1936.

Protokol 12. sept. 1936.

Fagbladet nr. 2, febr. 1937. Af protokollen 12. sept. 1936 fremgår det, at Klebe under års-

mødet stillede forslag om at ophæve Internationalens understøttelsesfond, og at lade det

danske forbund overtage understøttelsen. Forslaget fandt ikke tilslutning.
Referat af HB-mødet 13. og 14. maj 1937 i protokol.
Protokol 15. febr. 1937 og 17. april 1937. Man regnede med, at understøttelsen til Klebe

skulle løbe i endnu et år, men at han herefter ville få pension fra Hitler-Tyskland. Referat

fra HB-mødet 13. og 14. maj 1937.

Protokol 20. og 21. nov. 1936. Det har ikke været muligt at identificere de to flygtninge.
Protokol 15. dec. 1936.

Protokol 20. juli 1937 og 10. dec. 1937.

Fagbladet nr. 11, nov. 1937; Protokol 16. juni 1937, hvor FU besluttede at fortsætte det

internationale samarbejde indenfor Internationalen.

Der foreligger ingen nærmere oplysninger om det tjekkiske forbunds forhold i denne pe-
riode. Af protokollen 17. nov. 1938, 14. og 15. dec. 1938 og 15.juni 1939 fremgår det blot,
at man havde modtaget visse oplysninger om udviklingen i Tjekkoslovakiet. Protokollen

19. aug. 1939 nævner for første gang et svensk forbund. Det nævnte norske forbund skulle

være blevet dannet i midten af 30'erne. Det har dog ikke været muligt at finde materiale

om dette forbund i Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek/ Oslo.

Protokol 13. dec. 1939, 17. jan. 1940, 14. febr. 1940.

For en oversigt over Hitler-flygtningenes forhold efter besættelsen se: Hans Uwe Peter-

sen: Die dänische Flüchtlingspolitik 1933-1941, Text und Kontext, Sonderreihe, Band

21/ 1986.

Diverse forspørgsler til arkiver i BRD og England har stort set været resultatløse med

hensyn til Ballengs og Klebes videre skæbne. Det har kun været muligt at finde ud af, at

Klebe i forbindelse med sin 90-års fødselsdag blev nævnt i SPD's pressebulletin.

37



38

Abstract. Petersen, Hans Uwe: Gewerkschaftliche Solidarität mit den

Opfern des Hitler-Faschismus. Auf den Spuren der internationalen

Zusammenarbeit der Maschinisten und Heizer im antifaschistischen

Kampf. Arbejderhistorie, 31 (1988).

Mit dem Schwergewicht auf den Aktivitäten der dänischen Gewerk-

schaft der Heizer und Maschinisten wird die antifaschistische Arbeit

der Berufsinternationale der Heizer und Maschinisten analysiert. Der

dänische Verband unterstützte ab Februar 1933 den deutschen Ver-

band in der Vorbereitung auf die Illegalität und bewilligte sofort eine

beträchtliche Summe zur Unterstützung der verfolgten deutschen

Kollegen und ihrer Angehörigen. Die Reaktion auf die deutschen

Ereignisse und auch die Folgerungen aus der Niederlage der deut-

schen Arbeiterbewegung waren radikaler als die der übrigen socialde-

mokratischen Arbeiterbewegung. Der Träger dieser Aktivitäten war

der Verbandsvorsitzende, Laurits Hansen, der spätere Vorsitzende

des dänischen Gewerkschaftsbundes. Nach seinem Abgang als Ver-

bandsvorsitzender wurde diese Arbeit nicht im gleichen Umfang auf-

recht erhalten.



Ole Østergård

Affæren om »MAJA« - et lokalhistorisk eksempel
'fra 30*erne

I 1933 nægtede havnearbejderne iÅbenrå at losse et tysk
skib, der førte hagekorsflag. Adjunkt Ole Østergård fra
Åbenrå Gymnasium & HF skriver om konflikten og dens

anvendelse i en undervisningssituation.

En torsdag i august 1933 anløb motorsejleren »Maja« Åbenrås havn fra

Hamburg lastet med 100 tons solsikkekager. Da skibet førte et hagekors-
flag - den konservative avis, Jydske Tidende, betegnede det som »en lille, ti

Kvadratcentimeter stor Nazivimpel« - nægtede arbejderne at losse skibet.

Først en lille uge senere kunne »Maja« forlade Åbenrå udlosset, takket være

uorganiseret arbejdskraft og politibeskyttelse, og avisen Aabenraa Social-

Demokrat mente da, at byens borgerlige aviser havde givet det indtryk, at

Åbenrå i den forgangne uge simpelthen havde været på »Revolutionens
Rand«.

I en undervisningssituation er dette en oplagt case: hvorfor reagerede ar-

bejderne tilsyneladende så voldsomt? Og hvorfor skulle det tage en hel uge
at få losset de solsikkekager? Og hvorfor kom der så meget postyr ud af det?

Baggrunden er naturligvis, at verdenskrisen efterhånden også ramte

Danmark og Sønderjylland. Især var der krise i sønderjysk landbrug. L.S.,
Landbrugets Sammenslutning, stod stærkt, men derfor var der dog stadig
brug for import af foder. Hertil kom så, at det jo trods alt kun var 13 år

siden, at Sønderjylland var blevet dansk igen, hvorfor følelserne over for

det tyske mindretal og Tyskland ikke var blidt stemte. Endelig havde natio-

nalsocialisternes magtovertagelse, og Hitlers udnævnelse til rigskansler 30.

jan. 1933 ikke gjort situationen bedre. Siden 2. maj var der kommet mange

flygtende, socialdemokratiske og kommunistiske arbejdere over grænsen,

og politimester F ribert i Åbenrå var ikke sen til at sende dem retur til en uvis

skæbne syd for grænsen. Siden 1929 havde Danmark haft en socialdemo-

kratisk- radikal regering med flertal i Folketinget, men i mindretal i Lands-

tinget. Denne parlamentariske situation blev bl.a. årsag til det brede Kans-
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lergadeforlig (samme dag som Hitler blev rigskansler), der indeholdt de om-

diskuterede bestemmelser om strejke og lockout forbud i ét år.

I Sønderjylland havde Socialdemokratiet etableret et såkaldt Aktionsud-

valg bl.a. bestående af sønderjyskefolketingsmedlemmer, der skulle forsø-

ge at dæmme op for den tiltagende agitation fra tysk, lokal side om en revi-

sion af l920-grænsedragningen. Jeg tør ikke sige, om udvalget også havde

til opgave at følge den kommunistiske agitation mod nazismen og mod So-

cialdemokratiet, men Danmarks Kommunistiske Parti havde for første

gang fået valgt to ind i Folketinget ved valget i 1932. Den ene var Aksel Lar-

sen, og den anden var Arne Munch-Petersen, som boede i Åbenrå og blev

valgt i Sønderjylland. Forklaringen på, at mandatet faldt her, er formo-

dentlig den, at mange arbejdere i Sønderjylland før 1920 havde arbejdet i

industribyen Flensborg og havde altså her mødt den tyske, kommunistiske

arbejderbevægelse. Der fandtes altså en beskeden kommunistisk højborg i

Aabenraa.

Da det gode skib »Maja« stod ind gennem Åbenrå fjord på en solskinsdag
i august 1933 og lagde til i Sydhavnen tæt ved byens markedsplads, ankrede

det altså op ved en by, der først for nylig var blevet dansk igen. Men ved

afstemningen i 1920 havde de tyskorienterede demonstreret stor styrke, og

det tyske mindretal var stadig betragteligt. En del af dette havde naturligvis
nationalsocialistiske sympatier og gjorde sig forhåbninger om bl.a. en

grænserevision.Hertil kom, at der var arbejdsløshed i byen. Godt nok var

det sommer, men høsten stod først lige for døren, så der var ledig arbejds-
kraft nok til f.eks. lossearbejde på havnen til 35 kr. om dagen. Endelig kun-

, ne man nævne, at netop havnearbejderne var rykket til venstre under ind-

tryk af begivenhederne i Tyskland og havde demonstreret sammen med

kommunisterne den 1. maj.

Maja - affæren dag for dag
Da skibet bar et hagekors - flag eller vimpel - nægtede de overvejende kom-

munistisk orienterede havnearbejdere at losse skibet. I løbet af middags-

pausen rygtedes det i byen, at en arbejdskonflikt på havnen så at sige var

under opsejling. Jydske Tidende konstaterede ikke uden fryd, at eftermid-

dagens drøftelser mellem »Arbejdergrupperne var lang og livfuld«. Disse

arbejdergrupper var på den ene side kommunisterne repræsenteret af Arne

Munch-Petersen, Folketinget havde jo sommerferie, og den lokale partifor-
mand, murer Richard Schröder, og på den anden side socialdemokraterne

repræsenteret bl.a. af den aldrende redaktør, Nis Toft, fra Aabenraa Social-

Demokrat. Sagen var nemlig, at det ikke som i et tilfælde tidligere var lyk-
kedes at formå kaptajnen på det tyske skib til at stryge hagekorsmærket.
Den livfulde diskussion har naturligvis drejet sig om, hvordan man skulle

forholde sig til den tyske provokation. Kommunisterne ville strejke mod fir-

maet, »Sønderjydsk F oderblandingsfabrik«, og blev her hjulpet af, at dette

ikke var medlem af Arbejdsgiverforeningen, hvilket jo så ville umuliggøre
et arbejdsretligt efterspil, og socialdemokraterne ville helst undgå en. Det er
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vel ikke korrekt, at skrive socialdemokraterne, for der har utvivlsomt været

mange menige socialdemokrater, som ønskede at protestere mod hagekor-
set; men ledende socialdemokrater i byen inden for fagbevægelsen - den so-

cialdemokratiske byrådsgruppevar påfaldende tavs stort set under hele af-

færen - ønskede en blød landing. Men »Arbejdernes kampvilje var urokke-

lig«(Arb.bla. 8. aug), og losningen blev ikke udført, selv om de fem arbej-
dere, der skulle have udført den gerne ville, men lod være »af Hensyn til

Kammeraternes Holdning« (Jyd.Tid. 4.aug.).
I løbet af fredag den 4. august kom havnen til at ligne en »Krigshavn i

Belejring«, Det var lykkedes tyskerne - formodentlig Generalkonsulatet i

Åbenrå - at skaffe »arbejdsvillige,fire pæne Herrer, der selvfølgelig ikke

var sunket så 1th som til at være organiseret« til at forestå losningen. Og da

der helt sikkert har været øretæver i luften, havde politimester Fribert lovet

at beskytte »Skruebrækkerne«. Hele Åbenråspolitistyrke var mødt op
- re-

volverbevæbnet! -

og der var også indkaldt forstærkning fra politiskolen i

Sønderborg. I denne situation måtte den socialdemokratisk dominerede

Fællesorganisation (FO) gøre noget, og den indkaldte til protestmøde på
Markedspladsen - efter arbejdstids ophør. Formanden for FO, Johannes

Weiss (S), udtrykte harme og foragt for strejkebryderne og oplæste en reso-

lution, der krævede politimesteren fjernet, fordi hans indsættelse af politi
var en unødvendig udfordring mod arbejderklassen. De 600 (l) - fremmød-

te arbejdere vedtog denne, men det er faktisk interessant at konstatere, at

den intet indeholder om det famøse skib på havnen eller noget om kamp
mod fascismen. Dette blev først bragt på bane, da to kommunister, Schrö-

der og Peter Kjær, fik ordet. Fra Markedspladsen marcherede man så - for-

modentlig overraskende for mange
- til den tyske avis på Klinkbjerg og alt-

så ikke mod skibet Maja. »NordschleswigscheZeitung« fik det glatte lag af

bl.a. Weiss, der sagde: »Det er her fra den Stinkpotte, at Nazipesten udspre-
des over Nordslesvig«.

Men herefter ophørte enigheden i arbejderbevægelsen faktisk også!
I Aabenraa Social-Demokrat konstaterer redaktør Toft, at FO-demon-

strationen var slut. Han fortsætter dog sit referat, idet han skriver: »Efter
denne Afslutning skulde Kommunisterne røre paa sig«. I Arbejderbladet
hedder det, at »Vore Partikammerater talte til Trods for, at Reformister-
ne søgte at hindre det«. Der er nok ikke tvivl om, at den socialdemokratiske

fagbevægelse- og formodentlig ogsåpartiet- ønskede, at aktionerne ind-

stilledes. Ganske vist lå Maja stadig halvt udlosset i havnen med sit hage-
korsmærke, men man havde protesteret mod den upopulære politimester
og den tyske avis. For kommunisterne var der mere at gøre. Overraskende

mange arbejdere havde demonstreret, hagekorset appellerede til følelserne,

og der var alt at vinde og intet at tabe. Partikammeraterne tog derfor ordet

for at kræve aktionerne fortsat, idet de foreslog en demonstration dagen ef-

ter mod skibet kl. 11 - altså i arbejdstiden.
Lørdag den 5. august fortsattes losningen om formiddagen, og det blev

ikke til noget med demonstrationen i arbejdstiden. Først kl. 13 lykkedes det
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1th ali
Ties Gneralreikei Aabenraa

Grundaf Hagekorselpaa ,,|Vlaia“.
ke Skib losset ai arbejdsvillige, tyske Nazister under gener-lureilxereruiovlig.

stort Politiopbuds Beskyttelse.
”mmm” “www”

tale med Politimester Fribcrl, som vi

spurgte om den erklærede Strejke

mokralisk Aktionsudvalg lager Anære og laver

Generalslreike, lør ,,Maia“stak i Søen.

Lovliglicd.
Paliümestcren henviste til Loven

om Forbud mod Arbejdsstandsninger
af 31. Jan. 1933 § 2, der lyder:

I Tiden 'indlil 1. Februar 1034 skal

Iværksællelse af Loclmua eller Strej-
ker vlre forbudt. hvor der er kollek-

Aabcnraa. Tirsdag llugckorsllagct paa Kommunislemes kom i Arbejde paa en nyindkummet

af den |\›_\k.nazi5'i. Frilullsmndc lm: Markedspladsen. tirrnmslvl. finsk Skønne".

,

gelse i Nordslcsvig hvortildu sigtes i Lojlnunl Lorenzen: Til Gmgl-hl |og m Seth-kir'.th

Udsnit af Jydske Tidende med forsideartikel om generalstrejken som skyldtes at det tyske skib »Ma-

ja« førte hagekorsflag i Åbenrå.

kommunisterne at samle en demonstration, som med en kerne af »halvt

Hundrede revolutionære Arbejdere gik ned til Skruebrækkerskibet« (Arb.
bla.). Kommunisterne havde nu helt overtaget konflikten. Efterhånden var

strejkebryderne blevet møre, og til sidst nedlagde de arbejdet, og Arbejder-
bladet kunne konstatere: »Sejr for Arbejdernes Masseaktion under Fører-

skab af kommunistisk Parti - gennemført paa Trods af Socialdemokratiet

og de reformistiske Fagforeningsføreres Sabotage« (8. aug).
Byens udflugtsmål nr. 1 søndag den 6. august må uden tvivl have været

Maja i Sydhavnen.
I arbejdstiden mandag den 7. aug. skete intet. Politiet patruljerede, og

kaptajnen var vistnok indstillet på at sejle, men om aftenen holdt kommuni-

sterne et nyt møde på Markedspladsen. Anledningen var, at partiet længe
havde haft planlagt et møde med Aksel Larsen. Som altid var Aksel Larsen

veltalende, og i denne situation var der jo al mulig grund til at være i hopla.
Over »talerstolen« vajede et rødt flag skænket Åbenrå-afdelingenaf partiet
i Flensborg, og ifølge Arbejderbladet var »langt over tusind Mennesker«

mødt op. Jydske Tidende konstaterede dagen efter, at »en Del nysgerrige
Borgere var samlet omkring en lille Kerne af Kommunister med rød Fane«.
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Aabenraa Social-Demokrat skrev, at »Aksel Larsen aflirede den kendte

Tekst med lokalt Indslag«. Han sagde bl.a.: »Konflikten i Aabenraa viser,
hvor Fronten gaar: Overklasse mod Underklasse, Fascisme mod Socialis-

me, men ikke Nation mod Nation, ikke dansk mod tysk!
Paa dette Mordersystem er Hagekorsflaget Symbol, og derfor skal Kam-

pen mod Hagekorset i danske Havne føres frem til Sejr« (Arb.bla.).
Det der gjorde denne tale berømt, var dog ikke ordene, men derimod, at

folketingsmedlemmet på et tidspunkt tog en hagekorsvimpel frem og rev

den midt over, idet han sagde, »at ingen Arbejder i Danmark burde arbejde,
naar dette Symbol vajede fra Skibets Mast«. Begejstret bifald ifølge Arbej-
derbladet. Sønderrivningen har formodentlig fundet sted, men gik nok ikke

op for alle - i hvert fald ikke for Jydske Tidendes udsendte, hvis referat af

talen stort set er overensstemmende med Arbejderbladets men ikke inde-

holder en passus om iturivningen. Det ville ellers have været guf for avisen!

Naeste morgen, tirsdag den 8. august, gik 8 tyske sympatisører fra Rise

Hjarup - en lille landsby uden for Åbenrå -i gang med losningen, mens der

efter samråd med Justitsministeriet var indkaldt politiforstærkning fra

Sønderborg og Tønder
- i alt 60 betjente bevæbnede med »Knipler, Revol-

vere og Taaregasbomber«. Den socialdemokratisk ledede Fællesorganisa-
tion for Åbenrå og Omegn var blevet taget på sengen. Hvis skibet kunne

sejle udlosset, havde den lidt nederlag - ikke blot over for DKP i Åbenrå,
men også over for det nationalsocialistiske Tyskland. Hvad skulle man gø-

re? Strejkevåbnet var jo sat ud af kraft med Kanslergadeforliget, så selv en

politisk strejke på havnen og i hele byen var jo klart overenskomststridig.
De kommunistisk orienterede havnearbejdere nedlagde arbejdet i hele hav-

nen ifølge Arbejderbladet 0g forlangte »Alt Arbejde i Byen standset til Na-

zi-brækkerne 0g Politiet var fjernet« FO's bestyrelse holdt møde, men tur-

de ikke selv tage stilling, så klokken 13 var der stormøde i Dampskibspavil-
lionen. Til stede var FO,s bestyrelse, alle formænd for de lokale fagforenin-
ger plus de 3 socialdemokratiske folketingsmedlemmer fra Aktionsudval-

get. Peter Kjær fra havnearbejderne krævede »Generalstrejke over hele By-
en«. Heri støttedes han iflg. FO's bestyrelsesprotokol kun af socialdemo-
kraten Emil Knudsen fra Smedeforbundet, som i øvrigt i andre sammen-

hænge havde vist sig som partiets enfant terrible. De øvrige herunder de 3

folketingsmænd talte imod. Efter nogen diskussion så FO-formanden,
Weiss, sig i stand til at konkludere, »at der selvfølgeligikke kunde erklæres

Generalstrejke, da denne Forsamling ikke var kompetent til at vedtage en

saadan, men at en Standsning kun kunde blive en Sympatitilkendegivelse,
overfor Havnearbejderne«. Desuden henstillede han, »at man klarlagde for

Medlemmerne at Standsningen var frivillig og at man tog fornøden hensyn
til de forskellige Arbejdsgivere og Virksomheders Interesse«. Alle 8 stem-

meberettigede stemte herfor. Kl. 15 spredtes budskabet til byens virksom-

heder, og arbejderne mødtes så på ny til FO-møde - denne gang både een

time før arbejdstids ophør og på havnen. Igen var der taler, men en time

senere sejlede Maja. Venstreavisen Hejmdal skrev: »Arbejderne gik saa
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Hjem, klar over, at Slaget var tabt. Der var ingen stemning for at fortsætte

Generalstrejken«,

Efterspillet
Længe efter at Maja var stået ud af Åbenrå fjord, gik bølgerne stadig højt i

den lokale presse. Var FO-mødet på havnen en generalstrejke ganske vist

kun af een times varighed og kunne socialdemokratiske folketingsmedlem-
mer eventuelt gøres ansvarlig herfor? Statsminister Stauning misbilligede
begivenhederne i Åbenrå og sagde: »Denne strejke skulde Arbejderne selv-

følgelig ikke have lavet, og hvis Retsforfølgning bliver iværksat, er det

klart, at de vil komme til at bøde for det, som er sket« (Ritzaus Bureau 10.

aug.), og til en deputation fra FO-Åbenrå sagde han, at arbejderne var »for

nervøse i Sønderjylland«. Det var jo lidt af en spand kold vand i hovedet på

arbejderne, ligesom Arbejdsrettens kendelse af 7. dec. (sag nr. 1844) gik de

strejkende havnearbejdere fra tirsdag den 8. aug. imod. De blev kun dømt

for at strejke fra kl. 15.30, og tirsdagens øvrige arbejdsnedlæggelser kom

aldrig for Arbejdsretten.
Aksel Larsens tale og eventuelle sønderrivning af hagekorsvimpelen op-

tog også sindene. Da sagen nåede Østre Landsret erkendte Aksel Larsen sig
beredvilligt skyldig i en sønderrivning. Denne har formodentlig også fundet

sted, men formentlig knap så demonstrativt, som Aksel Larsen senere gav

indtryk af. Aksel Larsen blev anklaget ifølge straffelovens paragraf 1908 -

»Med Bøde, Hæfte eller under skærpende Omstændigheder med Fængsel
indtil 1 Aar straffes den, der offentlig forhaaner en fremmed Nation, en

fremmed Stat, dennes Flag eller andet anerkendt Nationalmærke« - efter at

folketinget med 2 stemmer imod havde ophævet hans parlamentariske im-

munitet. Udenrigsminister dr. P. Munch var nok heller ikke helt uvildig, da

han 10. aug. udtalte, at »der ikke kan være Tvivl om, at Hagekorsflaget er et

officielt tysk Flag og derfor ogsaa undergivet Lovens Beskyttelse« (Hejmdal
10. aug). stor var overraskelsen derfor, da Aksel Larsens frikendtes af næv-

ningene. Forsvaret gjorde nemlig gældende, at hagekorsflaget ikke i august

1933 kunne anses for at være en fremmed stats flag eller anerkendt nationa-

litetsmærke. Og det var juridisk korrekt, idet Udenrigsministeriet først fik

besked herom 22. sept. 1933. Lidt »flovt« for udenrigsministeren.
I FO gav affæren også anledning til selvransagelse. På en ekstraordinær

generalforsamling den 25. aug. 1933 på »Hotel Royal« var der lagt op til

storvask. Flere kritiserede FO's bestyrelse for dens indsats under havnekon-

flikten, idet de fandt, at »Kommunisterne altid slog Mønt af hvad FO ar-

rangerede«(!). Man diskuterede også seriøst, om man i fremtiden skulle af-

stå fra at afholde offentlige møder under åben himmel af frygt for kommu-

nisterne (!). Partiets generalforsamling en lille uge senere diskuterede over-

hovedet ikke Maja-affæren - i hvert fald ikke ifølge referatet. En lidt lar-

mende tavshed må man nok sige. De borgerlige aviser beskæftigede sig også
med resultatet af konflikten set for de to socialistiske partier. Hejmdal men-

te, at kommunisterne måtte stå med »Haaret nedad Nakken, for saavidt
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Aksel Larsen, DKPs formand, fotograferet 1934. Aksel Larsen sønderrev et

hagekorsñag under protestmødet i Åbenrå. Sagen endte senere med hans

frifindelse i Østre Landsret.

som de ikke naaede deres Hensigt«,men mente også, at de dels havde benyt-
tet lejligheden til at gøre »Propaganda for deres Ideer« dels havde draget
socialdemokraterne med i faldet. Den tyske avis, Nordschleswigsche Zei-

tung, hævdede, at konflikten havde resulteret i en kløft inden for arbejder-
bevægelsen, og at det var socialdemokraterne, som var hoppet på kommu-

nisternes limpind (»auf den Leim gekrochen den Ihnen die Kommunisten

gestrichen hatten«).
I byhistorien hævdes det, at Maja-affæren efterfulgtes af en tydelig høj-

redrejning i den socialdemokratiske politik, og at denne linie to år senere

havde ført til sejr over kommunisterne i Åbenrå. Jeg skal ikke her tage stil-

ling til dette spørgsmål, men blot pege på, at kommunisternes indsats under

Maja-affæren formodentlig ikke har skadet deres omdømme og tilslutning i
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den Åbenråske arbejderklasse - snarere tværtimod. Nok var politimester
Fribert en upopulær person i Åbenrå,og »Die Zeitung« på Klinkbjerg var

der heller ikke nogen grund til at holde hånden over, men denne sag drejede
sig trods alt om det tyske skib Maja og dets hagekorssymbol, og her var den

socialdemokratisk ledede Fællesorganisation ikke synderlig aktiv. Uden

kommunisternes aktive indsats kunne Maja være afsejlet i løbet af week-

enden, hvilket alle inklusive de socialdemokratiske ledere nok også måtte
have erkendt dengang.

Lokalhistorie med arbejderbevægelsensom emne

I en artikel af Gerd Callesen om »Lokalhistorien og arbejderbevægelsen«
(Fortid og nutid 1976) opstiller denne nogle krav dels til lokalhistorien dels

til lokalhistorie om arbejderbevægelsen.Det hedder heri, at »den ideelle lo-

kalhistoriker hele tiden må have de overordnede sammenhænge parate i

baghovedet såvel som analogier og paralleller, for at kunne bedømme og

indordne sin undersøgelse«. Først da kan rigshistorikeren bruge det lokal-

historiske arbejde. Kravet lyder rimeligt, men kan vel være svært at honore-

re. Callesens argument er, at isolerede lokalhistoriske forklaringer ofte vil

være utilstrækkelige eller i værste fald historisk ukorrekte, hvis ikke rigshi-
storien medtænkes i det lokale. Og han tager så netop beskrivelsen af Maja-
affærens efterdønninger i den åbenråske arbejderbevægelse som et eksem-

pel herpå (se G. Japsens beskrivelse i bind 3 af Aabenraa Bys Historie).
Man kan vel kun være enig i Callesens synspunkt, og det er forhåbentlig
fremgået af det foregående,at Maja-affærens forløb kun lader sig forklare,
hvis man samtidig medtænker de politiske forhold i Rigsdagen, Danmarks

økonomiske krise og forholdet til den mægtige grænsenabo i syd - oven i

købet i et historisk perspektiv. Heldigvis for det - også i en undervisningssi-
tuation!

Callesens krav til lokalhistorie om arbejderbevægelsen er, at man hele ti-

den må holde sig for øje, at arbejderbevægelsen er en politisk bevægelse
med sit centrum i København, lige som den er led i en international bevæ-

gelse. Desuden er arbejderklassen kun en del af samfundet. Og kun hvis dis-

se tre konstateringer hele tiden er nærværende i analysen af de lokalhistori-

ske tildragelser, forstår man disse til bunds. Også dette synspunkt kan man

tilslutte sig - måske oven i købet især, når det drejer sig om sønderjysk ar-

bejderbevægelses historie.

Måske er det at gentage sig selv at skrive, at: 1) den økonomiske krise i

USA og Europa og den deraf følgendearbejdsløshedi landbrug og industri

i Danmark og Sønderjylland, 2) nazismens fremvækst i Tyskland og forføl-

gelsen af kommunistiske og socialdemokratiske arbejdere, 3) den socialde-

mokratiske-radikale regerings lodsfiskpolitik på det udenrigspolitiske om-

råde over for det nazistiske Tyskland, 4) hund- og kat-forholdet mellem det

mægtige danske Socialdemokrati og det lille kommunistiske parti på Chri-

stiansborg herunder Socialdemokratiets afvisning af Enhedsfronten, 5)
Sønderjyllands og Åbenrås historie før og efter Genforeningen i 1920, 6) det
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store tyske mindretal i byen, 7) DKP's aktive arbejde bl.a. inden for »revo-

lutionær Fagopposition« (RF 0) på landsplan og lokalt etc. spillede en rolle

i Åbenrå i august 1933. Men hertil kommer så naturligvis en lang række
lokale forhold, som den idelle lokalhistoriker også må have kendskab til.

Erhvervsstrukturens sammensætning, lokale arbejdsløshedsprocenter, by-
rådets sammensætning, massekommunikationsforhold (f.eks. tre-fire-

bladssystemet), byens topografi etc. Først da kan man »desværre« se for-

skelle og ligheder i den lille og den store historie!

»Grav, hvor du står« - sloganet har båret frugt, idet det lokalhistoriske

arbejde mange steder har gravet dybt med bøger, teaterforestillinger, udstil-

linger etc. som resultater. Jeg tror, at man kan generalisere erfaringerne fra

Maja-affæren på i hvert fald eet punkt, nemlig med hensyn til materialemu-

ligheder.
Mit udgangspunkt var 2 sider i byhistorien om Maja, men straks jeg be-

gyndte at grave, svulmede det op. På Landsbiblioteket i Åbenrå har man de

lokale aviser i lagenformat, (Aabenraa Social-Demokrat, Jydske Tidende,
Hejmdal og Nordschleswigsche Zeitung), og fra Statens Avissamling på
Statsbiblioteket i Århus rekvireredes Arbejderbladet på mikroñlm. Lands-

arkivet i Åbenrå havde Socialdemokratiets og Fællesorganisationens pro-

tokoller, som parti og fagbevægelse gav lov til at bruge. Institut for sønder-

jysk Lokalhistorie (på Landsarkivet) leverede billeder. Da sagen nåede Kø-

benhavn skabtes yderligere kildemateriale i form af københavnske avis-

kommentarer, mødereferater i Folketingstidende, domsudskrifter fra hen-

holdsvis Ugeskrift for Retsvæsen (Aksel Larsen) og Arbejdsretten (arbejds-
nedlæggelsen).

Sagen blev også via generalkonsul, gesandtskab og regering et diploma-
tisk anliggende, og der er derfor sikkert i Udenrigsministeriets arkiv materi-
ale herom. I hvert fald omtalte tyske aviser sagen.

Bortset fra byhistorien er der naturligvis ikke rigtig noget fremstillings-
stof herom. Men her kunne parti og fagbevægelse jo gå ind og gøre noget.
Der er f.eks. stadig borgere levende, som har oplevet begivenhederne i
Åbenrå i 1933.

Lokalhistorie i undervisningen
Aabenraa Gymnasium & HF er et oplandsgymnasium, hvor under halvde-
len af eleverne og de studerende kommer fra Åbenrå by. Derfor kan det væ-
re svært at sælge noget så »affenraask« som Maja- affæren til dem, men som

regel lykkes det ...! Resultatet af arbejdet bliver som oftest, at eleverne sy-

nes, at det har været sjovt og spændende. Jeg tror, de umiddelbart tiltales

af, at Maja-konflikten er så overskuelig; den lille historie foregår jo også
lige uden for skolens termovinduer. Den bliver let nærværende, når man på
vej til skole går over Markedspladsen eller forbi på Klinkbjerg. Dernæst fa-

scineres de over, så kompliceret det alligevel kan være at overskue bare een

uges lokalhistorie - for slet ikke at tale om de fortolkningsproblemer Maja-
affæren rejser. Den kildekritiske begrebsgymnastik bliver til et fornuftigt
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arbejdsredskab, når vi for eksempel skal diskutere de lokale avisers dæk-

ning af begivenhederne. 0g endelig sker det, at nogle af eleverne får en »ah

ha-oplevelse« og pludselig ser sig selv som en lille brik i nutidens samfund.

Så synes læreren naturligvis, at det har været umagen værd ikke bare at ha-

ve gennemgået »Danmark i trediverne« efter en kendt lærebog -

og glemt er

den indsats, der trods alt skal til (i hvert fald den første gang), når man gra-

ver, hvor man fik arbejde.
Lokalhistorien er vigtig, når det drejer sig om at skabe historisk og poli-

tisk forståelse og bevidsthed, hvad enten det er hos unge mennesker eller

arbejdere og lønmodtagere. Men den ideelle lokalhistorie - den der med-

tænker rigshistorien og sætter det lokale i dette rette perspektiv - er vanske-

lig at skrive, selv om de historiske rester ligger lige uden for den lokalhisto-

risk interesseredes dør. Grav, hvor du står nu - i morgen er det måske for

sent!
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Lizette Albæk Nielsen

Det industrielle børnearbejde
og årsagerne til dets ophør

Hvorfor ophørte det industrielle børnearbejde i begyn-
delsen af dette århundrede? Forfatteren påviser, at ha-

vedårsagen var en skærpet lovgivning (som arbejderbe-
vægelsen pressede på for at gå gennemført).

I slutningen af forrige århundrede arbejdede der flere tusinde børn i dansk

industri. En socialt interesseret læge, E. Hornemann, vurderede i 1872 dette

børnearbejde således: »I og for sig er børns Anvendelse i Industriens Tjene-
ste snarest et Gode, thi der kan være Spørgsmål om, at pligtmæssigt Arbei-

de er sundere end Lediggang; en fattig Familie kan trænge til enhver lille

Indtægt, som Børnenes Arbeide kan forskaffe; Børnene selv have godt af

nogenlunde tidlig at lære at bruge Hænderne på en nyttig Maade og de flin-

keste Arbeidere ere de, som tidlig ere blevne oplærte. Men dette Børnear-

beide bør organiseres på en fornuftig Maade« (Hornemann. p. 156-57). Ved

begyndelsen af første verdenskrig var antallet af fabriksbørn blevet reduce-

ret kraftigt, for kort efter næsten at ophøre.
Den foreliggende litteratur har været koncentreret om Fabriksloven i

1873 og børnearbejdet på enkelte virksomhedenl I det følgende samles in-

teressen om omfanget og karakteren af børnearbejdet i industrien fra ca.

1870 til 1914, samt om baggrunden for børnearbejdets ophør. Tre forskelli-

ge hypoteser om årsagerne til børnearbejdets ophør vil blive afprøvet: 1) At

arbejderfamiliernes levevilkår forbedredes, så børnenes egenindtægt ikke

længerevar nødvendigfor familiens opretholdelse, 2) at mekaniseringen af

arbejdet overflødiggjorde børns arbejdskraft, og 3) at lovgivningen satte en

stopper for industriens brug af børns arbejdskraft. Til grundlag for fremstil-

lingen er foretaget en systematisk gennemarbejdelse af bevarede protokol-
ler og korrespondancesager fra Arbejds- og Fabrikstilsynet for årene 1874

til 1901.
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Børnearbejdets omfang og karakter

Omfang
Den første af flere regulerende love for anvendelse af børn og unge i indu-
strien var Fabriksloven af 23. maj 1873. Loven regulerede arbejdet i fabrik-
ker og fabriksmæssigt drevne værksteder, hvor der blev anvendt personer
under 18 år. Til at administrere loven blev arbejdstilsynet oprettet. 1

Før arbejdstilsynets årlige oversigter over børnearbejdets omfang findes
enkelte opgørelser, der kan give et billede af børns anvendelse i industrien
inden den første fabrikslov. På basis af disse kan det skønnes, at omkring
3.700 under 14 år havde erhvervsarbejde i industrien i 1872, året før regule-
ringen. Af disse børn var omtrent 600 under 10 år gamle. Børnene udgjorde

*

ca. 10 pct. af den samlede arbejdsstyrke i industrien.2 Der var imidlertid en

betydelig koncentration på en enkelt branche, idet tobaks- og cigarindustri-
en beskæftigede langt hovedparten: Ca. 70 pct. af børnene under 10 år og
ca. 50 pct. af de 10-14 årige,jfr. Arbejdstilsynet, 1875, p. 200.

I Arbejdstilsynets første opgørelse for 1874 blev der registreret 2.632
børn under 14 år, eller 12,3 pct. af arbejdskraften i virksomheder inddraget
under tilsyn. Kun et fåtal har været under 10 år, idet fabriksloven indebar et

forbud herimod. Det må antages, at tilsynet i begyndelsen fik inddraget
størsteparten af de virksomheder, lovens bestemmelser omfattede, idet bør-
netallet under tilsyn udgør omtrent 70 pct. af antallet i Willerslevs opgørelse
baseret på den mere omfattende erhvervstælling i 1872/73, og ca. 85 pct.
hvis børn under 10 år fradrages.

Frem til år 1900 steg børnetallet under tilsyn til 3.464, men antallet af

voksne arbejdere voksede endnu mere, således at andelen af børn faldt til

4,4 pct. af den samlede arbejdsstyrke. I og med at arbejdstilsynets admini-

strationsområde udvidedes ved maskinbeskyttelsesloven af 1889 kom flere

børn under tilsyn, hvilket kan forklare en del af væksten i det registrerede
børnetal. Men der er dog næppe tvivl om, at en del af væksten var reel: I

tobaks- og cigarindustrien, hvor børneandelen lå uforandret på ca. 30 pct.,
voksede børnetallet fra 1.214 i 1874 til 1.707 i 1900, og antallet af fabrikker
under tilsyn lå på ca. 135 både i begyndelsen og slutningen.
Forøgelsen af børnearbejderevar ikke jævn, idet antallet faldt i begyndel-

sen. Men i forrige århundredes sidste årti indtraf en ikke ubetydelig vækst i

børnetallet spredt på en række forskellige brancher, hvor der dog for en dels

vedkommende kan være tale om.nyinddragelser af virksomheder. Omkring
halvdelen af brancherne var indenfor nærings- og nydelsesmiddelområdet,
mens de øvrige fordelte sig på mange forskellige industrigrene.
Forøgelsen i børnetallet mod slutningen af århundredet skete i et vist 0m-

fang på områder, der etablerede sig som egentlige industrier på dette tids-

punkt. Inden for nærings- og nydelsesmiddelområdet synes dette således at

være tilfældet for chokolade- og sukkervarefabrikker samt bagerier og bis-

quitfabrikker, men også skotøjsindustrien synes at være i en gennembruds-
fase.3 I disse tilfælde, hvor der er tale om en industriel dannelsesfase, er en
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forøgelse af virksomheder og beskæftigede under tilsyn ikke unaturlig. At

børnearbejdet vokser her, er måske en konsekvens af, at disse industrier

kan ses som en forlængelse af en tidligere, mere håndværkspræget produk-
tion i bedrifter med børnearbejde, der ikke var underlagt tilsyn. Men der

var også forøget anvendelse af børn i traditionelt »børnerige« brancher,
hvor virksomhederne var under tilsyn fra begyndelsen.

I begyndelsen af 1900-tallet indtræffer så en hastig reduktion i det indu-

strielle børnearbejde. Det fremgår af håndværks- og industritællingernefra

1897, 1906 og 1914, der opgjorde børnebeskæftigelsen til henholdsvis 4.672,
2.566 og 1.261, således at børneandelen faldt fra 2,6 pct. over 1,2 pct. til 0,5

pct. af den samlede arbejdsstyrke.

Arbejdsfunktioner
I tobaksfabrikkerne anvendtes børnene først og fremmest ved fremstillin-

gen af skrå, røgtobak og snus. Ved cigarproduktion, hvor der krævedes en

del ekspertise, var der færre børn, og her fungerede de overvejende som

håndlangere og bybude. Børnenes arbejde bestod i at gøre tobakken løs,

når den ankom i faste baller. Dernæst at fugte tobakken, strippe den og sor-

tere de strippede blade. Ved skråfremstillingen skulle de lægge tobakken til

rette for spinderen eller dreje spinderokken. Børnene deltog i dypning af

skrå i »sovs« og den efterfølgende ristning. De afvejede røgtobak, kom den i

karduser og tilklistrede dem. Børnene blev sat til at trække snusmøllen

rundt: Snusen blev fremstillet af ituskårne tobaksstilke, der var blevet tør-

ret, brændt og malet i en mølle.4

Børnenes arbejde i tændstikindustrien bestod i at udtage tændstikkerne
af de rammer, de var spændt fast i, pakke dem ind, samt gå til hånde med

lettere forefaldende arbejde, »... altsaai det Hele til saadanne lette Arbejder,
hvor de ikke kunne remplaceres af voxne Arbejdere« (Ministerialtidende B,
1876, p. 184). I glasværkerne arbejdede børnene i hvidtglashytterne med at

indbære glasvarer til køleovnene, og de kunne blive sat til at fungere som

håndlangere for glasmagerne.5 I teglværkerne blev børnene sat til at beskæ-

re/ afpudse sten.6 Børnene havde intet med maskinerne at gøre. I andre in-

dustrigrene udførte de arbejde som at afveje og pakke kaffeerstatning (ciko-
riefabrikker), spole garn (tekstilindustrien), klistre papirposer (papir- og

papvarefabrikker), false og udbringe aviser (avistrykkerier) og påsætte

kapsler på flasker (mineralvandsfabrikker).
Børnenes arbejdsområder var altså ofte inde for få og afgrænsede dele af

produktionsprocesserne. De indgik som regel i slutfasen af varens fremstil-

lingsproces med samling, vejning, pakning, tilklistring, tilkapsling eller af-

pudsning af varen. I tobaksfabrikkerne kunne børn dog udføre flere funk-

tioner på forskellige trin af fremstillingen. En del af børnearbejdet var at

varetage funktionen som håndlanger. Arbejdet krævede sjældent forkund-

skaber, var gennemgående fysisk let, men var til tider ubehageligt og nogen

gange helbredstruende. Arbejdslokalerne kunne være støvede, luften dår-

lig, arbejdet kedeligt, ensformigt og stillesiddende.
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C.W. Obels tobaksfabrik i Ålborgomkring århundredskiftet. Børnearbejdet var udbredt i tobaksin-

dustrien.

Årsagertil børnearbejdets ophør
Som beskrevet var det industrielle børnearbejde ganske udbredt i begyndel-
sen af 1870erne, men næsten bragt til ophør omkring 1914. Årsagernetil
børnearbejdets ophør vil blive diskuteret med udgangspunkt i de tre hypo-
teser, der blev opstillet i indledningen.

Børnefamiliernes levevilkår

Hovedårsagen til børns erhvervsarbejde var, at deres indtægt har været

nødvendig for at familierne kunne klare udgifterne til de daglige fornøden-
heder. En undersøgelse foretaget på foranledning af indenrigsministeriet i

1872 viste, at fødevarer hyppigt udgjorde ca. 70 pct. af en arbejderfamilies
budget, hvilket vil sige, at selv mindre indtægtstab fik konsekvenser for
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kosten. Ministeriet konkluderede, at »... Arbeidernes Liv i fuldeste Maal er

af Haanden ogi Munden« (Indenrigsministeriet, p. 27).
I en sådan presset økonomisk situation må indtægter fra børnearbejde

have været et kærkomment og ofte nødvendigt supplement til hovedind-

tægten. Størrelsesordenen af bidraget fra et barns fabriksarbejde var om-

kring 15 pct. af en ufaglært mandlig arbejders dagløn, eller næsten tilstræk-

keligt til at dække huslejeudgifterne. For enlige kvinder betød børnenes løn

endnu mere.

Et yderligere indtryk af børnearbejdets betydning for familieøkonomien

giver en undersøgelse af børnenes sociale baggrund. Dette er muligt gen-
nem angivelser af forældre eller plejeforældres erhverv i fabriksregistre og

tilsynets korrespondancesager. To af de bevarede fabriksregistre har været

genstand for en sådan undersøgelse. Fabriksregistret fra F. 0. Thostrup og
Sønners Tobaksfabrik i Randers viser, at børnenes fædre her for halvdelens

vedkommende var arbejdsmænd i perioden 1870-85, mens dette gjaldt for

omkring 60 pct. for årene 1886- 97.8 De fleste af de øvrige var håndværkere

(Skomager, skrædder, væver, murer, tømrer o.lign.) og mindre næringsdri-
vende (f.eks. marskendisere, værtshusholdere, små vognmænd).9 Mineral-

vandsfabrikken Rosenborg Brøndanstalt i København havde blot tre børn

ansat, hvor én af fædrene angives at have været fabriksarbejder og begge de

andre snedkersvende.lo

Som et supplement til de få bevarede fabriksregistre for børn og unge,

giver arbejdstilsynets korrespondancesager mulighed for en yderligere be-

lysning af børnenes sociale baggrund, og derfor er der foretaget en gennem-

gang af tilsynets erklæringer i forbindelse med de retslige tiltaler og enkelte

udskrifter af politiforhør i retssager med børn involveret.ll Fremgangsmå-
den kan dog have den svaghed, at det sandsynligvis var de økonomiske dår-

ligst stillede familier, hvis børn arbejdede ud over de lovbestemte grænser.

Bortset fra enker er det alene faderens stilling og et par plejefædres,der er

nævnt.12 I alt er stillingen for 32 forældre og plejeforældre med 37 børn an-

givet. En fjerdedel af forsørgerne var enker med tilsammen 11 børn - knap
en tredjedel af børnene kom altså fra familier, hvor hovedforsørgerens ind-

tægt var bortfaldet. Næststørste gruppe bestod af 8 arbejdsmænd med ét

barn hver og tredjestørste 4 indsiddere med 6 børn. Børn af forældre med

landbrug som hovederhverv arbejdede altså også i industrien. Et par af fæd-

rene var fabriksarbejdere selv, én var tidligere købmand, mens de resteren-

de var fagligt uddannede (glaspuster, murer, pottemager, smed, spinder,
Skomager og en skomagersvend, samt en forhenværende farver).13 Et par af

familierne karakteriseres i tilsynets erklæringer som fattige med mange per-
soner til at leve af en yderst sparsom indtægt.14

F amiliernes økonomiske stilling ændrede sig imidlertid til det bedre. For

perioden 1870 til 1914 er det skønnet, at realindkomsten steg til det dobbel-

te.IS Konsekvensen af de forbedrede levevilkår var, at børnearbejdet,måske

bortset fra enlige forsørgere, ikke var så bydende nødvendigt som tidligere.
En mulig årsag til ophøret af børnearbejdet i fabrikkerne kunne derfor væ-
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re, at forældrene undlod at sende deres børn på fabriksarbejde, fordi det

ikke i samme omfang som før var nødvendigt med et supplement til famili-

ernes hovedindkomst.

Hvis dette skulle var hovedårsagentil fabriksarbejdets ophør, ville man

forvente et gradvist fald over perioden i takt med reallønsforøgelsen. Men

det var ikke tilfældet. Tværtimod var der som nævnt en vækst i fabriksbør-

nenes antal op mod århundredskiftet, der senere afløstes af et brat fald.

Selvom der kom en formindskelse af børnebeskæftigelsen i fabrikkerne

efter århundredeskiftet, var børnearbejdet i andre dele af næringslivet sta-

dig udbredt. En undersøgelse foretaget i 1905 over skolebørns erhvervsar-

bejde gav det resultat, at over halvdelen af de 13-årigedrenge arbejdede for

fremmede. Det samme gjorde sig gældende for 30 pct. af pigerne.16 Vel-

færdsstigningen forekommer ikke at have været så kraftig, at familierne an-

så børns arbejde for overflødigt. Den generelle forbedring af familiernes

økonomiske kår synes derfor ikke direkte at have betydet en tilbagetræk-
ning af børnene fra fabrikkerne. Men indirekte kan velstandsstigningen ha-

ve haft betydning ved at gøre lovmæssige begrænsinger i børns indtjenings-
muligheder ved fabriksarbejde acceptabelt blandt arbejderfamilier med

børn.

Mekanisering
En anden årsag til børnearbejdets ophør kunne være en ændring i de for-

hold hos virksomhederne, der betingede interessen i at anvende børn. Ho-

vedforklaringen på virksomhedernes anvendelse af børn var, at de var billig
arbejdskraft. En forklaring på fabriksarbejdets ophør kunne være en forø-

gelse af børnenes løn, men selvom der er tegn på, at det var tilfældet, var det

af en så begrænset størrelsesorden, at forøgelser i børnenes aflønning i for-

hold til voksne ikke synes at kunne have spillet nogen større rolle.

Ud over selve lønnen indebar beskæftigelse af børn nogle omkostninger
og besværligheder for arbejdsgiverne, som var lovbestemte, og som ikke var

gældende for voksne, hvilket kan have bidraget til at gøre børnearbejdet
mindre rentabelt. Af direkte omkostninger var der lægeattester, som ar-

bejdsgiverne skulle bekoste.'7 Fabrikslovenes arbejdstidsbestemmelser in-

debar restriktioner i produktionens tilrettelæggelse,der indirekte kunne på-
føre arbejdsgiverne omkostninger.18 Og begrænsningerne i Maskinbeskyt-
telsesloven fra 1889 af børns adgang til at betjene de maskiner, der i stadigt
større omgang blev indført i bedrifterne, formindskede børnenes anvendel-

sesmuligheder og dermed arbejdsgivernes adgang til at sætte børnene til fo-

refaldende arbejde'9 Det er derfor sandsynligt, at disse omkostningsforø-
gende forhold har reduceret arbejdsgivernes interesse i at ansætte børn.

Et andet aspekt er, om de forøgede muligheder for anvendelse af maski-

ner i produktionsprocesserne gjorde børnearbejdet urentabelt for virksom-

hederne. Der synes at være flere eksempler på, at det har været tilfældet. I

tændstikindustrien var børnenes arbejde først og fremmest at udtage tænd-
stikkerne af rammerne og fylde dem i æsker. Børnearbejdet inden for dette
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Kvindelige arbejdere på Brede Klædefabrik, hvor pigerne begyndte som ti-årigepå spinderiet. I mid-

ten med bowlerhat fabrikanten Edmund Davenkosen. Fotografi fra ca. 1885-90.

arbejdsområde blev reduceret efter indførelsen af udtagnings- og påfyld-
ningsmaskiner.20 I tekstilindustrien førte maskinsætning af karter til en dra-

stisk formindskelse af børnetallet i en kartefabrik.21 Cikorieindustrien an-

vendte børn til at fylde kaffesurrogat i poser, og denne arbejdsfunktion
bortfaldt efter indførelsen af påfyldningsmaskiner.22

Enkelte eksempler på, at børns arbejde overtages af maskiner kan have

interesse i sig selv, men et mere overordnet spørgsmål er, om mekaniserin-

gen generelt synes at have bidraget til at formindske børnearbejdet. Tanke-

gangen er, at børns arbejde i betydeligt omfang var præget af simple og gen-

tagne arbejdsprocesser, som gjorde mekanisering nærliggende. Det var til-
fældet i de netop nævnte eksempler, mens andre dele af børnenes funktio-
ner som bl.a. håndlangerforekommer vanskeligere at erstatte af maskiner.

Man kan som mål for en branches mekaniseringsgrad tage antallet af he-

stekræfter (HK) for den mekaniske kraft sat i forhold til arbejdertallet.23
Det skal dog bemærkes, at antallet af HK per arbejder ikke nødvendigvis er

en nøjagtig afspejling af mekaniseringsgraden i industrien. Det må således

antages, at mekaniseringen af processerne i tobaksindustrien krævede et

mindre antal HK per ansat end mekaniseringen i industrien, der behandle-

de tungere emner.

Sammenhængen mellem børnearbejde og mekaniseringsgrad kan under-

søges ud fra to indfaldsvinkler. For det første om brancher med mange bør-

nearbejdere i et af årene også havde en lav mekaniseringsgrad. For det an-
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det kan det vurderes, om brancher med en stor forøgelse i mekaniserings-
graden over en periode havde en stor formindskelse i børnetallet. Her vil

der blive set på perioden fra 1906 til 1914, hvor børnetallet i industrien faldt

betydeligt.24
I 1906 var det karakteristisk, at branchen med flest børn, tobaksindustri-

en, er betydeligt mindre mekaniseret end de øvrige brancher. Antallet af
HK per arbejder var 0,06, mens gennemsnittet for alle brancher var 0,54
HK.

Også i andre brancher med mange børn er der eksempler på lav mekani-

seringsgrad, det gælder glasvarefabrikkerne og 'bog- og stentrykkerierne.
Men også det modsatte er der eksempler på, idet mekaniseringsgraden i

klædefabrikkerne, i bomulds- og linnedvæverierne samt i grovere lervarefa-

brikation og teglværker var på henholdsvis 1,20, 0,91 og 1,07.
Det kan derfor ikke generelt siges, at børnene befandt sig i brancher med

lav mekaniseringsgrad. Det forholder sig endog sådan, at mekaniserings-
graden i brancher med over 25 børn ansat under ét var oppe på 0,67, hvori-

mod tallet for brancher med under 25 børn var nede på 0,52.
Ser man på forholdet mellem mekaniseringsgrad og børnetal over tid, er

det ikke vanskeligt at finde brancher med hastig mekanisering og tilbage-
gang i børnetal, hvilket gjaldt cikoreiindustrien. Men der er også tilfælde
med hastig mekanisering og fremgang i børnetal, mest bemærkelsesværdig
er de i forvejen stærkt mekaniserede møller.

Særlig interessant i denne sammenhæng er tobaksindustrien. Den havde

en markant tilbagegang i børnetallet fra 1906 til 1914 og tegnede sig for en

stor del af den samlede formindskelse af børnearbejdet. Branchen havde

imidlertid en ganske beskeden forøgelse af mekaniseringen, idet antallet af

HK pr ansat voksede fra 0,06 til 0,07, mens anvendelse af mekanisk kraft

for alle brancher under ét næsten fordobledes fra 0,54 til 0,99 pr. ansat. For

den vigtigste branche hvad angår børnearbejde, kan mekaniseringen såle-

des vanskeligt tillægges nogen afgørende betydning for reduktionen i bør-

netallet.

Lovgivning
En tredie mulig forklaring på børnearbejdets ophør er, at lovgivningen var

med til at reducere antallet af børn beskæftiget i industrien. (Om arbejder-
bevægelsens rolle i lovgivningen henvises til Rigmor Skaarup Knudsens

speciale »Børns arbejde i dansk industri l873-l901«).
Det første lovindgreb kom med 1873-fabriksloven. En del af baggrunden

for loven har været en bekymring i industrielle kredse for børnearbejdets
konsekvenser, således blev Hornemanns foredrag udarbejdet på opfordring
fra bestyrelsen for det første nordiske industrimøde i 1872; En tilsvarende

lovgivning var allerede gennemført i England, og mødet vedtog en opfor-
dring til regeringen om at iværksætte et lovindgreb. At man har været klar

over spørgsmålets ømtålelige karakter, fremgår bl.a. af Hornemanns gen-

tagne bemærkninger om socialisternes opfattelse, inklusive en henvisning
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til Kapitalens beskrivelser af arbejdsforholdene i England. Samtidigt ind-

går en begrænsning af børnearbejdet i den danske arbejderbevægelses før-
ste programmer.
Formålet med loven var ikke at afskaffe børnearbejdet, men at regulere

det: Hovedbestemmelserne var forskellige arbejdstidsregler samt forbudet

mod fabriksarbejde for børn under 10 år (prf. 2), idet man ønskede, at de

alleryngste aldersgrupper ikke havde fabriksarbejde. Loven åbnede mulig-
hed for, at der kunne ansøges om dispensation fra enkelte af dens bestem-

melser, hvis forholdene talte for det (prf. 7). Begrundelsen var, at visse indu-

strier kunne få tilpasningsvanskeligheder.
I årene umiddelbart efter lovens ikrafttræden var der forholdsvis mange

andragender og retssager. Der har givetvis været tilpasningsvanskeligheder
og omstillingsproblemer i begyndelsen, men med tiden oparbejdede indu-

strien en viden om, hvad der kunne opnås lempelser for, og lærte at »leve«

med lovens bestemmelser.

Det er karakteristisk for arbejdstilsynets administration af loven, at for-

budet mod fabriksarbejde for børn under 10 år blev anset for ufravigeligt.
Der blev ikke givet dispensation, og retsager blev indledt mod virksomhe-

der, som overtrådte bestemmelserne. En gennemgang af arbejdstilsynets
korrespondancesager viser, at forbudet mod at benytte børn under 10 år i

industrien ser ud til generelt at være blevet efterlevet af de inddragne virk-

somheder. Det blev skønnet, at ca. 600 børn under 10 år var beskæftiget i

industri- og håndværksmæssigevirksomheder før lovens gennemførelse, og
det må anses for givet, at lovgivningen reducerede dette antal væsentligt.
Børnearbejdet omfattede herefter hovedsageligt de 10-14 årige, og her

kan 1878-fabriksloven næppe have resulteret i nogen afgørende formind-

skelse af fabriksarbejdets omfang, men det var som nævnt heller ikke hen-

sigten. For denne gruppe var de væsentligste bestemmelser arbejdstidsreg-
lerne, især maksimumsgrænsen for den daglige arbejdstid på 61⁄2time inklu-
siv 1⁄2time til spise- og hvilepause (prf. 2). Loven indeholdt endvidere for-
bud mod natarbejde (prf. 2), mod at børn, der havde været i arbejde før kl.
ll kunne anvendes efter kl. 13 den pågældende dag i den samme eller en

anden fabrik (prf. 2), mod søn- og helligdagsarbejde (prf. 5), samt et forbud
mod benyttelse af skolesøgende børn i mindst én time før undervisningens
start (prf. 7).

De meste almindelige andragender indeholdt ansøgning om arbejdstids-
lempelser, og de fleste tiltaler handler også om arbejdstidsovertrædelser.

Arbejdstidsbestemmelserne var de bestemmelser, der voldte industrien som

helhed flest vanskeligheder. I nogle brancher med specielle produktionsfor-
hold, så som sæson- og vejrligsafhængige industrier, blev der tildelt lempel-
ser i et større omfang, primært til teglværkerne. Lempelserne gjaldt dog ik-

ke forbudet mod natarbejde, der ligesom aldersgrænsen på 10 år blev hånd-

hævet strengt.

Fastlæggelsen af en maksimal daglig arbejdsdag synes at have haft ikke

ubetydelige konsekvenser for det enkelte fabriksbarns arbejdstid. En tidlig
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kilde til belysning af børnenes arbejdstid er Indenrigsministeriets undersø-
gelse for året 1872. Resultatet af undersøgelsen var, at børn under 13 år med

arbejde i industrielle bedrifter på landsplan kan anslås at have haft en gen-

nemsnitlig arbejdsdag på 7,9 timer, og heraf var én time hvile- og spisetid.
Det var en de] mindre end for voksne og unge, der havde en arbejdstid på
godt 12 timer om dagen inklusiv ca. 2 timers pause.

Den maksimalt tilladte arbejdsdag blev fastsat til 11⁄2time under børne-

nes gennemsnitlige arbejdstid før lovens ikrafttræden. Børnenes arbejdstid
kom således til at ligge på omkring halvdelen af de voksnes. Kun én tredje-
del af børnene angives at have en arbejdstid over den gennemsnitlige på 7,9
timer før fabriksloven, og det må derfor vurderes, at en god del havde en

daglig arbejdstid på omkring 6% timer eller mindre. Det kan således anslås,
at arbejdstidsbestemmelserne indebar en nedsættelse af den daglige ar-

bejdstid for rundt regnet halvdelen af børnene. Fastsættelsen af den maksi-

male arbejdstids længde havde de største konsekvenser i landdistrikterne,
hvor børnenes arbejdsdag var længst (gennemsnitligt 11,1 timer om dagen)
og de mindste konsekvenser i København med den laveste arbejdstid før fa-

briksloven (6,4 timer), iforhold hertil indtager købstæderne en mellemposi-
tion (7,8 timer).

Man kan få et indtryk af børnearbejdstiden efter fabrikslovens ikræfttræ-

den ud fra angivelserne af børns daglige arbejdstid i de enkelte fabrikker i

inspektionsprotokollen for 1. inspektorat. Optegnelserne i inspektionspro-
tokollen viser, at kun et fåtal af virksomhederne nåede op på den maksimalt

tilladte arbejdstid på 61⁄2timer dagligt.
På grund af de stramme arbejdstidsregler fik virksomhederne muligvis

vanskeligheder med at udnytte den tilladte arbejdstid fuldt ud. På flere virk-

somheder gik man over til to-holdsdrift for børnenes vedkommende, sådan

at en del af dem arbejdede om formiddagen og resten om eftermiddagen.”
Ofte var der en mindre forskel på de to holds arbejdstider, hvilket måske

skyldes, at det kunne være vanskeligt både at indpasse børnene i rytmen for

den øvrige arbejdskraft på fabrikken og at overholde arbejdstidsreglerne. I

København var der to-holdsdrift i ca. én tredjedel af de her undersøgte fa-

brikker i tobaksindustrien og i trykkerierne, mens der var to-holdsdrift i 4/
5 af de øvrige industrier.26

Om børnenes arbejdsfunktioner indeholdt Fabriksloven af 1873 kun få

bestemmelser, der delvist havde karakter af hensigtserklæringer: Arbejds-
pladsens indretning måtte ikke virke skadelig på arbejdernes helbred, og for

børnene gjaldt, at de ikke måtte sættes til at rense og smøre maskindele, når
maskinen var i gang (prf. 5); for særlig sundhedsfarligt eller fysisk krævende
arbejde kunne aldersgrænsen hæves eller arbejdet helt forbydes for perso-
ner under 18 år (prf. 7). En meget streng tolkning af disse bestemmelser

kunne have ført til en begrænsning af børnenes anvendelsesmuligheder i in-

dustrien, hvilket imidlertid ikke var tilfældet.

Undtagelsen var direkte indgreb i midten af 1870erne over for en industri

med særligt anstødelige arbejdsforhold. Der blev fra 1873 indført forbud
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mod anvendelse af hvid fosfor i tændstikproduktionen. Baggrunden var fle-

re tilfælde af fosfornekrose blandt de ansatte. Arbejderne indåndede fosfor-

dampene, og noget af satsen kom ofte i munden. Børnene var mest udsatte,
da de ofte undlod afvaskninger, og havde mindre modstandskraft overfor

fosforen.

Under lovgivningsarbejdet havde man haft det aspekt med, at hvis der

ikke kom et forbud mod anvendelse af hvid fosfor, ville det givetvis medfø-

re, at ingen under 18 år måtte deltage i tændstikproduktionen. Det kunne i

sidste instans fordyre produktet, da børn var billigere arbejdskraft end

voksne. Man anså arbejdet for at ligge »godt« for børn, og deres indkomst

var en nødvendig indtægtskilde for familierne.27
'

Yderligere indgreb kom efter storbrande på et par svenske tændstikfa-

brikker, hvor der blev fabrikeret sikkerhedstændstikker. Efter tilsynet hav-

de foretaget en undersøgelse af den danske tændstikindustri, kom der detal-

jerede forskrifter hvad angår indretning og drift, bl.a. med forbud mod

børns anvendelse i en række arbejdsprocesser.28
I 1874 var tændstikindustrien den mest børneintensive branche, idet 168

børn deltog i tændstikfabrikation, svarende til 44 pct. af arbejdsstyrken.
Faldet i børneandelen til 25 pct. i 1880 skal utvivlsomt ses i lyset af indgre-
bene, og i 1900 var andelen nede på 5 pct.

Maskinbeskyttelsesloven af 1889 betød en udvidet beskyttelse mod ud-

nyttelsen af børns arbejdskraft i fabrikkerne. Loven fastsatte, at fabrikker

og fabriksmæssigt drevne værksteder og arbejdssteder, samt alle virksom-

heder, der anvendte mekanisk kraft (damp-, gaskraft 0.1ign.) blev underlagt
offentligt tilsyn af fabriksinspektoraterne. Der blev forbud mod at lade

børn og unge under 16 år passe dampkedler og maskiner, der kunne beteg-
nes som farlige. De måtte ikke udføre arbejde ved maskiner, hvor særligpå-
passelighed var påkrævet, og ikke rense og smøre maskindele eller påsætte
drivremme, når maskinen var i gang. Endvidere blev der angivet forskrifter

for indretningen af arbejdsmaskiner og arbejdsplads samt maskinernes pla-
cering', afskærmning og anvendelse på arbejdsstedet.

Denne beskæring af børns adgang til at betjene maskiner kan næppe ha-

ve undgået at bidrage til en vis formindskelse af børnearbejdet, men reduk-

tionen må formodes at have været af et begrænset omfang, idet børnearbej-
det sjældent bestod i betjening af maskiner. Indførelsen af maskinbeskyttel-
sesloven efterfulgtes imidlertid af en vækst i det registrerede børnetal, hvil-

ket til en vis grad kan tilskrives, at flere virksomheder blev inddraget under

tilsyn som følge af fabrikstilsynets udvidede administrationsområde.

Med to fabrikslove i begyndelsen af 1900-tallet kom der yderligere ind-

greb mod børns erhvervsarbejde. Fabriksloven af 1901 betød for det første,
at den laveste aldersgrænse blev hævet, så børn under 12 år ikke længere
måtte arbejde i tilsynspligtige virksomheder. For det andet, at flere virk-

somheder kom under tilsyn, idet loven omfattede alle håndværks- og indu-

strivirksomheder, der havde flere end 5 ansatte eller som trods et lavere ar-

bejderantal anvendte mekanisk kraft. Kriterierne for de virksomheder, der
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Typograflærling på Nordre Birks Tidende i Lyngby. Drengen Adolf Jørgensen har berettet, at han

kom i lære som 13-årig,og at han var så lille, at han måtte stå på en kasse for at nå op til sætterkassen.

var tilsynspligtigc, var dermed så vide, at en stor del af håndværks- og indu-

stribedrifterne kom under tilsyn.
Den tredie fabrikslov af 1913 forbød, at skolesøgende børn blev anvendt i

virksomheder under tilsyn. Da de fleste børn under 14 år må skønnes at ha-

ve været skolesøgende, var denne bestemmelse ensbetydende med en afgø-
rende reduktion i virksomhedernes mulighed for at anvende børns arbejds-
kraft.

Fra den første fabrikslov ses en kontinuerlig stramning for anvendelsen

af børn til arbejde i industri og senere håndværk, og lovens bestemmelser

blev udstrakt til et stadigt større antal virksomheder. I begyndelsen var det

alene det industrielle børnearbejde, der blev reguleret, men med de to næste

fabrikslove fik man også fastlagt bestemmelser for børn i mange hånd-

værksmæssige bedrifter.

Konklusion

Antallet af fabriksbørn holdt sig nogenlunde konstant med en stigende ten-

dens mod slutningen af perioden 1872-1900. Lovindgrebene synes at være

hovedårsagen til den drastiske nedgang over en kort årrække frem til 1914.
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De andre årsagsforklaringer- forældrenes forbedrede økonomi og produk-
tionens mekanisering - skulle have givet en mere gradvis udvikling, og fore-

kommer ikke oplagte til at forklare den hastige formindskelse i antallet af

fabriksbørn over en kortere årrække. Men disse faktorer kan måske ses

som forklaring på, at børnebeskæftigelsen ikke steg i samme takt som be-

skæftigelsen af ældre arbejdskraft, og at børnenes andel af den samlede be-

skæftigelse som følge heraf var faldende i perioden frem til århundredskif-

tet.

Noter

1. Både lovgivningsarbejdet og industriudviklingen inden for enkelte brancher behandles i

de bredere anlagte fremstillinger Nørregaard, A. Nielsen og Hyldtoft. Debatten og lovgiv-
ningsarbejdet i forbindelse med den første fabrikslov er hovedemnet hos Skaarup Knud-

sen, mens en enkelte branche behandles særskilt hos Gejl. Lokalhistoriske undersøgelser
af arbejderbørnenes livs- og arbejdsvilkårpå arbejdsplads, skole og hjem i i Vejle findes i

Ferdinand og Thomsen 1980 og 1982 samt hos Majgaard og Toftdal for Randers. Artik-

len bygger på Lizette Nielsen, hvortil der henvises til for en nøjere gennemgang af kilde-

materiale og litteratur. -

2. Andelen af børn under 10 år i forhold til det samlede antal børnearbejdereunder 14 år kan

på baggrund af Hornemann, p. 181- 82 opgøres til 15 pct., mens andelen hos Arbejdstilsy-
net, 1875, var 17 pct. I følge Willerslev, bilag 2, p. 296-97, udgjorde børn under 13 år 8,3
pct. og de 13-18 årige 10,2 pct. af et samlet arbejdertal på 28.756, og andelen af børn under

14 år kan derfor skønnes at have udgjort ca. 10 pct. af det samlede arbejdertal. Børnebe-
skæftigelsen er imidlertid alene opgjort særskilt i Erhvervstællingen, og når denne supple-
res med Industritællingen,opnås et samlet arbejdertal på 37.270. Suppleringen er bl.a.

nødvendig p.gr.a. Erhvervstællingens lave besvarelsesprocent, eksempelvis savnes ca. V3
af de københavnske tobaks- og cigarfabrikker.

3. Nørregaard, p. 119, omtaler, at chokolade- og sukkervareindudstrien »opstod«på dette

tidspunkt, mens Hyldtoft, p. 333, nævner et »gennembrud«. For bagerierne og bisquitfa-
brikkernes vedkommende er der tale om en manifestation som en »egentligselvstændig
industri« ifølge Hyldtoft, p. 330. Skotøjsindustrien behandles hos Hyldtoft, p. 339.

4. Jessen, p. 81-90. Jessen var født i 1886 og fik arbejde som ti-årigpå tobaksfabrikken Mad-
sen og Sørensen i Vejle. I selvbiografien omtales flere af arbejdsprocesseme ved fremstil-

lingen af skrå, røgtobak og snus.

5. Ministerialtidende B, 1876, p. 184. På Kastrup Glasværk udgjorde børnene knap halvde-
len af indbærerne i juli kvartal 1874, mens de øvrige var unge og kvinder (AF l.I.K., 1874,
159).

6. Arbejdet blev af en tilsynsassistent karakteriseret som ikke meget svært, men ensformigt
og afstedkom en bøjet arbejdsstilling. AF 2.1K., 1890, 74. Assistent Knudsen til 2. Fa-

briksindspektorat / 17.5.90, 1. indberetning i denne sag).
7. I begyndelsensynes børnenes løn at have ligget lidt lavere end 15 pct., når børneaflønnin-

gerne fra Nørregaard, p. 236 og arbejdstilsynets første beretning, Ministerialtidende for

1875, p.207-8 sættes i forhold til opgørelsen for ufaglærte hos Christensen, p. 186-187.

Niveauet nås i Danmarks lærerforenings bestyrelse. Oplysninger om Skolebørns Arbejde
udenfor Hjemmet (Kbh. 1899), behandlet ud fra Nørregaard, p. 242, og i en undersøgelse
af lønforholdene i industrien for 1905, Arbejdslønnen i industrien, Statistiske meddelel-

ser, Række 4, bd. 32, hf. 1 (Kbh. 1910). Oplysninger om huslejeudgifternes størrelse og
andel af arbejderfamiliernes budget findes i Indenrigsministeriet, p. 18 og p. 25.

8. Sørensen, p. 45-58. Fabriksregistret er bevaret for perioden 1870-97.

9. Majgaard og Toftdal, p. 146.

10. Skaarup Knudsen, p. 54. Fabriksregistret er bevaret for perioden 1874-1926.

11. Der er medtaget ét andragende (AF 1.I.K. 1879, 28). Med få undtagelser kom andragen-
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

derne fra virksomhederne og ikke fra forældrene.

For fire af enkerne er opgivet den afdøde ægtemands stilling: Arbejdsmand, dugmager,
indsidder og glassmelter.
Stillingerne er medtaget i følgende sager: AF 1.1.K. 1874, 39, 49, 50, 83b, 116, 121, 133,

137; 1875, 14; 1879, 28; 1884, 24; 1899, 51, 72.

F.eks. AF 1. LK. 1874, 116. Sagen drejer sig om en »arbejdsmandsenke, der er fattig, og
har tre børn og en gammel mor at forsørge« (Udskrift af Kjøge Politiprotokol 28.7.74).
.1. P. Christensen, p. 212.

Skolesøgende børns erhvervsmæssige arbejde, Statistiske Meddelelser, Række 4, bd. 35,
hefter 1, p. 28.

Hyldtoft, p. 387, ser de forhøjede omkostninger for lægeattesterne fra 1904 som et bidrag
til forklaring af bømetallets nedgang.
Glasværkerne måtte ombygge glashytterne for at få plads til et øget antal arbejdere i dag-
timerne, fordi der kom forbud mod natarbejde for børn og unge (Ministerialtidende for

1885, p. 208).
Lov om Foranstaltninger til Forebyggelse af Ulykkestilfældeved brug af Maskiner m.m.

(12.4.1889), Lovtidende for 1889, Lov nr. 56. Loven trådte i kraft i slutningen af oktober

1889.

Tændstikfabrikkerne »11. E. Gosch & C0.,«, København, og »Mercur«, Randers, fik 1899

tilladelse til at anvende udtagnings- og æskepåfyldningsmaskiner(AF 1.1.K. 1899, 14).
Ferdinand og Thomsen, 1980, p. 135-36. Maskinsætningen i P. T. Petersens kartefabrik,
Randers, angives at være indført i 1872.

»A/S De Danske Cikoriefabrikker« anvendte efter opførelsen af et nyt fabriksanlæg i

1910 automatiske fyldemaskiner. Selskabet stod for størstedelen af kaffesurrogatproduk-
tionen i hovedstaden, Hyldtoft, p. 334.

En nøjere diskussion af antal HK som mål for mekaniseringsgraden findes hos Hyldtoft,
p. 36-37.

Kildeme er 1906 og l914-tællingeme, Statistisk Tabelværk, 5. Række, Litra A, Nr. 7 og

Nr. 12. Opgørelseme for 1906 er bragt i overensstemmelse med 1914-tællingenved at ude-

lukke elektricitetsværkerne og medtage reservedelsmaskiner samt hjælpemaskiner, når

vand og vind anføres som hovedkraft. Der er anvendt det samlede arbejdertal for fabrik-

ker både med og uden maskinkraft.

Arbejdstilsynet er inde på, at bestemmelserne om forbud mod at anvende børn efter kl. 13

i samme eller nogen anden fabrik, hvis de havde været i arbejde før kl. 11, har nødvendig-

gjort en deling af børnearbejdet i to hold. Af hensyn til skolegangen var det allerede de

fleste steder almindeligt (Ministerialtidende for 1875, p. 209).
1 København (2., 3. og 4. politikreds) har det været muligt at opdele virksomhederne med

arbejdstidsangivelser i tre branchekategorier: 27 tobaks- og eigarfabrikker, 14 bog- og

avistrykkerier og 25 virksomheder i øvrige brancher. Oplysningerne er indhentet fra 1874-

75 med hovedvægten på 1874, men desuden med ganske få fra slutningen af l870eme.

Optegnelseme efter 1877 gælder med ganske få undtagelser alene de unges og voksnes ar-

bejdstider.
»Lov om Forbud mod visse Tændstiker mm.« (12.2.74), prf. 1. Loven trådte i kraft

1.1.1875 (AF 1.1.K., 1875, 21). »Forslag til Lov om Forbud mod visse Tændstikker m.m.

Bemærkninger til foranstaaende Lovforslag«, p. 2, spalte l-2 og p.'7 (Det kgl. Sundheds-

kollegium, Af 1.I.K., 1875, 21), samt p. 8, spalte 2 (Justitsministeriet).
Justitsministeriets Raadstueplakat 16.12.76, prf. 8 (AF 1.1.K., 1875, 21), samt bekendtgø-
relse 28.2.77, Ministerialtidende for 1876, p. 188. Hos Gejl findes en samlet fremstilling af

tændstikindustriens udvikling, de dermed forbundne arbejdsmiljøproblemer,og lovind-

grebene.

Arkivmateriale

Arbejds- og fabrikstilsynet, Inspektionsprotokol for 1. inspektorat (Rigsarkivet).

62



Arbejds- og fabrikstilsynet, Korrespondancesager for 1. inspektorat (1874-1901 og 2. inspek-
torat 1889-1901 (Rigsarkivet).
Arbejdstilsynets registerbog 1874-97 over Rosenborg Brøndanstalt, Kbh. (Erhvervsarkivet,
Århus).
Fabriksregister over børne- og ungdomsarbejdere på F. 0. Thostrup og Sønners Tobaksfabrik

(Erhvervsarkivet, Århus).
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Logie Barrow

»Independent Spirits« - et svar

Må jeg kapre et par sider til en gennemgang af Niels Ole H. Jensens anmel-

delse af »Independent Spirits« (Arbejderhistorie nr. 29)? Jeg er naturligvis
taknemmelig over, at han nøjes med at stemple bogen »arbejderfjern«og

ikke »arbejderfjendsk«,især da hans usikkerhed tydeligvis er baseret på no-

get begrebsmæssigt vigtigt. Da jeg jo beklageligvis er ukyndig med dansk

sprogbrug, er jeg således ude af stand til at forstå, hvorfor Niels finder min

brug af ordet »plebejisk«»temmeligabsurd«. I de sidste 10-15 år er anven-

delsen af dette udtryk, som ikke er andet end en forkortet udgave for arbej-
derklassen samt den lavere middelklasse, blevet brugt i engelsktalende lan-

de uden at man er blevet kritiseret derfor. Derfor føler jeg mig nærmest

barnlig ved at skrive »min«. Da jeg imidlertid (for at se sagen i en anden

sammenhæng) ikke kan tro, at Niels virkelig forlanger, at E. P. Thompson

og Co. skal lære dansk inden de vover at blive trykt på engelsk, kan jeg kun

stille følgende spørgsmål: Hvad er det, der er så uartigt ved at finde et vidt-

favnende overlappende ord, som forskere gentagne gange har fundet egnet

som betegnelse for den intellektuelle kultur inden for medlemmer af denne

klasse inden for en fastsat tidsperiode og i et specifikt land? (»Lower class«

(underklasse) er meget mere negativt). Eller er Niels vred over, at jeg ikke

blot ville glemme kulturen i forbindelse med produktion af værket? Såvel

politik som kultur ville forblive noget ubegribeligt, hvis vi gjorde det, og jeg
kan ikke tro, at Niels eller nogen anden arbejderhistoriker virkelig vil kræve

dette i slutningen af 1980'erne.

Endnu mere interessant er det, at han klager over at »en bredere vurde-

ring af spiritismens betydning for udviklingen af egentlig klassebevidsthed i

England - eller dens blokering heraf - savnes«. Sjovt nok blev bogen skre-

vet (og blev modtaget med øredøvende stilhed af nogle »fagafdelingsfanati-
kere? (fagfanatikere) blandt religionshistorikere, videnskabshistorikere og

deslige) i et forsøg på at yde noget »bredere«: kort sagt, for at bruge plebe-
jisk spiritualisme til indførelse i en aktiv adgang til Viden, der skulle indbe-

fatte en række (tiest højst tvetydige) holdninger over for naturvidenskabelig
viden - noget som var udtalt blandt mange britiske plebejere i det 19. årh.

og lidt senere. »Ukritisk« eller ej, dette forsøg fylder nogle sider, ikke mindst

kap. 6 (p. 146-212) og konklusionen. Derfor er Niels* »savnes« gådefuldt.

Overlapningen af sådanne minoriteter og plebejiske politiske aktivister »ra-
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dikalt liberale og senere socialistiske« (sidstnævnte i hovedsagen I.L.P.,
hvilket gør Niels* beskrivelse af dem som »fortrinsvis utopisk« enten til en

telepatisk karikatur af min doktorafhandling eller blot mærkelig) - er gen-

nemgået på pp 96-124, hvilket - blandt andre faktorer - helt indlysende
understreger den rolle, som denne overlapning spiller ved at forstærke en

almindelig udbredt uklarhed om politisk strategi.
Det var af hensyn til det påståede »savnes« at selv indholdsfortegnelsen

risikerede mere end »temmelig«absurditet ved at bruge det fordringsfulde
eller i det mindste højst satiriske ord »epistemology«(erkendelseslære) som

betegnelse (betydning) for nogensomhelst tilnærmelse - hvadenten man er

tilhænger, demokratisk eller midt imellem - til påstået eller faktisk eksperti-
se. Med den herskende intellektuelle umyndiggørelse (selv i de skandinavi-

ske lande) er det værd at risikere at være absurd: min konklusion og andre

publikationer påstår at den særlige type demokratiske epistemologi som i

det mindste i det 19. årh.s. England er forbundet med den intellektuelle kul-

tur blandt mere eller mindre selvlærte plebejere, havde en tilbagegang sam-

tidig med denne kultur under og efter 1910 (af forståelige grunde - det være

sig politiske og
- vær ikke bange for at vi skal overse det - socialfaglige og

økonomiske grunde). Denne tilbagegang var med til at skabe et tomrum af

en venstredrejet indstilling over for videnskab og teknologi. Som ethvert

tomrum udfyldtes det hurtigt. Jeg er ked af at vende tilbage til stemplingen
(denne kapring har varet lidt for længe): Det fyldtes i hovedsagen med stali-

nistisk elitisme, af og til forsødet med Lysenko demagogi.
Relevansen af dette, i det mindste til mit eget land, Englands, politiske

historie - et land som ikke blot har haft Windscale skalkeskjulet, men sik-

kert en del flere, men også kærlighedseventyr med arbejderpartiet og kom-

munistpartiet, med teknokratisk vanskelige situationer hjemme og i udlan-

det (fra Rusland til østafrikanske jordnødder) til følge: Den sjofle nordvest-

europæiske gamle mand skal man i det mindste ikke spendere mere tryk-
sværte på. Men (stalinisme, lysenkoisme og resten af det internationale) det

forøger min hunger efter sammenlignelige perspektiver, især fra Danmark,
hvor jeg i min skandaløse uvidenhed, mener at fornemme, at erkendelseslæ-

rens historie blandt mere eller mindre dominerede klasser i det sidste år-

hundrede eller to sikkert vil være meget lærerigt - også for ikke-danskere.
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Anmeldelser

Arbejderbevægelsens udgivelser fra 1871-1919. En bibliografi af Tove Svendsen.

ArbejderbevægelsensBibliotek og Arkiv, København 1987, 79 5., kr. 80.

Indledningsvis skal det slås fast, at dette 4. bind i ABAs bibliografiske serie med dets
mere end 450 titelhenvisninger vil være en vigtig indgangsnøgleved alle kommende
studier af periodens arbejderbevægelse.Der findes ingen tidligere forsøg på en til-
svarende systematisk registrering af arbejderbevægelsens udgivelser, og både novi-
cer og veteraner udi arbejderhistorien vil med stort udbytte kunne konsultere Tove

Svendsens arbejde. Ikke mindst på grund af dets inddragelse af hidtil uregistrerede
tryk i ABAs arkiver og Det kgl. Biblioteks småtrykssamling.

Men det må også konstateres, at bogen ikke kan betragtes som den komplette og
definitive bibliografi, som titlen kan vække forhåbninger om.

For det første mangler den største kildegruppe, nemlig bevægelsens periodisk til-

bagevendende udgivelser (aviser, tidsskrifter, fagblade mm.), og heller ikke fagbe-
vægelsens jubilæumsskrifter er medtaget. Dette redegøres der for i forordet, og det

er fuldt forståeligt, at Tove Svendsen indenfor et biblioteksskole-speciales rammer

har måttet foretage denne afgrænsning. Men hvor hun for jubilæumsskrifternes
vedkommende har gjort det med henvisning til Birte Poppes bibliografi fra 1984,
gives der ingen hjælp vedrørende periodica-gruppen.

I betragtning af, at pressen ubetinget er den rigeste og mest uomgængelige kilde-

gruppe, vi har bevaret fra arbejderbevægelsens hånd, burde der være peget på mu-

lighederne for at opspore den, f.eks. ved en henvisning til Willy Markvad: Kronolo-'

gisk oversigt over blade og tidsskrifter udgivet af arbejderbevægelsen og dens forlø-
bere eller med tilknytning hertil. (i: Carl Heinrich Petersen: Danske revolutionære).

Men også indenfor de afgrænsningskriterier, der er givet i forordet, må det kon-

stateres, at målsætningen om at registrere alle bøger, småpjecer og løbesedler (af et

vist politisk indhold) har været vanskelig at indfri.

Som udgangspunkt for sit arbejde har Tove Svendsen opstillet en informativ og
omfattende liste over udgivende arbejderorganisationer. Der kan dog fremdrages
flere, som hvor kortlivede og / eller ubetydelige de end var, dog nåede at få trykt i det

mindste program eller love. Som eksempler kan nævnes Statuten des deutschen S0-

cial-demokratischen Arbeiterverein (m. Programm). 7 s., Kbh. 1875 og Program og

Love for Agitationsvennernes Klub. Vedtaget d. 22. Januar 1879. 4.s., Kbh. 1879.

Specielt sidstnævnte eksempel viser, hvor umuligt det vil være at give en total bi-

bliografisk dækning af arbejderbevægelsenmed hele den underskov af småforenin-

ger, som hørte etableringsfasen til. Ingen dansk arbejderhistoriker besidder mig be-

kendt et blot tilnærmeslesvis dækkende overblik over disse. Det skal derfor med det

samme siges, at Tove Svendsens liste er dækkende for alle mere betydende organisa-
tioner af politisk tilsnit. (Dog savnes en enkelt, nemlig De kontraherende Forenin-

ger. Dvs. fagforeningskonsortiet bag Social-Demokraten -

og dermed formelt udgi-
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veren af en del af de publikationer, der i bibliograñen tilskrives Socialdemokratiet.

Et forhold som dog er uden reel betydning for bibliograñens brugsværdi).
Derimod må det bemærkes, at det er muligt at finde supplerende titler vedrørende

nogle af de registrerede organisationer.
Tove Svendsen synes at have overset, at en række små arbejderbevægelsestryk

faktisk findes registrerede på Det kongelige Bibliotek (jf. dettes håndskrevne kata-

log 34.4), og at alle altså ikke er blevet henlagt uregistrerede i den Småtrykssamling,
som hun med så stort udbytte har gennemgået.Det er således muligt at supplere de 3

tidligere udgaver af Love for det socialdemokratiske Forbund, som hun har med,
med udgaver fra 1881 (4 s.) og 1884 (6 3.). Og blandt andre relevante titler fra dette

katalog kan nævnes Udkast til Centralbestyrelsens Program. 8. s. Kbh. 1874 og Lo-

ve for Socialdemokratisk Samfund. 16. s., Kbh. 1877.

Bibliografien omfatter også »enkelte udgivelser af kendte socialistiske forfattere,
som enten har udgivet på »eget forlag« eller på forlag med en vis tilknytning til den

socialistiske bevægelse«. Hermed prætenderes naturligvis ikke nogen systematisk
dækning, men udvalget forekommer for beskedent, når hverken E. W. Klein: Socia-

lismen og dens Ledere. En kritisk Belysning. 44 s., Kbh. 1876 eller Jaquette Liljen-
crantz: Louis Pias Færd mod .1. L. fremstillet af hende selv. 20 s., Kbh. 18 77 er med.

Ovenstående eksempler er hentet fra første tredjedel af udgivelsesperioden, hvor

arbejderbevægelsen er langt mere uoverskuelig end i de senere faser. Og for denne

periode kan bibliografien ved mere dybtborende studier nok lette, men ikke overflø-

diggøre den møjsommelige, individuelle litteratursøgningsprocesi mange samlinger
og registraturer. For de senere perioder vil den derimod være et både hurtigt og i

mange sammenhænge fuldt tilstrækkeligt referenceværk. Således er det en stor let-

telse nu på få sider at kunne få en fuldt dækkende oversigt over Socialdemokratiets

program- og lovudgaver, dets kongresberetninger og -protokoller samt dets beret-

ninger om rigsdagsvirksomheden.
Erik Strange Petersen

Ronald Bye: Sersjanten. Makt og miljø på Youngstorget, Gyldendal Norsk Forlag,
Oslo 1987, 191 5.

Som politisk og historisk interesseret kan man godt misunde nordmændene den ef-

terhånden rige mængde biografier og erindringsbøger som belyser arbejderbevægel-
sens historie i den nyere tid - perioden efter 2. verdenskrig.

Trods al naturlig subjektivitet i de udgivne værker, synes det muligt at klarlægge
et spændende stykke efterkrigshistorie. Naturligvis især takket være Einar Gerhard-

sens og Trygve Brattelis erindringer, ikke at forglemme partisekretæren gennem
næsten 25 år, Hakon Lie's skildring af forløbet fra befrielsen og forhandlingerne
omkring et nordisk forsvarsforbund og NATO, til optakten til EF-forhandlingerne.
Til denne række bøger, slutter sig nu Hakon Lies efterfølger som partisekretær, Ro-

nald Bye med »Sersjanten«.Ronald Bye hører til dem, der er født ind i arbejderbe-
vægelsen. Fra børneårene i Pram-lag, over bevægelsens »skole«, AUF, og et aktivt

fagligt arbejde under læretiden på maskinfabrikken »Progress«, til det centrale ap-

parat i fagbevægelse og parti.
Hans begavelse var så åbenbar at fagbevægelsen straks satte ham i arbejde ude i

landet, først så langt mod nord som muligt, til Kirkeness, hvor Oslo-gutten fik erfa-
ringer i et langt barskere klima. I de år var striden fortsat hård i fagbevægelsen mel-

' lem kommunister og arbejderparti-folk, så der fløj gnister oppe i nord. Den unge
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Bye klarede opgaven, og fik her et mere jordbundent forhold til bevægelsen og poli-
tik end mange andre unge partifolk i storbyerne. _

Bye's gode indsats fik LO-formanden Tor Aspengren til at »hjemkalde«ham til

bevægelsens centrum, Youngstorget, hvor han blev sat i gang med at organisere og

gennemføre en hverve- og agitationskampagne for fagbevægelsen på et tidspunkt
hvor medlemstallet var nedadgående. Han blev installeret i et loftsværelse og fandt
her en række arkivskabe som det væsentligste møblement. Skabene indeholdt

»sprængstof«, idet det var oplysninger og materiale som belyste bl.a. kommunister-

nes aktivitet i fagbevægelsen over hele Norge. Denne »varme kartoffel« bekom ikke

Bye særlig godt, og det endte med at han besluttede at destruere hele arkivet -

og al

materialet blev brændt i løbet af en weekend.

Hans næste opgave var at udforme et handlingsprogram for LO, et kæmpearbej-
de som afsluttedes i 1969, hvor LO-kongressen antog det som arbejdsgrundlaget for

det næste tiår. Bye befandt sig godt i LO, så det var med stor tvivl, at han sagde ja til

posten som Hakon Lies efterfølger som partisekretær i Arbeiderpartiet. Nøgternt
erkender han, at hans udpegning måske kunne skyldes, at det vigtigste for flertallet

var, at få gjort en ende på Hakon Lie-æraen, hvor mange mente at partisekretæren
følte sig som enerådende, hvilket ikke stemte overens med den stigende grad af krav

om mere spredning af magt og ansvar.

Men nu rykkede Ronald Bye altså ind på partikontoret påYoungstorget og skulle

sammen med Reiqu Steen og Trygve Bratteli lægge kursen for det daglige arbejde.
De første år gik det godt. Trekløveret kunne godt sammen, trods alle forskelligheder
mellem de to yngre og Bratteli - Bratteli havde roligt og besindigt, men sikkert efter-

hånden udviklet sig til ikke blot en urokkelig partileder, men også statsmand. Det

var derfor en sikker ledelse Arbejderpartiet havde i optaktsårene til skæbneafgørel-
sen omkring EF. Som i Danmark var der mange i det norske arbejderparti, som ikke

var positivt stemt for et norsk medlemskab, men selv om den danske dyst om afgø-
relsen blev ret så hård, så var det norske opgør langt alvorligere. Måske især fordi

der ikke var fodslag i partiets ledelse og med forgængerne, her især Einar Gerhard-

sen. Men også fordi visse tilfældigheder kom til at spille ind. En bemærkelsesværdig
uenighed opstod omkring spørgsmålet om EF- medlemskabet skulle sendes til fol-

keafstemning. Bratteli ønskede ikke en sådan afstemning med alle dens følelseslade-

de konsekvenser. Alt tegnede da også til en normal procedure indtil påsken 1971,
hvor et blødende mavesår satte Bratteli udenfor indflydelse. Reiulf Steen og Ger-

hardsen dirigerede stemningen, således at den siden raskmeldte Bratteli måtte ac-

ceptere, at det løb var kørt. Samtidig skete der så det, at den borgerlige regering
faldt på en indiskretion om netop EF-dokumenter, hvorefter Bratteli måtte danne

regering.
Man skulle synes, at det hermed var godt - men i stedet kom det til at betyde et

politisk jordskælv, en broderstrid, der i de næste 557 dage rystede det norske arbej-
derparti, og i september 1972 medførte, at Norge stemte nej til EF-medlemskabet.

Ronald Bye følger dette drama fra sin ansvarstunge post og må
- selv om han er

'

parthaver i spillet - betragtes som et værdifuldt vidne. Derfor er hans bog på dette

område et vægtigt dokument, der gør det muligt at forstå, hvorledes det store parti
næsten uimodståeligt blev drevet mod katastrofen. Trods at partiets landsmøde
med over to trediedels flertal havde godkendt et ja til EF, udvikledes der i partiet
helt officielt en nej-fraktion, der tilmed lik støtte af den »store gamle mand«, Einar

Gerhardsen. På det afgørende landsmøde udtalte Gerhardsen nemlig, at nej-sigerne
var lige så gode arbejderpartifolk, selv om de stemte imod landsmøde-vedtagelsen.
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Dermed var det hidtidige princip om, at landsmødets vedtagelser var bindende for

partiets hele politik, rendt over ende - og snart viste følgerne sig.
Ronald Byes tilværelse som partisekretær nærmede sig sin slutning, men endnu

skulle han opleve, at bevægelsen sparkede til Bratteli, inden denne forlod aktiv poli-
tik. Dette sidste handlingsforløb om valg af ny partiformand og udpegning af en ny

statsminister (Odvard Nordli), bekræfter endnu en gang ordene om »politik som et

blodigt håndværk«.
Ronald Bye er vel subjektiv som de øvrige, der har været med i stridighederne i et

stort politisk parti - men »Sersjanten«er værd at læse, som partsindlæg - men også
som belysning af, hvorledes magtlyst kan virke ødelæggende for slutopgaven: at

danne en handlekraftig sektor i det politiske liv. Mange af de mere magtcentrerede
glemmer at tage i betragtning, at deres medlemmer og vælgere ønsker positive hand-

linger og resultater.

Hannah Lindén

Jørgen Bæk Simonsen: Arbejderbevægelsen i Nordafrika - fra national uafhængig-

hedskamp til statslig afhængighed. International arbejderbevægelse, Fremad, Kø-
benhavn 1987, 66 s. kr. 68,-.
Maghreb-staterne er i mange henseende en interessant studie i kultursammenstød

mellem arabisk og europæisk kultur - i et område, der geografisk er marginalt for

begge kulturer, og som i sin oprindelse hverken er arabisk eller europæisk, men ber-

berisk.

Jørgen Bæk Simonsen har i sin analyse af udviklingen i Maghreb -

og af arbejder-
bevægelsens rolle i denne - anlagt et langt historisk perspektiv. Han giver i første

afsnit af bogen en klar og anskuelig indføring i områdets vilkår under først den ara-

biske kolonisering langt tilbage, og dernæst den franske etablering i de tre lande.

Der gøres rede for den forskellige udvikling, Marokko, Algeriet og Tunesien har

gennemløbet i forbindelse med franskmændenes kolonisering -

og der gøres en del

ud af at påvise, hvordan denne franske kolonisering greb ind i de eksisterende sam-

fundsforhold.

I analysen af forholdene i de 3 lande frem mod uafhængigheden lægger bogen
vægt på at fremhæve, hvordan kampen for selvstændighed udviklede sig - befriel-

sesbevægelser, opstået på forskelligt grundlag i de 3 lande, var oppe imod et Frank-

rig, der søgte at binde området til sig med alle midler.

Frankrigs interesse i området bliver klart beskrevet som interessen i landbrug i de

frugtbare områder i nord -

og ikke mindst interessen for værdifulde råstofforekom-

ster.

Det er en interessant iagttagelse, at det er den fagbevægelse, der har udviklet sig i

Maghreb, der spillede en væsentligrolle i kampen for uafhængighed.Den fagbevæ-
gelse, der er opstået på baggrund dels af erfaringer med fagforeninger, som algerske,
marokkanske og tunesiske arbejdere i Frankrig gjorde i 1920'erne og 1930'erne, dels

af de arbejderbevægelser,der blev skabt af bl.a. franske arbejdere ved fosfatminerne

og fosfatforarbejdningen i Nordafrika.

Bogen gør klart rede for de væsentlige forskelle, der har været mellem de tre kolo-

niers udvikling frem til en status som selvstændige stater, hvor Algeriets kamp for

selvstændighed har været langt den hårdeste, mens feks. Tunesien slap lettere fri af

sin kolonistatus. I den sammenhæng beskrives også de forskellige vilkår, de 3 lande

fik for at organisere deres selvstændighed.
Et fælles træk, som fremhæves, i arbejderbevægelsens rolle efter selvstændighe-

69



den er indordningen under det politiske styre - i bogens titel: »... til statslig afhæn-

gighed« - graden af indordning er nok forskellig i de 3 lande, og varierer over tid,
men afhængigheden er et klart og generelt træk ved arbejderbevægelsens situation.

I bogens sidste afsnit gives der en redegørelsefor begrebet, den arabiske socialis-

me, og dette er et nødvendigtredskab, hvis man skal forstå den rolle, arbejderbevæ-
gelsen har fået tildelt i de 3 stater - det ville derfor nok lette forståelsen af bevægel-
sens vilkår, som de er beskrevet tidligere i bogen, hvis begrebet var blevet defineret

tidligt i fremstillingen -

og aktivt anvendt i analysen. Dermed ville risikoen være

mindre for, at læseren vurderer arbejderbevægelsensvilkår på en europæisk kultur-

baggrund, og dermed forfalder til at drage konklusioner angående regimerne i de 3

lande, som ikke er helt rimelige overfor disse.

Det er nødvendigt, hvis man helt skal forstå, hvordan et samfund i den arabiske

kulturkreds organiserer sig, at inddrage religionsaspektet som en reel og central fak-

tor - islam er fundamental for forståelsen af hele samfundets indre sammenhæng.

Eksempelvis ser man, at hele den fundamentalistiske bølge, der i disse år går over

den arabiske verden, først og fremmest får greb i de lavere sociale lag -

og at den i

nogle henseender har karakter af en kulturkamp mod europæiske samfundsmønstre

og værdier.

Når jeg fremhæver disse forhold her, er det ikke, fordi jeg mener, bevidstheden

om disse sammenhænge mangler hos forfatteren. Ubefæstede læsere kan imidlertid

ud fra bogens fremstilling af forholdene, hvis de undlader at inddrage det sidste af-

snit, forledes til at vurdere forholdene i Maghreb efter en europæisk målestok, og
dermed dømme disse samfund unødigt hårdt pga. deres mangler m.h.t. højt priori-
terede værdier hos os som individuel frihed, pluralisme og demokrati mv..

Det er en væsentlig kvalitet ved bogen, at den er rigt udstyret med meget fine, ka-

rakteristiske situationsbilleder, der giver et godt visuelt indtryk af dagligdagsfor-
hold i Maghreb. Den er en udmærket indføring i centrale træk ved de samfund, deri

dag udgør Maghreb, såvel m.h.t. arbejderbevægelsens rolle i disse som mere bredt

m.h.t. regimernes karakter og befolkningens livsvilkår.
Erik Houlind

Erik Carlsen: Sidste tog. 0m frivilligt tvangsarbejde i det 3. rige. Ill. Herluf Bid-

strup, Kolding Bogcafés Forlag, Kolding 1987, 112 s., kr. 85,-.
»Sidste tog« handler om forfatterens ophold i Tyskland fra begyndelsen af 1943 til

umiddelbart før sammenbruddet i foråret 1945 som såkaldt tysklandsarbejder. Bo-

gen skildrer Erik Carlsens baggrund som svajer og arbejdsløs i København, indtil

han frivilligt melder sig til arbejdstjeneste i Tyskland. Mens han arbejder i Tyskland
møder hen en russisk pige, som han forelsker sig i, og som han på dramatisk vis får

smuglet ind i Danmark umiddelbart før det tyske sammenbrud.

»Sidste tog« er således en erindringsbog -

og som sådan velfungerende, idet Erik

Carlsen er en god fortæller. Det er nemlig ikke fordi bogen iøvrigt er fyldt med dra-

matiske episoder, tværtimod er der tale om en ganske stilfærdigskildringaf hverda-

gen i Rostock som dansk arbejder. Her ligger bogens egentlige styrke. Der er ikke

skrevet særlig meget om de danske tysklandsarbejdere -

og det der ér skrevet, har

mest drejet sig om antal, årsager,faglige forhold, osv. Her flytter læseren med ind i

barakkerne, fælleskøkkenet og på oprydningsarbejde i ruinerne efter allierede bom-

beangreb. Erik Carlsen har indfanget stemningerne fint og med et velfungerende di-

rekte sprog. Bogen er særdeles læseværdig og behagelig fri for svulstige angreb på
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samarbejdspolitikere i Danmark og lignende uden iøvrigt at være tandløs af den

grund.
Herluf Bidstrup har illustreret bogen med en del tegninger, der ikke hele tiden føl-

ger bogens tone og stemning. Bidstrup er jo en meget kendt tegner, men hans stil er

først og fremmest den satiriske, og den ligger udenfor denne bogs rammer.

Kolding Bogcafé har tidligere udgivet bøger omhandlende forhold, der berører

arbejderhistorie. Bl.a. en lille bog om modstandsbevægelsen i Kolding under besæt-

telsen med titlen »Kolding kæmpem. I tider, hvor bogcafeerne ellers kører lidt sløjt,
for nu at sige det diplomatisk, er det dejligt at se, at der endnu er saft og kraft i bog-
cafélivet i Kolding. Hvis bogen ikke findes hos den lokale boghandler, kan den skaf-

fes ved at skrive til Kolding Bogcafé, Låsbygade 37, 6000 Kolding.
Niels Ole H. Jensen

Michael Goldñeld: The Decline of Organized Labor in the United States. University
of Chicago Press, Chicago and London 1987, 294 s. US Dollars 27,50
Årsgernetil den markante tilbagegang, der gennem de seneste årtier har vist sig in-

denfor den amerikanske fagbevægelse, har været meget diskuteret, og de forklarin-

ger, der er blevet anført, har været meget forskellige. Dog har der i det sidste tiårs

forskning og debat vist sig en tendens til samling omkring nogle bestemte årsagsfor-
klaringer. Michael Goldfields bog tager fat på disse med kritisk pen og afprøver de-

res værdi på et omfattende materiale, der stammer fra det amerikanske National La-

bor Relations Board (NLRB). Dette stående udvalg under det amerikanske arbejds-
ministerium indtager en overordentlig central placering i forhold, der vedrører ar-

bejdsmarkedsrelationer i USA. Den amerikanske arbejdsmarkedslovgivning har

fastsat regler for faglig organisering, der bl.a. forudsætter, at en faglig organisation
på en virksomhed først skal vinde en afstemning blandt de ansatte, før de arbejden-
des organisation kan anerkendes som forhandlingsberettiget for de ansatte. Med

andre ord skal fagbevægelsen vinde et lokalt virksomhedsvalg, før man kan gen-
nemføre kollektive overenskomster. Det er bl.a. NLRB's opgave at overvågesådan-
ne valg og at indsamle alle relevante aktstykker, der belyser disse. Klager over ure-

gelmæssigheder og ulovligheder i forbindelse med valgene -

og det vil i praksis sige
et meget stort antal klager - behandles ligeledes af NLRB i lighed med en lang række
forhold af beslægtet karakter.

Goldfield analyser det meget store statistiske materiale, som er tilgængeligt gen-
nem NLRB, og på baggrund af sine resultater gennemgår og kritiserer han systema-
tisk de tre hovedforklaringer, der har været fremført i diskussionen om årsagerne til

fagbevægelsenskatastrofale tilbagegang.
Der er tale om den såkaldte »sociologiske forklaring«, der kort fortalt går ud på,

at arbejdsstyrken i USA har ændret sammensætning gennem industriflugten fra de

nordøstlige stater til sydstaterne, at deri løbet af de sidste 10-20 år har været stadigt
færre ansatte i den traditionelt fagforeningsvenlige sværindustri og tilsvarende flere

ansatte inden for service- og handelserhverv og i den offentlige sektor. Områder, der

angiveligt skulle være mindre venligt indstillede, når det drejer sig om akcept af fag-
foreninger. Til disse faktorer kommer yderligere bevægelser i arbejdsstyrken vedr.

sammensætning af race, køn, uddannelsesbaggrund og alder samt konstateringen
af, at der i USA for tiden er tendens mod stadigt mindre virksomhedsenheder. Disse

forhold er alle dokumenterbare. Spørgsmålet er blot, om disse ændringer i USA's

økonomiske, kulturelle og sociale struktur har været og fortsat er afgørende for fag-
bevægelsens tilbagegang og for de tilsyneladende dårlige resultater af fagbevægel-
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sens forsøg på organiseringskampagner i områder, der ikke tidligere har været fag-
ligt organiserede.

En anden forklaringsmodel i debatten har været karakteriseret af såkaldte »cykli-
ske« bevægelserinden for politiske og sociale forhold i USA. Argumentationen går
her på, at arbejdsløshed stiger og falder i cykliske bevægelser over længere tidsinter-

valler, det samme gælder de økonomiske faktorer inden for erhvervsøkonomien og
det politiske styrkeforhold mellem det demokratiske og det republikanske parti.
Også arbejderklassens grad af militans og radikalisme og fagbevægelsens vækst og
forfald er knyttet til hele denne store sammenhængende cykliske bevægelse.

Endelig er der den såkaldte »politiske«forklaringsmodel, der tager sit udgangs-
punkt i, at relationerne mellem klasserne har ændret sig gennem politiske forhold.
Dette har vist sig som et resultat af en massiv kampagne mod fagbevægelsenfra især

arbejdskøbernes side - en kampagne, der skulle hænge nøje sammen med den politi-
ske republikanske dominans inden for de sidste 20 til 30 år og med hovedvægten på
Reagan-administrationens periode fra 1980 og frem. En tid, der desuden har været

præget af juridiske indgreb mod arbejderbevægelsengennem en række lovinitiati-

ver. Blandt disse kan nævnes love, der har bremset fagbevægelsens muligheder for

at anvende boykot mod produkter fra enkelte virksomheder, en kampform, der især

i USA har været anvendt med succes gennem de seneste årtier. Alt dette er blevet

besvaret mangelfuldt og halvhjertet fra fagbevægelsens ledelses side, der desuden ik-

ke har bevilget tilstrækkelige midler til de nødvendige organisationskampagner.
Den juridiske udfordring fra statsmagten over for fagbevægelsen, der må opfattes

som en del af den generelle offensiv fra arbejdskøberne,er ikke blevet imødegåetpå
særlig overbevisende måde af fagbevægelsens topledelse. Den organisatoriske ind-

sats har været for svag, både vedrørende planlægning,omfang og ikke mindst om-

fanget af økonomiske midler, der er blevet stillet til rådighed for organiseringskam-
pagnerne.

Goldfield afviser ikke de her skitserede teorier om forklaringer på arbejderbevæ-
gelsens krise. Derimod afprøver han dem på et omfattende statistisk materiale og

kan på baggrund heraf vægte dem i forhold til hinanden. Hans hovedkonklusion er,

at den helt afgørende faktor i forbindelse med tilbagegangen er af politisk karakter

og dermed direkte forbundet med styrken mellem de to afgørende klasser i det ame-

rikanske samfund: Arbejderklassen og kapitalejerne. Men dermed være ikke sagt, at

Goldfield så at sige vælger en favoritteori fremfor andre. Også den såkaldte politiske
model kritiseres nøgternt og konkret, hvilket medfører, at Goldfield konkluderer, at

den overvejende idé om, at det politiske angreb er noget, der specielt hører de sidste

par årtier til - fra Nixon og frem - ganske enkelt ikke holder stik. Det er måske nok i

denne tid man er begyndt at får øjnene op for den kritiske udvikling, men udviklin-

gen selv starter langt tidligere.
Goldfield konstaterer, at der er sammenhæng mellem den politiske offensiv mod

arbejderbevægelsen fra slutningen af 1940'erne og den tandløshed, der fra 50'ernes

begyndelse har karakteriseret toppen i den amerikanske fagbevægelse.At den kon-
krete tilbagegang i antallet af organiserede fagforeningsmedlemmer tager fart allere-

de i midten af 50'erne og i alt væsentligt skyldes, at fagbevægelsen undervurderer

styrken i arbejdskøbernes politiske, økonomiske, juridiske og ideologiske offensiv.

Michael Goldfield har skrevet en væsentlig bog om et af det amerikanske sam-

funds afgørende fænomener. Det der gør den så god og så spændende, er, at han på
baggrund af et omfattende statistisk materiale får væltet nogle teorier, der i alt væ-

sentligt lød ganske plausible i deres logiske sammenhæng, men altså viste sig at være
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utilstrækkelige. Goldfield får også på denne måde trykket det politiske aspekt hårdt

frem -

og det er tiltrængt i dette spørgsmål - men samtidig med, at dette gøres, und-

går Goldñeld at falde i den rent polemiske grøft. Hans argumentation er overbevi-

sende og er hele tiden underbygget med henvisninger til faktuelle forhold. Gold-

fields bog er med til at nuancere diskussionen om den faglige udvikling i USA og

årsagerne til den. Desuden er bogen både velskrevet, overskuelig og veldokumente-

ret. Den anbefales hermed meget til alle, der interesserer sig for den amerikanske

arbejderbevægelses historie og udvikling.
Niels Ole H. Jensen

Henning Grelle: Tobaksarbejdere gennem hundrede år. Glimt af fagets arbejds- og

organisationsliv, Nærings- og nydelsesmiddelarbejder-Forbundet, København

1987, 80 sider

Fest- og jubilæumsskrifter repræsenterer en tradition med dybe rødder i arbejderbe-

vægelsen. Specielt fagbevægelsen har været flittig til at markere runde år på denne

måde. I sin bibliografi over danske jubilæumsskrifter fastlår Ulf Kjær Hansen, at

skrifter udgået fra fagbevægelsen repræsenterer den største enkeltgruppe. (Danske

jubilæumsskrifter. En bibliograñ og et forsøg på en vurdering, 1955).
Ser vi tilbage på den tidlige fagbevægelses jubilæumsskrifter, har de både kamp-
ånden og ønsket om accept i sig. De var skrevet af bevægelsens egne folk, der vidste,
hvad de talte om, når de beskrev det tunge slid med at få organisationen stablet på
benene og få den til at fungere. Det var vigtigt at give erfaringerne videre, at give et

skulderklap til dem, der har været med og et praj til dem, som endnu ikke var med,
om at her skete tingene altså.

Det er forståeligt, at de tidlige festskrifter bærer præg af tilblivelsessituationen.

Knap så forståeligt er det, at det tidlige mønster blev en tradition, hvor personcen-

trering og gold organisationshistorie indgik som faste bestanddele.

Helt frem til vore dage genfindes mønstret både i fuld udfoldelse og i form af

spredte rester - heldigvis stadig oftere i sidstnævnte form. Heldigvis fordi ingen i dag
kan lære ret meget af ensidig focusering på organisationer og personer. Det, der kan

læres, er først og fremmest, at sådan skal det ikke gøres -

og der er glædeligvis stadig
flere fagforeninger, der drager den lære. Det næste spørgsmål er, hvordan så? Svaret

er nærliggende: Ved professionel faglig hjælp.
Tobaksarbejderne er ikke de første, og bliver forhåbentlig ikke de sidste, der har

taget denne konsekvens, men de har valgt en centralt placeret historiker til at skrive

deres 100 års jubilæumsskrift. Som arkivar på Arbejderbevægelsens Bibliotek og

Arkiv sidder Henning Grelle næsten i bogstavelig forstand på arkivalierne. Dertil

kommer, at han som formand for Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens
Historie har fingeren påpulsen, hvad angården seneste udvikling, de nyeste resulta-

ter i arbejderhistorieforskningen.
Det er da også karakteristisk, at skriftet har undertitlen: Glimt af fagets arbejds-

og organisationshistorie - i den rækkefølge. En fremherskende tendens i disse års

arbejderhistorie går i retning af at studere arbejdslivet i bred forstand, Inspirationen
kommer bl.a. fra 'grav, hvor du står' - bevægelsen i Sverige.
Jubilæumsskriftet er opbygget tematisk, således at de første afsnit behandler vil-

kårene for de unge, fra de starter som arbejdsdrenge og -piger, kommer i lære, bliver

udlært og tager på valsen. Dernæst følger voksenalderen, forholdet mellem hjem og

arbejdsplads - fabriksliv, arbejdsliv og kulturliv, forholdet mellem mænd og kvin-

der. Endelig kommer afsnit, der behandler den ny teknologi, overgangen fra hånd-

73



arbejde til maskinproduktion, og ser på, hvordan en produktionsgren som cigaril-
losfremstillingen udvikles til en branche for sig.

Tematiseringen er således sat ind i en kronologi, der både følger den faglige ud-

vikling og den personlige. Resultatet er blevet en levende fremstilling af tobaksar-

bejderfaget, hvor man fornemmer spændingen mellem det personlige og det organi-
satoriske. Hertil bidrager også det righoldige kildemateriale og tekstens opsætning.
Sideløbende med fremstillingen følger uddrag af det samtidige kildemateriale, det
være sig erindringsuddrag, dagbladsreferater, et lærebrev, en rejsedagbog, regn-
skabsmateriale mv.

Det bidrager til overskueligheden, at kildeuddragene bringes på blå baggrund,
men princippet er ikke gennemført konsekvent. Forvirrende bliver det, hvor en avis-
side gengivet i faksimile på hvid baggrund delvis dækkes af en statistik på blå bag-
grund. Ud over forvirringen giver det æstetiske kuldegysninger - den famøse side
har dog ikke nr. 13, men 71. Forlagsproduktionen var udbredt i tobaksarbejderfaget
- det fremgår af statistikken side 31. På den baggrund kunne man have ønsket sig en

fyldigere gennemgang af omstændighederne omkring overgangen fra forlags- til fa-

briksproduktion.
Alt i alt må det dog siges, at tekst, billed- og kildemateriale supplerer hinanden og

i forening bidrager til at tegne et billede af tobaksarbejderfagets udvikling de sidste
100 år. At der udgives et jubilæumsskrift for tobaksarbejderne er så meget mere be-

mærkelsesværdigt som forbundet ikke eksisterer mere i sin gamle form. Tobaksar-

bejderforbundet indgik i 1980 i NNF - Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder For-

bundet, hvor det blev til tobaksgruppen. Man kan kun ønske tobaksarbejderne til

lykke, både med de 100 år og det flotte jubilæumsskrift.
Søren Federspiel

Carl Hald og Ove Weiss: Folk skaber klæder. Beklædningsarbejderne gennem 100

år, 1887-1987. Dansk Beklædnings- og Textilarbejderforbund, København 1987,
109 3., kr. 75,- inkl. forsendelse via Laugesens Have.

Den danske fagbevægelse havde for 100 år siden overstået den første pionerperiode.
Organisationerne var blevet levedygtige, og det betyder, at vi i disse år kan fejre et

stort antal hundredårs jubilæer. For os med en historisk interesse er dette tillige glæ-
deligt: Pengekassen er tit åben, så der kan blive udgivet historiske bøger, som ellers

havde svært ved at blive udarbejdet.
Beklædningsarbejdernehar skullet fejre deres 100 år, og man har rigtignok haft

pengekassen åben. Allerede det farvestrålende forsidebillede angiver, at låget ikke

kun har været på klem.

Det er faldet i mit lod at skulle anmelde bogen, men det er faktisk svært, for 3/4af

bogen er illustrationer. De fleste af billederne er nutidige farvebilleder, som Gregers
Nielsen har været mester for, og han er en habil fotograf. Redaktionen kunne dog
godt have redigeret lidt mere end tilfældet er.

Teksten er skrevet af Ove Weiss, redaktør af forbundets fagblad »Stof og Saks«,
0g Carl Hald, som er pensionist og tidligere afdelingsformand mv. Det er to perso-

ner, som har et indgående kendskab til især den nyere tids organisationshistorie. I

stil med forbundets tidligere udgivelse, »Textil og skotøj i 100 år«,ligger vægten der-
for på de seneste årtiers interne (person)historie med sammenslutningerne og spillet
herom som det mest centrale. De foregående mange år og andre synsvinkler på hi-

storien, bliver kun tilfældigt beskrevet.

Ove Weiss er en dygtig redaktør af fagbladet, men ved et jubilæumsskrift burde
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han have overladt arbejdet til en anden, som var lidt længere væk fra det daglige liv i

forbundshuset, og som i stedet kunne have trukket de store perspektiver klarere op

end tilfældet er. Historien er nu blevet til magtens historie. De 8 illustrationer, der

findes med den nuværende forbundsformand afspejler ikke så meget personens rela-

tive betydning ide 100 års historie, men snarere den aktuelle magtstilling. Eller med

andre ord: De, der betaler, skal omtales pænt.

Bag i bogen findes et afsnit på 6 sider skrevet af arkæologen Klaus Ebbesen. Tit-

len er »Efterskrift om fortiden. Egtved-pigen og de andre. Beklædning fra stenalder

til industrisamfund«. Det med industrisamfund er nu så meget sagt, for det er kun de

sidste 4 linier, som har lidt med industrisamfund at gøre. Afsnittet kunne have været

det første i en god jubilæumsbog, som gav medlemmerne nogle nyttige oplysninger
om tekstilarbejdet og den politiske kamp gennem tiden. Nu står det og flagrer håb-

løst for sig selv.

Bogens forord er oversat til både engelsk og tysk. Forbundets internationale gæ-

ster kan få bogen som en gavebog og glæde sig over de mange fine illustrationer. De

går desværre ikke glip af så meget ved ikke at kunne forstå den danske tekst.

Jørgen Burchardt

Hans Hertel (red.): Fremad - arbejderbevægelsens forlag 1912-1987, ABA's biblio-

grafiske serie bind 5, Fremad, København 1987, 208 s. ill., indb., kr. 250,-
Krise på krise har i de senere år bragt forlaget Fremad på avisernes forsider alt

imens det gik tilbage for Socialdemokratiets og fagbevægelsens forlag. Og dog lyk-
kedes det at blive 75 år uden at dø rigtigt. Det er blevet fejret på passende vis ved

udgivelse af et brugbart festskrift.

Da Fremad i 1986 flyttede fra Nørrebrogade 54 blev forlagets arkiv overdraget til

ABA. Her har Hannah Lindén ordnet og registreret Fremads udgivelser fra begyn-
delsen i 1912 og frem til 1986. Bibliografien fylder over halvdelen af bogen og omfat-

ter 3609 numre. Det var hvad Fremad fik udgivet i de 75 år. Det er i gennemsnit 48

titler om året, eller 4 om måneden. Ganske pænt, må man sige.
Bibliografien holder de standarder, sådan én skal have hvad angår oplysninger og

systematik. Og så har den både et forfatter- og et titelregister. Jeg kunne godt have

tænkt mig et oversigtsafsnit, hvor serier var trukket ud for sig, så man kunne se

Fremads Bibliotek, AOFs bogkreds, Fremads Folkebibliotek, årsskrifter, lomme-

bøger osv. Det ville have gjort bibliografien endnu bedre.

Bibliografien er så afgjort bogens hovedstykke selvom den er placeret sidst. B0-

gen indeholder tillige to bidrag til forlagets historie. Hans Hertel gennemgårsåledes
i fugleflugt forlagets udgivelser og kommenterer tendenser i titelstrømme. Det er en

letlæst og velkvalificeret gennemgang. Den hviler på den grundlæggende vurdering,
at Fremads vigtigste særbidrag til boghistorien er indsatsen på det skønlitterære

område. AOFs bogklub og Fremads Folkebibliotek ser han afgjort som forlagets

vigtigste politiske bidrag i og med der her blev gjort et stort arbejde for at bringe god
litteratur ud i masseoplag til læserne og til billige penge.

Men nogle gange går det lidt over stok og sten. Man undres feks. over at Julian

Borchardts forkortede og »almenfatteligeUdgave« af Kapitalen skulle være den

»definitive«. Ligeledes over, at »Dr. Bang blev socialdemokratiets første akademi-

ker (...)«. Hvad med Gerson Trier, for nu blot at nævne én? Værre bliver det når det

hedder: »Arbejderbevægelsens vigtigste intellektuelle og bedste populærvidenska-

belige forfatter fra 20'rne til 40'rne var Hartvig Frisch«. Det er generelt bogen igen-

nem, ja helt ned i titlen på den, at arbejderbevægelsen er identisk med Socialdemo-
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kratiet. Det turde dog være noget af en tilsnigelse. Det er måske nok rigtigt, at

Frisch var den vigtigste socialdemokratiske intellektuelle 1920-1950. Men også det

kan der da sættes et par spørgsmålstegnved. Ikke mindst fordi intellektuel her sim-

pelthen betyder akademiker. Dels fik Socialdemokratiet i disse år en masse akade-
mikere med, hvoraf en del udfoldede et stort populærvidenskabeligt forfatterskab.
Dels frembragte partiet nok så mange selvlærte intellektuelle. Endelig fandtes der i

arbejderbevægelsen til venstre for Socialdemokratiet nok et par stykker der kunne

gøre Frisch rangen stridig.
Ib Lindén, der var forlagsleder fra 1962-75 fortæller i sit bidrag til forlagets histo-

rie især om Fremads Folkebibliotek, der startede i 1952 på Lars M. Olsens initiativ.
Allerede første årgangtryktes i 730.000 eksemplarer. Hvert bind kostede 2,85 hæftet
og 4,85 indbundet! Men han fortæller også om andre af forlagets initiativer i dets
storhedstid. Og han fortæller ikke uden bitterhed om den krise, der førte til at han
forlod Fremad i 1975. Han mener, at Fremads krise har sin rod i, at Socialdemokra-
tiet og fagbevægelsens store forbund ikke har kunnet fremlægge en politik for bevæ-

gelsens forlag. Skulle man drive folkelig kulturpolitik eller i første række være et af

bevægelsens mange underordnede organer, der bringer centralens beslutninger ud i
livet? Der synes at være en klar parallel til Aktuelt/ Socialdemokratens historie.

Formen på bogen, en bibliografi med et par historiske bidrag, virker god. Den

kunne oplagt bruges på andre områder, så bibliografier i højere grad blev boghisto-
ne.

Morten Thing

Per Kampmann: Arbejderbevægelsen i Japan. Bagsiden af miraklet. International

Arbejderbevægelse. Fremad, København 1987, 66 sider, III., kr. 68,-
Bogen er en del af serien International Arbejderbevægelse, der som mål har at præ-

sentere arbejderbevægelsen land for land. Bogen om arbejderbevægelsen i Japan
bliver noget specielt i denne sammenhæng, idet en arbejderbevægelse som man ken-

der det fra Europa aldrig har kunne udvikle sig her. Hovedsigtet med bogen bliver

da et forsøg på at forklare hvorfor landet aldrig har fået en synlig og slagkraftig ar-

bejderbevægelse.

Bogen er kronologisk opbygget og fremstiller i 9 små kapitler Japans udvikling
fra feudalt landbrugssamfund til økonomisk stormagt i store træk, og sideløbende

hermed gives en gennemgang af den japanske arbejderbevægelseshistorie fra ca.

1918-1986. Det er en historie om undertrykkelse og splittelse, og Per Kampmanns
hovedtese er da også, at det økonomiske mirakel i Japan har fundet sted på bag-
grund af en udpræget udbytning af arbejderklassen, jvf. bogens undertitel »Bagsi-
den af miraklet«,

Fremstillingen tager sit udgangspunkt i kapitlet »Japan - på retten og vrangen«,

og man konfronteres her med den velkendte vestlige opfattelse af den japanske suc-

ces. Et samfund der bliver stadig mere velstående, et samfund med stabil økonomisk

vækst, med lav arbejdsløshed og med et stort overskud på betalingsbalancen. En
succes der er betinget af effektive højteknologiske industrier, rationelle og dynami-
ske storkoncerner, som er præget af harmoni og samarbejde. Men, påvises det i

fremstillingen, denne succes har sin pris, for det økonomiske mirakel fandt i vid ud-

strækning sted på bekostning af lønmodtagernes levevilkår og sociale velfærd.
I de indledende kapitler beskrives det moderne Japan i støbeskeen, en historie der

tager sin begyndelse ca. 1860. Med statens støtte konsoliderer mange nye industrier

sig i slutningen af forrige århundrede, og fra 1930'erne er industrien i stand til grad-
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vist at erobre markeder fra de vestlige lande, hvilket lod sig gøre ved hjælp af en

statslig støttet eksportpolitik.
Tiden efter 1945 blev afgørende præget af den amerikanske besættelsesmagt, hvis

politiske mål det var at sikre 1) en afskaffelse af den japanske militarisme og 2) gen-

opbygning af kapitalismen.
USA sikrede sig afgørende indflydelse på den nye japanske forfatning og gik ak-

tivt ind i genopbygningen af Japan efter krigen med et økonomisk genopbygnings-
program svarende til Marshall-hjælpen i Europa. Fra 1950-53 kom der for alvor

gang i investeringer og produktion, bl.a. som følge af store leverancer til den ameri-

kanske krigsførelse i Korea. Under Koreakrigen udviklede Japan sig til at blive

USA's våbenlager og bastion mod kommunismen i Det fjerne Østen.
I hele efterkrigsperioden var Japan tæt forbundet med USA, hvilket understrege-

des med indgåelsen af en amerikansk - japansk sikkerhedsaftale i 1951, en aftale

som ratificeredes i 1960. Arbejderbevægelsen var modstander af allianeen med

USA, og sikkerhedsaftalen og forsvarspolitikken i det hele taget har været og er

fortsat i dag et meget centralt konfliktområde mellem de konservative og arbejder-
bevægelsen.

Fra krigens slutning og frem til i dag har de konservative haft monopol på den

politiske magt. De borgerlige kræfter er forenet i LDP (det Liberale Demokratiske

Parti), som stadig sidder med absolut flertal, hvilket forfatteren mener skyldes en

udbredt konservatisme i befolkningen, hvis hovedpart opfatter sig selv som tilhø-

rende middelklassen.

Disse indledende kapitler er overvejende beskrivende og opremsende, der er des-

værre så lidt plads, at man af og til må savne forklaringer. Således påviser forfatte-

ren, at den altafgørende magtfaktor i Japan i dag udgøres af treenigheden: Storkapi-
talen, LDP og det statslige bureaukrati, men man savner analyser af, hvordan denne

treenighed rent faktisk samarbejder og udøver sig magt, og man sidder tilbage med

spørgsmålet om, hvorfor den netop i Japan har kunne etablere sig med en så altafgø-
rende og uimodsigelig indflydelse.

Langt stærkere står de sidste kapitler i bogen, kapitler der beskriver, hvad man

kunne kalde arbejderbevægelsensinterne sociologi. Her er bogen virkelig konkur-

rencedygtig i forhold til de utallige andre J apanbøger, der er udkommet inden for de

sidste par år. Det er mig bekendt det eneste sted, man finder en samlet og detaljeret
beskrivelse af den japanske fagforeningsstruktur og af arbejderpartierne og deres

politik. Bogen virker her særdeles aktuel og oplysende med inddragelse af den nye-
ste udvikling.

Den falige organisationsgrad i Japan i dag er meget lav, kun ca. 20% af samtlige
lønmodtagere er organiserede, og flertallet af disse er organiserede i virksomheds-

fagforeninger, som er fagforeninger for alle ansatte i samme firma. Men det er ude-

lukkende de ansatte i de store virksomheder, der er organiserede i virksomhedsfag-
foreninger, mens arbejdere ansat i små ñrmaer oftest er uorganiserede.

Der er i de store firmaer et tæt samarbejde mellem ledelse og virksomhedsfagfore-
ning, og man føler et interessefællesskab omkring virksomhedens produktion. Fir-

maet opfattes som en form for familie, hvor alle må bidrage til gruppens trivsel.

Korpsånd og »vi er alle i samme båd«-ideologigennemsyrer stemningen i de store

firmaer. Arbejderne har her en række fordele: Livstidsansættelse, løn efter ancienni-

tet, udbetalt bonus, billige boliger, pensionsordninger, social velfærd idet hele tag-
et.

Det store flertal af lønarbejdere derimod er ansat som løsarbejdere i de mindre
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underleverandørvirksomheder. Her er de ansat som billig arbejdskraft, og forfatte-

rens tese er, at jo mindre firmaet er, jo mindre er ansættelsessikkerheden, jo lavere er

lønnen, bonus, pensionen og andre sociale goder, jo længere er arbejdstiden og jo
dårligere er arbejdsmiljøet.

Man kan sige, at der i Japan har udviklet sig et system af første og andenrangs
lønmodtagere, og virksomhedsfagforeningstrukturen har svækket solidariteten i ar-

bejderklassen.
Mange virksomhedsfagforeninger kan være tilsluttet et af de nationale fagfore-

ningscentre, hvoraf det største er det venstreorienterede Sohyo, som også huser fler-
tallet af de organiserede, offentligt ansatte, som har en langt højere organisations-
grad end de privat ansatte.

Sohyo har traditionelt stået for en socialistisk klassekampspolitik og udgør ho-

vedkraften bag Socialistpartiet (J SP). Det næststørste nationale fagforeningscenter
er Domei, som er tæt knyttet til det Demokratiske Socialistparti (DSP), som er

stærkt provestligt og antikommunistisk.

Den nyeste udvikling i fagbevægelsen bliver der også redegjort for i bogen, og det

er ikke opløftende læsning. En ny højreorienteret enhedsorganisation Zenmin Ro-

kyo har set dagens lys i 1980'erne, og planen er, at den skal opsuge de øvrige fagfor-
bund. Selv Sohyo-fagforeningerne har været nødt til at acceptere enhedsgrundlaget.
Forfatteren spår denne nye toneangivende enhedsorganisation en øget politisk ind-

flydelse i de kommende år, men da den står for en klassesamarbejdspolitik med løn-

begrænsninger og støtte til rationaliseringer og produktionsforbedringer vil den ik-

ke på nogen måde stå som en trussel over for den etablerede magtstruktur. Tværti-

mod mener forfatteren, at det magtcentrum, der hidtil har været baseret på trekløve-
ret LDP, storkapitalen og det statslige bureaukrati, vil blive til et firkløver, idet det

vil blive udvidet med den højreorienterede fagbevægelse.

Splittelsen inden for fagbevægelsenviser sig også i arbejderbevægelsens partier.
J SP som er det største arbejderparti er præget af interne fraktionskampe, og et sam-

arbejde mellem J SP og de to andre venstrefløjspartier er ikke muligt. Arbejderbe-
vægelsens partier eri 1980'erne på kraftig tilbagegang, de udgør i dag langt fra noget
alternativ til det konservative styre. Der spores ikke noget håb om, at den socialisti-

ske arbejderbevægelse inden for en overskuelig fremtid vil få del i den politiske
magt.

Inden for fagbevægelsens udvikling har klassekampsaspektet helt fortonet sig, og

der satses på øget velfærd for nogle få frem for lighed for de mange. Den japanske
organisationsstruktur har helt bremset den enkelte arbejders engagement i sociale

forhold. Hele denne negative udvikling inden for arbejderbevægelsen er grundigt og

glimrende beskrevet, og bogen er forsynet med masser af fotos som meget fint un-

derstøtter det skrevne. Dog savner jeg et afsnit med »Fakta om Japan«, som findes i

mange af de øvrige bøger i serien, ligesom jeg kunne ønske mig en ordliste og et regi-
ster. Bogen er beskrivende frem for analyserende og dybdeborende, men jeg tror,

den vil fungere fint som introduktion til emnet.

Det er en god ide at udgive denne serie, hvor forfatterne på et meget begrænset
antal sider orienterer om arbejderbevægelsenfor den historisk forudsætningsløse,
men alment interesserede og velorienterede læser. Med J apanbogen får denne læser

masser af informationer, som giver en god baggrund for at vurdere og forholde sig
til beskrivlser af Japan i medierne. Selvfølgelig er der efter læsning af en så kort og
koncentreret fremstilling mange ubesvarede spørgsmål, og forfatteren har måttet

fravælge vigtige aspekter af udviklingen. Jeg kan dog ikke lade være med at efterlyse
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en nærmere præcisering af organiseringen af samarbejdet mellem ministeriet Miti

og de stærke arbejdsgiverorganisationer Nikkeiren og Keidanren, hvilket efter min

mening er centralt for forståelsen af arbejderbevægelsensbegrænsede spillerum i J a-

pan. Et andet vigtigt element for forståelsen af den japanske samfundsudvikling og
mere indirekte arbejderbevægelsensstatus og udvikling er Japans traditionelle pa-
triarkalske ideologi, som stadig i stor udstrækning er dominerende. Indenfor bo-

gens forholdsvis snævre rammer bliver der ikke plads til en nøjere analyse af denne

ideologis betydning for klassesamarbejdet mellem ledelse og virksomhedsfagfore-
ning.

Alt ialt er det en god og informativ introduktion til emnet, og særligt bogens sene-

re kapitler, der beskriver arbejderpartierne og fagbevægelsens organisering kan an-

befales til undervisningsbrug.
Bodil Redder

Dieter Kramer: Theorien zur historischen Arbeiterkultur. Verlag Arbeiterbewe-

gung und Gesellschaftswissenschaft (Schriftenreihe der Studiengesellschaft für So-

zialgeschichte und Arbeiterbewegung; bd. 57), Marburg 1987, 398 s., DM 38,-
Man kan næppe tænke sig nogen mere kompetent person til at skrive om den histo-
riske arbejderkultur end Dieter Kramer. Han er i Danmark nok mest kendt fra sin

bog »Reform und Revolution bei Karl Marx und Friedrich Engels« (Köln 1971),
men har siden begyndelsen af 70erne « bl.a. i flere særhæfter af tidsskriftet »Das Ar-

gument«
- skrevet en lang række artikler om arbejderkultur. Sammen med Wolf D.

Hund udgav han i 1978 en samling artikler om materialistisk kulturteori, skrevet af
fortrinsvis østtyske marxister. I hans forfatterskab indgår også bøgerne »Freizeit
und Reproduktion der Arbeitskraft« og »Der sanfte Tourismus. Umwelt- und soci-

alverträglicher Tourismus in den Alpen«. Den sidstnævnte er skrevet i forbindelse
med hans ansættelse ved afdelingen for kultur og fritid i byen Frankfurt am Main.

Afhandlingen om den historiske arbejderkultur er derimod blevet til hovedsagelig
ved siden af hans erhvervsvirksomhed gennem de sidste mange år.

Dieter Kramer (DK), der som nævnt knytter sig til kredsen omkring »das Argu-
ment«, er marxist og arbejder derfor ud fra et historisk-materialistisk kulturbegreb.
For dette er værdiproblematikken central. DK lader sig således ikke nøje med et

kulturbegreb, der sætter kultur lig med livsform eller med et system af symboler,
men definerer derimod kultur som et orienterende 0g normativt system, ved hvis

hjælp menneskene i et samfund afgør, hvad der er vigtigt og vitalt (19). DKs kultur-

begreb er altså normativt snarere end deskriptivt. Som følge heraf kommer diskus-
sionen af arbejderkulturens værdiaspekter til at stå i centrum.

Idet kultur står i relation til både den naturmæssige, den historiske og den sociale

omverden, afhængeret samfunds livs- og overlevelsesmuligheder selvsagt af netop
menneskenes principielle beslutninger. Hermed kommer de »globale problemer«
(miljø, atomtrussel osv.) afgørende ind i billedet. For arbejderbevægelsen har

væksten, teknikken og videnskaben altid været faktorer, der var kilde til forhåbnin-

ger og pegede frem mod et demokratisk samfund. De senere års problematisering af

væksten -

og tilmed måske af arbejderklassens historiske og kulturelle rolle - får

således følger for vurderingen af temaet »arbejderkultur««.De globale problemer
har i hvert fald ødelagt det postindustrielle samfunds skønne perspektiv.

DKs bog er båret af et stærkt politisk, men samtidig også fagligt engagement. Der

er ikke nogen modsætningmellem de to engagementer. Selv om interessen for arbej-
derkultur har været vigende inden for den videnskabelige forskning i de seneste år,
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er der ifølge Kramer ingen grund til at opgive interessen. Men - i lighed med DDR-

forskerne - ser DK ikke så meget opgaven i at afdække fortidens heroiske præstatio-
ner som i forsøget på at finde emancipatorisk kraft i den historiske arbejderkultur,
dvs. søge at gøre historiske erfaringer frugtbare i det nutidige hverdagsliv (130.

Det er blevet sagt, at den tiltagende interesse for arbejderkultur hang sammen

med de virkelige arbejderes forsvinden. Når der ikke længere fandtes rigtige arbejde-
re, blev det spændende at udgranske forskellige mere eller mindre kuriøse træk i de

fortidige arbejderes liv. DKs bog er et forsøg på at gøre status, inden arbejderkultur-
forskningen udarter til en sådan fuldt accepteret, men også helt uforbindende kuriø-

sitets-forskning. Sådan var det nemlig i mange år med bondestandsforskningen in-

den for folkelivsforskningen.
DK er folkelivsforsker (Volkskundler). Men selv om hans eksplicitte mål er at ud-

vikle en fagspecifik tilgang - en historisk arbejdende kulturanalyse - inden for folke-

livsforskningens tradition, går han ikke med til at indsnævre »arbejderkultur«til et

bestemt delområde. Det kulturantropologiske kulturbegreb spiller en rolle, men og-

så den æstetiske kultur (altså kunsterne) må tages med. De forskellige dimensioner

af »kultur« kan ikke skilles omhyggeligt fra hinanden. Begrebet »arbejderkultur«må
være et samlebegreb, der omfatter alle de områder, hvori gruppen »arbejdere«for-

binder sig med kultur, dvs. udvikler eller overtager egne kulturelle værdiorienterin-

ger, adfærdsformer, symbolsystemer osv. (19). Denne brede kulturopfattelse gør

bogen interessant ikke kun for folkelivsforskere, men også for litterater, historikere

og alle andre, der interesserer sig for forskningsområdet.
DKs bog er en teoretisk studie (i modsætning til empiriske studier). Han betegner

selv bogen som »en rejse gennem de mange teoretiske tilgange til arbejderkultur«

(15), og da denne rejse går gennem ret så disparate teori-ansatser, er en interdiscipli-
nær orientering uomgængelig. Opgaven er i grove træk grebet kronologisk an. DK

spørger i bogen: Hvad findes der af forskellige positioner, hvad er karakteristisk for

dem, hvor og hvorfor opstår nye positioner og problematiseringer, samt endelig:
Hvad giver de som teorier, og hvad giver de ikke?

Kramer understreger arbejderkultur som en historisk genstand. Dette er vigtigt,
fordi det drejer sig om at begribe de epokale forskelle mellem den førindustrielle og

industrisamfundets kultur. Bogen er hovedsagelig begrænset til den tysksprogede

forskning (dog med flere undtagelser), men er endviderebegrænset til den fortidige

arbejderkultur, dvs. til teorierne om arbejderkulturen i industrikapitalismen frem til

fascismen. Herved bliver bogen alligevel på en måde et historisk- empirisk arbejde.
Aktuel relevans får bogen endvidere, fordi- som Kramer siger - en teori om de nuti-

dige lønafhængiges kultur og livsform kun kan diskuteres i sammenhæng med ana-

lysen af arbejderkulturen i den samfundsfase, der er gået forud for vores egen og

adskiller sig fra denne på kvalitativ lignende måde som det førindustrielle samfund

(og dettes folkekultur) adskiller sig fra det kapitalistiske industrisamfund (og dettes

breddekultur) (16).

Gennemgangen af teorierne er systematisk. Den følger sådan set ikke en systema-
tik, som passer ind i et enkelt videnskabssystem eller i en enkelt disciplin (som f.eks.

folkelivsforskningen). Den er snarere lagt til rette, så objektet ses i en stadig mere

kompleks belysning. Fra det første kapitel, der belyser de første tilnærmelser til det

studerede objekt, og frem til afslutningskapitlet om arbejdérkulturensgrænser er

der syv mellemliggende kapitler, der blandt meget andet inddrager Lenin, Negt og

Kluge, E. P. Thompson og R. Williams. DK anbefaler den travle læser at nøjes med

et derefter følgende kapitel 10, som sammenfatter analysens resultater. En littera-
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turliste på over 40 sider (l) vidner om DKs store belæsthed. Efter litteraturlisten føl-

ger både et personregister og et sagregister, der gør det let at bruge bogen som en

arbejdsbog. Bogen vil nok også for de fleste være svær at sluge i en mundfuld: Kra-

mer bevæger sig på et meget højt teoretisk og undertiden abstrakt plan, han lægger

vægt på differentierede og nuancerede formuleringer af tingene, og det germanisti-
ske sprog med ofte lange, snørklede sætninger gør også sit til at gøre bogen vanske-

lig at læse. Men universitetsfolk læste jo faktisk i sin tid Habermas' og Negt/ Kluges
ret så teoretiske bøger, og de skulle jo derfor også nok være i stand til at læse Kra-

mers - for det fortjener den så afgjort. Det realistiske er derfor nok, at man læser

bogen i mindre bidder.

Det er umuligt på få linijer at opsummere alle de områder, Kramer i den næsten

400 sider lange afhandling kommer ind på. Det er klart, at han behandler subkultur-

teorierne, teoriene om de to kulturer i ét samfund og teorierne om borgerliggørelse.
At han også kommer ind på forholdet mellem arbejderbevægelsens kultur og arbej-
dernes hverdagskultur siger sig selv (at man her kan være uenig med ham i visse

prioriteringshenseender betyder ikke nødvendigvis, at man bliver principielt uenig
med ham). Det fremgår af det forudgående, at Kramer må lægge afgørende vægt på
de kvalitative aspekter i arbejderbevægelsens kultur. DK har også altid understreget
betydningen af det formations-speciñkke,dvs. de centrale determinanter for arbej-
derkulturen; De politisk-økonomiske og de strukturhistoriske bestemmelser af ar-

bejderkulturens særegenheder. Disse forhold og spørgsmålet om kampen om det

kulturelle hegemoni behandles indgående.
DK kommer efter min mening lovlig let om ved opgøret med hverdagsforsknin-

gen. Han inddrager i afsnittet slet ikke den fremmeste repræsentant for »hverdagshi-
storien«, nemlig Alf Lüdtke, der derimod behandles positivt i et senere afsnit. DK

mener også, at arbejderkulturen står i fare for at blive opløst i den empiriske forsk-

ning: Arbejderkulturen -

og det, der er fælles for alle arbejdere - forsvinder iflg. DK

simpelthen i en uendelig mangfoldighed af gruppekulturer. Selv om man nok kan

dele Kramers kritik af de undersøgelser, der forsøger at beskrive de gruppespecifik-
ke livsstile uden at inddrage de økonomisk-samfundsmæssige determinanter, der

bestemmer dem, synes jeg nok han er for afvisende overfor sub- og gruppekulturteo-
rierne. Eksempelvis har både Michael Grüttner og Franz-Josef Brüggemeier frem-

lagt ypperlige studier af del- og gruppekulturer uden derved at overse de samfunds-

mæssige determinanter eller at opløse begrebet om en overordnet arbejderkultur.
For mig at se er sådanne studier som Grüttners og Brüggemeiers tværtimod nødven-

dige greb for at nå frem til en mere differentieret og nuanceret forståelse af arbejder-
- kulturen. Fordelen ved den hverdagshistoriske tilgang og delkultur-konceptet er de-

res empiriske sensitivitet. Fordelen ved DKs forståelse af arbejderkulturen er, at den

fremhæver det strukturhistorisk nye ved arbejderkulturen og de værdiorienteringer,
den er udtryk for.

Hvorom alting er, for alle arbejderkulturforskere er denne bog et »must«: Hvis

der er én og kun én bog, man skal læse, ja så skal det nok - i hvert fald indtil videre -

være Kramers.

Svend Aage Andersen
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Tyge Krogh: Staten og de besiddelsesløse på landet 1500-1800, Odense Universitets-

forlag, Odense 1987, 182 5. kr. 183,-
Tiggere, tyve, løsgængere og daglejere har det til fælles, at de hver på deres måde har

været en trussel mod den almindelige arbejdsdisciplin og derfor en tom i øjet på or-

dentlige folk - ikke mindst dem, der havde brug for arbejdskraften. Med sin bog om

staten og de besiddelsesløse på landet beskriver og analyserer Tyge Krogh, hvordan
den statslige politik har udviklet sig gennem det 16., 17. og 18. århundrede mod en

stadig mere effektiv kontrol med disse, samfundets nederste sociale lag. Han gen-

nemgår fire lovgivningsområder:Tiggeri- og fattigvæsen, tyende- og løsgængerbe-
stemmelser, registrerings- og tyverilove; søger at kortlægge intentionerne bag og
diskuterer den praktiske gennemførelse.

Tyge Krogh argumenterer grundigt og overbevisende for at den statslige politik
inden for de forskellige områder kan forstås som et hele og må ses som en vigtig del

af udviklingen mod kapitalismen: Det stadigt voksende lag af ejendomsløse på lan-
det skulle via en række lovinitiativer tvinges til at stille sin arbejdskraft til rådighed
for godser og gårde. Men for at få denne politik ført effektivt ud i praksis måtte kon-

trollen med arbejdskraften overtages af staten, og hermed var nedbrydelsen af her-

remændenes feudale magtbeføjelser sat igang.
De omfattende samfundsforandringer som tilsammen udgør overgangen fra feu-

dalisme til kapitalisme har beskæftiget adskillige generationer af historikere, fra

»gårdmandslinien«i dansk historieskrivning til en nyere tids marxistisk inspirerede
forskere, herhjemme såvel som internationalt. Det er således ikke uopdyrkede terri-
torier hverken empirisk eller teoretisk, bogen behandler. Den samler derimod et

stort lovgivningsmateriale fra en periode på 300 år og belyser og fortolker det - de-

taljeret men klart - under sin specielle teoretiske vinkel -

og hermed bidrager den til

at få oparbejdet noget mere fast faktuel grund under fødderne på den danske marxi-

stiske forståelse af udviklingen mod kapitalismen. :

Alligevel synes jeg ikke forbindelsen netop mellem bogens teoretiske ansatser og

fortolkninger af overgangsprocessen på den ene side og de empiriske undersøgelser
på den anden er rigtigt tilfredsstillende: Der mangler diskussion eller tilbagemelding
fra det konkrete niveau til det abstrakte. Arbejdet med de forskellige lovkomplekser
og intentionerne bag peger for det første på statens meget aktive rolle i udviklings-
processen mod kapitalismen - i mere eller mindre konflikt med herremandsklassen.

Den centrale del af analysen burde indgå som en vigtig del af en teoriudvikling om

overgangsfasen, men diskuteres så at sige ikke. I stedet for spises vi af med, »at de

længere linier i lovgivningen afspejlede de interesser, som dominerede i den hersken-

de klasse« (5. 12).
Et andet centralt spørgsmål i de empiriske undersøgelser, nemlig statens mangesi-

dige anstrengelser for at fremme arbejdsmoralen blandt de besiddelsesløse, kunne

ligeså vel have fortjent en mere dybtgående debat. I overgangsprocessen forklares

politikken primært som en følge af væksten i gruppen af besiddelsesløse, som ikke

har nogen given plads i landsbyfællesskabet,mens det i teoriafsnittet (s. 14)bliver til
en følge af kapitalismens fremvækst. Ingen af delene er tilfredsstillende forklaringer;
empirisk er det netop blevet vist, hvordan forsøget på arbejdsdisciplinering kom før

kapitalismen, desuden kan fænomenet jo ikke afgrænses til Danmark.
Frem for at gå løs på nogle af de felter hvor den marxistiske model er svagest,

bruges pladsen på definitioner af produktonsmåde, samfundsformation osv. Der
burde efter min mening være prioriteret modsat: Mindre plads til det gemmelkend-

82



te, mere plads til teoretisk diskussion. Det ville have været en mere frugtbar udnyt-
telse af en spændende historisk analyse.

Anette Faye Jacobsen

Per Maurseth: Arbeiderbevegelsens historie i Norge bd. 3 Gjennom kriser til makt

(1920-1935), Tiden, Oslo 1987, 616 s.

Den italienske og den norske arbeiderbevegelse var de to eneste i Europa hvor fler-

tallet gikk inn for en tilslutning til Den 3. Internasjonale etter 1. verdenskrig. For

Norges del varte dette fram til 1923, men ordinære faglige og politiske forbindelser

med de nordiske søsterorganisasjonene ble ikke gjenopprettet før godt utpå 1930-

tallet.

Sentrale ledere i Arbeiderpartiet som Edvard Bull de og Olav Scheflo gikk i 1920

i møte med Friedrich Adler, som hevdet at revolusjonsepoken etter verdenskrigen
ugjenkallelig var forbi. De mente, at sjøl om revolusjonen kunne møte politiske og

militære tilbakeslag, var allikevel det vesentlige, at kapitalismen som økonomisk sy-
stem var på sammenbruddets rand. I 1935 - 15 år seinere - inngår partiet kriseforli-

ket med »arvefienden« Bondepartiet, Nygaardvolds mindretallsregjering dannes, og
et i hovedsak sammenhengende 30-årigarbeiderstyre innledes. Prisen for støtten fra

Bondepartiet var bl.a. 0msetningsavgiften, eller fattigmannsskatten som den ofte

ble kalt.

Dersom det noen gang kunne ha blitt revolusjon i det norske samfunnet, måtte
det ha vært i 1919-20. Den revolusjonære arbeiderbevegelsen sto da på høyden i sin

offensiv mot det borgerlige samfunnet. Men i 1920 slo etterkrigskrisa inn over lan-

det, og i løpet av drøye to år forsvant henimot halvparten av medlemmene ut av

arbeiderbevegelsens faglige og politiske organisasjoner. Landsorganisasjonen had-

de i april 1920 148.000 medlemmer. 1 september 1922 var i underkant av 83.000 til-

bake. Arbeiderpartiet ble splittet først til høyre i 1921, og så til venstre med bruddet

med Komintern i 1923. Ikke noe annet tidsrom i norsk arbeiderbevegelses historie

når opp i en konfliktsintensitet i arbeidslivet, som kan måle seg med årene 1921 til

1931. De fleste av konfliktene var forsvarskampe for å forsvare reallønna og sosiale

goder som 8-timers dagen og sommerferien. Arbeiderbevegelsen var ikke i stand til

å føre en offensiv kamp for å oppnå vesentlige levestandardsøkninger,og langt min-

dre for krav som pekte ut over rammen for det kapitalistiske samfunnet. Men ar-

bejdsgiverne lykkedes heller aldrig, med unntak av 1927, å presse arbeidernes real-

lønn ned. Arbeiderpartiet gjennomgik i denne situasjonen en politisk utvikling som

førte fram til en samling med sosialdemokratene i 1927, og til en giennomført re-

formistisk strategi på 1930-tallet. Partiet tar sikte på å vinne regjeringsmakt, erobre

nye velgere - særlig i primærnæringeneog blant lavere funksjonærer. Hovedavtalen

av 1935 legger grunnlaget for et utvidet samarbeid med arbeidsgiverne - bl.a. om å

skape økt produksjon. Den dagsaktuelle politikken for å løse gjeldskrisa og bekjem-
pe arbeidsløsheten var viktigere enn kampen for et sosialistisk samfunn.

Per Maurseths fremragende analytiske evner kommer godt til sin rett i framstil-

linga. Han bygger på'egne undersøkelser såvel som han sammenfatter mange års

forskning. Partienes og fagbevegelsens politikk står i sentrum. Maurseth framstiller

de politiske spørsmål og ideologiske motsetninger på en klar og oversiktlig måte.
Han tar fram de ulike handlingsalternativene, og analyserer gjennomgåendeprinsi-
pielle og taktiske overveielser. Her kommer også hans egen erfaring fra politisk ar-

beid, bl.a. som initiativtaker til Sosialistisk Folkeparti i 1961, til nytte. Boka gir le-

serne ny innsikt ikke bare i politiske og ideologiske spørgsmål. Maurseth viser bl.a.
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hvordan frafallet i begynnelsen av l920-åra i stor grad var ufaglærte framfor fagar-
beidere og håndverkere i byene, folk fra primærnæringeneog ungdommer. Han for-

søker også å forklare de mange geografiske variasjonene i den politiske striden i be-

gynnelsen av l920-åra, og finner at lokale opinionsledere og tradisjoner ofte slår

sterkere ut enn sosiale og økonomiske forhold.

Maurseht gir en fremragende framstilling av denne viktige perioden i norsk arbei-

derbevegelses historie. Boka er velskrevet, bilderedaktør Lill-Ann Jensen har gjen-
nomillustrert den på en instruktiv måte. Mange av de viktige kildetekstene er gjen-
gitt i egne rammer. Det hele danner en helhet til å bli klok av. Det er vanskelig å ha

særlige innvendinger mot hva Maurseth skriver. Derimot er savnet stort etter det
han ikke tar for seg. Tyngdepunktet ligger på den politiske og faglige utviklinga i

første halvdel av l920-åra, mens 30-tallet er kort og summarisk behandlet. Boka føl-

ger i liten grad opp redaksjonens ideelle målsettinger om at verket også skal ha en

sosialhistorisk vinkling. Maurseth stiller en rekke spørsmål som forskere kan ta

opp, og behovet for nye innfallsvinkler til perioden gir rikelig rom for videre arbeid.

Arnjinn Malme

Nord nytt. Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning nr. 27/1987. Tema: Arbeider-

kultur. Udg. af Nefa-Norden, Museumstjenesten, Lysgård, 8800 Viborg
Nord Nytt er et nordisk tidsskrift for etnologi og folkelivsforskning og tilstødende

emneområder. Desuden er det informationsblad for forskningsinstitutioner, muse-

er, arkiver m.m. Nord Nytt udkommer 4-8 gange om året med et fast indhold af et-

nologisk debat, anmeldelser, meddelelser, nyhedstof osv. Herudover udvides bladet

af og til med et tema, som i dette tilfælde, hvor temaet er arbejderkultur.
Det, der karakteriserer bladet, er præget af nyhedsformidler: Foruden anmeldel-

ser er det her man finder referater fra symposier og seminarer, det er her især yngre

etnologer fremlægger resultater af den nyeste forskning, så publikum i de øvrige
nordiske lande får en chance for at følge med i det, der er aktuelt ved de øvrige uni-

versiteter. Således også i dette nummer, hvor man desuden kan orienteres sig om

igangværende og afsluttede projekter inden for studiet af arbejderkultur.
Noget af det særegne ved faget etnologi/ folkelivsforskning er, at det spænder fra

det meget teoretiske til det overordentlig konkrete. Det ses i dette temanummer i

spændvidden fra teoretiske diskussioner ved det etnologiske institut ved Lunds uni-

versitet til rapporten fra Norge om de nyeste initiativer inden for oprettelsen af ar-

bejdermuseer: Lissie Åström præsenterede ved et seminar i Lund det fenomenologi-
ske perspektiv, som i nogen tid har været anvendt blandt etnologer i Stockholm,
men som man åbenbart forholder sig en smule kritisk overfor i Lund (I Nord Nytt
32 tager stockholmeren Marianne Wahlberg til genmæle).
På den konkrete, museale front giver Grete Swensen en oversigt over arbejderkul-

tur på norske museer. Mønstret har været det samme som i Danmark, hvor det tidli-

gere har været meget sporadisk, hvad der fandtes, og hvor de gamle museer kun

langsomt begyndte at tage emnet op. I Norge (og Sverige) er der en tendens til at

indrette arbejdermuseer i gamle industribygninger, som nu står tomme, fordi pro-
duktionen er indstillet, og man søger at oprette økomuseer dvs. man omdanner en

hel egn til en slags museum, for at vise, hvordan arbejdet og dermed menneskene var

afhængige af et bestemt råstof.

Jørgen Burchardts artikel om udforskning af arbejdstøj er et eksempel på en rap-

port fra et igangværende forskningsprojekt på kulturhistoriske museer i Danmark.

Mange forskere i ind- og udland har beskæftiget sig med dragtstudier, men interes-
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sen har været koncentreret om ganske bestemte perioder og befolkningsgrupper. In-

dustrialiseringen og arbejderkulturen har ikke tidligere haft museumsfolks interes-

se, jfr. omtalen af Grete Swensens artikel ovenfor..

Arbejdstøjs udformning bestemmes af tre faktorer: Arbejdets fysiske krav, arbej-
dets sociale krav og endelig psykiske forhold. Sidstnævnte må tages i betragtning,
hvis man skal forklare, hvorfor medarbejdere med det samme arbejde er klædt for-

skelligt. Denne sidste faktor er nok den mest uhåndterlige, men måske også den

mest spændende, både med hensyn til arbejdstøj og tøj i almindelighed; en dragt er

en nødvendighed, men derudover er der lejlighed til gennem et personligt valg at

signalere en bevidst sammensætning af dragtdele, farve og udformning. Samtidig
viser tøjet noget om fremstillingsprocesser, anskaffelse, vedligeholdelse og repara-
tion - alt sammen dele af arbejderes hverdag. Jørgen Burchardts artikel giver ikke

blot et historisk rids af arbejdsdragtens historie, men søger også at komme med et

bud på teorier, der er brugbare i forskningsarbejdet.
Flere af temanummerets artikler giver et historisk tilbageblik til den tidlige indu-

strialisering for at ende med debatindlæg om nutidige forhold. Det gælder Pekka

Leimus' artikel »Kvinnan som löntagere - konsumtionssamhällets begynnelse?« I

undersøgelsen af en industri, hvor en stor del af arbejdskraften udgjordes af kvin-

der, vises, hvordan man i arbejderklassen omkring århundredskiftet fandt de sam-

me løsninger på hverdagens praktiske problemer, som nutidens middelklassefamili-

er benytter sig af: Med en lang arbejdsdag, lørdag som hel, senere halv arbejdsdag
og i realiteten kun søndag som fridag måtte de mange familier, hvor begge ægtefæl-
ler arbejdede, sørge for at organisere husholdningsarbejdet med pligter til både

mand og kone i den sparsomme fritid fra tekstilfabrikken. Børnepasningen købte
man sig til, ligesom det var almindeligt at købe færdiglavetmad og tjenesteydelser i

det hele taget. Mange aktiviteter blev henlagt til lørdag-søndag. Forfatteren pointe-
rer, at der ikke nødvendigvis har fundet en indflydelse sted mellem århundreskiftets

arbejderkvinder og nutidens middelklassekvinder, men påpeger, at de har valgt de

samme løsninger - antagelig fordi der ikke findes andre.

Det historiske perspektiv anlægges også i Susanne Lundis undersøgelse af virk-

somheder inden for det grafiske område i Lund i Skåne. Hensigten er at komme med

et indlæg i dagens debat om det fænomen, der på svensk kaldes »datoriseringen«af

typograffaget og i mere vid forstand: Hvordan virker rationalisering på menneskene

i vort samfund? Inden for den grafiske branche har der altid været stor forskel på
mands- og kvindearbejde, faglært og ufaglært, en gammel, erfaren arbejders løn og
en ung, uprøvets. Efter Første Verdenskrig begyndte man for alvor at gå fra hånds-

ætteri til maskinsætning, og det blev attraktivt at blive maskinsætter. Det blev et

specialiseret arbejde med begrænset rekruttering, og området blev et af de højest
lønnede inden for industrien: Den tekniske udvikling fik en positiv virkning. Efter

Anden Verdenskrig begyndte rationaliseringen imidlertid for alvor, og i 1960lerne

og 70*erne begyndte det at svirre med rygter om en helt ny teknik med uoverskuelige
konsekvenser. Da den pludselig var der, fik denne teknik indflydelse på både status

og kønsroller på arbejdspladsen. Det en gang så mandsdominerede typograffag for-

vandledes til et arbejde, hvor kvinder uden særlig uddannelse sidder ved dataskær-

mene; arbejdet har mistet sin status.

De to sidste artikler, der skal omtales her er Svend Aage Andersens omarbejdede
licentiatforelæsning ved Institut for litteraturhistorie ved Århus Universitet »Erin-

dring og litteratur« og Gösta Arvastasons »Den mätbare människan. Kulturella
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mönster på storindustriella arbetsplatser«,en studie fra det etnologiske institut ved

Göteborgs universitet.

Sidstnævnte artikel er meget kort og virker uforløst; Gösta Arvastason forsøger
at gøre op med den traditionelle måde at studere arbejderes adfærd under arbejdet.
Taylorismen førte frem til et systematisk og videnskabeligt syn på arbejdsdelingen,
symboliseret af stempelure og tidtagere. Forfatteren mener, at denne videnskab, der

reducerer mennesket til statistiske data, ikke når ned til de virkelige bevæggrunde
for arbejdernes handlinger og liv. Det er nok rigtigt, men det fremgår ikke af artik-

len, hvorledes man så skal gribe tingene an, og det er her, det uforløste skinner igen-
nem. Hvad det for øvrigt også gør i Gösta Arvastasons bog om det samme emne,

»Maskinmänniskan«. Det er ikke tilstrækkeligt at remse »umåleligefaktorer« som

det kulturelle landskab, tiden, rummet og kammeratskabet op; de skal sættes ind i

en teoretisk sammenhæng.
Anderledes grundig er Svend Aage Andersen i sin artikel; hans undersøgelser har

vist, at litteraturen på en række områder er i stand til at supplere og komplementere
de informationer, erinderingsmaterialet gav ved undersøgelsen af hverdagslivet i ar-

bejderklassen i Århus under industrialiseringen. Svend Aage Andersens betragtnin-
ger går på, at erindringsmaterialet har visse begrænsninger, og de litterære skildrin-

ger har nogle overskridende aspekter.
Svend Aage Andersen fortæller om sit eget interviewarbejde: »Interviewsituatio-

nen er for mig en kommunikationsproces, hvor det er vigtigt, at samtalen også kom-

mertil at foregå på informantens præmisser og ikke kun på interviewerens.« Hvorle-

des han vurderer interviews i forhold til erindringer og litterære kilder fremgår ikke

helt klart; det var jo ellers måden at overskride de grænser, erindringer har, og selv

at styre grænseoverskridelserne- hvad man ikke kan med litteraturen. Som etnolog
må man i hvert fald håbe, at hans interviews ikke er forløbet som Hugo Hørlych
Karlsens, der citeres for følgende: »Min usikkerhed over at komme ind på de emner

smittede sikkert af på dem. Men afgørende var det nok især, at de emner er så uvan-

te mellem mænd«. Artiklen slutter med en lovprisning af litteraturen, der kan frem-

stille en mere total virkelighed end erindringerne. Fordi de litterære virkeligheds-
skildringer er komponerede og gestaltede, giver de langt mere udfoldede, levende og

anskuelige skildringer. Gennem handlingsopbygningen lægges der en anden dyna-
mik ind i beretningen end den, der i erindringen er givet med den kronologisk frem-

adskridende beretning om det egne livsforløb. Samtidig opstiller den utopier og

modbilleder til den eksisterende virkelighed. Ved at udfolde livsforløbene som pro-

ces viser litteraturen dem ikke blot som de faktisk blev, men også som de kunne væ-

re blevet. Det er måske meget sundt for Nord Nytts etnologiske læsere at se erindrin-

ger vurderet ud fra denne litteraturhistoriske synsvinkel - og noget betryggende til

slut at læse, at forfatteren i sin konklusion ikke helt forkaster erindringerne, men

siger, at skønlitteraturen kan uddybe erindringernes informationer. Tæppet er ikke

helt revet væk under os.

Anne-Lise Walsted

Mogens Rüdiger: Gustav Bang. Historiker og socialdemokrat. SFAH, Skriftserie

Nr. 19, København 1987, 352 sider, Illustreret, Kr. 180, (Medlemspris kr. 150,-).
Denne bog er det første større enkeltværk om Gustav Bang, historikeren, der blev

socialdemokrat, og socialdemokraten, der forsøgte at udnytte sine historiske, teore-

tiske og intellektuelle ressourcer i arbejderbevægelsenstjeneste.
Gustav Bang blev født i 1871, altså næsten samtidig med Socialdemokratiet selv.
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Oprindeligt skilte han sig ikke ud fra, hvad man kunne forvente af en bogligt bega-
vet præstesøn fra landet. Knap 18 år gammel begyndte han at studere historie ved

Københavns Universitet. På studiet mødte han Nina Ellinger, der senere blev Dan-

marks og verdens første kvindelige minister. Udover at være kærester var de også

begge meget optaget af studierne. I Studentersamfundet stiftede de bekendtskab

med den stærke radikale tradition i de intellektuelle kredse. Inspireret heraf anlagde
Gustav Bang et tydeligt positivistisk historiesyn.

Men positivismen - indsamlingen af positive, videnskabeligt 'bevislige' fakta og

erkendelse af sådanne lovmæssigheder,som kan konstateres herudfra - kunne tilsy-
neladende ikke helt tilfredsstille den unge mands ønske om at finde ud af, hvordan

verden og historien var skruet sammen. Da Nina Ellinger i begyndelsen af 1890'erne

opfordrede Bang til at sætte sig noget bedre ind i moderne historie, valgte han uvist

hvorfor at læse Marx og Engels. Deres tanker optog ham straks, og han synes fra da

af at have været overbevist om, at den historiske materialisme var en dækkende for-

klaring af den inderste kerne i historien, han havde søgt efter. Som en følge af denne

teoretiske forståele tog Gustav Bang sammen med Nina Ellinger i 1895 den prakti-
ske konsekvens at melde sig ind i Socialdemokratiet.

Heller ikke i spørgsmålet om historikerens forhold til sit stof kunne positivismen
tilfredsstille Bang. Mogens Rüdiger påvisersåledes, at posit'ivismens objektiviseren-
de tendens, der udnævner historikerens subjektive holdninger og følelser til at være

fejlkilder i forhold til den absolutte og erkendbare sandhed, ikke fandt en tilhænger i

Bang. Han vendte sig i stedet til den ældre kritik, historismen, og lagde ligesom den-

ne vægt på historiens udvikling som en organisk vækst. Ligesom den mente han, at

man skulle betragte detaljerne ud fra en helhedsforståelse, der var andet og mere end

summer af detaljer (altså et postulat om et væsen). Endelig adskilte Bangs metode-

opfattelse sig på et afgørende punkt fra positivismen, idet han godtog historismens

syn på forskerens indlevelsesevne som en positiv kilde til sand erkendelse.

Der var således tre elementer i Bangs historiebegreb: Den positivistiske kildekri-

tik, som han selv supplerede med et forsøg på at indarbejde statistiske metoder i hi-

storieforskningen, den historistiske indlevelse i fortiden og en helhedsbetragning bå-
ret af den historiske materialisme. Denne treenighed prægede hele Bangs forfatter-

skab. Dette betyder dog ikke, at Bang slet ikke udviklede sig i sine historiske eller

politiske skrifter. Mogens Rüdiger påviser således, at han i 1890'erne tog farve af

den socialdarwinisme, der på samme tid havde afgørende indflydelse både på den

positivistiske videnskab og på de teoretiske debatter i 2. Internationale. Efter år-

hundredskiftet korn såvel positivismen som 2. Internationale i splid med sig selv. En

ny 'modestrømning', nykantianismen fik indflydelse begge steder -

og måske også
hos Bang.

Positivismen og 2. Internationale havde i 1890'erne et klart fællestræk i dehuma-

niseringen af historiens udvikling. For positivisteme var det afgørende de store al-

ment sociale udviklingstræk, i forhold til hvilke enkeltindividets handlinger og be-

vidsthed kun kunne betyde så lille et udslag, at de blev uinteressante. Heri var en

klar parallel til 2. Internationale, hvor mekanicismen og økonomismen på samme

tid toppede. Arbejderklassen som subjekt, som klassebevidst handlende revolutio-

nære, nedtonedes kraftigt til fordel for en tro på kapitalismens nødvendige sammen-

brud på grund af den stadigt øgede modsætning mellem produktivkræfter og pro-

duktionsforhold og polariseringen mellem det kapitalistiske samfunds to hoved-

klasser. Socialismen måtte ifølge denne tanke med nødvendighed afløse kapitalis-
men.
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Positivismen og socialdemokratismen lå således ikke så fjernt fra hinanden, som

man umiddelbart skulle tro. Men Bangs forsøg på at samarbejde dem var alligevel
modsigelsesfyldt. På det personlige plan betød hans erklærede partimedlemskab, at

den universitetsverden, han med sin doktorgrad fra 1897 havde gjort sig et vist håb
om at blive del af, lukkede dørene for ham. De universitetsansatte, der især var af
radikal observans, ønskede således ikke at lade ham undervise i historisk materialis-

me, selv om han uden tvivl var den største kapacitet på området. Men han ville efter
deres mening ikke kunne gå til emnet med den fornødne objektivitet. Samtidig blev

den positivistiske videnskab, som jo også var Bangs, op imod århundredskiftet

modgået af strømninger,der på ny begyndte at interessere sig for bevidstheden, det

ubevidste, intuitionen og det væsen i tingene, der ikke mødte øjet, og som derfor
måske kun var delvist erkendbart.

Mogens Rüdiger påviser,at denne nye koncentration om bevidstheden også fandt

indpas i socialdemokratierne. Kautsky gjorde således i 1902 op med den darwinisti-
ske determinisme og var med til at understrege det subjektive i revolutionsproces-
sen. Bernsteins revisionisme, der blev den ideologiske overbygning for SPD's lang-
varige pragmatisme, gik endnu tydeligere i subjektiv retning. Med nykantianismen i

ryggen gik Bernstein til angreb på Marx' begreb om en objektiv dialektisk materia-

listisk udviklingsproces. Socialismen blev i stedet til en efterstræbelsesværdigidé, og
den kraft, der kunne gennemsætte ideen i virkelighedens verden, var arbejderklas-
sen i sin »subjektive stræben efter social retfærdighed«

I 2. Internationales revisionismestrid valgte Bang side med Kautsky, selvom han

ikke altid var enig med ham. Men også Bangs udviklingsbegreb lagde efterhånden

stadig større vægt på den bevidste klassekamp som drivkraft i historien. Dette hav-

de også indflydelse på, at Socialdemokratiet i 1913 kunne vedtage sit hidtil mest

marxistiske partiprogram. Men som Rüdiger så rigtigt konkluderer var dette i sidste

ende af mindre betydning. Praksis ændredes ikke som følge af de skærpede teoreti-

ske bestemmelser i partiprogrammet. Marxismen i Socialdemokratiet var således

ved at ændre sig til ideologi. Bang korn selv til at bekræfte dette, i og med at han kort

før sin død i 1915 tilsyneladende slet ikke kunne få øje på de sammenbrudstendenser

for 2. Internationale, der tegnede sig på baggrund af socialdemokratiernes bukken

under for de nationalistiske strømninger i 1. verdenskrig.
Mogens Rüdigers analyse af Bangs historiske og politiske synspunkter er et rede-

ligt og detaljeret, måske sine steder lidt vel detaljeret forsvarsskrift for, at videnskab

ikke er uforenelig med den historiske materialisme og et socialistisk ståsted. Bogen
ægger dog også til modsigelse, debat og spørgsmål - hvilket naturligvis ikke er no-

gen negativ kvalitet.

Det har således undret mig, at Bangs politiske vækkelse står ligesom uformidlet.

Ud fra Rüdigers redegørelse får i hvert fald jeg fornemmelsen af, at den historiske

materialisme gav Bang den syntese, den helhedsbetragtning, det historiens væsen,

som positivismen med sin optagethed af de historiske fremtrædelsesformer ikke

kunne afdække. At han må have haft denne pludselige oplevelse af, at historien hav-

de et væsen, hvis eksistens han ganske vist fejlagtigt troede, at han kunne bevise gen-
nem et positivistisk farvet videnskabeligt arbejde, forklarer i det mindste også efter

min opfattelse, hvad der kunne få ham til i sin erkendelsesteori at søge mod en an-

den væsensbetragtningaf historien: Historismen.

Ud fra Mogens Rüdigers egen analyse får jeg også lyst til at spørge, om det virke-

lig kan holde stik, at indholdet i Bangs teori ikke blev påvirket af modestrømninger
efter socialdarwinismen. Det virker således besynderligt, at Bangs stigende optaget-
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hed af den bevidste klassekamp udelukkes fra at have berøring med det opgør med

determinismen og afhumaniseringen af videnskaberne, som prægede åndslivet ved

århundredskiftet. Hvis Bang således, som Rüdiger skriver s. 117, efterhånden kom

frem til at mene, at ideologiske forestillinger spillede en mægtig rolle i den historiske

udvikling, og at historiens fænomener nu en gang måtte passere igennem de menne-

skelige hjerner, så tyder det for mig at se på en genhumanisering. At denne langt fra

som hos Bernstein behøvede at være et opgør med Marx, lægger Rüdiger også klart

selv op til.

Det er således også en væsentlig kvalitet ved bogen, at den genoptager den i vore

dage noget forsømte debat om, hvordan Marx (og Engels) egentlig skal forstås. Det

påvises således - omend man måske godt kunne have ønsket det gjort endnu skarpe-
re - at en række af Bangs og 2. Internationales teoretiske problemer opstod som

følge af, at man smed selve grundstammen, den dialektisk materialistiske filosofi ud.

2. Internationales determinisme og fejlagtige absolutering af lovmæssigheder som

f.eks. profitratens (tendens til) fald, var således en pendant til positivismens opgør
med fortidens tro på, at vejen til sandhedserkendelse gik gennem et filosofisk sy-

stem. Men fjernes filosofien, så fjernes også det redskab, hvormed marxisteme hele

tiden kan og skal videreudvikle marxismen selv.

Omvendt fristes man dog også til at stille spørgsmålstegnved, om Bang trods alt

ikke havde et - omend forkert - dialektikbegreb. Rüdiger frakender ham et sådant,

men selve Bangs - bevares mekaniske - historisk materialistiske udviklingsskema
bærer dog for mig at se præget af et forsøg på at se verdenshistorien som en dialek-

tisk udviklingsproces, styret af modsigelsen mellem produktivkræfter og produk-
tionsforhold. Det skal dog straks medgives, at Rüdiger rammer noget virkelig cen-

tralt, når han s. 166 påviser, at Bang ikke forstod udbytning som klassekamp, og

dermed heller ikke som den drivkraft, selvbevægelse, der selv i tilsyneladende vind-

stille tvinger historien fremad. Derved kom han naturligvis til i en dybere forstand at

mangle et dialektisk udviklingsprincip. Klassekamp var for Bang - og man kunne

tilføje for mange kvartstuderede kritikere af marxismen i dag - kun eksisterende,
når den fremtrådte som direkte konflikter mellem klasserne.

Det ægger også til modsigelse og debat, når Mogens Rüdiger af og til lader sin

egen strukturalistiske marxismeopfattelse veje Bang og finde ham for let. Måske har

Rüdiger ret, når han s. 165 skælder Bang ud for ikke at skelne nok imellem forskelli-

ge udbytningsformer. Men Bang havde dog erkendt, at udbytning er grundelemen-
tet i alle klassesamfund. Når Rüdiger s. 166 kritiserer Bang for ikke at have forstået,
at udbytning er klassekamp -

og denne modsætning drivkraften i historien - har jeg
svært ved at få det til at rime med, at Bang s. 165 kritiseres for at mene, at »udbyt-

ning i sin kerne nu en gang er udbytning« uanset om den fremtræder i feudal eller

kapitalistisk form.

Jeg må medgive, at jeg her synes, det er Rüdiger og ikke Bang, der roder fremtræ-

delsesformer (den konkrete måde udbytning og overbygning er skruet sammen på i

henholdsvis feudalismen og kapitalismen) og væsen (udbytning = klassekamp) sam-

men.

Men som sagt, netop fordi man ikke altid kan være enig, er der meget godt stof i

denne bog til at fortsætte eller genoptage debatten om den historiske og dialektiske

materialisme som videnskab.

Grethe Jensen
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David Frederik Spichmann: Grundtræk til en fuldkommen lykkelig Stats Organisa-
tion i et nyt forhen uheboet Land. Tilegnet de Landsmænd der agte at udvandre.

Udgivet af Michael Helm. Gyldendals Kulturbibliotek, redigeret af Villy Sørensen,
1987, 133 5. m. ill. kr. 138.

En hidtil ukendt dansk utopist eller utopiker, den af tuberkulose så tidligt døde Ros-
kilde-kontorist D. F. Spichmann (1820-45), er blevet fremdraget af Michael Helm i

foreliggende genudgivelse af Spichmanns utopiske, men til mindste detalje udtænk-
te plan af 1843 om oprettelse af en kommunistisk koloni tællende ca. 60.000 sjæle,
som han forestillede sig oprettet af danske udvandrere i ubeboet område, formentlig
i USA. I USA fandtes allerede da flere kommunistiske småsamfund, de fleste grun-
det af religiøse sekter som Fader Rapp-disciplenes New Harmony (Indiana) fra 0.

1815, i 1825 solgt til Robert Owen, der fortsatte den som bolig- og produktionsfæl-
lesskab. Disse foretagender skildrede Fr. Engels begejstret i en artikel i 1845 (MEW
2, 1970, s. 521-35). Også F.-M.-C. Fouriers elever grundede 1830-40 25 nye eksperi-
menter (Helms indledning, s. 23f.), der dog ikke omtaltes af Engels, der også kun

»strejfede«Owens udflytning for at koncentrere sig om de »religiøse«sekt-udflytnin-
ger, som på en måde paradoksalt fremfor de andre havde hans interesse.

Det er fortjenstfuldt af Helm, der også har skrevet en dr. Dampe biografi (1986),
at fremdrage den oversete Spichmann. Han vender sig mod og kritiserer Marx-En-

gels' »latterliggørelse«af utopiske bestræbelser - dog først fra 1848. Men allerede

1841 havde de franske materialistiske kommunister - »L'Humanitaire«- folkene G.

Charavay og Th. Dézamy - distanceret sig fra utopiemes formentlige illusioner til

fordel for oplysningsarbejdet, og da Etienne Cabet 1847 forelagde sit udvandrings-
projekt og plan om »icarisk« koloni-udflytning i Texas for den i al fald endnu 1843

helt »icariske« Tyske Arbejderdannelsesforening i London, stødte han på et helt re-
,

gister af indvendinger. Det korte af det lange var, at man ikke ved udvandring burde

unddrage sig kamp for retfærd i eget land (Waltraud Seidel-Höppner i sit og Joa-

chim Höppners værk »Sozialismus vor Marx« s. 158f., 295). Modstanden mod uto-

pisterne kom altså ikke blot fra Marx og Engels, men lå dybt i den revolutionære

arbejderbevægelse.Marx og Engels kritiserede så endeligi Manifestet både Fouri-

ers »mønster-falankser« (Brook Fam ved Boston 1844-56) og Cabets »Lille Icarien«

(1848-56) som »luftkasteller«

Helm søger i sin beskrivelse af Spichmanns liv at finde kilderne til hans utopi og

mener, at Cabets romanutopi »Voyage en lcarie« (600 sider) fra 1840 (udkom i 5.

oplag 1848 og oversattes bl.a. til tysk, engelsk og spansk) må have inspireret danske-

ren. Det lyder rimeligt. Det var Cabets »icariske« kommunisme, skandinaviske

håndværkere på valsen stiftede bekendtskab med i Paris i Bund der Gerechten/
Bund der Kommunisten, før Engels' kamp mod den slog igennem 1847. F.eks. hav-

de Stockholms Bildningscirkel op til 1847 helt antaget kommunismen i Cabets »ica-

riske« form, hvilket viser småproducent-ideologiens store styrke i Stockholm som i

Paris (Erik Gamby: »Skandinavien og håndværkerkommunismen« i »Marx i Dan-

mark«, 1983, s. 32t, 38f., 42, jvf. Seidel-Höppner,anf.st. s. 293). Spichmanns skrift
vidner også om (vage) »icariske« spor i Danmark.

Helm foretrækker (s. 22) Spichmann fremfor Cabet selv, som han hævder var

»naivt teknologibegejstret«, uden at han dog skal have antaget Babeuf-elevemes,
babouvisternes, »usunde forestilling om et overgangsdiktatur [som] Marx antog« (s.
21). Hertil er at sige, at selvom Cabet - modsat venstre-kommunister - nærede illu-
sioner om en fredelig-parlamentarisk vej til kommunismen, besidder selve hans »rej-
se-roman« et revolutionært perspektiv, »Icarien« er f.eks. fremgået af en revolution
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og ledes netop ind i kommunismen ved et overgangsdiktatur, der dog er af personlig
art, og landet er en demokratisk republik med frie valg, (»Voyage ...«, 5. oplag, Paris

1848, s. 268, 217 f., 340-62). Cabets sværmeri for det personlige diktatur blev 1842

kritiseret af Dézamy, der iøvrigt ikke forkastede tanken om et revolutionært over-

gangsdiktatur (Seidel-Höppner, anf.st., s. 253f og 246 n.). Hvorom alting er har Ca-

bet foregrebet den marxistiske teori om kommunismens nedre og højere stade. End-

nu 1844-45 blev det icariske parti trods alle mesterens illusioner af W. Weitling,
Marx og Engels opfattet som revolutionære, og 1848 lå Cabet selv i sine krav på
linie med Dézamy, hans gamle fælle fra 1840/41, og L. Blanqui (Seidel-Höppner,
anf.st., s. 112f., 144 f. 246 ff.).
Også Frederik Dreier kendte »Icarien« og blev inspireret af Cabets ideelle opdra-

gelsestanker, omend han som Dézamy måtte tage afstand fra Cabets religiøsitet

(deisme). Cabet selv tog iøvrigt afstand fra de religiøse reformister L. Buchez og ab-

bé Lamennais (Seidel-Höppner, anf.st., s. 291f.). Selvom Spichmann ligesom Drei-

er sikkert nok har kendt »Icarien«,mangler hans utopi meget af den stringens, spiri-
tualitet og hele socialistiske appel, der præger »Icarien«. Ligesom Dreier - ud fra J .-

P. Proudhon - forestillede Spichmann sig politisk et direkte demokrati i sit Utopia
og et iøvrigt decentraliseret samfund. Også hos Cabet ligger magten hos folket i dets

forsamlinger, men ikke direkte hos folket selv som hos Spichmann, hvor de folke-

valgte repræsentanter udarbejder lovene, der så godkendes af folket. Spichmann
har også folkedomstole, mens folket hos Cabet i dets forsamlinger, i skolerne, værk-
stederne etc. udgør juryer, der erstatter domstolene (s. l33f.). »Icarien« har »univer-

sel« valgret og -barhed - formentlig også kvindevalgret, der er dog kvindelige præs-
ter i »Icarien«, - mens hos Spichmann alene gode, kristne mænd har valgret og

-

barhed. »Icarien« savner et egentligt statsapparat, folket udøver alle funktioner. Da

der ejheller findes penge eller ejendom efter overgangsdiktaturets korte periode, fm-

des der ejheller forbrydelse, hvorfor domstole, fængsler og straffe er unødvendige (s.
6, 13, 99, 129, 375, 310-22, 96). Mens Spichmann har bibeholdt alene »en almindelig
Byeskat«, og hans skatteligning hviler på »retfærdig«basis, findes i »Icarien« over-

hovedet ikke skatter (s. 557). »Icarien« har dog visse (ikke-antagonistiske) modsæt-

ninger. Også Spichmanns Utopia besidder i så høj grad disse, at han anser et »Ar-

beids og Indespærringshuus for Domfældte« for nødvendig trods al den beskrevne

lykke og lighed. Ejheller penge overhovedet er dér afskaffet.

Hos Spichmann er gudsdyrkelse et integreret led i samfundslivet, mens Cabet har

adskilt stat og religion og gjort jøder ligeberettigede borgere, - selve naturen opfat-
tes i »Icarien« som det smukkeste tempel, hvor man kan tilbede Det Højeste Væsen,
- man aner her arven fra Rousseau/ Robespierre (kommunistisk fortolket), og i

»Icarien« betød jakobinerdiktaturet »folkedemokrati« og vejbaner for kommunis-

men - alt dette til trods for, at han begyndte sin karriere i marquis de La Fayettes
kreds, og hans og andres Robespierre- personkult og deisme stødte på materialister-

nes og Dézamys modstand (Seidel-Höppner, anf.st., s. 223, n., 233-45, 253 ff.). Nog-
le år senere lå herhjemme Dreier på Dézamys linie. Også hos Spichmann kan kon-

stateres påvirkning fra Rousseau - »tilbage til naturen«, forestillingen om det direk-

te demokrati, -

og hans miljø-beskyttelsesforanstaltningerer noget af det værdiful-

deste i hans bog.
Som nævnt var Dreier i høj grad påvirket af Proudhon, og Helm fremhæver (s.

18), »at vore to første socialistiske teoretikere begge forestillede sig et decentraliseret

samfund« med en svag, ja, næsten uden nogen stat, men med folkelig selvforvaltning
istedet (direkte demokrati).
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Dreier var dog ikke utopiker eller utopist, men i højere grad end sin samtidige
åndsfælle organisator og »dagspolitikem Der er grund til også efter Helms »fund«
af Spichmann fortsat at opfatte Dreier som »Danmarks første socialist«. Men

Spichmann er vor første kommunistiske utopiker, og som sådan bør han indtage
den plads i dansk socialismes historie - særlig i socialismens idéhistorie, - der rette-

lig tilkommer ham.

Ole Stender-Petersen

Annette Vasström: Holmens by. Nyboder og dets beboere - især i nyere tid, Orlogs-
museets Skriftrække nr. 1, København 1985, 239 5., kr. 189,-
Annette Vasströms bog om Nyboder i nyere tid er et resultat af et stort og spænden-
de anlagt indsamlingsprojekt, iværksat af Orlogsmuseet, med det formål at bevare
det »gamle«Nyboder for efterverdenen. Efter en større kampagne for indsamling af

erindringer, dagbøger, breve, fotografier 0.1. foregik selve indsamlingen i form af

studiekredsarbejde. Denne indsamlingsmetode resulterede i et meget omfangsrigt
og nuanceret materiale.

Bogen sigter mod at beskrive og analysere Nyboder beboernes livsform, forstået
som den måde en familie strukturerer sin hverdag på i relation til de vilkår, den er

underlagt »udefra«. Familien anskues som den reproduktionsenhed, hvori den kul-
turelle prægning af individet foregår.

Annette Vasström skriver at hendes emne, som etnolog, snarere er »Nybo'rkultu-
ren«, end det er de konkrete begivenheder.

Annette Vasström beskriver bebyggelsens historie, og boligforholdene i Nyboder
gennem tiden. Hun beskriver tjenesten som arbejdsplads, men først og fremmest

som hierarkisk system, og den inflydelse dette har på livet i Nyboder. F.eks. er ens

plads i dette hierarkiske system bestemmende for, hvor god en bolig man kan tilde-

les, og efterhånden som man avancerer kan man flytte til bedre lejligheder. Nyboder
beskrives som en stat i staten, et totalt samfund med eget administrativt system, eget

politi, asyl, skole, hospital, kirke og kirkegård. Igennem en gengivelse af et repræ-

sentativt udsnit af erindringer beskriver Annette Vasström hverdagslivet og kultur-

mønsteret i denne bydel, hvor statsmagten har grebet langt ind i beboernes privatliv,
for at sikre en fast arbejdsstyrke til Holmen.

For en historiker er der mange spændende ting at hente fra etnologien, f .eks. ind-

samling og brug af erindringer, familiestrukturanalyser m.m.. Annette Vasströms

mange og lange erindringsgengivelser giver et godt billede af, hvordan man levede

livet i Nyboder, men de gør samtidig bogen meget omfangsrig, sammen med de me-

get omstændeligefamiliestrukturanalyser, der er med til at illustrere de sociale rela-

tioner i bydelen. Der er også utrolig mange fine billeder i bogen, som siger noget om

livet i Nyboder, men der kunne dog godt være udeladt en del uden at bogen havde

tabt ved det.

Den vigtigste indvending, jeg som historiker har mod Annette Vasstöms bog om

Nyboder, er, at den alt for lidt kommer ind på udviklingen i det omgivende sam-

fund. F.eks. beskæftiger hun sig kun på 2 sider af 225 med boligforholdene i det øv-

rige København. Når man som Annette Vasström i den grad fordyber sig i en totala-

nalyse af et lokalområde bliver resultatet lidt ligesom et fotografi af, hvordan en

gruppe mennesker levede i et bestemt område, uden nogen forklaringer på hvorfor.

Man får ikke fat i udviklingens dynamik, når der ikke er nogen diskussion af, hvor-

for udviklingen sker, som den gør, ingen holdning til hvilke årsager,der er bestem-

mende for udviklingen.
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Det ville man få, hvis Annette Vasström havde forsøgt at drage nogle sammenlig-
ninger til leveforholdene og deres udviklingi andre dele af København, og fremdra-

get nogle af forskellene og lighederne. Så havde man fået en bedre forståelse af Ny-
boder som en del af den helhed, der hedder København.

Margaret Nielsen

Tabita Wullff: Arbejderbevægelsens historie med kvinden i centrum, særtryk af Sy-
gehjælperen, København u.å. (1988), 58 5.

Det er en udmærket ide, redaktionen af Sygehjælperen har fået ved at trykke en føl-

jeton i fagbladet med dette emne og endelig også at udgive denne som særtryk. En

fremragende illustreret bog som denne på 58 s. kunne have været brugt bedre end de

13 enkelte artikler. Det ville virkelig have været en nyskabelse at få en afhandling
om arbejderbevægelsen »med kvinden i centrum« eller også, som det hedder i kolo-

fonen, »set med kvindeøjne«,Også hvis denne opgave ikke kunne udføres helt ville

det være godt, at få en sådan serie i et fagblad.
Men desværre viser det sig, når man læser serien som helhed, at Tabita Wulff ikke

har kunnet gennemføre sin intention. Det lykkes kun ansatsvis at skrive arbejderbe-
vægelsens historie set udfra kvindeproblemer og -spørgsmål, f.eks. i afsnittet om

den franske utopiske socialist Flora Tristan. Ellers når fremstillingen ikke ud over

det velkendte, tværtimod halter den bagefter noget af det, der er analyseret, dvs.

fremstillingen problematiserer ikke forholdet mellem mænd og kvinder i arbejder-
bevægelsen. Den analyserer ikke, hvorfor kvinderne førte en ret tilbagetrukken til-

værelse i arbejderbevægelsen. Skyldtes det f.eks. samfundsskabte forhold, eller var

det noget, der var specielt for arbejderbevægelsen. Var arbejderbevægelsen på dette

punkt evt. forud eller bagud for samfundet iøvrigt.
Desværre tyder alt på, at Tabita Wulff ikke har sat sig tilstrækkeligt ind i den eksi-

sterende litteratur til at kunne behandle emnet ordentligt. Der er trods alt skrevet

ikke så lidt om netop arbejderkvindernes forhold. Sikkert ikke nok, det er heller ik-

ke blevet samarbejdet i tilstrækkelig grad med bevægelsens historie iøvrigt. Men der

er mere end artikelserien lader formode.

Lige så beklageligt er det, at der er alt for mange fejl og unøjagtighederi hele seri-

en til, at den i det mindste havde en berettigelse som en indføring i arbejderbevægel-
sens historie. Marx - så forudseende han end var - skabte således ikke »marxismen-

leninismen« (s. 10). Rosa Luxemburg voksede ikke »op i en familie, der elskede tysk
kultur og kunst« (s. 13), det var en ganske almindelig småborgerlig polsktalende fa-
milie. Derfor oversatte hun heller ikke »9 år gammel Tysklands historie til polsk«.
Billedet s. 13, der skulle vise Luxemburg og Zetkin på den 3. internationale kvinde-

kongres i 191 1, viser ikke Luxemburg, men en mig ukendt kvinde sammen med Zet-

kin - bortset fra det skulle det vel være den socialistiske kvindekongres? Men den

blev ikke afholdt, og da slet ikke i Tyskland 1911 - den var planlagt til Wien 1914.

Men hvad er det så for en kongres? S. 20 beskrives Pios indsats for arbejderbevægel-
sen. Tilsyneladende kedede han sig så meget som soldat og postassistent, at han så

opfandt arbejderbevægelsen. Arbejderbevægelsen i Danmark opstod næppe som

følge af, at Pio kedede sig. Men det er det indtryk artiklen formidler. S. 37 hedder

det, at »Socialdemokratiet, takket være kvinderne, blev det største parti i Køben-

havn«. Rigtigt er, at det blev det til trods for kvindernes valgdeltagelse. Kvinder var

dengang mere konservative end mænd ifølge valganalyserne.
_

Der er mere af samme karat, og det viser, at artikelserien ikke er godt nok gen-

nemarbejdet. Mangeiaf fejlene og det ofte dårlige sprog kunne forholdsvis nemt ha-
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ve været rettet. Det er en skam, at det ikke er sket - en indføring i arbejderbevægel-
sens historie med dette sidetal ville have været fremragende. Den lære man kan dra-

ge af dette er, at sådanne tekster bør fremstilles i samarbejde med en faghistoriker,
eller hvis det ikke er muligt, så med de arbejdsmetoder som en faghistoriker ville

bruge.
Gerd Callesen
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Forskningsmeddelelser

Dansk-svensk samarbejde om arbejderhistorie i Øresundsregionen
I løbet af den anden halvdel af 1800årene forekom omfattende arbejdsvan-
dringer i begge retninger over Øresund. Den svenske, eller rettere: Den

skånske arbejderbevægelse stiftedes med stor inspiration og støtte fra den

unge bevægelse i København. Længe forekom et nært samarbejde mellem
såvel den faglige som den politiske arbejderbevægelse i København og den

tilsvarende i Malmø-regionen. Mange ældre skånske arbejdere mindes end-
nu i dag besøgene hos kolleger i København. J o nærmere vi er kommet vor

egen tid, jo færre kontakter har der været. Og Øresund - den gamle færd-
selsåre - er i stadig højere grad blevet en grænse. Dette er en del af baggrun-
den for, at et stort antal skånske og danske arbejderhistorikere i foråret
1988 samledes til en todagskonference med temaet »Arbejderhistorie og ar-

bejderkultur i Øresundsregionen«.
Konferencen havde to formål:

For det første ville man informere om såvel den sociale, faglige og politi-
ske udvikling på begge sider af Sundet som om den gennemførte og igang-
værende forskning. Dette skete ved fire større foredrag af Ole Hyldtoft, Pe-
ter Billing, Therkel Stræde og undertegnede. Men man ville også orientere
om den omfattende forskning, som sker i og om de to regioner. Hertil bi-

drog et stort antal kortere foredrag, som behandlede såvel arbejdsproces og

arbejderklassens struktur som arbejderkultur, faglig organisering og fagligt
samarbejde over Øresund.

For det andet ville man øge kontakten mellem akademiske forskere og
grav-hvor-du-står-forskere inden for fagbevægelsen (arbejdere og tjeneste-
mænd). Forbilledet for dette samarbejde er det arbejdshistoriske seminar
ved Lunds universitet, som er et forum netop for sådanne kontakter, og
som startedes i 1985. På konferencen orienteredes der om flere historiker-

projekter inden for såvel den svenske som den danske fagbevægelse, og de

blev efterfulgt af indgående diskussioner om, hvordan samarbejdet mellem

akademikere og faglige repræsentanter skulle kunne udbygges. Der var

enighed om, at en sådan udbygning skulle ske -

gerne som et samarbejde
over Sundet.

Lars Olsson

C.I.R.A., Gene've

Det internationale center for studier af anarkismen blev oprettet i 1957 og
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har efterhånden over 15.000 bøger og pjecer på bl.a. de »store« sprog, men

også på de skandinaviske og mange andre sprog. Desuden findes et meget

stort antal tidsskrifter - ca. 1500 ældre og 200 løbende. Endvidere samler

man foruden på den egentlige anarkistiske litteratur også på akademiske

afhandlinger, artikler (delvis som fotokopier), udklip, flyveblade osv., som

vedrører anarkismen i dens forskellige udgaver. Også et billedarkiv med fo-

tografier, tegninger, plakater - som nu udvides med film og kasetter - er

opbygget på CIRA. Et mindre arkiv, som dog hovedsagelig består af CI-

RA's korrespondance med bl.a. anarkister over hele verden, findes også på
stedet.

Bestanden er hovedsageligt opbygget gennem gratis afleveringer fra or-

ganisationer og personer fra de forskellige anarkistiske retninger, f.eks. for-

fatterne eller forlæggerne til bøger og andre udgivelser. Biblioteket har såle-

des en omfattende litteratur vedrørende anarkismens historie, dens ideolo-

gi, dens rolle indenfor arbejderbevægelsen osv. Udlån foregår til hele ver-

den, det er også muligt at bestille fotokopier etc. mod erstatning af omkost-

ningerne (CIRA kan kontaktes på dansk hhv. svensk og norsk). På CIRA

findes et kartotek over bestanden, der bl.a. også inddrager periodikabestan-
den i det almindelige forfatter- og emnekartotek.

Ligeledes siden 1957 har CIRA udgivet et tidsskrift (CIRA- bulletin), der

bl.a. indeholder fortegnelser over bestanden. Derudover er der dog også

Vigtige artikler, som regel på fransk, og informative meddelelser bl.a. om

andre anarkistiske biblioteker. CIRA har derudover udgivet enkelte bøger

og brochurer. CIRA-bulletin findes på ABA fra og med nr. 11 / 1965.

CIRA drives overvejende af frivillig arbejdskraft, i nogle år har der dog
været ansat en bibliotekar. Finansieringen kommer overvejende fra med-

lemsafgifter (årskortet koster 25 sFr), gaver, salg af dubletter og et mindre

tilskud fra byen Genéve.
CIRA Genéve samarbejder med andre tilsvarende institutioner, feks.

CIRA Marseille, der ligeledes udgiver et tidsskrift (C.I.R.A.), hvis nummer

28 (1988) indeholder en omfattende bibliografi over den fransksprogede an-

arkistiske presse udgivet udenfor Frankrig.
C.I.R.A., Case postale 51, 14 rue des Cédres, CH - 1211 Genéve

C.I.R.A., Annexe de Marseille, 5 rue des Convalescents, F - 13001 Marseil-

le
Gerd Callesen

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)
IISG i Amsterdam har oprettet en ny afdeling, Tyrkisk afdeling. Afdelingen
skal samle materiale om Tyrkiet på samme måde som instituttet iøvrigt
samler materiale om arbejderbevægelsen i andre lande. Når man har beslut-

tet sig for at oprette en speciel tyrkisk afdeling - som skal indsamle materia-

le fra det 19. århundredes anden halvdel og frem - skyldes det bl.a. det store

tal af tyrkiske gæstearbejdere, der er kommet til Vesteuropa siden ca. 1960
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og Tyrkiets tætte samarbejde med EF. Det har medført et behov for infor-

mation om Tyrkiet, som indtil nu ikke kan dækkes noget sted.

På grund af de politiske forhold i Tyrkiet er allerede meget materiale gået

tabt, afdelingen ser det som en opgave også at sikre det arkivmateriale, som

endnu eksisterer. IISG har som bekendt en tradition for at redde arbejder-
bevægelsens arkivmateriale fra højrediktaturers ødelæggelser. En opgave

som afdelingen vil overføre til dette nye område.

Afdelingen har allerede en relativt omfattende samling fra tiden efter 2.

verdenskrig, og dette materiale er i lighed med IISGs øvrige materiale til-

gængeligt via computer, som fra efteråret 1988 skal udbygges med informa-

tioner om samlinger andre steder.

Ligeledes fra efteråret 1988 vil afdelingen begynde med at udgive biblio-

grafier om arbejderbevægelsen i Tyrkiet - 3 er planlagt. Afdelingen plan-

lægger som langtids-projckt et flerbindsværk om Tyrkiets socialhistorie i de

sidste 150 år, første bind er planlagt til at udkomme i 1990/91.
Afdelingens adresse er IISG, Dept. of Turkey, Kabelweg 51, NL - 1014

BA Amsterdam, herfra kan rekvireres en brochure om den nye afdeling -

instituttet flytter dog formentlig i efteråret 1989 til et andet sted i Amster-

dam.

Lokalhistorieudvalget
SFAH oprettede for nogle år siden et lokalhistorisk udvalg, hvis opgave det

er at støtte forskning og formidling af den lokale arbejderhistorie. Til dette

formål er udarbejdet en pjece »KEND DIN HISTORIE«, som giver en kort

vejledning til arbejdet med den lokale arbejderhistorie.
Udvalget har de sidste år arrangeret seminarer med emner, der har speciel

interesse for lokale arbejderhistorikere. Emnet for 1988 var således »For-

midling af lokal arbejderhistorie i medierne«.

Seminarerne bruges dels til at få inspiration til det videre arbejde, men er

i ligesåhøj grad blevet et træfpunkt, hvor medlemmerne fra alle egne af Ian-

det diskuterer og udveksler erfaringer fra egne projekter.
Derudover er det udvalgets opgave at formidle oplysninger, om hvor der

foregår lokale arbejderhistoriske projekter. For at styrke dette arbejde og

kontakten mellem medlemmerne, har LOKALHISTORIEUDVALGET

nu fået stillet fast plads i Arbejderhistorie til rådighed:

Arbejderliv i Brandts Klædefabrik

Alle i Odense -

og mange andre - kender i dag Brandts Klædefabrik som et

stort center for kulturliv. Af nogen kaldt: Odenses svar på Pompidou-cen-
tret i Paris.

Men hvis man spørger, hvordan fabrikken var som arbejdsplads, kan

kendskabet ligge på et meget lille sted. Ser man sig om i trykte kilder står

der heller ikke noget udover:
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- At fabrikken havde trofaste arbejdere under en patriarkalsk ledelse.
- At man begyndte at arbejde der som 10-årig,og at fabrikken havde egen

skole.

.

- At de patriarkalske forhold blev afløst af faglige overenskomster, da ar-

bejderne organiserede sig i 1918. '

- At man besluttede lukningen i 1977, da virksomhedens ret betydelige
formue ellers ville blive opbrugt til ingen nytte.

Dette er hentet fra kulturcentrets præsentationsbog: Fra Klædefabrik til
Kulturfabrik 1987 - samt fra Erhvervshistorisk årbog 1980.

En enkelt kilde har dog en anden fortolkning:
- Søren Brandt havde gjort det klart for arbejderne, at de, der ville være

medlemmer af fagforeningen, godt kunne forsvinde. Det var i 1885.
- Strejken 1905 havde deltagelse af alle tekstilarbejdere med undtagelse af

Brandtarbejderne, der siden 1897 havde valgt at stå udenfor fagforenin-
gen.

Dette er hentet fra: 100 års sammenhold - om F0/ Odense 1885 - 1985. Ud-
over disse få citater finder vi ikke i andre udgivelser noget om arbejdsfor-
holdene på Brandts Klædefabrik. Arbejderne bliver overhovedet ikke

nævnt, og det til trods for at det var en meget stor arbejdsplads i Odense.
Et kildemateriale, der endnu ikke har været anvendt, er det levende -

nemlig dem, der lagde deres arbejdsliv i Brandts Klædefabrik. De er den

vigtigste brik, og derfor skal de være med til at skrive denne fabriks historie.

Jeg har nu udarbejdet et projektoplæg til indsamling af arbejdererindrin-
ger, som også rummer planer om formidling via bog, skolemateriale, udstil-

ling -

og teater! Forløbet er beregnet til halvandet år. Som start -

og basis -

har vi etableret en »Grav hvor du står« -studiekreds under AOF i samarbej-
de med Tekstil og Beklædning i Odense. Arbejdet vil bestå i:
- At interviewe tidligere Brandtarbejdere.
- At indsamle og registrere arkivalier om arbejdslivet på Brandts Klæde-

fabrik.
- At finde arbejdernes historie ud fra eksisterende kilder: F abriksarkivet,

fagforeningen, fabrikstilsynet, aviser mm. Vi har samlet interesserede
fra fagbevægelsen -især tidligere Brandtarbejdere. Desuden har vi fået

kontakt til historiestuderende, som gerne vil deltage i arbejdet. Endvide-

re har vi kontaktet SFAH i Odenseområdet.

Vi har hermed fået en gruppe, hvor erfaringer og erindringer kombineres
med historisk indsigt.

Det er hensigten at holde de fynske SF AH-medlemmer orienteret om for-
løbet. Skulle andre have interesse i at indhente oplysninger, herunder pro-
jektbeskrivelsen, kan man kontakte undertegnede.

Winna Greve, St. Stege 13, Dyreborg, 5600 Faaborg - 09 61 89 81.

Winna Greve

Udvalget opfordrer SFAHs medlemmer, der beskæftiger sig med lokal arbej-
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derhistorie, til at skrive om igangværende eller nye projekter, erfaringer fra af-

sluttede arbejder og debatindlæg om, hvordan man sætter gang i den lokale ar-

bejderhistorie.
Lokalhistorieudvalget

Fortid og Fremtid. Udg. af Arbejderbevægelsens Sønderjyske Landsfore-

ning. H. P. Hanssens gade 121, 6200 Åbenrå (04 62 53 44)
Et nyt historisk kvartalstidskrift fra Fællesorganisationen i Sønderjylland
har med det i maj udkomne nummer set dagens lys. Udgivelsen af et tids-

skrift er trådt i stedet for en jubilæumsbog i anledning af ASL”s 50-årige

jubilæum. Det nye tidsskrift er pænt lavet i et traditionelt layout på 32 s.

Det indeholder en bred vifte af artikler: H. Larsen-Bjerre bidrager med

erindringer om Frede Nielsen, dvs. om manden bag dannelsen af ASL, der

findes en lille artikel om et bladforsøg fra ASL i 1976, og en længere om

August Palm i Haderslev ved Robert Huhle. Huhle har ligeledes bidraget
med artikler om flygtninge fra Tyskland efter 1933 og deres ikke altid lige
venlige modtagelse hhv. afvisning, om hans redaktørtid i Tønder, om Viggo
Kampmanns tale om folkepensionen på et tillidsmandsmøde i Tinglev i

1951 og giver endelig et overblik over det politiske klima i foråret 1938 ved

hjælp af »Sønderjyllands Social-Demokrat«. Der findes erindringer af Pe-

ter Gorrsen og Evald Jensen, en artikel om Arbejdernes Landsbank i Søn-

derjylland og en samtale om ASL's nuværende opgaver, der adskiller sig
meget fra de oprindelige.

Tidsskriftet er op imod en hård konkurrence, idet der findes et veletable-

ret historisk tidsskrift (Sønderjysk månedsskrift). Men det er betydnings-
fuldt, at arbejderbevægelsen selv vil forsøge at behandle sin historie. Det er

værd at følge med i. Et samarbejde med ASRA 0g Rødder kunne være for-

målstjenligt.
Gerd Callesen

Rødder. Arbejderhistorie på Fyn
Et nyt tidsskrift har set dagens lys. Det er planlagt som kvartalsstidskrift og
koster i årsabonnement 70.- kr. Abonnement tegnes ved at indbetale 70.-

kr. på giro 7 60 56 33, AOF Fyns Amt, Niels Bohrs Alle 25, B4, 5230 Odense

M.

Første nummer af tidsskriftet er godt lay-outet med mange illustrationer.

Hovedvægten ligger på det socialhistoriske, der findes feks. artikler om

stukkatørfaget og om arbejdstøj. Organisationshistorien er dog indirekte

tilgodeset ved et bidrag om jubilæumsskrifter og et interview med en aktiv

socialdemokrat fra Otterup. Endelig findes der et par anmeldelser. Det kan

alt i alt blive et væsentligt bidrag til arbejderhistorieskrivningen og især og-

så til formidlingen af den.

Rødder er efter ASRA-Nyt den anden lokale udgivelse om arbejderhisto-
rie. Det er glædeligt, at interessen giver sig sådanne udslag - det vil styrke
historieskrivningen om arbejderklassen og -bevægelsen at de lokale initiati-
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ver får deres egne organer. Det er hver gang nye personkredse, der får mu-

lighed for at komme til orde og dermed præge diskussionen.

Gerd Callesen

ASK. Tidsskrift for dansk folkekultur, nr. 8, 35,- kr.

Tidsskriftet lægger hovedvægten på udgivelse af erindringer, specielt dan-
ske men kan også tage nordiske emner op. Erindringerne kan ifølge pro-

grammet være nedskrevet af fortællerne selv, fortalt til andre eller være ud-

draget af breve, dagbøger osv. ASK udgives af den selvejende institution
Dansk Folkekultur, hvis formål det er at udbrede kendskabet til den folke-

lige kulturhistorie.

Tidsskriftets nr. 8 indeholder ved siden af erindringer fra en soldat i Na-

poleonskrigene og en barndom på St. Croix et desværre ufuldstændigt brev

fra en tømrersvend på valsen i år 1900. Brevets indhold er, så vidt det kan

skønnes, meget typisk.
Tidsskriftet kan bestilles på adressen Hørhaven 5, 2750 Ballerup, Giro 3

17 66 65.

G. C.

Referat af SFAH's generalforsamling den 19. febr. 1988

Forsamlingen valgte Niels Senius Clausen til dirigent og Jens Kofoed Pe-

dersen til referent.

Formandens beretning:
Selskabet er gået nogenlunde velkonsolideret ud af 1987. Bag denne konsta-

tering gemmer sig, at tidligere års svage tilbagegang er vendt til en lille frem-

gang.

Det centrale i vores medlemskampagne har været en ny brochure i et op-

lag af 8.000 stk. Desværre forelå brochuren først sent på efteråret. Vores

medlemshverveår har derfor kun varet et halvt år, og effekten af brochuren

må derfor også kunne aflæses i tallene for 1988. Ud over en del personlige
medlemsskaber har brochuren foreløbig skaffet os over 25 fagforeninger i

medlemskartoteket.

Selskabet har fået mange nye medlemmer i 1987, men desværre mærkes

det kun lidt på fremgangssiden. Årligtskal der rekrutteres ca. 50 nye med-

lemmer, før vi kan tale om fremgang. SFAH's medlemstal er nu lidt over

650. Hertil kommer 94 abonnementer på årbogen og 50 på Arbejderhisto-
ne.

SFAHs skriftserie kom i 1987 op på nr. 19 med udgivelsen af Mogens
Rüdiger: Gustav Bang - Historiker og socialdemokrat. Bogen lanceres i

1988, da den først forelå sent i december måned. Udgivelsen er støttet af
Det humanistiske Fakultet, K. U. i lighed med skriftserie 18.

Projektgruppen til arbejderbevægelsenshistorie lover efter en ny plan at

være færdig 1. september 1988.

Som omtalt på sidste års generalforsamling har der været en række dis-
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kussioner mellem bestyrelsen og redaktionen af Arbejderhistorie. Årets to

numre af Arbejderhistorie er begge læseværdige og interessante. Redaktio-

nen har suppleret sig med Anne-Lise Walsted fra Arbejdermuseet som nyt
redaktionsmedlem. Bestyrelsen er også i dialog med årbogsredaktionen -

ikke for at styre, men til forhåbentlig gensidig inspiration. Redaktionen af

årbogen skal have ros for en spændende og læseværdig årbog 87. Også år-

bogsredaktionen har skiftet ud. Lars Torpe træder ud og erstattes med Ma-

rianne Rostgaard.
Det årlige seminar havde titlen »Børns vilkår - børns arbejde«, Stedet var

Andebølle d. 13.-15. november. Der var 37 deltagere. Økonomisk løb det

rundt. Formanden takkede arrangører og Oplægsholdere for et stort arbej-
de og et godt seminar.

Lokalhistorieudvalget har arbejdet intensivt. Udvalget arrangerede i sep-
tember 1987 et vellykket éndagsseminar i Århus med emnet »Formidling af

lokal arbejderhistorie i folkeskolen«. Der var ca. 25 deltagere fra hele lan-

det. Udvalget vil fremover forsøge at afholde et årligt seminar. Der har end-

videre været afholdt et åbent udvalgsmøde i januar i Middelfart med 12 del-

tagere.
Til den årlige ITH-konference havde SFAH sendt tre repræsentanter,

Claus Bryld, Uffe Jacobsen og Poul Vitus Nielsen. De to emner var: 1.

Fredsspørgsmålet 1917/ 18 og 2. Nye former for formidling af arbejderbe-
vægelsens historie. Claus Bryld havde lavet et oplæg til pkt. 2. og Poul Vitus
havde demonstreret en video fra TV-serien om arbejderbevægelsens histo-
rie. Temaet for 1988 er: 1. Konstitueringen af arbejderklassen og 2. arbej-
derbevægelse og økologi.

I 1988 afholdes d. 26.-29. september en nordisk konference i Stockholm.

Emnet: Kvindehistorisk forskning om arbejderbevægelsen.Af hensyn til

arrangørerne har SFAH fundet frem til to Oplægsholdere, nemlig Kirsten
Geertsen og Hilda Rømer.

Mødeudvalget arrangerede d. 19. maj et medlemsmøde med Kurt Jacob-
sen. Emnet var hans nye bog om DKP, der gav anledning til en udmærket

debat. Der var ca. 30 deltagere. - Mødeudvalget har herudover haft forskel-

lige planer b1.a. et medlemsmøde med Børge Houmann om Martin Ander-
sen Nexø. Vi håber på et møde i år.

Formanden takkede både Therkel Stræde og Erik Strange Petersen, der

ikke genopstillede til bestyrelsen, for en prisværdig indsats for Selskabet.

Formanden rettede også en tak til ABA, Københavns Universitets humani-

stiske Fakultet og Statens humanistiske Forskningsråd.
På den efterfølgende diskussion af formandens beretning blev det b1.a.

hævdet, at der var sket en traditionalisering af SFAHs arbejde, idet der blev

efterlyst større åbenhed og nye vinkler overfor de nye samfundsmæssige
ændringer. Bestyrelsen imødegik kritikken og fremhævede SFAHs nye
kontaktflader - først og fremmest fagbevægelsen -

og nævnte b1.a. den grø-

de, der netop nu er i lokalhistorieskrivningen.
Formandens beretning blev herefter enstemmigt vedtaget.
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Selskabets regnskab for 1987: kasserer Erik Strange Petersen gennemgik
regnskabet. Det smukke regnskab skyldes bl.a. en billigere Årbog16, der

var kortere end normalt, og salg af seminarrapport 1986.

Regnskabet blev herefter godkendt enstemmigt.
Fastsættelse af kontingent for 1988.' Kassereren argumenterede på besty-

relsens vegne for uændret kontingent - 200 kr. Bestyrelsens indstilling om

uændret kontingent blev vedtaget af generalforsamlingen.
Bestyrelsens forslag til ændrede vedtægter: For at sikre kontinuitet i be-

styrelsens arbejde foreslog kassereren på bestyrelsens vegne, at følgende li-

nier i vedtægternes afsnit 5: »Selskabets ledes af en bestyrelse på 9 medlem-

mer, som Vælges på en årlig generalforsamling. Der vælges 2 suppleanter til

bestyrelsen. Disse suppleanter indkaldes kun ved forfald« ændres til: »Sel-

skabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, valgt af generalforsamlingen
for en to-årig periode. Hvert andet år vælges 5 og hvert andet år 4 af besty-
relsesmedlemmerne. Endvidere Vælges hvert år 2 revisorer. Genvalg kan

finde sted«. Samtidig foreslog Erik Strange Petersen en lodtrækningsproce-
dure for det aktuelle bestyrelsesvalg. Disse forslag blev vedtaget med alle

stemmer mod 2, der stemte hverken for eller imod.

Indkomne forslag: Fra Preben Skoulund Andersen, Otterup, var ind-

kommet et forslag dels om årlige udsendelser af reviderede medlemslister,
dels om en øget annoncering og omtale af SFAHs virksomhed. Bestyrelsen
kunne ikke anbefale det første punkt, der ville få uoverskuelige konsekvens-

er. Det andet punkt kunne til dels imødekommes. Bestyrelsens indstilling
blev vedtaget uden afstemning.

Valg til bestyrelsen: Bestyrelsen opstillede følgende personer: Henning
Grelle, Annette Eklund Hansen, Karen Jansson, Margaret Nielsen, Steen

Bille Larsen, Anna-Birte Ravn, Carl Erik Andresen, Anette Faye Jacobsen

og Johnny N. Laursen. Ved lodtrækning blev det afgjort, at Karen Jansson,

Margaret Nielsen, Steen Bille Larsen og Carl Erik Andresen er på valg igen
næste år. De fem øvrige blev følgelig valgt for 2 år.

Valg af revisorer: Forsamlingen genvalgte Karen Pedersen og Tue Mag-
nussen. Som revisorsuppleanter valgtes Thomas Verner Hansen og Han-

nah Linden.

Ref. Jens Erik Kofoed Pedersen

Tidskrifter 1987/88
Actuel Marx

Hovedemnet i nr. 2, 1987 er »Marxisme i Japan« og består af syv artikler - et savnet

samlet studie af japansk marxisme på et europæisk sprog. Artiklerne efterfølges af

en omtale af japansk litteratur.

Arbetarhistoria

»Arbetarrörelsen och indvandringen« er temaet i nr. 46, 1988 - emnet er jo meget
omdiskuteret og politisk ladet ikke kun i Danmark. Artiklerne er alle indlæg fra et
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seminar med samme titel, som Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek afholdt i efter-

året 1987 i samarbejde med Centrum för indvandringsforskning og Centrum för

multietnisk forskning.

Communisme

Nr. 15/ 16 1987's dossier og dermed hovedtema er »Sociétés ouvrieres et communis-

me francais« og består af 10 artikler inddelt i fire emner: 1. Problemes et méthodes,
2. Identité ouvriere, identité communiste, 3. Enracinement du communisme dans les

bassins d*emploi mono-industriels og 4. Enracinement du communisme a la péri-
phérie des grandes villes.

Critique. Journal of socialist theory
Critique afholdt i 1983 en konference med temaet »Marx after Stalin«. 1 nr. 20/21,
1987 bringes sammendrag af 10 af bidragene til denne konference.

Af artikler skal især nævens én om de russiske arbejdere i 1930'erne: D. Filtzer:

Labour and the contradictions of Soviet planning under Stalin. The working class

and the regime during the first years of forced industrialization (s. 71-103).

Hallesche Studien zur Geschichte der Sozialdemokratie

Nr. 16, 1987 indeholder bl.a. 2 artikler om det engelske arbejderparti: Horst Riedel:

Labour Party und die deutsche Frage während des zweiten Weltkrieges und in der

ersten Nachkriegsphase (s. 3-41) samt Günter Wernicke: Einfluss und Wirken trotz-

kistischer Gruppierungen in der Labour Party Grossbritanniens seit Mitte der sech-

ziger J ahre (s. 42-81).

History Workshop
Nr. 25, 1988 har som hovedtema »Framing women: representation of womanhood«

og består af tre artikler.

Herudover kan nævnes en artikel af James Hinton »Self-help and socialism. The

Squatters' Movement of 1946« (s. 100-126).

The Journal of Communist Studies

Nr. 4, 1987 er et temanummer med titlen »Communism and reform in East Asia«.

Da der findes relativt lidt litteratur om dette emne og landene Kina, Nord Korea,
Vietnam, Mongoliet og Kampuchea er dette temanummer et velkomment bidrag.

Nr. 1, 1988 indeholder bl.a. en artikel af Marcel van der Linden og Joost Wormer
om de strukturelle ændringer i den nederlandske arbejderklasse som årsag for det

kommunistiske partis nedgang »The end of a tradition. Structural developments
and trends in Dutch communism« (s. 78-87).

Labour/ Le Travail

Nr. 20, 1987 indeholder en omfattende artikel om strejker i Canada: Douglas
Cruikshank og Gregory S. Kealey: Canadian strike statistics, 1891-1950 (s. 85-146).
Af mindre artikler kan nævnes Bryan D. Palmer: Labour protest and organisation
in nineteenth-century Canada, 1820-1890 (s. 61-84) samt Jones Stafford: The class

struggle and the rise of private pensions, 1900-1950 (s. 147-172).

Materiaux pour l'histoire de notre temps

Bibliotheque de Documentation Internationale Contemporaine, som er en af de
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franske social- og arbejderhistoriske institutioner, begyndte i 1985 at udgive et tids-

skrift »Materiaux pour l'histoire de notre temps«. Tidsskriftet dækker et meget

bredt område og har derudover haft emnenumre, som f.eks. om kvinder (nr. 1), om

Spanien (nr. 3-4), om året 1936 (nr. 7-8), utopiernes og ideologiernes krise (nr. 9) og
som det nyeste et omfangsrigt (303 s.) nummer om maj 1968 (nr. 11-13).

Le Mouvement Social

Temaet i nr. 143, 1988 er »Mémoires et histoires de 1968« og indeholder bl.a. en arti-

kel om den vesttyske studenterbevægelse: Annemarie Tröger: Les enfants du tertiai-

re. Le mouvement étudiant en RFA de 1961 a 1969 (s. 13-38) - én artikel om Studen-

terbevægelsen ved Torino Universitetet: Luisa Passerini: Le mouvement de 1968

comme prise de parole et comme explosion de la subjectivité.Le cas de Turin (s. 39-

74) - samt en om den generation unge som tog form under selve maj 1968 begivenhe-
derne: Daniel Bertaux, Daniele Linhart og Beatrix Le Wita: Mai 1968 et la forma-

tion de generations politiques en France (s. 75-90).

Newsletter of International Labour Studies

Nr. 37/ 38, 1988 er helliget Roger Southall's bog »Trade Unions and the New Indu-

strialization of the Third World« og indeholder en stor del af bogens forord/ intro-

duktion samt indledningerne til bogens tre dele.

The Raven

The Raven indeholder i sin første årgang (1987-88) meget historisk stof: om det

gamle anarkistiske (uge)b1ad Freedom, som begyndte at udkomme i 1886 - om an-

arkister i Australien - om den skotske libertære socialist Guy A. Aldred, Johann

Neve og Johann Most - om indisk anarkisme m.m.

Artiklerne er velskrevne og tidsskriftet godt lay-outet. 1 nr. 4 genoptrykkes et

voldsomt angreb af Albert Meltzer på tidskriftet og dets forlag.

Science & Society
I nr. 1, 1988 starter tidsskriftet en debat om Stalin-æraen i Sovjetunionen med 2 ar-

tikler: Thomas Angotti: The Stalin period. Opening up history (5. 5-34) og Patrick

Flaherty: The socio-economic dynamics of Stalinism (s. 35-58).

Socialism and Democracy
Nr. 6, 1988 indeholder igen mange relevante informationer om tidsskrifter, udgivel-
ser, og biblioteker - herunder også en artikel om ABA (s. 142-150). Nummeret be-

skæftiger sig i artikelsektionen især med udviklingen i forskellige socialistiske stater:

Cuba, Sovjetunionen og Jugoslavien.

SPW. Zeitschrift für Sozialistische Politik und Wirtschaft.

Den 23. maj 1863 oprettedes Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein og i anlednin-

gen af dette 125 års jubilæum er hovedtemaet i nr. 40, 1988 »125 Jahre deutsche So-

zialdemokratie«. Bidragene består af såvel oversigtsartikler som analyser af bestem-

te aspekter af SPD's historie. Endvidere bringes Rosa Luxemburg's artikel »Nach 50

J ahren«.

Vardøger
Nr. 18, 1988 har titlen »Arbeiderklasse og sosialdemokrati. Mot avvikling av et
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skjebnefellesskap?«Hovedtemaerne er socialdemokratiet og arbejderklassen - det

første i erkendelse af partiets dominans i arbejderbevægelsen,selv om arbeiderparti-
et siden starten af 70'erne har tabt terræn, men det er kommet højrepartiernetil gode

og ikke som ventet den øvrige venstrefløj. Arbejderklassen tages op som tema på

grund af dens radikalt ændrede sammensætning - den nye arbejderklasse præges af

kampformer og holdninger til politik som venstrefløjen ikke har forstået.

Årbøger1987/88

Arbetarrörelsens Årsbok 1986

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap i Stockholm's årbog 1986 er udgivelsen af 2.

bind af Bunny Ragnerstam: Arbetare i rörelse. Historisk krönika.

Første bind blev udgivet som årbog for 1985, og tilsammen skulle de udgøre hi-

storien om den tidlige arbejderbevægelse frem til 1870'erne. Oprindelig skulle dette

andet bind omhandle 1870”erne, men behandler på grund af »stofmængden«
1860'erne og et tredje og afsluttende bind vil udkomme senere omhandlende

1870”erne.

Cahiers Georges Sorel 5, 1987

5. årgang afviger lidt fra de øvrige ved at være et specialnummer. Temaet er Les re-

vues dans la vie intellectuelle 1885-1914« og behandler følgende tidsskrifter: La Re-

vue socialiste - L”Ouvrier des deux mondes - Le Mouvement socialiste (1899-1914)
- Les Cahiers de la Quinzaine - La Vie ouvriére (1909-1914) - L'Indépendance -

L'Effort libre (1910-1914) - Il Divenire sociale - Pagine Libere - La Voce.

Jahrbuch für Geschichte 36, 1988

Årbogenhar ikke noget specielt emne, men indeholder artikler af forskellig obser-

vans, fremhæves kan måske Otfried Dankelmanns om »Friedrich Adler und die Li-

quidation der Sozialistischen Arbeiterinternationale« (s. 181-234), der bl.a. bygger

på materiale fra ABA. Endvidere har Peter Haferstroh skrevet om »Zur Imperialis-
mustheorie und -analyse der KPD in den ersten Jahren der Weimarer Republik« (s.

145-180). Sidst skal nævnes at Gerd Callesen har publiceret en korrespondance mel-

lem P. Knudsen og fremtrædende socialdemokrater i udlandet »... eine für unsere

Sache fruchtbringende Debatte«. Die Stellung der dänischen Sozialdemokratie zur

Abrüstung und die Denkschriften Peter Knudsens vom August und 14. Dezember

1908« (s. 355-404).

Marx-Engels-Jahrbuch 10, 1987

Årbogenbringer redaktionskommissionens sekretærer Erich Kundel og Alexander

Malysch's vurdering af arbejdet med de første 30 bind af den nye MEGA (s. 103-

132). Familien Engels har gjort deres familie-arkiv tilgængeligt for den interesserede

videnskabelige offentlighed og Michael Knieriem fra Engels-museet i Wuppertal of-

fentliggør her yderligere resultater af sine undersøgelser af dette arkiv »Die Firma

Erm'en & Engels in Manchester und Engelskirchen im 19. Jahrhundert« (s. 211-234).
En artikel af Galina Woitenkowa behandler »Enge1s*Ubersetzung eines altdäni-

schen Liedes« (s. 334-338) - det drejer sig om Hr. Jon og oversættelsen har ikke væ-

ret trykt før.
Ursula Herrmanns artikel »Engels' Schrift 'Der Ursprung der Familie, des Privat-
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eigentums und des Staats' in der deutschen Sozialdemokratie von 1884 bis 1895«

beskæftiger sig meget naturligt med udviklingen af kvindepolitikken i det tyske soci-

aldemokrati (s. 65-102). Endvidere har Gerd Callesen lavet en gennemgang af de
danske Marx-Engels-oversættelser »Uber die Verbreitung der Werke von Marx und

Engels in Dänemark« (s. 339-378).
Hannah Lindén

Afhandlinger under udarbejdelse
Nedenstående er modtaget som svar på det spørgeskema, som fast bringes i hvert
nummer af Arbejderhistorie. Numrene refererer til skemaets spørgsmål: 1. Navn, 2.

Adresse, 3. Projektets titel (arbejdstitel), 4. Nærmere beskrivelse af projektet, 5.

Projektets art, 6. Hvornår påbegyndtesog forventes projektet afsluttet?

l. Bjerre Danielsen, Jens

2. Nørregade 40 I th., 8000 Århus c.

3. Danske og skandinaviske arbejdere i USA 1870erne til l920erne (især Chicago).
4. En analyse af danske arbejdere mht. at afklare deres forhold til USA (incl. cen-

sus, presse, fagorganisationer etc.).
5. Licentiat - eller doktorafh.

6. Jan. 1988-1991.

1. Evers, Claus og Marie Hilden, Ulrik Baad

2. Hus 3.1.3., Roskilde Universitetscenter, 4000 Roskilde
3. Organisationsmyter i SID

4. En analyse af organisationsmyter i en lokal SID-afd., for at belyse de kulturelle

og kommunikative problemer mellem hovedsædet og lokalafd.

5. Projekt ved RUC's kommunikationsudd.'s organisationsmodul
6. Febr.-dec. 1988.

l. Fastrup, Jørgen
2. Kæret 16, Sdr. Vilstrup, 6000 Kolding
3. Højskolen og arbejderbevægelsen
4. Formentlig bliver det idehistorisk; dannelsesbegrebet
5. Afhandling
6. 1988 .?

1. Hvidtfeldt Rasmussen, Susanne

2. Bygmarksvejen 6 I, 2605 Brøndby
3. DKP & Socialdemokratiets forvaltning af arbejderklassens interesser

4. Reformister kontra revolutionære specielt set i forhold til konflikten i Nakskov

1931. Kildemateriale: Arbejderbladet, Social-Demokraten, Nakskovsagen
5. Speciale
6. Dec. 1987-1. maj 1988

l. Villumsen, Holger
2. Vestermarken 11, 8850 Bjerringbro, tlf. 06 68 00 28

3. Det danske Socialdemokrati og Europa 1945 - ca. 1954

4. Undersøgelse af udenrigs- og indenrigspolitiske faktorer, der påvirkede partiets
Europapolitik. Undersøgelse af debatten i partiet om emnet og af hvilke perso-
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ner der markerede sig for og imod Europatanken. Begrebet Europapolitik rum-

mer spørgsmålet om hvorledes fred, demokrati og menneskerettigheder sikres i

Europa, samt hvilken rolle Europa skulle have i fht. de to nye supermagter SU

og USA.

5. Speciale i historie, Odense universitet

6. 1987-1988

Leo Trotzki Schriften

I Frankrig udgives for tiden vistnok en Videnskabelig kommenteret udgave
af Trotzkis samlede værker. Men som det hedder i annonceringen af en ny

tysk kommenteret udgave, så vil en samlet udgave af Trotzkis skrifter og

breve være på mellem 80 og 100 bind. Det er nok den væsentlige grund til at

en sådan udgave ikke foreligger. Den for tiden mest omfattende udgave er

en amerikansk fra det trotzkistiske forlag Pathñnder med en 10-15 bind.

Den nu planlagte tyske udgave kunne således blive den foreløbig mest om-

fattende, når man ser bort fra de 22 bind, der i 1920'erne blev udgivet på
russisk.

Udgaven er planlagt til 10 tematiske bind, idet nogle af bindene skal bestå

af flere delbind. Det gælder således for det allerede udkomne bind 1, der

indeholder Trotzkis skrifter vedrørende sovjetsamfundet og det stalinistiske

diktatur, hvor 1. delbind indeholder et udvalg af tekster fra 1929 til 1935 og

bind 2 fra tiden 1936-1940 - ialt 67 afhandlinger. Bd. 2 med alle Trotzkis

tekster om det kinesiske spørgsmål (1924-1940) fylder ligeledes 2 delbind,
mens det 3. bd. - venstreoppositionen og 4. Internationale (1923-1940) skal

bestå af 4 delbind. Bd. 4 indeholder samtlige tekster vedr. Trozkis teori om

den permanente revolution og bd. 5 (i to delbind) samtlige litteratursociolo-

giske essays. Bd. 6 indeholder skrifterne om Tyskland (1929-1940), dvs.

bl.a. fascismeopfattelsen (Schriften über Deutschland har været udgivet i

1971, men skal udvides i forhold til den gamle udgave). Bd. 7 indeholder

hans autobiografi, bd. 8 tekster om Lenin, bd. 9 en udgave af afhandlinger
om Stalin og bind 10 den russiske revolutions historie fra 1931.

Ifølge planen skal der komme to bind hhv. delbind pr. år og udgaven sku-

le således foreligge færdig i 1997. Bindene koster 68,- DM i det år de ud-

kommer, derefter 78,- DM. Det er omfangsrige bind på ca. 600 s. hver, og

de udgives af Helmut Dahmer, som også var udgiver af det gamle bind 6,
Rudolf Segall og Rainer Tosstorff (som har udgivet en POUM-historie).
De enkelte bind indledes bl.a. af Pierre Broué, Ernest Mandel, Michael Lo-

ewy og Alan Wald. Som det fremgår af disse navne er det trotzkisterne selv,
der her udgiver »mesterens arv« i et udvalg. Der er imidlertid en rådgiver-

gruppe tilknyttet udgiverne, hvor der bl.a. sidder flere socialdemokrater.

Leo Trotzki Schriften udkommer på forlaget Rasch und Röhring i Ham-

borg.

Gerd Callesen
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Indeks for Arbejderhistorie nr. 16-30

Indeks for nr. 1-15 findes i nr. [6

Første tal angiver nummeret, andet tal sidetal

Artikler, dokumentationer
Bartram Jensen, Erik: Socialdemokratisk Samfund/ Forbund i Viborg ca. 1885-1935

- lidt om baggrund, medlemssammensætningog interne klassemodsætninger 25/
94-98.

Bille Larsen, Steen: Tyske emigranters fraktionsarbejde i Socialdemokratiet, - en be-

retning fra 1933. 24/ 44-49.

Bjerg Clausen, Torben: Typer & tryk. 24/ 97-101.

Bjerre Danielsen, Jens: Den politiske og faglige organisering blandt de danske og
skandinaviske immigranter i USA fra 1870'erne til 1920”erne. En oversigt. 24/ 3-26.

Boye Olsen, Lars: se Holm, Peter.

Bøgeskov, Tom og Ole Jorn: Palmiro Togliatti: Demokrati 0g socialisme i den anti-
fascistiske revolution. 23/ 16-31.

Dalsgaard Larsen, Keld: Arbejderkooperationens historie 1871-1923. 22/25-40.
Dalsgaard Larsen, Keld: Jeg - en håndværker eller mødet med virkeligheden. 18/ 17-

32.

Dalsgaard Larsen, Keld: En oprører i »eksil« - Chr. Christensen på Silkeborg-kanten
1922-1935. 28/2-22.

Due, Søren: Skanderborg Landsektion af Internationale 1871-73. 22/ 4-14.

Ekelund, Bo G. og Stefan F. Hjartarson: Ordenes magt og handlingernes kraft. For-

skellige former for modstand mod fascistiske og nazistiske ideologier. 27/ 17-41.

Grass, Martin: Arbetarnas kulturhistoriska Sällskap. 29/65-71.
GreIIe, Henning: Redaktør Harald Jensen og de Radikale - en meningsudveksling

med forretningsfører Peter Knudsen i 1905. 18 / 76-81.

Hansen, Kjeld Arne: Socialdemokratiet og den spanske Borgerkrig. 26/ 3-22.

Hemmersam, Flemming: Videnskaben og arbejderkultur og arbejderfolklore. 17/ 22-

36.

Hjartarson, Stefán se: Bo G. Ekelund.

Holm, Peter og Lars Boye Olsen: Socialdemokratiet, russiske flygtninge og interna-
tionalismen 1905-09. 30/ 29-39.

Hoxcer Jensen, Peter: Den dansk vestindiske arbejderbevægelseog strejken i 1916.

16/ 5-19.

Jakobsen, Uffe: Karl Kautsky: »Renegat« og »krypto-revisionist«- eller marxist? 25/
3-29.

Jakobsen, Ujfe: Karl Kautsky og socialismen i Sydøsteuropa. 30/ 21-28.

Jorn, Ole: se Bøgeskov, Tom.

Larsen, Claus: Var Louis Pio Socialist hele sit liv? To ukendte tekster fra tiden i Chica-

go. 27 / 49-70.

Logue, John: »Da blev jeg svend og så tog jeg på valsen«. Svendevandringer og inter-

nationalisme i fagbevægelsens barndom. 20/ 3-24.

Mikkelsen, Flemming: Fra proletarisering til klassesamfund. 30⁄2-20.
Møller, Ernst: Den danske stat, Grønlands Arbejdersammenslutning og De samvir-

kende Fagforbund. 20⁄25-38.
Odgaard, Irene: Arbejderklassens konstituering og Socialdemokratiet. 26/ 50-60.

Plum, Elisabeth: FagbevægelsensKvindesekretariat 1949-1970 - en enestående kvin-

deorganisering, der førte en skyggetilværelsei LO. 23/ 3-15.

Qvist, Palle: Den socialdemokratiske fagpresse - ved århundredskiftet og i dag. 17 / 5-
21.

Rabølle Nielsen, Asger: Storlockouten 1899 og den internationale solidaritet. 27/3-
16.
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Raun, »Miners for Democracy« - en demokratisk reformbevægelseslange vej til

magten. 29/ 29-49.

Ravn, Thomas Bloch: Fra svendelav til fagforening. Brud eller kontinuitet? 18/ 3-16.
Rettelse: 19 s. 83.

Søde-Madsen, Hans: Kommunister, krig og flygtninge. 30/40-46.
Steensen, Søren: Forholdet mellem parti og klasse. Exempliflceret ved en historisk

undersøgelse af DKPs svækkelse i arbejderklassen, 1947 til ca. 1953. 21/ 12-20.

Stender-Petersen, Ole: En pro]etarisk-internationalistisk adresse 1846-47. 17/ 68-72.
Rettelser: 18, s.125.

Stigel, Lars: Fagbevægelsens brug af historien 1950-1980. 19/3-11.
Stræde, Therkel: P. Knudsens vrede. Et brev til W.N. Grimlund om »de revolutionæ-
re«s eksklusion 1889. 26/ 72-77.

Stræde, Therkel: »Socialistmarchen« i anarkistisk og syndikalistisk udgave. 22/ 15-24.
Sørensen, Henning: Bjerggårdensbøger - om arbejderbogsamlinger i Sønderborg.

26/ 23-30.

Thing, Morten: Historien om en provokatør. 21/4-11.
Thing, Morten: Den kommunistiske ugebladspresse. 29/ 50-56.
Wickert, Christl: Kvinder, valgret og fred. Omkring den internationale socialistiske

kvindekonference i København 1910. 29/ 14-28.

Winding, Kjeld: Historieskrivning og arbejderbevægelse.Et interview med Kjeld
Winding. 28 /43-48.

Debat

Andersen, Elise: Svar på Erika Kosmallas anmeldelse af min bog. 25/45-47.
Andersen, Svend Aage: Bevægelse og klasse - begrundelser for et perspektivskifte.

19/ 45-52.

Andresen, Carl Erik:Arbejderen'ndringer og den historiske tradition. 18 / 63-67.
Andresen, Carl Erik: Om arbejdererindringer - et svar til Kirsten Harrits 17 / 62-63.
Bille Larsen, Steen: Er der brug for en Dansk arbejderbevægelseshistorie? 25/ 39-45.
Blidberg, Kersti: Hur skall vi förklara det nordiska samarbetsproblemet? 26 / 60-62.
Callesen, Gerd: Bevægelse eller klasse? 18 / 68-73.
Callesen, Gerd: Diskussionen skal fortsætte. 19/ 52.

Dalsgaard Larsen, Keld: Arbejderliv i Silkeborg og venstrefløjens lokalhistorie - en

replik til en anmeldelse. 25 / 48-50.
Gold, Carol: Revolution i Danmark - 1918? 28/ 28-40.
Grass, Martin: Kort svar till Kersti Blidberg. 26/ 62-63.
Harmann, Chris: Mindre og mindre cirkler. 17/56-60.
Harrits, Kirsten Folke: Om arbejdererindringer. 16/ 22-30. Rettelser: 17, s. 102.
Harrits, Kirsten Folke: Svar på tiltale. 17/ 63-65.

Højstrup Jensen, Niels Ole og Bodil Redder: TV - Socialdemokratiet -

og dansk ar-

bejderbevægelse.29 / 2-1 3.

Møller, Børge og Therkel Stræde, Christian Tortzen: Socialdemokrater, kommuni-
ster og SecurityPolice. De danske søfolks organisation i England 1940.45. En de-
bat. 27/ 71-79.

Nielsen, Vagn Oluf: Socialdemokratiet og det parlamentariske demokrati. 22/ 73-77.
Niemann, Heinz: Teoretisk-metodologiske problemer ved analysen og vurderingen af

Socialdemokratiet før 1945. 17 / 52-55.

Petersen, Carl Heinrich: Protest mod en »anmeldelse«. 17/61-62.
Petersen, Hans Uwe: se Seidelin Hansen, Michael.

Redder, Bodil: se Niels Ole Højstrup Jensen.
Rosendal Jensen, Niels: Udviklingen i dansk arbejderbevægelsei l950erne. 29/ 57-64.
Seidelin Hansen, Michael og Hans Uwe Petersen: For arbejderbevægelsenspolitiske

historie. Nogle teoretiske og metodiske problemer i forskningen i arbejderbevæ-
gelsens historie. 23/ 46-64.
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Seidelin Hansen, Michael: Nogle metodiske overvejelser om studiet af kommunisti-

ske partiers historie. l7/40-51.
Stræde, Therkel: se: Børge Møller.

Thing, Morten: Nogle politisk-historiske overvejelser over begrebet antikommunis-

me. l8/73-75.
Uørnehøj, Henning: Detaljer og ømme pletter. 30/ 47-53.

Tortzen, Christian: se: Børge Møller.

Arkiv- og biblioteksoversigter
Andersen, Svend Aage: »Arbejderarkivalier«i Erhvervsarkivet. 26/ 31-38.

Carlsen, A. V. og K. Zurabjan: Institut for international arbejderbevægelse,Moskva.

16/41-43.
Danmarks Kommunistiske Ungdom. Arkiv. (Niels Rosendal Jensen). 30/ 103-104.

Hoxcer Jensen, Peter: Arbejderbevægelsen i Dansk Vestindien. 22/ 109-110.

Højstrup Jensen, Niels Ole: IFTU*s protokoller i ABA. 26/ 38-43.

Koch, Nynne: Kvinfo. Det kongelige Biblioteks informationstjeneste for kvinde- og

kønsforskning. 17/99.
Lahme, Hans-Norbert: Nyt om det gamle Berliner SPD-arkiv - Samlingen »Schulz« i

Hamburg. 18/120-121.
lammel, Inge: Arbeiterliedarchiv i Berlin (DDR). 18/ 123-125.

Meddelelser fra ABA. 22/ 1 10-1 l l.

Pedersen, Karen: ABA's 75 års-jubilæum.23/ 102-103.

Zurabjan, K: se: Carlsen, A.V.

Bibliografier
Afhandlingsfortegnelser ved Henning Grelle,' Dorte Ellesøe Hansen. 16/ 36-40. 17/ 66-

67. 18/ 35-40. 19/20-22. 20/ 39-43. 21/33-36. 22/53-55. 23/ 34-39. 24/33-37. 25/37-
38. 26/47-49. 27/42-45. 28/41-42. 29/ 109-111. 30/ 111-113.

Bille larsen, Steen: Bibliografi over de nyeste bidrag til venstreoppositionens historie

i Danmark. 18/ 46-62.

Bille Larsen, Steen: Udenlandske bøger vedrørende arbejderbevægelsens historie i

Det kongelige Bibliotek. 22/64-72.
Grelle, Henning: F ortegnelse over utrykte protokoller fra arbejderbevægelsensfaglige

politiske og kulturelle organisationer i ABA. 16 / 31-35. 18/ 41-45. 20/ 44-48. 22/ 56-

63. 24/ 38-43.

Index til Meddelelser l-15, 1973-1980. 16/70-83.
Jacobsen, Kurt: Yderligere oplysninger om sammensætningen af DKP*s ledelse. 20/

49-54.

Lindén, Hannah: Bibliografi over Karl Kautsky's udgivelser på dansk. 26/ 43-46.

Thing, Morten: Ledelsen i Danmarks Kommunistiske Parti 1918-1941. 19/23-44.

Marx-Engels-forskning
Der Bestand Marx-Engels-Archiv, i Archivmitteilungen. 21/ 104-105.

Callesen, Gerd: Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA). 2] / 105-106.

Callesen, Gerd: Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA). 23/ 103-104.

Callesen, Gerd: Marx-Engels-Gesamtausgabe. 25/ 109-111.

Callesen, Gerd og Uffe Jakobsen m.fl.: Karl Marx/ Friedrich Engels Gesamtausgabe.
28 /82-1 16.

Callesen, Gerd: Karl-Marx-Haus, Trier. 27/ 113-116.

Haslund, Morten: Det intellektuelle Danmark og Marxi 1840'erne. 22/ 78-81.

Jakobsen, Uffe: se: Gerd Callesen.

Lundstrøm, Mikkel: se: Gerd Callesen.

Schmidt, Kjeld: se: Gerd Callesen.

Stender-Petersen, Ole: Om Louis Pios Kontakt med Engels og Marx. 28/ 23-27.
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Stender-Petersen, Ole: Ukendt Marx-brev fundet i Odense. 27/46-48. Rettelse 28 s.

116.

Stender-Petersen, Ole: se: Gerd Callesen.
Svendsen, Tove: Fortegnelse over udgivelser på dansk af Det Kommunistiske Mani-

fest af Karl Marx og Friedrich Engels. 23/ 40-45.

Lokalhistorie

Andersen, Svend Aage: Aviser som kilde til lokal arbejderhistorie. 25 / 98-103.
Bartram Jensen, Erik: Kilder til arbejderklassens lokalhistorie - nogle erfaringer og

fiduser. 22/ 126-127.

Christensen, Jacob: Arbejdernes textileventyr. 22/ 118-119.

Federspiel, Søren: Arbejderliv på Nørrebro i går -i dag - i morgen. 28/ l 19-120.
Federspiel, Søren: Indsamling af de folkelige bevægelses arkiver. 20/ 86-87.

Federspiel, Søren: Lokalhistorisk forening og arkiv på Nørrebro. 22/ 124-125.
Friborg Hansen, Vilfred: »Folk og liv på Røndeegnen - dengang« - en lokalhistorisk
årbog.26/ 118-122.

Hansen, John: SID projekt »Lillebæltsbroens bygning 1925-1935«. 25 / 108-109.
Hansen, Sanne og John: Arbejderbevægelsensarkiv i Middelfart. 25 / 106-107.
Hansen, Sanne og John: Arbejderbevægelsenslokalarkiv i Middelfart. 22/ l 19-121.
Højstrup Jensen, Niels Ole: ASRA. 24/ 106.

Indsamling af arbejdererindringer iÅrhus. 20 / 87.

Kulturfond (SiD afd. A Horsens). 25 / 103.
Laursen, Poul H.: Arbejderhistorie i Silkeborg. 22/ 122-123.
Lokal arbejderhistorie.' en bibliograñskoversigt ved Søren Federspiel. 22/ 125-126.
Lokalhistorieudvalget 25 / 93-94.

Registrant over Lolland-Falster Social-Demokrat. 29/ 105.
Stræde, Therkel: Grav hvor du står - i Vestberlin. 21 / 101-103.
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Burchardt, Jørgen:Arbejdsmandens historie. 19/82.
Callesen, Gerd: Modern Records Centre. 16/44-45.
Callesen, Gerd: Socialisme og demokrati. 26/123-124.
Christensen, Erik: Arbejdsretslig F orskningsfond. 17/ 100-101.
Christensen, Erik: Center for Fagbevægelsesstudier. 16/43-44.
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Harrits, Kirsten Folke: se Ditte Scharnberg.
Hæfter for historie. 21/ 104.

Isen, Chr.: Organiseret aktivitet på foreningsbasis omkring arbejderhistorien i Ring-
købing Amt. 21 / 95-98. 22/ 125.

111



Junge-Jensen, Eva: Arbejdermuseet i Rømersgade, København. 23 /99-102.
Knudsen, Knud: Om arbejdsgruppen for international arbejderhistorie. 22/ 117-118.

Kvam, Kela: Dokumentation om arbejder- og gruppeteater. 18/ 121-122.

KZ - Gedenkstätte Neuengamme. 19/ 82-83.

Lindén, Hannah: Tidsskrifter 1987. 30/ 104408.

Lindén, Hannah: Årbøger1987. 30/ 108-111.

Linzer konferencen 1988. 30 / 103.

Logue, John: Maskinelt læsbare data om Nationalmuseets samling af arbejdererin-
dringer. 22/114-117.

Nordisk gruppe til forskning i arbejderkultur 0g arbejderfolklore dannet. 17 / 99-100.

Noter om historie & undervisning nr. 74. 20/ 87.

Når man betragter sin egen historie - Socialdemokratiet i Slesvig-Holsten danner en

historisk forening (Karl-Wemer Schunck). 25/ 105-106.

Pedersen, Karen: Arbejderbevægelseni Danmark - historisk og aktuel. 18 / 123.

Pierre Degeyter: 20/ 87.

Scharnberg, Ditte og Kirsten Folke Harrits: Har der været en dansk arbejderfotograf-
bevægelse i 1920'erne og 30'erne? 24/ 103-104.

Schüllerqvist, Bengt: BONA - en ny arbetarrörelsefolkhögskola i Sverige. 26/ 124-

127.

SFAHs 1981-brochure. l7/ 101-102.

SFAHs 1983-brochure. 21/ 107-108.

Thing, Morten: Carl Heinrich Petersen fylder 70. 25/ 92-93.

barleifur Friöriksson: Olafur Rafn Einarsson og arbejderbevægelsens historie i Is-

land. 22/lll-ll4.

Beretninger, referater

Referat af generalforsamlingen i Selskabet til forskning i arbejderbevægelsenshistorie

d. 30. jan. 1981 (Birte Broch). I7/37-39.
SFAH's generalforsamling d. 5. februar 1982 (Niels Ole Højstrup Jensen). 19/ 11-12.

SFAH 's generalforsamling d. 27. jan. 1983 (Gerd Callesen). 21/24-25.
SFAH's generalforsamling d. 3. febr. 1984 (Dorte Ellesøe Hansen). 23/ 32-33.

Generalforsamling i SFAH den 1. febr. 1985 (Niels Ole Højstrup Jensen). 25 / 30-32.

Generalforsamling i SFAH den 14. febr. 1986 (Hannah Lindén). 27/ 80-82.

Generalforsamling i SFAH den 13. febr. 1987 (Anette Vasstrøm). 29/ 105-109.

SFAH seminar 1981 (Henning Grelle). 18/33.
Beretning fra SFAHs seminar den 12.-14. nov. 1982 på Andebølle Ungdomshøjskole

(Hannelene Toft Jensen). 21/21-24.
Beretning fra SFAHs seminar den 11.-13. nov. 1983 på Andebølle Ungdomshøjskole

(Ulla Kleisdorff og Anette Eklund Hansen). 22/ 41-44.

SFAHs seminar 1985 (Karen Jansson, Keld Dalsgaard Larsen). 26/ 68-71.

SFA Hs seminar 1986 (Peter Thorning). 28/ 1 17-1 19.

SFAHs seminar ARBEJDERKLASSENS BØRN 13:15. november 1987. 30/99-
103.

Lokalhistorieudvalgets seminar 1987 (Keld Dalsgaard Larsen). 30 /97-98.
I TH 's 16. Linzer konference 1980 (Søren Federspiel). 16/ 20-21.

[TH 's 17. Linzer konference d. 8.42. september 1981 (Erik Strange Petersen). 18/ 33-

34.

Beretning fra 1 TH (Therkel Stræde). 20/85.
ITH's 18. Linzer konference 14.-18. sept. 1982 (Erik Strange Petersen). 21/25-29.
»Marxisme og historievidenskab«

- ITH særkonference i Linz 6.-9. jan. 1983 (Therkel
Stræde). 21/29-32.

I TH 's 19. ordinære konference i Linz 1983 (Therkel Stræde). 22/ 47-52.

XX Linzer konference 11.-15. sept. 1984 (Ole Jorn). 24/ 27-28.

112



XXI. I TH konference 1985 (Karl Christian Lammers, Svend Aage Andersen, Therkel

Stræde). 26/ 64-68.
Nordisk konference i Norge (Henning Grelle). 18/ 33.

Otto Bauer-symposium i 100-året for hans fødsel (John T. Lauridsen). 19/ 13-19.

Den 2. arbejdskonference i kommissionen »Arbeiterkultur« under Deutsche Gesell-

schaft für Volkskunde i Hamburg d. 8.-12. maj 1983 (Svend Aage Andersen). 22/
44-46.

Historiefest '84 (Therkel Stræde). 24/ 28-32.

Arbejderkultur og proletarisk gruppeadfærd i det 19. og 20. århundrede (Svend Aage
Andersen). 25/ 32-36.

Anmeldelser
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Barrow, Logie: Independent Spirits. Spiritualism and English Plebeians 1850-1910

(Niels Ole Højstrup Jensen). 29/ 73.

Bartram Jensen, Erik: Arbejderbevægelseni Viborg 1916-1920. Et lokalhistorisk ar-

bejde (Gerd Callesen). 18 / 104-105.
Bartram Jensen, Erik: Garvernes historie i Viborg (Gerd Callesen). 22/ 85-86.
Bartram Jensen, Erik: Snedker- og Tømrerforbundet i Viborg afdeling 1885-1985

(Gerd Callesen). 26/ 99.

Bartram Jensen, Erik: Vi er også historie - 6 arbejdere fortæller (Anette Eklund Han-

sen). 27/ 85-86.

Baumgarten, Jürgen: Linkssozialisten in Europa. Alternativen zu Sozialdemokratie
und Kommunistischen Parteien (Steen Bille Larsen). 20/ 60-62.

Becker, Johannes M.: Das französisehe Experiment. Linksregierung in Frankreich

1981 bis 1985 (Michael Seidelin Hansen). 27/ 86-88.

Beier, Gerhard: Geschichte und Gewerkschaft. Politisch-historische Beiträge zur Ge-
schichte sozialer Bewegungen (Knud Knudsen). 19 / 57-59.

Beier, Gerhard: Die illegale Reichsleitung der Gewerkschaften 1933-1945 (Gerd Calle-

sen). 19/59-60.
Beyer, Nils: Den unge Hjalmar Branting (Martin Grass). 27/ 88-92.
Bille Larsen, Steen: Mod strømmen. Den kommunistiske »højre«-og »venstre«-oppo-

sition i 30'emes Danmark. (Einhart Lorenz). 30/ 65-68.

Biographisches Handbuch der deutschsprachigen Emigration nach 1933. Bd. 1: Poli-

114



tik, Wirtschaft, öffentliches Leben (Steen Bille Larsen). 18/ 87-88 (se også 23 /74-
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