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Forsidebillede: 1989 er ZOO-året for den franske revolution. Billedet af bødde-
len er hentet fra »Socialdemokratiets århundrede«. Se Michael Seidelin Han-

sens artikel om den aktuelle diskussion: »Revolutionen lever og har det godt«.



Michael Seidelin Hansen

Revolutionen lever og har det godt

ZOO-året for den franske revolution har givet anledning til en

nærmest eksplosion af bøger,konferencer; kollokvier etc. I

Frankrig har forskningen i de seneste 15 år været domineret

af et opgør med den marxistiske revolutionsforskning,der el-
lers har domineret i snart 100 år. Men marxistiske forskere
har i de senere år taget udfordringen op. Resultatet er en for-
nyelse a f den franske revolutionsforskningog en tilnærmelse

mellem forskellige skoler og traditioner med en udvidelse af
forskningsgrundlaget til følge. Mentalitets- og kvindeforsk-
ningen spiller en stadig større rolle. Men det er stadig funda-
mentale spørgsmålsom massemes rolle i revolutionen, de

sociale bevægelsersbetydning,jacobinismens klassemæssige
grundlag og terroren som politisk instrument, der giver an-

ledning til de heftigste kontroverser. Flere historikere frem-
hæver revolutionens betydningfor arbejderbevægelsensbe-

vidsthedsdannelse og den jacobinske ideologi som inspira-
tor for det 19. og 20. århundredes revolutionære bevægelsen'
bøger og artikler, der også i høj grad knytter an til aktuelle

politiske og ideologiske diskussioner. Denne artikel forsøger
at redegørefor denne forskning og de seneste års debatter 0m

revolutionen og dens betydning for det moderne franske
samfund og fransk og international arbejderbevægelsei dag.
Mange har forsøgt at begrave den franske revolution. Men

midt i ZOO-året må en nøgtem konstatering være, at den sta-

dig lever og ovenikøbet har det godt.

En af plakaterne fra præsidentvalget i 1981 viser et portræt af François Mit-

terrand. Plakaten får ham til at stå grafisk klart frem på en -spraglet bag-
grund, der ved et nærmere øjekast viser sig at være illustrationer fra den
franske venstrefløjs kampe fra 1789: dansende revolutionære træder Car-

magnole-dansen i 1789. Tekstilarbejdernes opstand i Lyon 1831. Kommu-
narderne i 1871. Portrætterne af J aurês og Léon Blum og en overskrift fra
det socialistiske dagblad Le Populaire i 1936: »Folkefronten triumferer«.
Sidste etape inden portrættet af Mitterrand er en af plakaterne fra maj 68



med parolen: »La lutte continue«, kampen fortsætter. Under portrættet af

Mitterrand står et citat fra den tale, Mitterrand holdt, da han blev indsat
'

som præsident: »Vi har så meget at udrette«.

Plakaten er et godt eksempel på den franske venstrefløjs og arbejderbe-
vægelses selvforståelse som bærere af en demokratisk tradition, som går

tilbage til revolutionen i 1789. Den er også interessant ved at vise Mitter-

rands og socialisternes påberåbelseaf denne arv, som kommunisterne el-

lers har forsøgt at tage patent på.
I anledning af ZOO-året for den franske revolution har Mitterrand og So-

cialistpartiet fået lejlighed til igen at fremstille sig som videreførere af den-

ne tradition. Mitterrand selv har understreget nødvendigheden af at fejre
revolutionen »som et hele«. Hermed har han klart taget afstand fra de

kræfter, der nok vil fejre revolutionen, men begrænser sig til at fejre be-

stemte dele af den, feks. menneskerettighederne.
Nu er en ting festligholdelsen af en rund fødselsdag. Her er stærke kom-

mercielle interesser også involveret, ligefra forlags- til souvenirbranchen.

Noget andet er spørgsmålet,om den franske revolution stadig spiller en

rolle i fransk arbejderbevægelses og venstrefløjs politiske og ideologiske
overvejelser?

Den har i hvert fald gjort det. I en oversigtsartikel i tidsskriftet l, Histoire

(et fremragende eksempel på populær formidling af historieforskningen)
giver Michel Winock et billede af det franske venstres forhold til revolutio-

nen'. Demokratiet, menneskerettighederne og lighedsfilosofien har funge-
ret som fælles tankegods og inspirator for demokratiske bevægelser og ar-

bejderbevægelsen siden 1789. Det gælder ikke alene for den franske arbej-
derbevægelse. Ritt Bjerregaard nævnte netop disse begreber i sin tale i

Fælledparken 1. maj 1989 og i tre TV-udsendelser i DR i maj 1989. Folkets

deltagelse og rolle i det politiske liv har været et politisk stridsemne siden

1789. Spørgsmåletom republik eller monarki blev i Frankrig først afklaret i

1880' erne med republikanernes sejr. Festligholdelsen af 100-året blev der-

for én stor henvisning til revolutionens universelle demokratiske og huma-

nistiske idealer.

100-året blev altså ogsåbrugt politisk, som Pascal Ory har vist detz.

Men i modsætning til nu stod arbejderbevægelsen og venstrefløjen sam-

let om vurderingen af begivenhederne 100 år tidligere. Det er langt fra til-

fældet nu.

Især tidligerevenstrefløjshistorikereomkring FrançoisFuret har forsøgt
at bruge ZOO-året i den aktuelle politiske debat til at opfordre til en »nor-

malisering af det politiske liv i Frankrig«. I næsten 200 år har revolutionen

været en konstant reference i det politiske liv i Frankrig, og den politiske
adfærd har på afgørende punkter været bestemt af stillingtagen til princi-
pielle spørgsmål,som kan føres direkte tilbage til revolutions-problematik-
ken. Tiden er inde til at »afslutte den franske revolution«, skrev François
Furet i en pamflet udgivet op til 200-året3.

Furets bog, der opfordrede til en samling af de politiske kræfter omkring
centrum, gav anledning til voldsom debat. På venstrefløjen betød den, at
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en række af Socialistpartiets topfolk rykkede ud med artikler og bøger, der

tog afstand fra Furet. Den skarpeste reaktion kom fra en af præsident Mit-

terrands tidligere rådgivere,Régis Debray. I en bog med den sigende titel,
Republikken leve, gjorde Debray opmærksom på,at republikken og de re-

volutionære traditioner repræsenterer nogle idealer og en politisk kamp
for demokrati og social retfærdighed, som stadig er aktuel'.

Franske historikere -

og intellektuelle i det hele taget deltager i langt høje-
re grad i den politiske debat end det er tilfældet i Danmark.

Det er derfor ikke overraskende og heller ikke noget nyt, at revolutions-

historikere meget aktivt kaster sig ind i den politiske debat. Det gælder
også ZOO-årets frontfigurer, først og fremmest François Furet, men også
Michel Vovelle.

Men de tager begge kraftigt afstand fra mediernes meget forenklede for-

søg på at reducere diskussionen om revolutionen, dens baggrund og forløb,
til uenighederne mellem Furet og Vovelle. Det gør de bl.a. fordi de trods

fortsatte store forskelle i vurderinger og metode på flere måder har nær-

met sig hinanden. Den meget bastante konflikt, der herskede mellem »re-

visionisterne« med Furet i spidsen i begyndelsen af halvfjerdserne, og
»marxisterne« anført af Albert Soboul, er blevet afløst af en dialog og gen-

sidig inspirations.
François Furet startede sammen med Denis Richet opgøret med den

den marxistisk dominerede franske revolutions-forskning i 1965 med ud-

sendelsen af værket La Revolution française i to bind”.

De to historikere bekendte kulør fra første linie i bogen: »Bastillen har i

for lang tid lukket det gamle regime inde i sin symbolik«. Revolutionen

skulle ses som en fortsættelse af udviklinger, der var i gang, ikke som det

massive, socialt betingede brud, de marxistiske historikere præsenterede
den som. Et andet vigtigt budskab i bogen var afvisningen af revolutionen

som »en blok«, således som lSOO-tallets republikanere (f.eks. politikeren
Clemenceau og historikeren Michelet), havde fremstillet den. Furet og Ri-

chet pegede på tre revolutioner: den parlamentariske revolution med ind-

kaldelsen af stænderne og en grundlovgivende forsamling, borgerskabets
(parisernes) oprør og bøndernes revolte. De var alle tre betinget af struk-

turelle udviklinger i Fancien régimes franske samfund. Den politiske krise

op til 1789 bidrog til, at de kom til udtryk samtidig.
Endelig lancerede Furet og Richet tesen om forløbet i årene 1793 og

1794 som en »dérapage« (udskridning), hvor idealerne og det politiske
grundlag fra 1789 blev svigtet. Hvor den marxistiske tradition understreger
nødvendighedenaf den »revolution i revolutionen«5,både Robespierre og
Saint Just talte om, stiller Furet løbende i sin forskning spørgsmålet,om

denne udvikling var nødvendig for revolutionens overleven.

Disse tre hovedpunkter har stået i centrum for en til tider voldsom dis-

kussion om revolutionen og revolutionsforskningen siden 1965. Udgangs-
punktet for diskussionen blev dels Sorbonne-universitetets lærestol i revo-

lutionshistorie med Albert Soboul som professor og inspirator for den
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11. juli 1792 blev fædrelandet erklæret i fare. Diskussionen om den indre og ydre fare som en

forklaring på rædselsregimet deler stadig revolutionshistorikeme i to lejre.



marxistiske fløj (fra 1982 Michel Vovelle), dels Ecole des Hautes-Etudes

omkring François Furet. Ideerne kom til udtryk i hhv. Annales historiques
de la Révolution française med udgangspunkt i »Sorbonnemarxisternes«

forskning og Femand Braudels Annales (Economie, Société, Civilisa-

tions).
Marxisterne, (der også omfattede ikke-marxister) fik et hårdt slag. »En

hel generation blev hårdt ramt af dette angreb, kombineret med en ny tids-
ånd, og af de nye Annalers succes«, skriver Michel Vovelle i det historio-

grafiske afsnit af hans ZOO-års »dictionnaire«, der kan ses som en konkur-
rent til Furets9. Med tidsånden tænker Vovelle utvivlsomt på kommunis-
ternes stadig løsere greb om de intellektuelle, der netop tog til fra midten
af tresserne.

Det hårde slag er miljøet omkring Soboul og nu Vovelle først ved at

overvinde nu. Det er ikke mindst sket ved, at de har taget noget af kritikken
til efterretning og lært at bruge den. Det holdt hårdt. De første »ortodok-
se« reaktioner var ligesåvoldsomme som Furets angreb på den hidtil domi-
nerende forskning. En af Sobouls nærmeste medarbejdere, Claude Ma-

zauric, svarede igen i en stor artikel”. Kritikken er relativ blid hvad angår
Furet/Richets analyse af l'ancien régime. Den betegner de i forordet til
den nye udgave af deres bog karakteristisk nok også som en af svaghederne
i bogen.
Mødet mellem »de tre revolutioner« og dermed afvisningen af revolutio-

nen som en blok udsprunget af social nød, borgerskabets nye sociale og
politiske aspirationer og en fælles implicit søgen efter politisk og social

retfærdighed trænger Mazauric i defensiven. I få linier fastslår han, at Fu-

ret/Richets tese har den kvalitet, at den afliver ideen om en subjektiv alli-

ance mellem forskellige aktører i sommeren 1789. Hermed tager Mazauric

afsked med et af de idealistiske elementer i den marxistiske revolutions-

forskning, nemlig den implicitte påstand om en erkendelse af politisk og
social undertrykkelse, der pludselig besjælede borgere, bønder, håndvær-
kere og dele af adelen fra Marseille til Calais i 1789.

Mazauric og med ham en række andre marxistisk orienterede historike-

re har siden 1965 rettet hovedkritikken af Furet mod teorien om dérapage,
udskridning. Kritikken er gåetpåbegrebet, som er upræcist.Nogle har stil-

let spørgsmålet:Dérapage, udskridning, i forhold til hvad ? Det er et af de

centrale spørgsmål,der er gået som et spøgelse gennem revolutions-debat-

ten siden 1965. Både i det citerede værk, men også i senere bøger har Furet

fremstillet »den jacobinske republik«og især årene 1793-94 som en ren ne-

gativ og overflødigperiode, der afsporede ideerne og idealerne fra 1789".
Furets historiograñske rødder er Toquevilles liberale, politisk-filosofi-

ske syn på revolutionen og dens baggrund. Toqueville så revolutioner som

folkelige reaktioner på nye muligheder, og ikke som udtryk for desperation
og fastlåste situationer. Han pegede på den økonomiske fremgang, der

prægede Frankrig i årene op til revolutionen sammenkædet med oplys-
ningsfilosofiens tro på, at tingene kunne ændres. Ifølge Toqueville er det i



dette klima, revolutionen bryder ud fremprovokeret af en række kriser i

det politiske system.
Der er således i bund og grund tale om en kontinuitet og ikke et brud. Det

bliver ogsåFurets udgangspunkt overfor marxisternes brudteori.

Svaret fra marxisterne er kommet ved flere lejligheder. I indledningsaf-
snittet til sin store bog om La Civilisation et la Revolution française12går
Albert Soboul voldsomt i rette med Furet.

For det første understreger Soboul den franske revolutions speczficitet,
mens Furet og en række nyere forskere fremhæver nødvendighedenaf at

se den som et led i en række revolutionære omvæltninger. Især peger de

på den amerikanske revolutions betydning for udviklingen i Frankrig.
Soboul tildeler ikke den amerikanske revolution nogen rolle med den

argumentation, at der var tale om nogle rent politiske forandringer, mens

den franske revolution tilbundsgåendeforandrede samfundet. Her gør So-

boul sig nok skyld i en undervurdering af den amerikanske revolution, ikke

mindst dens demokratiske karakter og dens betydning som en liberal m0-

del i det 19. århundrede. Han gør sig også nok - men i fuld logik med sig
selv - skyld i en overvurdering af den franske revolution, i hvert fald når

man ser på de sociale resultater af den.

Den franske revolution var en revolution, ledet af borgerskabet, som

især bønder og tildels håndværkere og småfolk sluttede sig til. Der var tale

om en alliance, der hang politisk sammen grundet principielle interesse-

sammenfald.

Der var derfor også tale om en folkelig revolution, fastslår Soboul i mod-

sætning til Furet, der i hele sin forskning har understreget eliternes rolle.

Der eksisterede i 1789 ikke en så sammentømret fransk elite, at den kunne

gennemføre en politisk omvæltning, mener Soboul. Her går han stik imod

den overvejende angelsaksiske forskning, der fra Alfred Cobban til Colin

Lucas mener at kunne påvise en økonomisk og politisk samhørighedmel-

lem det jordejende aristokrati og et nyt rentier-borgerskab”.
Hvad angården anden side peger Furet på de både objektive og subjek-

tive interesse-modsætninger i den revolutionære alliance. Både i sit nye
værk i Hachettes Frankrigs-historie og i Dictionnaire Critique gør han det

bl.a. med udgangspunkt i nogle skarpe portrætter af den jacobinske bevæ-

gelse og Robespierre. Furets ærinde er i høj grad at vise ufolkeligheden hos

de jacobinske ledere, der nærmest karikeret fremstilles som forløbere for

senere revolutionære bevægelsersapparatfolk.
Konflikten mellem »traditionalister« og »revisionister« ender i spørgs-

målet om eliternes og folkets rolle uafgjort. Eliternes rolle i den franske

revolution kan ikke undervurderes . Til gengæld kommer folkets deltagel-
se til at spille en afgørende rolle. Det gælder den direkte i form af små-

handlendes og lønmodtageres deltagelse i bevægelserne både før og efter

sommeren 1789. Den deltagelse var betinget af dels frygt for en omorgani-
sering af markedet, dels en tiltagende fattigdom, der ramte mindst en tre-

diedel af lønmodtageme. Lefevbre, Georges Rude” og Arlette Farge” har

vist dels denne direkte deltagelse, men også betydningen af »frygten for

7



folket« i de regerende lag. Indirekte var folket altså også en afgørende ak-

tør i den revolutionære proces.
Brud eller kontinuitet? Folket havde ikke været passivt før 1789, som

den amerikanske historiker Charles Tilly viser det i sin fascinerende bog
om folkelige oprør i Frankrig fra 1600 til vore dage”.Men bruddet bestod i,
at folket for første gang gjorde det i alliance med en anden kraft i samfun-
det.

Et andet fundamentalt element består i, at der i dele af folket var udvik-
let en revolutionær bevidsthed. Georges Lefebvre beskrev den som dob-
belt - håb og frygt, fremtid og fortid. I en vigtig bog fra 1985 undersøger
Michel Vovelle - hvis speciale udover revolutionen er mentalitetshistorie -

ligesom Tilly forudsætningerne.
I en række kapitler analyserer Vovelle jacobinere og sansculotter. Mi-

chel Vovelle viser sans-culotterne som produkter af en dobbelt bevægelse
-tilknytning til en række af l'ancien régimes økonomiske strukturer (f.eks.
håndværksgilderne)- og vundet for kravet om politiske reformer. Den re-

volutionære mentalitet studeres bedst på stik, malerier etc., og den udtryk-
kes i Napoleons Code Civil, der bliver grundlaget for det franske retssam-

fund og som fastlægger de juridiske fundamenter for dagligdagen, for æg-
teskaber, arv, døden etc. Code Civil repræsenterer et brud med det hidtidi-

ge juridiske grundlag for livet i 1700-tallets Frankrig, og den afspejler trods
sin udpræget højborgerligekarakter, at revolutionen ogsåbetød et brud på
det mentalitetsmæssigeområde: franskmændene fik fra revolutionsårene
en anden holdning til livet og døden end før, konkluderer han.

Vovelles bog er et gennembrud i mentalitetsforskningen og samtidig et

eksempel på den fornyelse, den marxistiske tradition har undergåeti de

seneste år.

Spørgsmåletom »dérapage«hænger snævert sammen med hele diskus-

sionen om det folkelige element i den franske revolution. Er udgangspunk-
tet - som f.eks. Sobouls og med ham hele den socialistiske tradition fra

Jean J aurês og frem - en understregning af den folkelige deltagelses betyd-
ning, får hele diskussionen om dérapage en anden drejning.

Jacques Solé erklærer i kapitlet om »un dérapageévitable?« i hans alle-

rede citerede historiografiske værk, at det er vanskeligt at svare entydigt på
spørgsmåletom uskridning. Men hans gennemgang af de seneste tyve års

forskning i revolutionen, hvor bl.a. amerikanske historikere har interesse-

ret sig specielt for denne problemstilling (mange i »marxisternes« favør,
som Vovelle nævner det ihans historiografiske kapitel i l

*

Etat de la Fran-

ce), tegner et klart billede af en afvisning af Furets tese.

I hele dette spørgsmålbygger Solé meget på den amerikanske historiker
Donald Sutherland”. Sutherlands Udgangspunkt er, at situationen i 1790
var borgerkrigslignende på trods af oppositionens splittelse. Inflationen

forøgede fattigdommen i byerne. Skattesystemet var stadig tungt at bære

for bønderne, der fra 1790 betalte højere skatter end før revolutionen. Kun

derigeste jordejere og velstående selvstændige i byerne havde økonomisk

udbytte af den grundlovgivende forsamlings politik. I provinsen, f.eks. i
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Sydfrankrig, blussede i 1790 de ulmende konflikter mellem katolikker og

protestanter ud i lys lue. Hæren var i opløsningmed en stribe mytterier i

løbet af 1790. Endelig var oppositionen nok splittet, men i flere sammen-

hænge effektiv, f.eks. i manipulationen af de katolske massers blodige

kampagner mod protestanterne i Sydfrankrig.
1790 var med andre ord ikke - som Furet ellers betegner det - »det lykke-

lige år«. Det er Solés konklusion på grundlag af den nyeste forskning. Men

i gennemgangen af jacobinerne og i det hele taget radikaliseringen af det

parisiske borgerskab er han mere »furetsk« end »soboulsk« ved at fremhæ-

ve den ideologiske og idemæssige andel af denne mobilisering på bekost-

ning af den sociale. Endelig fremhæver han spørgsmåletom den katolske

kirkes rolle, konkretiseret ved kravet om præsternes edsaflæggelse,som en

mobiliserende faktor på både den revolutionære og kontra-revolutionære

side.

Rædselsherredømmet eller la Terreur er det mest opsigtsvækkendeog

chokerende element i den »udskridning«,Furet taler om. I opslaget om La

Terreur i Dictionnaire critique de la Revolution française advarer Furet

mod hvad han kalder den lette forklaring, nemlig først og fremmest at se

rædselsherredømmet som en reaktion på indre og især ydre fjender, som

den traditionelle historiografi og hovedparten af de franske skolebøger gør

det. De politiske interesser i denne synsvinkel er åbenbare, fremhæver Fu-

ret.

Han ser rædselsherredømnet som et bevidst udtryk for magtudøvelse,
hvis forskellige etaper man kan sætte datoer på startende den 5. september
1793 og kulminerende med loven af 22. prairial 1794, der satte normal juri-
disk praksis ud af kraft, og orde den revolutionære domstol til et rent

politisk organ.
La Terreur, siger Furet, er en uadskillelig del af den franske revolutio-

nære kultur fra 1789. Et af hovedprogrampunkterne i denne kultur var re-

genereringen af mennesket, hvorved revolutionen får et moralsk/religiøst

indhold, som Robespierre symboliserer: den ideelle republik kræver ideel-

le mennesker.

For det andet betragter Furet la Terreur som et udtryk for politisk vo-

luntarisme: det lå i hele revolutions-ideologien, at hvert individ kunne og

havde ret til at skabe eller genskabe den menneskelige verden. I denne

moralske voluntarisme lå også retten til at fjerne alle forhindringer på ve-

jen til skabelsen af det ideelle menneske eller det ideelle samfund.

Endelig afløser folket kongen som den suveræne hersker. Magten er

udelelig og folket optræder derfor pr. definition som en enhed. Definitio-

nen holdt blot ikke i virkelighedens verden, og diktatur og terror blev der-

for et legitimt middel til at sikre denne enhed og dermed styrke den folkeli-

ge legitimitet, skriver Furet.

Arven fra rædselsregimet har forrådnet det politiske liv i Frankrig i hele

det 19. århundrede, skriver Furet. Hans analyse af rædselsregimet har haft

stor indflydelse på den politiske diskussion i Frankrig siden slutningen af

tresserne med sidestillingerne af jacobinisme/kommunisme,Terreur/bol-
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chevisme, stalinisme og ideerne om en samfundsmæssigomvæltningbase-
ret påpluralisme og menneskerettigheder overfor diktatur og politisk vold.

Denne analyse står i diametral modsætning til den (gammel)marxistiske
repræsenteret af Soboul. Han ser i alle sine værker la Terreur som et nød-

vendigt svar på det kontrarevolutionære pres indefra, angrebene udefra og
som en drivkraft i revolutionen i den indre kamp mellem dens forskellige
fraktioner. Eller, som Robespierre udtrykte det 5. februar 1794: »Le res-

sort du gouvemement populaire en revolution est la vertu et la terreur: la
vertu sans laquelle la terreur est funeste, la terreur sans laquelle la vertu
est impuissante«(den folkelige regerings drivkraft i revolutionen er dyden
og terroren: dyden uden hvilken terroren er ødelæggendeog fordærvende,
terroren uden hvilken dyden er magtesløs).

Furets analyse af terrorperioden, dens baggrund, forløb og aktører er

primært politisk. Soboul kom med sine ofte sociologisk og geografisk fun-
derede studier af sansculotterne dybere ind i den parisiske radikalismes
univers og virkelighed. Han viser derfor ogsåde modsatrettede tendenser

og interne stridigheder i den revolutionære bevægelse.
Hos Furet mangler de revolutionære kød og blod og bliver derfor til ka-

rikaturer af Furets billede af revolutionære fra sansculotterne i 1789 til
sandinisteme i 1989. Hans portræt af Robespierre både i Dictionnaire cri-

tique og i La Révolution 1770-1880 nærmer sig karikaturen (ligesom forøv-
rigt Wajdas portræt af l'Incorruptible, »den ubestikkelige«,i filmen Dan-
ton et Robespierre).

Soboul derimod er leverandør af revolutionære karikaturer og af en

række besværgelser over de revolutionæres ret til i fremskridtets navn ,at
bestemme over liv og død. Furet har ret i sin kritik af denne meget revolu-
tions-romantiske hyldest til la Terreur når han understreger, at den hurtigt
mistede sit folkelige fundament i og med, at den i Robespierres diktatur
vendte sig mod de politiske kræfter (feks. Hébert), der pressede på for at

styrke det folkelige element i revolutionen.

Den overlevede i myterne og dermed i den revolutionære bevidsthed i

kraft af veltalenhed og dygtig brug af revolutionær fraseologi uden ind-
hold. Ogsåpå det grundlag blev terror-årene 1792-94 ukritisk assimileret af

den socialistiske bevægelse i 1800-tallet og senere, skriver Furet i sit be-

mærkelsesværdige forord til den franske udgave af Tony Judts bog om

marxismen og det franske venstre”.

I kapitlet om »venstrefløjen i Frankrig« lykkes det Tony J udt at give en

kort, men præcis karakteristik af den franske arbejderbevægelses forhold
til den revolutionære arv.

Judt understreger bl.a., at arbejderbevægelsenisær fra 1870eme i allian-
cen med det liberale borgerskab nok kommer ud af den politiske isolation
fra Pariser-kommunen, men samtidig ukritisk sætter lighedstegn mellem
dette liberale borgerskabs ustandselige henvisninger til de revolutionære
traditioner og dets reelle politiske programmer. Eller sagt med andre ord:

ogsåefter at monarkisteme er slået i slutningen af 1870erne og republikken
stabiliseret betragter arbejderbevægelsenautomatisk republikken og den
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republikanske bevægelse som en progressiv størrelse uden at problemati-
sere det reelle indhold bag talerne om ligheden og broderskabet.

Senere overtager dele af arbejderbevægelsendele af denne revolutio-

nære fraseologi og dyrkelsen af de revolutionære idealer, som til en vis

grad bliver en substitut for handling. »...det moderne Frankrig er den før-

ste europæiske nation, som opbygges på en bevidst revolutionær doktrin.

Troskaben overfor denne doktrin er en del af venstrefløiens identitet i

Frankrig«,skriver Tony Judt (s. 20).
Debatten om la Terreur er stadig præget af en politisk og ideologisk stil-

lingskrig. Michel Vovelle har formået at komme ud af denne fælde. Han

giver i sin bog om den revolutionære mentalitet19 en dybere analyse af den

revolutionære mentalitet og selvforståelse end både Furet og Soboul. Vo-

velle knytter sansculotternes politiske og kulturelle adfærd og selvforståel-

se sammen med gamle traditioner, og placerer dem og deres politiske akti-

vitet i både l' evênement, begivenheden, i 1792-94, og i la longue durée.
Hermed kommer vi samtidig til bedre at kende og forstå den politiske

radikalismes væsen, dens folkelige baggrund og dens afmagt overfor den

manipulation og siden undertrykkelse, den blev udsat for fra netop de poli-
tiske kræfter, den havde bidraget til at bære frem.

Furet stiller sig udenfor selve revolutionens dynamik og forestiller sig en

udvikling på grundlag af situationen og udgangspunktet i 1789 (og det lange
forløb, longue durée), der fører op til 1789, både økonomisk og politisk/
ideologisk. Marxisterne -

og med dem en række historikere med en anden

metodisk og ideologisk baggrund - stiller sig i selve revolutionen og analy-
serer dens dynamik og reaktioner på f.eks. presset udefra, feks. oppositio-
nen og den hellige alliance mod Frankrig.

Det er en historie, der i højere grad privilegerer begivenheden. Det er

derfor ikke noget tilfælde, når Soboul i forordet til La civilisation et la ré-

volution française citerer Saint-Just: »La force des choses nous conduit

peut-etre å des résultats auxquels nous n, avions point pensé«.(Kendsger-
ningerne fører os måske til nogle resultater som vi ikke havde tænkt på).
Soboul gør sig derfor i revolutionsforskningen til talsmand for I' histoire

évenementielle overfor Furets syn præget af la longue durée.
Senest har Michel Vovelle med sine mentalitetshistoriske studier og sine

analyser af det religiøsespørgsmålvist, at der ikke er tale om et enten-eller,
men et både og”.

Med den meget bramfri overskrift, »Fichez-nous la pais avec la guilloti-
ne« (lad os så få fred for den guillotine) har historikeren Maurice Agulhon
i en artikel i de franske folkeskolelæreres ugeblad givet sit bidrag til debat-

ten". Agulhon, der bag sig har en række studier af den republikanske ide i

Frankrig”,afviser i få 0rd Furets teser: den franske revolutions demokrati-

ske erobringer kom ikke af sig selv eller af kongens og adelens gode vilje.
De blev tilkæmpet. Han afviser den som han siger »aktuelle ide« om, at la

Terreur var en en logisk konsekvens af selve de revolutionære principper
fra 1789 som ubegrundet. Agulhon foretrækker den klassiske tese om en

optrapning af konflikter som resultat af det kontra-revolutionære pres.
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Saint-Just var den af de revolutionære ledere, der klarest forstod revolutionens indre dyna-
mik. »De, der kun laver en halv revolution, graver deres egen grav«, udtalte han i april 1794.
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Han bortforklarer ikke selve rædselsregimets hårde fremfærd, men under-

streger nødvendigheden af også at se den i samtidens lys. Volden var på
begge sider og en del af samtidens virkelighed. Den var en del af »de gamle
tiders verden, hvor lidenskaberne var brutale, mentaliteten barsk, hvor li-

vet var kort, altid truet og let foragtet. Men det er netop disse tider revolu-

tionen ville have os ud af og som den rent faktisk også fik os ud af«.

I en anden artikel, i Pierre Noras første bind om republikken i Les lieux

de la mémoire, minder Agulhon om, at det var »1789 som havde grundlagt
princippet og løbet risikoen ved at gennemføre det lokale demokrati«, alt-

så det kommunale selvstyre overalt i Frankrig”.Også Jacques Solé minder

i et helt kapitel i det omtalte historiografiske arbejde om revolutionen som

grundlægger af de demokratiske institutioner i Frankrig”. Hvor oplagte
disse konstateringer end synes at være er det godt at minde om dem i et

politisk og delvis historiografisk klima, hvor nøgleordene om 1789 er dikta-

tur og terror.

Maurice Agulhons forskning er præget af en dobbelt inspiration: marxis-

men og Annales-skolen (hvis grundlæggere også var påvirket af marxis-

men, som f.eks. Braudel selv har understreget det). Politisk har han gen-
nemlevet den samme proces som François Furet (medlemsskab af og brud

med det kommunistiske parti). De har begge i artikler og interviews under-

streget betydningen af denne erfaring, både positivt og negativt. Men hvor

Furet har valgt et frontal-angreb på den kommunistisk dominerede revolu-

tions-forskning har Agulhon foretrukket en dialog.
Den er lettet af, at der også er sket en udvikling i den marxistiske revolu-

tions-forskning. Allerede Soboul gjorde op med det kommunistiske partis
fremstilling af sansculotterne som det moderne proletariats første repræ-
sentanter. Det gav forøvrigt Soboul store problemer med det kommunisti-

ske partis ledelse, der blandt meget andet også mente at sidde inde med

den endegyldige indsigt i den franske revolutions historie.

Sobouls opgør med denne tese skete i høj grad som et resultat af Furets

forskning. Det er ikke den mindste af Furets fortjenester, at den marxisti-

ske revolutionsforskning blev tvunget til et opgør med det meget politisk
betingede sociale og økonomiske (eller økonomistiske) udgangspunkt, der

i længden hindrede udvikling og nytænkning.
Efter Sobouls død har Michel Vovelle sat vandtætte skodder mellem

revolutions-forskningen og udnyttelsen af den i partipolitisk øjemed. Med

sin egen forskningsmæssigebaggrund i mentalitetshistorien har Vovelle

bragt nye metodiske overvejelser og nye forskningsvinkler ind i den marxi-

stiske revolutionsforskning. Der er langt til en konsensus mellem feks. Fu-

rets og Vovelles synspunkter (det ville også være trist). Men man er også
langt fra den skyttegravskrig, der prægede revolutionsforskningen i Frank-

rig ved udgivelsen af Furet/Richets revolutionshistorie og årene efter. Og
det er til gengæld glædeligt.
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Abstract. Seidelin Hansen, Michael: Die Revolution lebt und hat es

gut.Arbejderhistorie, 33 (1989)
Im Artikel wird die Diskussion zwischen der marxistischen Inter-

pretation der französischen Revolution (Soboul, Vovelle u.a.) und

der »revisionistischen« (Furet, Richet etc.) in den letzten 25 Jah-

ren untersucht. Die Revolution und ihre Interpretation hat für die

französische Arbeiterbewegung eine wesentliche Rolle gespielt,
insbesondere für den revolutionären Flügel, in den letzten Jahren

auch für die erstarkende sozialdemokratische Richtung. Diese Be-

deutung wird in der wissenschaftlichen Diskussion - die weitge-
hend von ehemaligen Kommunisten bestritten wird - reflektiert.

Als Ergebnis der Diskussion ist eine Erneuerung der französischen

Revolutionsforschung, u.a. durch Mentalitäts- und Frauenge-
schichte, zu verzeichnen. Obgleich auf einigen Gebieten eine An-

näherung zwischen den verschiedenen Schulen bemerkbar ist,
werden gundsätzlicheProbleme wie die Rolle der Massen in der

Revolution, die Klassengrundlage der Jacobiner und der Terror

als politisches Instrument weiterhin kontrovers diskutiert.



Hanne NørregaardHansen

Frederik Dreier set med socialdemokratiske briller.

En historiografisk oversigt 1

Frederik Dreier, »Danmarks førstesocialist«, har til trods for
sin reelle betydningsløshedfor den socialdemokratiske ar-

bejderbevægelse- som først opstod 20 år efter hans død -

haft relevans for bevægelsens egen historieopfattelse 0g

-skrivning Det er dette aspekt, der undersøgesher, og artik-

len er således et bidrag til Socialdemokratiets idehistorie.

Forfatteren har tidligereudarbejdet en Dreier-bibliografi,og
er nu ved at forberede en udgivelse af Dreiers samlede vær-

ker.

Frederik Dreier (1827-53) er en omstridt skikkelse i arbejderbevægelsens
historie, fordi han tilhørte 1840-1850'ernes bevægelse, d.v.s. arbejderbevæ-
gelsens tidligste fase. Bør han som sådan med i partihistorierne? Vedken-

der Socialdemokratiet sig en forbindelse til Frederik Dreier, eller begyn-
der verden først i 1871 med Louis Pio?

I sin bog om den socialdemokratiske idéhistoriske udvikling hævder
Niels Ole Finnemann, at Frederik Dreier er den person, der har anslået de

temaer, som den socialdemokratiske arbejderbevægelsesiden har koncen-

treret sine ideologiske diskussioner omz; derimod ser Finnemann ikke

Dreier som særlig betydningsfuld, hverken for sin samtids eller 1870'emes

organisatoriske bestræbelse (s. 15).
Spørgsmåleter, hvilke holdninger til Frederik Dreiers organisatoriske

og ideologiske aktualitet, der er kommet til udtryk i den socialdemokrati-

ske historieskrivning. Hvordan har opfattelsen af Dreier været inden for

en socialdemokratisk forståelsesramme, i parti-officielle skrifter eller

skrifter udarbejdet af partimedlemmer/sympatisører?Det er emnet for

denne artikel. Den socialdemokratiske bevægelseslitteratur om Dreier,
der i det følgende vil blive behandlet kronologisk, er af vidt forskellig ka-

rakter, både hvad angåromfang og genre: Fra afsnit i partihistorien til vi-

denskabelige artikler3. Denne forskellighed har jeg prøvet at tage højde for

bl.a. ved at trække temaer frem, der er fælles for bidragene.
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Social-Demokraten

I arbejderbevægelsens vanskelige år 1877-80 kan vi se begyndelsen til be-

vægelsens officielle interesse for Frederik Dreier. I 1877 blev der i Social-

Demokraten bragt et genoptryk af tre af Dreiers skrifter (Folkenes Frem-

tid og Fremtidens Folkeopdragelse, begge fra 1848, Aandetroen og den frie

Tænkning fra 1852) i deres helhed. Desuden - som indledning - artiklerne

»Capitalog Arbejde« og »Frankrigs sociale Historie«, begge fra tidsskriftet

Samfundets Reform, som Dreier skrev og udgav 1852-18534. Hele artikelse-

rien strakte sig - med få afbrydelser - fra den 19. juli til den 29. november

1877. Dreiers skrifter har udgjort et massivt indslag i avisen det år. Man

kunne have en mistanke om, at stofmangel var årsagentil, at skrifterne blev

brugt i så stort omfang. I den usikre tid har det måske været bekvemt at

finde en forfatter, der uden problemer -

og uden større forarbejde - kunne

indgåpå avisens siders. Der er tale om genoptryk uden redaktionelle for-

tolkninger eller bemærkninger. Alligevel finder jeg det dog værd at be-

mærke, at redaktionen har fundet Dreier central for tidens avislæsere.

1880 bragte Social-Demokraten over to artikler6 en biografisk skitse om

Dreier, hvori der henvises til genoptrykkene fra 1877. Selve indholdet lig-
ger tæt op af Rudolf Varbergs nekrolog over vennen i Fædrelandet, 18537.

Avisen har imidlertid et par tilføjelser, som er interessante i denne forbin-

delse. For det første gøres der et par steder opmærksom på, at arbejder-
klassen på Dreiers tid ikke havde været bevidst om sin situation, -

og at det

var årsagen til, at Dreiers agitation ikke fik så stor gennemslagskraft. For

det andet hedder det i en analyse af tidsskriftet Samfundets Reform: »In-

teressen for de sociale problemer var den gang her i landet overordentlig
svag, hvad man kan sige sig selv, når man ser, hvor ringe den er i dag. Og
dertil kom, at Dreier lige så lidt i sin måde at skrive på som i sine øvrige
forhold forstod at tage det nødvendige hensyn til sit publikum. Han skrev

ikke populært nok.« En temmelig direkte og central kritik af Dreier. Bla-

det mener, at Frederik Dreier kan bringes i erindring igen »...nu, da publi-
kum må antages at være i besiddelse af flere betingelser for at forstå ham

bedre end hans samtid i strengere forstand«. Hvorvidt Dreiers minde leve-

de videre blandt avisens læsere, er et ganske andet spørgsmål,der ikke skal

kommenteres nærmere her, Men Social-Demokratens -

og dermed også i

stor udstrækning bevægelsen som sådan - meget åbne og bevidste hold-

ning til egen gennemslagskraft både i fortid og nutid er iøjnefaldende.

Peter Knudsen

»Socialismen i Danmark: en kon historisk oversigt over udviklingenaf den soci-

alistiske bevægelseiDanmark«, var titlen på to artikler, som forretningsfø-
rer Peter Knudsen offentliggjorde i Social-Demokraten ijuli 1883. Disse to

afsnit havde en særskilt undertitel: »Frederik Dreiers virksomhed«, og de

udgjorde ca. en tredjedel af hele artikelserien, der omhandlede tiden indtil

stiftelsen af Socialdemokratisk Forbund i 1878. Artiklerne var tilsammen

den danske del af en international arbejderbevægelsehistorie(på fransk),
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Træsnit af Fr. Dreier, udført af O.Andersen til den store panihistorie »Socialdemokratiets

Aarhundrede«, der udkom i tre bind i 1902-04. Værket er rigt illustreret, med adskillige por-
trætter som dette, der er fremstillet (efter forlæg) direkte til værket. Sammenlignet med et

daguerreotypi af Dreier giver træsnittet et romantisk og forskønnet udtryk.
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og de må betragtes som den socialdemokratiske bevægelses officielle hi-

storieskrivning”.
P.Knudsen indleder sine artikler med at slå fast, at Dreiers socialistiske

arbejde først begyndte i 1852. Dette år påbegyndtehan nemlig udgivelsen
af tidsskriftet Samfundets Reform, og han trådte da, efter Knudsens me-

ning, i en »nærmere og mere direkte forbindelse med den del af befolknin-

gen, arbejderne og middelstanden, hvis befrielse fra kapitaltyranniet hans

bestræbelser gjaldt«.P.Knudsen koncentrerer stort set sin opmærksom-
hed om Dreier som praktisk, politisk agerende og som udgiver af et »arbej-
derblad«. Der gives en påfaldendegrundig redegørelse for, hvorfor der i

Dreiers samtid ikke var tilslutning til hans ideer. P.Knudsen nævner både

sociale, økonomiske og bevidsthedsmæssige årsager til, at Dreier ikke

vandt tilslutning nok til at samle en bevægelse. Bl.a. at »de snævre småbor-

gerlige forhold muligvis har ort arbejderne mindre modtagelige overfor

socialismen«. Den resterende del- ca. halvdelen - består af en meget grun-

dig analyse og referat af Dreiers artikler »Capital og Arbejde«,De er helt

centrale for forståelsen af Dreiers teoretiske forudsætninger; man kan så-

ledes ikke sige, at P.Knudsen helt lader hånt om Dreiers teoretiske stand-

punkter. Til gengæld tager fremstillingen i stor udstrækning form af en

parafrase over Dreiers tekst, idet Knudsen søger at fremhæve de steder,
hvor han mener at kunne iagttage Dreiers forhold til de klassiske, marxisti-

ske begreber. Der er således kun indirekte tale om nogen vurdering eller

fortolkning af Dreiers teoretiske standpunkt.
I den anden artikel refereres til Dreiers mere generelle økonomiske og

politiske krav til en anden samfundsordning, også her som de kan læses i

Samfundets Reform. Som afslutning refererer P.Knudsen Dreiers ideer

om et arbejderparti - for størstedelens vedkommende er der tale om direk-

te citater fra Samfundets Reform9. P.Knudsen strejfer lige akkurat begre-
bet »arbejderforeninger«,stempler dem som småborgerlige,og foretræk-
ker i øvrigt at tie emnet ihjel. ›

Overskriften til artikelseriens næste del- »Fra bevægelsens genrejsning
i 1871 til Internationales opløsning« - tilkendegivet, at han vedkender sig
»arv og gæld« fra Dreiers periode, men ikke ser nogen kontinuitet fra den

tidligste fase til organiseringen i 1870'erne”. På de sidste fem linier omtaler
P.Knudsen for første gang Dreiers fødsels- og dødsdata. Først af disse lini-
er fremgår det, at vi her har at gøre med en person, der har været død i

mere end 30 år - en i konkret forstand helt fortidig skikkelse. P.Knudsen

forsøger hermed at aktualisere Dreiers ideer. Artikelserien er blevet karak-

teriseret som P.Knudsens forsøg på at »frugtbargørede historiske erfarin-

ger uden at lave en legitimerende historieskrivning«",og den karakteristik

udtrykker præcis, hvad afsnittet om Dreier fra Peter Knudsens hånd efter

min mening indeholder.

25 år senere -i 1908 - tager P.Knudsen indirekte afstand fra Frederik

Dreiers virksomhed og ideer, og kalder ham ñlantropisk teoretiker. Social-

demokratiets rolle i dansk politik var blevet ændret i løbet af de 25 år, og
dermed tilsyneladende ogsåopfattelsen af bevægelsens historie.
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Socialdemokratiets Aarhundrede

C.E.Jensen, mangeåriganmelder af litteratur ved Social-Demokraten, er

forfatter til afsnittet i den første partihistorie - Socialdemokratiets Aar-

hundrede, et rigt illustreret værk i to bind fra 1902-04 - hvori der gives en

over 100 sider grundig beskrivelse af alle aspekter af Dreiers liv”. Hele vær-

ket er disponeret således, at begivenhederne i 1848 nedtones markant,
mens arbejderbevægelsens organisering i 1871 betegner et højdepunkt i

1800-tallets politiske historie. Derfor indtager den tidlige arbejderbevægel-
se i 1840-50'erne ikke nogen central plads i forståelsen af udviklingen. For-

fatterens vurdering af Dreiers betydning ligger da også helt på linie med

P.Knudsens fra 1883: Dreiers indsats var »rigtig«set med deres øjne, men

desværre forgæves (s. 134). Jensen anlægger dog i visse tilfælde en anden

vurdering af Dreiers betydning end P.Knudsen, og det er især disse, der

skal nævnes her.

Som indledning slår Jensen udtrykket »Danmarks første socialist« fast

med syvtommersøm
-

og så vidt jeg har kunnet konstatere, er det udtryk
hermed lanceret for første gang. Dreier er blevet kaldt »socialist« (først og
fremmest af sig selv) og »socialdemokrat«, men hidtil ikke for den første. I

en noget højstemthensigtserklæringskriver C.E.Jensen, at han ikke vil be-

skrive Dreier som et geni, fordi han ikke ser hans rolle på denne måde, -

men allerede i erklæringens sidste linier har han frafaldet sine ord og rask

væk givet Dreier betegnelsen geni (s.45).
Denne ambivalens i holdningen til Dreier ses gentagne gange i fremstil›

lingen, og skønt Jensen gør meget ud af at forklare tidens almindelige soci-

ale og økonomiske forhold, og derved naturligt kunne bruge dette i en vur-

dering af Dreiers manglende gennemslagskraft, er det indtrykket, at forfat-

teren mest hælder til den forklaring, at Dreier var »forud for sin tid«.

Til forskel fra P.Knudsen lægger Jensen stor vægt på Dreiers skrifter,
der citeres fyldigt, og nogle perspektiver i de indeholdte synspunkter ridses

op
- måske længere,end de kan bære. I forbindelse med en omtale af Drei-

ers første skrift - Folkenes Fremtid -forsøger Jensen at vise, at Dreiers

tanker uafbrudt kredser omkring begrebet klassekamp, - dette nye begreb,
der »kort forinden var blevet slynget ud i verden gennem det kommunisti-

ske manifest« - men at det ikke lykkedes Dreier at gribe og fastholde dette

begreb. Påstanden står (som alt i værket, der hverken har noter eller litte-

raturhenvisninger) ganske udokumenteret, og den virker ikke overbevisen-

de”. Også forsøget på eksplicit at give en redegørelse for Dreiers teoretiske

grundlag -

og her nævnes Simonisternes og Proudhons skrifter, Marx, En-

gels og Max Stirner - svæver i luften”. I modsætning til P.Knudsen gør
Jensen ikke meget ud af tidsskriftet Samfundets Reform, der forekommer

nedprioriteret hvad angår citater. Det forholder sig derimod omvendt

m.h.t. Dreiers virksomhed i Foreningen for Arbejdsklassens Vel”. Her

valgte P.Knudsen at udelade omtale, hvorimod Jensen gør meget ud af at

trække Dreiers kritik af foreningen frem. Ideerne om et mere radikalt ar-

bejderparti stilles op som modsætning. Endnu i 1904 har Socialdemokratiet

(C.E.Jensen) et kompliceret og uafklaret forhold til organisering i form af
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foreningsdannelse. »Det gjaldt om en langt dybere gaaende omvæltning i

bevidsthederne, en helt ny samfundsopfattelse«,citeres Dreier for”.

Fremstillingen indeholder to tendenser: På den ene side skabes der di-

stance til Dreier ved at betragte ham som en historisk person, i andre sam-

menhænge fremhæves hans aktualitet. Den højstemte stil er karakteristisk

for hele værket, således også for afsnittet om Dreier, og der anvendes man-

ge litterære virkemidler.

Rudolf Nielsen I

Rudolf Nielsens bog Frederik Dreier: en studie i dansk åndsliv,der blev udgi-
vet af Socialdemokratisk Ungdoms Forbund i 192118 er et hidtil ret upåag-
tet, men interessant bidrag til litteraturen om Dreier. Af bogens forord

fremgårdet, at Rudolf Nielsen døde inden bogen udkom. Harald Jensen19

oplyser i forordet, at han har færdiggjort manuskriptet ved at indskrive
noter og forklaringer i teksten. Rudolf Nielsens aktivitet i SUF ses bl.a. af

artikler i ungdomsbevægelsens blad »Fremad«, hvor han skrev artikler af

historisk og oplysende karakter, - han synes at have været et kendt og af-

holdt medlem.”. Rudolf Nielsens lille bog er især original, fordi den er en

åndshistorisk studie, og derved berører andre områder end den øvrige lit-
teratur om Dreier. I afsnittet »Socialisten« beskrives Dreiers praktiske, po-
litiske virksomhed. Det er blevet et noget ujævnt afsnit, der falder lidt uden
for bogens øvrige, og det er tydeligt at de filosofiske aspekter ved emnet er

det primære for Rudolf Nielsen (5. 35-43). Denne interesse kombineret
med hans egen status som student kommer tydeligt til udtryk, dels i en »vi-

denskabelig«tilgangsvinkel, dels i en tendens til at markere egne studen-

terpolitiske synspunkter, der har bare et minimum af sammenhæng med
Dreiers studenterpolitiske synspunkter (s. 10,18).Den videnskabelige vin-
kel understreges af mange referencer til åndspersonlighedersom S.

Kierkegaard, Sibbern, P. Kropotkin, Herbert Spencer og Schopenhauer
sammenflettet med redegørelser for Dreiers ideer. En del skal nok ses som

en ung mands forsøg på at få »alting«til at hænge sammen. På den anden
side tegner Rudolf Nielsen spændende perspektiver ved at inddrage per-
sonligheder, som han mener kan uddybe Dreiers forfatterskab.

Skriftet peger på Dreier som et forbillede, hans liv og værk anvendes til at

formulere en kritik af 1910”ernes »naturvidenskabeligeverdensbillede«,
paradoksalt nok det verdensbillede, som Dreier forudså i 1850'erne. Ru-

dolf Nielsen påstår,at Dreier ikke ville kunne lide, hvad han så, hvis han
havde levet i 1919! Dreiers kritik af nationalisme, idealisme, militarisme og
- i særlig grad - studenterforhold - bruges i en samtidskritik. For egen

regning tilføjer Rudolf Nielsen en kritik af teknologien (s. 19,21,34,41).
I afsnittet om Dreiers filosofi hedder det, at Dreier personificerede

kampen mellem idealismen og materialismen. Som afslutning konstaterer

Rudolf Nielsen dog - nærmest i form af en konklusion - at Dreier erkendte

»det ursunde i ideerne hos Marx og Engels« (s. 44).
Udgivelsen af bogen blev udsat adskillige gange, og det er nærliggende

at forestille sig, at det er de venstreoppositionelle bevægelsers skæbne i

21



Danmark og udlandet, der har krævet al opmærksomhed”.Da udgivelsen
endelig var en realitet, motiverede forlaget den med, at man ønskede at

markere »50-års jubilæet for de første organisationsbestræbelser«. Også
ungdomsbevægelsenanså altså 1871 for at være ñxpunktet”.Hvor Social-
demokratiet i sin jubilæumsudgivelse”valgte at se bort fra Dreier, må man

tolke forlagets udsagn som tegn på,at Dreier i deres forståelse er en del af

dansk arbejderbevægelseshistorie.

Oluf Bertolt

Oluf Bertolts tre bidrag til litteraturen om Dreier -fra 1935, 1940 og 1954 -

hænger, som det vil ses nedenfor, tæt sammen. Det er kvantitativt ikke så

omfattende bidrag, men de repræsenterer dybtgåendestudier og en stor

viden om Dreier og den personkreds, der omgav ham".

Formen er stram på den artikel til Dansk Biografisk Leksikon, Bertolt

har skrevet i 1935 - som den jo må være i et leksikon. Alligevel har forfatte-

ren tilsat dette verbale monument over Dreier enkelte vurderinger - blot

meget diskret. Der indledes bl.a. med denne: »En skarp intelligens, en ret-

linet tænkemåde, uafhængig af enhver vedtægt og tradition, en vågensans

for flovsen og endelig »reformens lidenskab« udmærkede Frederik Dreier

fra hans tidligste ungdom«.Udtrykket »Danmarks første socialist« anven-

der Bertolt ikke i artiklen. Det skyldes måske, at h'an allerede i 1935 havde

kendskab til Niels Lorents Petersens virksomhed, der lå forud for Dreiers, og
som Bertolt redegjorde for i en artikel i Socialisten i 1940 (se nedenfor). I

holdningen til arbejderforeningerne er Bertolt - som Jensen - uden nåde:

jernstøber Lunde, der ledede Foreningen for Arbejdsklassens Vel, og med

ham »småborgerligheden«får endnu engang et slag i hovedet. Dreiers al-

ternativ: et virkeligt arbejderparti, stilles op som modsætning til »under-

støttelsesselskaberne«. Dreiers teoretiske grundlag formuleres af Bertolt i

modsætning til C.E.Jensen: »Han var mere påvirketaf Stimer og Proud-

hon end af Marx og Engels (som han dog også har kendt), men hans for-

ståelse af klassemodsætningerne løfter ham højt over enhver utopisme«
(s.100f).

Tidsskriftet Socialisten bragte i 1940 Bertolts fremlæggelse af et »ægte«
akademisk arbejde, hvor det vises, at der var en forbindelse fra Frederik

Dreier og »hans kreds« i begyndelsen af 1850'erne og til den danske Inter-

nationale i 1870'erne -til Pio. Dreier er kun omtalt sporadisk, men indirek-

te er artiklen helt central i forskningen om Dreier, idet Bertolt her for før-

ste gang i den socialdemokratiske historieskrivning præciserer kontinuite-

ten i udviklingen. Det er Dreier i rollen som inspirator og ideolog,Bertolt

fremstiller -ikke som et organisatorisk talent”.
I partihistorien »En bygning vi rejser« fra 1954 er det Oluf Bertolt, der

har skrevet det afsnit, hvor Dreier omtales. Dreier er placeret i »Træk af

forhistorien«, der handler om mange andre personer fra den tidligste ar-

bejderbevægelse.Hans navn »lempes«ind i teksten tillige med endnu en

nedvurderende omtale af jernstøber Lunde og Foreningen for Arbejds-
klassens Vel. Det var i opposition til Lunde - hævder Bertolt - »at den

22



socialistiske tanke først kom til udtryk herhjemme, nemlig gennem det un-

ge geni Fr. Dreier« (5.27). Her skriver Bertolt i en mere populær tone, som

ikke forekommer i de to øvrigebidrag. Ovenikøbet modsiger han sine egne
resultater fra 1940, hvor han jo netop redegjorde for, at Niels Lorents Pe-

tersens virksomhed lå før Dreiers. 6 sider i partihistorien er udelukkende

viet Dreier, og heri har Bertolt bl.a. bragt sine konklusioner fra 1940 om

eksistensen af en forbindelse til 1870,ernes arbejderbevægelse i anvendel-

se. Men ellers er teksten i al væsentligtfuldkommen identisk med teksten fra
Dansk Biografisk Leksikon i 1935. Beskrivelsen af Dreier er dog ændret en

smule, således at den virker som en hyldest til den handlekraftige politiker,
i modsætning til studenten i sit kammer. Helt ny er derimod en sammenlig-
ning mellem Dreier og Louis Pio i tre tilfælde spredt i partihistorien, i af-

snit, som også er forfattet af Bertolt. Eksemplerne fremstår dog som ret

tilfældige, og er alle udokumenterede”. Og skønt sammenligningen er

spændende og oplagt i forhold til Bertolts vægtning af kontinuiteten, er

den ikke bragt i anvendelse på nogen frugtbar måde. Derfor kan man nok

konkludere, at der fra 1935 til 1954 stort set ikke blev ændret ved Oluf Ber-

tolts opfattelse af Dreier og hans virksomhed. Bortset fra sine egne
- sær-

deles vigtige - forskningsresultater, har Bertolt ikke fundet grund til at tage
nye temaer op i partihistorien. »En bygning vi rejser« giver et lidt kedeligt
og snævert personalhistorisk bidrag til litteraturen om Frederik Dreier.

En filosofisk disputats om Dreier

S.E.Stybes disputats27 om Dreier fra 1959 var foranlediget af, at forfatteren

fandt Dreier en så afvigende skikkelse i dansk åndshistorie, at han beslut-

tede nærmere at analysere hans liv og samtid (5.15).Det er altså ikke direk-

te via interesse for en personlighed i arbejderbevægelsenshistorie, at Sty-
be skrev disputatsen. Den er heller ikke eksplicit et udtryk for en socialde-

mokratisk synsvinkel. Det er dog ikke forkert at sige, at værket opererer
inden for en socialdemokratisk forståelsesramme”.

Centralt i Stybes opfattelse står, at Dreier ikke skal ses som »Danmarks

første socialist«, men derimod som »social reformator«, og den, der »i sam-

tidens Danmark har formået at tænke det demokratiske problem mest til
bunds«”. Det var en konklusion, anmeldelserne i aviserne bemærkede:

Dreier var pillet ned fra sin piedestal, og ingen anden sat op i stedet”. Det

er én af Stybes forudsætninger, at han anser det for en anakronisme at

mene, at der fremkom en socialdemokratisk bevægelsei det laugs-ordnede
og ikke-industrialiserede Danmark i 1840'erne, altså i Dreiers virkeperiode
(s. 11).Dermed kan Dreier ifølge Stybe kun betragtes som en afstikkende

åndspersonlighed,og han afviser da også,at der var en politisk eller idehi-

storisk forbindelse mellem Dreiers kreds og 1870'emes arbejderbevægelse.
Stybe anser eventuelle forbindelser for kun at have haft personalhistorisk
karakter og betydning (s. 280-81). I disputatsen modstilles Marx og Dreier,
mens ligheder mellem Dreier og Proudhon trækkes frem (s. 217-26). Stybe
kalder det Dreiers fortjeneste -i modsætning til Marx - at have forudset

småborgerskabetsoverlevelse og at have forholdt sig til denne klasse. I den
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sammenhæng ses Dreiers aktiviteter i arbejderforeningerne som helt selv-

følgelig - arbejderforeningerne fandt sine medlemmer blandt småhånd-

værkerne, og det var tidens eneste »mulige«organiseringsform (s. 217).
Dreier kom ikke - med Stybes ord -til at efterlade sig mange konkrete

spor i Danmarks politiske og sociale udvikling og historie. Han blev ikke

forstået af sin samtid, han vandt ingen tilhængere for sit program, og heller
ikke indpas i de kredse, hvis forhold han ville forbedre. Næppe nogen, me-

ner Stybe, forstod Dreier og hans tanker til fulde (s. 274-278). I en afslut-

ning hedder det, at forfatteren anser Dreier for at være ene-stående, et

mennesker, der formåede at skabe distance til sin samtids påvirkninger(s.
283).

Under overskriften »Dreier var revolutionær« anklagede kommunisten

Ib Nørlund i sin anmeldelse i Land og Folk Stybe for bevidst at ville frem-

stille Dreier som »reformist«31. I en bitter tone fremfører Nørlund det syns-

punkt, at Dreier ikke kan regnes som pionér for den socialdemokratiske

arbejderbevægelse. Han var udelukkende banebryder for de »ægte« revo-

lutionære, kommunisterne. Men på trods af forskellige præmisser kom

Stybe og Nørlund faktisk til samme konklusion: At der ikke er nogen konti-

nuitet fra Frederik Dreier til 1870,ernes arbejderbevægelse.

Ideologikritikken
Hverken Stybes disputats eller Nørlunds bitre tone over for de socialdemo-

kratiske reformister befordrede debatten om Dreiers plads i arbejderbe-
vægelsens historie. Vi skal helt frem til midten af 1970'erne, før der igen
dukker et bidrag op med rod i den socialdemokratiske bevægelse.

Johs. Nymark udgav i 1975 Frederik Dreiers politisk-ideologiske virksom-

hed”, med det erklærede mål at ville »aflive myten om Dreier som den

sære enspænder« - altså en opfattelse af Dreier i modsætning til bl.a. Sty-
be (forord). Johs. Nymarks bidrag er bemærkelsesværdigt, idet han i sig
forener socialdemokraten, akademikeren og ideologikritikeren fra

1970,ernes fagkritiske miljø”.Nymark forholder sig primært til den litteræ-

re tradition om Dreier og til Dreier i rollen som ideologikritiker. Fremstil-

lingen er ogsåusædvanlig idet den tilstræber en helhedsforståelse af teore-

tikeren og praktikeren Dreier (s. 2). Trods en noget skematisk, men grun-

dig analyse må Johs. Nymark i sin konklusion bl.a. skrive: »Det store be-

vidsthedsbrud kom ikke. Tværtimod sygnede arbejderforeningerne hen og
var uden politisk betydning. Dreiers indsats fik således ikke nogen direkte

betydning for den videre politiske udvikling, og hans radikale analyse slog
ikke igennem.«Og videre: »Endnu er de fleste arbejdere småborgerlige
håndværkere, og de har ikke oplevet klassemodsætningerne som en reali-

tet« (S.166).
Ganske vist fremstår billedet af Dreier som mere nuanceret påbaggrund

af Nymarks analyse, især hvad hans rolle som litterær personlighed angår.
Alligevel kan hans konklusioner siges at føje sig nydeligt til den øvrige litte-

ratur, der er nævnt i denne artikel. De kan tolkes således, at Dreier netop
var den enspænder, som Stybe konkluderede i 1959.
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Fr. Dreiers grav på Assistens kirkegård i København, marts 1989. Gravstedet er - trods arbej-

derbevægelsens noget tvivlrådigeholdning til Dreier - betalt af Socialdemokratisk Forbund

indtil 1994. Marmorpladen blev i 1988 erstattet med en kopi, idet den var knækket flere steder.

Originalen findes i dag påArbejdermuseet. Johan Skjoldborg foreslog i 1926, at bevægelsen
skulle rejse et monument af Dreier, men det er aldrig sket.
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1980,erne

Rigsarkivar (og socialdemokrat) Vagn Dybdahl har også skrevet et bidrag
til litteraturen om Dreier. Det står i den seneste udgave af Dansk Biogra-
fisk Leksikon fra 1980”. Meget betegnende har Dybdahl anvendt Oluf Ber-
tolts artikel fra samme værks udgave fra 1935, blot har han tilføjet enkelte

nye vurderinger. Bl.a. hedder det, at »Dreiers ideer påvirkedeenkelte af
socialdemokratiets teoretikere (bl.a. F.J.Borgbjerg og Julius B0mholt)«.
Bortset fra Oluf Bertolts noget usikre sammenligninger mellem Dreier og
Pio i 1954 er dette det eneste tilfælde, hvor Dreiers ideologiske påvirkning
af socialdemokrater er omtalt. Til gengæld skaber Dybdahl selv modvæg-
ten til sit udsagn: »Det må dog fastholdes, at Dreier ikke var nogen original
tænker. Næsten alt var en formidling, navnlig af Max Stirner og
P.J.Proudhon, om end efter hans alder i en forbløffende klar og selvstæn-

dig form«. Antydningen af Dreiers unge alder som diskvalificerende kom-
mer klart frem: »(Dreiers) forståelse af det nærmest omgivende samfund
var minimal og ofte præget af gymnasiasters naivitet... En række kendsger-
ninger og imponderabilia så D. ganske bort fra« (s. 42). Der er langt fra
Peter Knudsens officielle anerkendelse af Dreier i partiavisen knap hund-
rede år før.

Afslutningsvis skal nævnes »Det arbejdende folks kulturhistorie-ØSsom

også er skrevet af organiserede, socialdemokratiske faghistorikere. Vær-
ket er ikke nogen arbejderbevægelseshistorie,og skal ikke vurderes som

sådan. Men det føjer sig ind i den tradition, der er ort rede for i denne

artikel, og omfatter da ogsået kapitel kaldet »Arbejderklassens Århundre-
de«, hvori den socialdemokratiske arbejderbevægelses historie fremstilles.
Frederik Dreier er dog ikke medtaget i dette kapitel. Han er, med nogle
ord om hans manglende gennemslagskraft, placeret i skammekrogen i af-
snittet »På tærsklen til den nye tid« - endnu en gang i arbejderbevægelsens
forhistorie”.Og vel knap det; skrædder N.P.Hansen nævnes som den »al-

ler-første«, fordi han »i december 1864 blev det danske medlem i »Den

Internationale Arbejderassociation«,(IAA),s provisoriske centralkomité«
(s. 217). Arbejderforeningeme på Dreiers tid vurderes af forfatterne som

værende »nærmest totalt domineret af den borgerlige tankegang« (s.216).
»Det arbejdende folks kulturhistorie« bekræfter udelukkende de velkend-

te synspunkter.

Sammenfatning
Trods visse tids- og genrebundne nuancer tegner den socialdemokratiske
litteratur om Dreier et samlet billede over de 100 år: Frederik Dreiers rolle
som forbillede og pionér i dansk arbejderbevægelsestidligste fase er blevet
nedtonet markant. Fra en beskeden - men dog eksisterende - indsats, til en

drømmende gymnasiast.
Denne historiografiske belysning modsiger ikke iagttagelsen af, at den

historiske reflektion i dansk arbejderbevægelsegår i stå engang i løbet af
1960'erne”. Men man kan tilføje, at skellet mellem bevægelsens og akade-
mikernes historieskrivning er blevet nedbrudt i løbet af dette århundrede.
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I hvert fald er en stor del af bidragene om Frederik Dreiers rolle i bevægel-
sen skrevet af faghistorikere, der tilhørte eller tilhører den socialdemokra-

tiske bevægelse.
Andre faghistorikere udenfor bevægelsenhar nået konklusioner, der i

nogen grad går imod bevægelsens konklusioner, men det spørgsmålligger
uden for denne artikels rammer. I den socialdemokratiske historieskriv-

ning behandles Frederik Dreier som »aktuel« op til ca. 1900, derefter som

en historisk person
- dog med Rudolf Nielsens bidrag som en markant

undtagelse. Han foregriber 1970'emes ideologikritiske »skole« i sin pjece,
og lægger hovedvægten på de filosofiske aspekter, som først i 1959 gøres til

genstand for en grundig analyse af Stybe. Dreiers virksomhed har ikke for-

anlediget jubilæer i den socialdemokratiske bevægelse; i 1921 var det 50-

året for 1871, der blev fejret. I partiets historie blev Dreier tildelt en plads i

»forhistorien«, og der er han forblevet. Denne placering er en logisk kon-

sekvens af det brud, litteraturen opererer med. I dette århundrede er det

kun Oluf Bertolt, der mener at se en forbindelse fra Frederik Dreiers kreds

til 1870,emes bevægelse. Bertolts konklusioner fik dog ikke lov at stå ui-

modsagt længe: Som på andre punkter brød Stybe ogsåhvad kontinuiteten

angårmed de linier, der lå i bevægelsens historieskrivning om Dreier. Sty-
be anså Dreiers indsats for at være uden betydning, og pillede ham ned fra

piedestalen »Danmarks første socialist«. Bevægelsen selv skabte den myte,
videnskabsmanden rev den ned. At betegnelsen lever endnu siger mere om

menneskers tendens til at forenkle sammenhænge, end om »sandheden«

af udsagnet.
Forvirringen om fortolkningen af Dreiers teoretiske standpunkt og de

lidt krampagtige forsøg på at tildele Marx og Engels rollerne som hans vig-
tigste inspiratorer kan måske skyldes dels den populære form, nogle af bi-

dragene har, dels en manglende interesse for teoretisk afklaring. En mulig
årsag kan være den relativt udogmatiske indstilling, den socialdemokrati-

ske bevægelse må tillægges. Omvendt viser dog den konsekvente kritik af

de »småborgerlige«arbejderforeninger, at Marx' tanker om organisations-
formen nærmest har (haft) karakter af et dogme. Det er fristende at bringe
princippet om at »den man elsker, tugter man« i erindring. Det kan være

baggrunden for den store opmærksomhed om, men tillige stærke afstand-

tagen fra, arbejderforeningeme. Foreningerne udgør jo netop den organi-
satoriske -

og for bevægelsen åbenbart helt centrale - fortid.

Som nævnt i' indledningen mener N.0.Finnemann, at Frederik Dreier

har anslået de temaer, der har været centrale i den socialdemokratiske be-

vægelses ideologiske diskussioner. Det skal jeg bestemt ikke afvise. Men

set i forhold til den litteratur, der her er analyseret, vedkender bevægelsen
sig ikke denne arv. Bidragene trækker primært Dreiers praktisk-politiske
virksomhed frem -

og afviser i øvrigt,at den fik betydning - mens man kun

hos Peter Knudsen finder en dyberegåendeanerkendelse af Dreiers ideo-

logiske aktualitet.

Frederik Dreier slog ikke igennem på det organisatoriske plan i sin sam-
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tid, og derfor eksisterer han kun i yderkanten af bevægelsens egen historie-

skrivning.

Noter

1.

H?

Nærværende artikel er udarbejdet ved hjælp af bl.a. min trykte bibliograñ:Hanne Nørre-
gaard Hansen: Bibliografi over litteratur af og om Frederik Dreier (1827-53), Odense
1984.

For ideen til at se på den socialdemokratiske linie i historieskrivningen er jeg Niels Ole

Højstrup Jensens artikel fra 1981 tak skyldig. N.0.H.Jensen: Forskning og litteratur i
dansk arbejderbevægelsesforhistorie, i: Fremad og aldrig glemme! Ti års forskning i ar-

bejderbevægelsenshistorie, København, 1981,s. 39-50.
Niels Ole Finnemann: I Broderskabets Aand: Den socialdemokratiske arbejderbevægel-
ses idéhistorie 1871-1971. 1985. s. 31.

Ikke alle bidrag fra socialdemokraters hånd er medtaget, men de behandlede er de væg-
tigste. Jeg har med overlæg udeladt følgende:
a. Julius Bomholt, i: Socialisten 1927, no. 12, s. 347-352, og 1928, no. 1, s. 14-16.
b. Samme i: Rød Ungdom: Organ for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, 1927, no.

12.

c. Johan Skjoldborg, i: Social-Demokraten 7. december 1926.

Alle tre er skrevet i anledning af 100-året for Dreiers fødsel. De er udeladt af pladshen-
syn, men føjer intet nyt til.

Capital og Arbejde, i: Social-Demokraten 19.-25. juli 1877.

Frankrigs sociale Historie, i: Social-Demokraten 29. juli - 1. august 1877.

Fremtidens Folkeopdragelse: Foreløbige antydninger af en Socialist, i: Social-Demokra-
ten 8.-12., 14.-16. og 18. august 1877.

Folkenes Fremtid: af en Fritænker, i: Social-Demokraten 15.-26., 28. og 31. august, 1.,
4.-5., 7.-8., 11. og 13.-15. september 1877. Aandetroen og den frie Tænkning, i: Social-De-
mokraten 28.-29. september, 3.-4., 9., 16.-19., 24.-25., 27. og 30. oktober, 2., 7.-8.,10., 13.,
15., 17., 20., 22., 27.-29. november 1877.

Muligvis er genoptrykkene en fælles redaktionel idé. Men man kunne have en mistanke

om, at red. Anthon Mundberg - der yndede at kalde sig selv »Danmarks første socialist«
- har haft en afgørende indflydelse. Mundberg holdt senere et foredrag om Dreier i Karl

Marx-klubben. Se: Hans-Norbert Lahme: Anthon Mundberg om »Socialismens Opstaa-
en og videre udvikling herhjemme«- et foredrag i »Karl Marx klubben« 1896, i: Meddel-

elser om Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, no. 5, 1975, s. 54. .

»Frederik Drejer«, i: Social-Demokraten 14. og 21. marts 1880.

Rudolf Varberg: Biografi og karakteristik: Frederik Dreier, I-III, Fædrelandet 21.-23. juli
1853. Frederik Dreier døde 9. maj samme år.

Social-Demokraten 28.-29. juli 1883. Andet og tredje afsnit blev bragt den 7., 8., 11.,12. og
13. dec. 1883 og 9.-11., 13., 15. og 16. juli 1884. Artikleme er optrykt i: P. Knudsen - Bidrag
til hans politiske biografi: Analyser og dokumenter. Red. Hans-Norbert Lahme. 1983.

De blev oversat til fransk og indgår i Benoit Malon: Historie du Socialisme. Bd. I-III,
1882-84, under titlen: Le Socialisme en Danemark, bd. III, s. 1603-1628.

Her fra Samfundets Reform (Fotomekanisk genoptryk efter originaludgaven) 1. halvbind

1974. (Frederik Dreiers Skrifter 1) Ex. s. 77.

Se N.0.H.Jensen, note 1, s. 40-41 og P. Knudsen, note 8, s. 7f
Gerd Callesen, i: Fremad og aldrig glemme! Ti års forskning i arbejderbevægelsens histo-
rie - status og perspektiver. 1981. s. 17.

P.Knudsen - bidrag til hans politiske biografi. Red. Hans-Norbert Lahme, Odense 1983,
s. 111.

C.E.Jensen og FJ .Borgbjerg: Socialdemokratiets Aarhundrede: Fremstillinger af arbej-
derbevægelsens historie fra revolutionen 1789 indtil vore dage. Bd. I-II. Heri: Frederik
Dreier og hans samtid. Bd. II, 1904, s. 32-138. Afsnittet handler således ikke udelukkende
om Dreier.
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Ibid. s. 51. Se desuden Ole Schramm: Udviklingen af Fr. Dreiers socialistiske ideologi.
Speciale, Københavns Universitet, historie, 1977, s. 15.

S.E.Stybe redegør i sin disputats fra 1959 som den første for Dreiers teoretiske grundlag
påbaggrund af analyser af hans filosofiske skrifter. S.E.Stybe: Frederik Dreier: Hans liv,
hans samtid og hans sociale tænkning.1959.
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sætningsforhold til ledelsen. Om FAV, se S.E.Stybe, op.cit. s. 251.

Socialdemokratiets Aarhundrede, bd. II, s. 102.

Rudolf Nielsen: Frederik Dreier: en studie i dansk åndsliv. 44 s. 1921. Skønt Socialdemo-

kratisk Ungdoms Forbund efter splittelsen i 1919 blev delt i Kommunistisk Ungdomsfor-
bund og Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (navngivet i 1920), er bogen alligevel
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Harald Jensen (1889-1929).Typograf, hovedbestyrelses- og folketingsmedlem for Social-

demokratiet, Studieleder i SUF 1918-20, leder af Arbejdernes Oplysningsforbund 1924

mm.
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gen snart vil udkomme. Igen midt i 1920 (Fremad 1920, no. 4) og hen i 1921 (Fremad, no.

3) lover man, at bogen udkommer i løbet af en måned. Endelig i Fremad 1921, no. 4
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Fremad 1921, no. 4. Måske er der tale om en efterrationalisering, måske er der politiske
grunde til, at man vælger at lægge sig op ad moderpartiet.
Emil Wiinblad og Alsing Andersen: Det danske socialdemokratis historie fra 1871-1921.

Festskrift i anledning af 50-års jubilæet. 1921. Heri afsnittet: Socialistiske bevægelser i

Skandinavien før »Intemationale«, om Dreier s. 6.

Oluf Bertolt (1891-1958).Forfatter, redaktør, leder af AOF mm. Jvf. Dansk Biografisk
leksikon. Bd. 6, 1935, s. 98-101. Oluf Bertolt: Pionerer før Pionereme. i: Socialisten, 1940,
no. 2 s. 45-53. (Om Frederik Dreier og hans kreds). Del i en fortsat artikelserie. O. Ber-

tolt, Ernst Christiansen og Poul Hansen: En bygning vi rejser: den politiske arbejderbe-
vægelses historie i Danmark. B. I-III. Om Dreier bd. I, 1954, s. 27-34.

Foruden S.E.Stybe op.cit. har Michael Wolfe stillet spørgsmålstegnved O.Bertolts vur-

dering af forbindelsen til 1870'erne. M.Wolfe: De københavnske arbejderforeningers
holdning til socialismen 1847-1871: Et studium til belysning af det danske socialdemokra-
tis ideologiske baggrund. Speciale, Københavns Universitet, historie, 1971. Otto Borchse-
nius mente i 1878 at se en forbindelse ml. de to perioder, og kaldte Dreier »socialdemo-
krat«. O.Borchsenius, i: Fra Fyrreme: litterære Skizzer. 1878, s. 80-110.

Ibid. s. 52, 78 og 184. Sammenligningen berører 1. en tredeling i en politisk, en faglig og en

kooperativ streng, 2. arbejdets frigørelse fra kapitalens ågved at arbejderne fagvis grund-
lægger deres egne produktionsvirksomheder på kooperativt grundlag og 3. fællesdrift af

landbrugsjorden.
Se note 15. Disputatsen er den hidtil eneste om en skikkelse fra dansk arbejderbevægelse.
På grund af denne artikels korte form er det umuligt at give et fyldestgørendebillede af

nuancer og konklusioner i den fremhævede litteratur. Især et så omfattende arbejde som

en disputats er det ikke muligt at yde retfærdighed i denne sammenhæng.
Stybe bringer selv ved til bålet i en kronik i Politiken 18. september 1964. »Demokratiets

ryggrad: Hvorfor jeg stemmer socialdemokratisk ved valget.«
Stybe s. 233. Diskussionen om, hvem der fortjener etiketten »Danmarks første socialist«

fik nye dimensioner, da M.Helm i 1987 udgav D.F.Spichmanns: Grundtræk til en fuld-

kommen lykkelig Stats Organisation. Ole Stender-Petersen har dog fastholdt, at Dreier

må kaldes DK's første socialist. Spichmann må nærmere kaldes »kommunistisk utopist«,
mener Stender-Petersen, i: Arbejderhistorie, 1988, no. 31, s. 90-92.

Især P.Stavnstrup i: Berlingske Tidende 1. september 1959, s. 16. Også John Danstrup i:

Politiken 1. december 1959, s. 23 og Peter Hansen i: Berlingske Aften-Avis 1. december

1959, s. 6.
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Ib Nørlund: Dreier var revolutionær, i: Land og Folk 27. november 1959, 5.2.

Johs. Nymark: Frederik Dreiers politisk-ideologiske virksomhed. SFAH: GMT, 1975.

Bogen er et uændret optryk af en specialeafhandling på dansk, Københavns Universitet,
1973. Nymark lægger i forordet en vis afstand til indholdet.
Johs. Nymark udgav bl.a. ogsåsammen med Finn Hauberg Mortensen »Frederik Dreier:
Folkenes Fremtid: tekster om ideologikritik og arbejderorganisation«.1973. Johs. Ny-
mark var medlem af Københavns Borgerrepræsentation for Socialdemokratiet 1974-
1979.

Vagn Dybdahl, i: Dansk Biografisk Leksikon. 3. udg. Bd. 4, 1980, s. 40-42.
Det arbejdende folks kulturhistorie. Ved Historikergruppen Fempas. Red. Torben Sven-

drup. Udg. af SiD/Fremad, Bd. I-II, 1987-88.

Ibid. bd. II, s. 192.

Gerd Callesen: Historieskrivningen om arbejderbevægelsenindtil ca. 1970, i: Fremad og
aldrig glemme! Ti års forskning i arbejderbevægelsenshistorie. 1981, s. 20.

Abstract. NørregaardHansen, Hanne: FrederikDreier in sozialde-

mokratischer Sicht. Eine historiographische Ubersicht.Arbejderhi-
storie, 33 (1989)

Frederik Dreier (1827-1853) ist als »der erste dänische Sozialist«

bezeichnet worden. Dreier starb knapp 20 J ahre bevor die sozial-

demokratische Arbeiterbewegung entstand. Nicht nur dieser zeit-
liche Abstand sondern auch und wohl vielmehr seine theoreti-

schen Einschätzungen trennten ihn von der Sozialdemokratie;
Dreier ist eher in die anarchistische Tradition einzuordnen, wäh-
rend in der Sozialdemokratie von dieser kaum Spuren zu finden

sind. Trotz dieser faktischen Bedeutungslosigkeit für die spätere
Arbeiterbewegung hat Dreier fast durchweg seinen Platz in dem

sozialdemokratischen Geschichtsverständnis und der sozialdemo-

kratischen-schreibung gehabt von den ersten Ausarbeitungen in

den 1880ern bis heute. Vielleicht hat dies seine Ursache in einer

Auffassung von der Bedeutung der Vorgeschichte der Arbeiterbe-

wegung. Die Verfasserin, die eine Gesamtausgabe der Schriften
Dreiers vorbereitet, untersucht vor allem diesen Aspekt, der Arti-
kel ist so ein Beitrag zur Ideologiegeschichte der Sozialdemokra-
tie.



PerH. Hansen

»Brød og roser«

Tekstilarbejderstrejken i Lawrence,
Massachusetts, 1912

Den berømte »brød og roser«
- strejke, hvor arbejderne - le-

det af de ligesåsagnomspundne wobblier - ikke kun kræve-
de lønforbedringermen ogsåmenneskelig værdighed,er et

udmærket eksempel på betydningen af koordineret faglig
militant og politisk/parlamentarisk aktivitet. Med baggrund
i den omfattende amerikanske litteratur diskuteres her især

forholdet mellem den gamle og den nye arbejdên'mmigra-
tion til USA: de to grupper var hhv. faglærteog ufaglærteog
på forskelligestadier på vej ind i det amerikanske samfund.
Udfra deres forskellige interesser udviklede de forskelligeog
modsatte aktionsformer.

I 1912 gennemrystedes New Englands borgerskab af en voldsom frygt for en

gennemgribende ændring af den sociale orden. Baggrunden herfor var pri-
mært den revolutionsangst, som tekstilarbejderstrejken i Lawrence havde
sat igang. Strejken varede i ca. 9 uger og står i dag blandt de mest kendte

strejker i den amerikanske arbejderbevægelseshistorie.
En umiddelbar baggrund for strejkens udbrud var den lønreduktion,

som fulgte af en lov vedtaget af staten Massachusetts lovgivende forsam-
ling. LOven nedsatte arbejdstiden for kvinder og børn fra 56 til 54 timer
ugentligt. Som følge af arbejdstidsnedsættelsen, som arbejdsgiverne også
lod gælde for den mandlige del af arbejdsstyrken, reduceredes lønningerne
tilsvarende og på den første lønningsdagefter lovens ikrafttræden brød
strejken ud.

Strejken endte med sejr til de strejkende og blev ledet af Industrial Wor-
kers of the World (IWW), hvis medlemstal i løbet af konflikten steg fra

omkring 1.000 til 10.000.

De historikere, der hidtil har undersøgt strejken har næsten alle beteg-
net den som en spontan reaktion på lønreduktionen. Men hvis lønreduk-
tionen alene var årsagtil strejken, kan det undre, at det ikke kom til strej-
ker i andre tekstilbyer i Massachusetts, hvor loven også gjaldt. Alt andet
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lige kunne man forvente, at arbejderne i de øvrige tekstilbyer også ville

strejke.l Særlige forhold må derfor have gjort sig gældende i Lawrence. De

vil blive diskuteret i det følgende.
Et andet problem, der vil blive behandlet er, hvorfor IWW efter strejken

kom ud for en så kraftig medlemsmæssigtilbagegang, at den et år efter kun
havde 700 medlemmer.

Strejkens udbrud

Da italienske arbejdere på »the Washington Mill« den 12. januar konstate-
rede en lønreduktion svarende til »4 brød«, gik de i strejke. Herefter drog
de strejkende fra den ene fabrik til den anden, afbrød maskinerne og op-
fordrede eller truede de øvrige arbejdere til at nedlægge arbejdet. I løbet
af dagen korn antallet af strejkende arbejdere op på ca. 10.000, men allere-

de om lørdagen den 13. januar kunne Boston-aviser berette, at freden syn-
tes sikret.

Arbejdsgiverne havde formentlig heller ikke regnet med at få en strejke
påhalsen, idet arbejdsstyrken i Lawrence's fabrikker var meget uhomogen.
I 1912, da byen havde omkring 86.000 indbyggere, var ca. 35.000 beskæftiget
i tekstilindustrien og ialt 60.000 var afhængige af den. Ca. 85% af byens
befolkning var 1. eller 2. generations amerikanere, hvilket betød, at byens
arbejdsstyrke i høj grad bestod af immigranter. De sidst ankomne immi-

granter, der kom fra Syd- og Østeuropæiskelande, udorde 33% af immi-
grantgruppen. Den største enkelte immigrantgruppe var italienerne, der

ligesom grækerne, russerne og polakkerne m.fl. var kommet med den nye

immigrantcyklus fra 1890'erne.2 De tidlige immigranter var især englænde-
re, irere, tyskere og fransk-canadiere. Medens de nytilkomne immigranter
var de ufaglærte og havde de dårligst lønnede jobs, forholdt det sig om-

vendt med de tidlige immigranter, der for en stor dels vedkommende var

faglærte arbejdere. Ialt boede der ca. 25 forskellige nationaliteter i Law-

rence, og der taltes omkring 50 forskellige sprog.
Efter strejkens udbrud var der derfor brug for at bringe de forskellige

nationaliteter sammen såfremt strejken ikke skulle gå i opløsning. Den

nødvendige katalysator blev IWW.

Industrial Workers of the World

IWW blev stiftet den 27. juni 1905 i Chicago og var fra starten et radikalt

modspil til den etablerede konservative fagbevægelse,American Federa-

tion of Labor, der i hele organisationens levetid stærkt fordømte denne.

I årene 1905-12 gennemgik IWW flere interne stridigheder og splittelser, 1

hvorefter organisationen i 1912 stod som en rent syndikalistisk bevægelse.
IWW tog afstand fra enhver form for politisk aktion og hyldede den øko-
nomiske aktion med generalstrejken som det ultimative våben til overta-

gelse af samfundets produktionsmidler. IWW ønskede også at organisere
immigranter, ufaglærte etc., d.v.s. de kategorier af arbejdere, som AFL ik-
ke ønskede at organisere.

IWW lagde, som andre syndikalistiske organisationer, stor vægt på sko-
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ling og uddannelse af arbejderne og holdt uddannelsesmøder overalt, hvor

det var muligt, selv pågadehjørner.Endvidere oprettede IWW biblioteker
med socialistisk litteratur i mange af deres lokalafdelinger, ligesom de ud-

gav flere aviser og bulletiner i tlersprogede udgaver.
IWW opnåede aldrig den store tilslutning fra arbejderklassen, men var

ikke desto mindre frygtet af arbejdsgivere og borgerskab pga. de radikale

principper og metoder, organisationen tog i anvendelse.

Strejkens organisering og forløb
Den 13. jan. 1912 ankom IWW,s ledende østkystagitator,Joe Ettor, til Law-

rence på foranledning af de strejkende arbejdere. Med sig havde han den

italienske socialist Arturo Giovanitti.

Om eftermiddagen samme dag afholdtes der et massemøde for samtlige
strejkende, hvor der nedsattes en strejkekomite bestående af 56 personer
fordelt på de forskellige nationaliteter. Der nedsattes også forskellige un-

derkomiteer til varetagelse af publicity, indsamling m.v. Strejkekomiteen
holdt møde hver morgen under strejken, og samtlige strejkende holdt fæl-

lesmøde hver week-end, hvor et tolkekorps oversatte taler og indlæg. In-

gen afgørende beslutninger kunne tages uden samtykke fra massemøder-

ne, og hver nationalitet, der holdt møder hver aften, kunne sende deres

repræsentanter i Strejkekomiteen med bundet mandat. Joe Ettor valgtes til
formand for strejkekomiteen.

Myndighedernes og arbejdsgivernes svar på strejken var at sætte milit-
sen til at bevogte byens våbendepotog tekstilfabrikkeme. Den 14. jan. star-

tede også de strejkendes blokade af fabrikkerne. Blokaden, der etablere-
des med det formål at hindre skruebrækkere adgang til arbejdet, varede

strejken ud og bestod som regel af mere end 15. 000 strejkende, incl. kvin-
der og børn.

De strejkende havde-ogsåAFL og de tidlige immigranter som modstan-
dere. De tidligere immigranter var næsten alle i opposition til de strejken-
de.

De faglærte arbejdere, dvs. de tidlige immigranter, gik først senere i

strejke og da uden for de andre strejkendes rækker. De opstillede særskilte
krav og forhandlede ligeledes særskilt med arbejdsgiverne. Ikke desto min-
dre kan det med en vis ret hævdes, at de kun fik deres krav igennem som

følge af den store strejke.
Lederen af United Textile Workers, en underafdeling af AFL, oprettede

en hjælpestation, hvorfra de strejkende kunne få hjælp, såfremt de gik i

arbejde igen, ligesom han tilbød UTW medlemmer som skruebrækkere,
hvis arbejdsgiverne ville anerkende UTW.

Den 29. jan. blev en kvindelig arbejder dræbt af et skud, og byrådet er-

klærede byen i undtagelsestilstand og overlod ledelsen til oberst Sweetser

fra hæren. På trods af at 19 vidner erklærede, at skuddet blev affyret af en

politibetjent blev Ettor og Giovanitti dagen efter arresteret for at have op-
ildnet til mordet. På gerningstidspunktet var de talere ved et møde flere

kilometer borte og arrestationens formål var formentlig at knække de
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strejkende. Det mislykkedes dog, idet en af IWW,s mest kendte ledere,
William (Big Bill) D. Haywood, kom til Lawrence og overtog ledelsen af

strejkekomiteen efter Joe Ettor. På det tidspunkt var der indkaldt 22 kom-

pagnier milits, 2 kompagnier kavaleri og 2 kompagnier infanteri til Law-

rence, ialt ca. 2.500 mand.

Ettor og Giovanitti sad varetægtsfængslet indtil den 25. nov. 1912, hvor

de blev frikendt af juryen.
I løbet af februar blev der taget en del initiativer til at bringe parterne til

forhandlingsbordet, men de mislykkedes p.g.a. arbejdsgivernes krav om at

forhandle enkeltvis eller fabriksvis og de strejkendes krav om en samlet

forhandling.
Det afgørende skridt tog de strejkende, da de besluttede at evakuere

børnene til sympatiserende familier udenfor Lawrence. Denne metode,
der aldrig før havde været brugt i USA, rejste en proteststorm i pressen og
hos myndighederne, hvorimod der ud over nationen var sympati herfor.

Oberst Sweetser forbød evakuering af børnene og da de strejkende på
trods heraf forsøgte at sende 40 børn til Philadelphia, blev børnene og de-

res forældre angrebet af politiet.
Det blev strejkens vendepunkt, idet der overalt i landet rejste sig en

storm af protester. Sagen blev bragt op i Kongressen af Victor Berger, der

var valgt for Socialist Party of America. Kongressens behandling af sagen
resulterede i en høring og undersøgelse af arbejdernes vilkår og strejkens
forudsætninger.

Fra dette tidspunkt var arbejdsgiverne på retræte, og efter flere tilbud

fra dem blev det til en endelig aftale den 13. marts 1912, hvor de strejkende
fik næsten alle krav opfyldt.

Den 14. marts stemte et samlet massemøde blandt de strejkende for re-

sultatet, og strejken sluttede endeligt den 24. marts 1912. Den 30. marts

vendte børnene tilbage til Lawrence.

IWW's rolle i Lawrencestrejken
IWW,s fortjeneste var at bringe de strejkende sammen, og det var af afgø-
rende betydning for strejkens udfald. IWW,s repræsentanter forsøgte kon-

sekvent at undgå konfrontationer mellem de strejkende og politiet/mili-
tæret og frarådede brug af vold.

Også IWW”s taktik med at kræve samlede forhandlinger var vigtig for

strejkens udfald, idet separate forhandlinger kunne have givet anledning
til splittelse de strejkende imellem.

Det er derfor sandsynligt, at IWW”s tilstedeværelse var af afgørendebe-

tydning for strejkens udfald. IWW lederne var alle i besiddelse af erfarin-

ger, der var vigtige under strejkens forløb, ligesom det var dem, der rejste
landet rundt for at samle penge ind til mad til de strejkende. Ialt blev der

givet $75.000 til de strejkende arbejdere.
Efter at nyhederne om myndighedernes fremfærd spredtes til hele lan-

det og sagen blev taget op i Kongressen, begyndte arbejdsgiverne at frygte,
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at den toldbeskyttelse, som de nød godt af, skulle blive fjernet. Den trussel
satte gang i arbejdsgivernes vilje til at nå en løsning.3

Hvorfor i Lawrence

Der var ialt 12 tekstilfabrikker i Lawrence, hvoraf American Woolen Co.

(AWC) ejede de 4 største. AWC ejede desuden 30 tekstilfabrikker uden
for Lawrence. Med henblik på at trække immigranter til byen havde AWC
i sydeuropæiskebyer ladet opsætte plakater, der viste arbejdere stå foran
smukke huse med pengesække og bankbøger i hænderne.

Imidlertid viste virkeligheden sig at være en anden. Undersøgelser fore-

taget af USA's arbejdstilsyn under og efter strejken viste, at den gennem-

snitlige løn for arbejderne i en uge i november 1911 udgjorde ca. $8,75 incl.
bonus. En trediedel af arbejderne tjente i samme uge under $7. Det var de

tidlige immigranter, der var de højest lønnede og de nytilkomne, der mod-

tog de laveste lønninger.Lønningerne blev af arbejdstilsynet betegnet som

utilstrækkelige for opretholdelse af velfærd og helbred.4

Kvinder og børn var ogsånødt til at arbejde i tekstilfabrikkerne. Lawren-
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ce 's tekstilindustri var derfor en såkaldt familieindustri. Umiddelbart før

strejkens udbrud arbejdede ca. halvdelen af alle børn mellem 14 og 18 år i

fabrikkerne.

Fabrikkerne havde et særligt bonussystem. Systemet virkede tempoop-
skruende, men bonussen blev ikke udbetalt, hvis den ansatte havde mere

end een fraværsdag pr. måned. Havde man f.eks. optjent en god bonus i

løbet af de første tre uger, for derefter at blive syg i 2 dage i den sidste uge,
korn bonussen ikke til udbetaling.

Mange arbejdere måtte betale 10 cent om ugen for koldt drikkevand, og
der blev fremført flere klager over, at værkførerne udnyttede de kvindelige
arbejdere.
Også uden for fabrikkerne gjaldt det, at de nye immigranter havde de

dårligsteforhold, herunder de ringeste boliger. Arbejderboligerne havde

karakter af slum og ghettoer. Huslejen rangerede fra $2,75 til $5 om ugen,
alt efter lejlighedens størrelse. Italienerne i Lawrence betalte mere i husle-

je end deres landsmænd i Chicago, Cleveland og andre store byer i USA.

De øvrige leveomkostninger var ligeledes høje, hvilket betød, at arbejder-
familierne kun sjældent havde råd til at købe kød eller for den sags skyld de

klæder, de selv producerede.
Børnedødeligheden i Lawrence var stor. I 1909 døde ca. 17% af alle børn,

inden de fyldte 1 år. Også blandt de voksne arbejdere var dødeligheden
stor, idet bl.a. lungesygdomme medførte, at mange tekstilarbejdere kun

nåede 40 års alderen. Ca. 70% af tekstilarbejderne døde af lungesygdom-
me mod 4% af Massachusetts farmere, der levede til 60 års alderen.

Virksomhederne i Lawrence hævdede, at den skarpe konkurrence fra

tekstilindustrien i det sydlige USA og England nødvendiggjordede lave

lønninger. Det er naturligvis vanskeligt at vurdere disse forhold, men

AWCS udbyttebetalinger i disse år gik fremad. I 1902 var selskabets kapital
vurderet til $49,5 mio. , og der udbetaltes $1,4 mio. i dividende. I 1911 var

kapitalen vokset med 60% til ca. $60 mio. , og dividenden var forøget med

100% til $2.8 mio. I 1911 var AWC's dividende 7%, og de øvrige tekstilfa-

brikkers varierede fra 8 til 12%. Socialist Party's kongresmedlem Victor

Berger fremlagde dokumentation for, at hvor tekstilindustriens profit i

1890 udgjorde $164 mio., udorde lønningerne 22% heraf, medens de sam-

me tal for 1905 var $212 mio. og 19,5%.
Undersøgelser viste også,at reallønnen i Englands tekstilindustri var hø-

jere end i Lawrence 's. Samtidig nød arbejdsgiverne i Massachusetts godt
af toldbeskyttelsen i kraft af »The Payne Aldrich Tariff Act«, idet de hæv-

dede dennes nødvendighedp.g.a. konkurrencen fra den engelske lavtløn-
sindustri. Perioden omkring 1912 var en periode med højkonjunktur.

Strejkens forudsætninger
IWW havde eksisteret i Lawrence siden 1905. Organisationen havde dog
ikke haft stor tilslutning, men i marts 1911 pegede en af IWW's aviser på
Lawrence som en by, hvor der var grobund for organisering af tekstilarbej-
derne, og man opfordrede wobblier (IWW medlemmer) til at arbejde ak-
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tivt for dette. Inden det tidspunkt havde IWW ledet såkaldt vilde strejker,
og i august ledede organisationen en strejke blandt tekstilarbejderne på
the Atlantic Mill. Strejken, der varede i 4 måneder, endte med et nederlag
til de strejkende.

I sommeren 1911 havde Elisabeth Gurley Flynn, der var en kendt IWW

agitator, været på taleturne i bl.a. Lawrence. Endvidere skrev William Ya-
tes fra National Industrial Union of Textile Workers, en afdeling under

IWW, i oktober 1911 til J. P. Thompson fra IWW's hovedkvarter i Chicago
og opfordrede ham til at komme til Lawrence, idet han fandt, at »tiden er

gunstig for udbredelsen af vore principper og metoder.« Thompson kom til

Lawrence og holdt møde med den lokale IWW afdeling og opfordrede
dem til at holde øje med situationen og sende bud efter Joe Ettor, hvis der

udbrød strejke.5
At IWW i Lawrence har arbejdet aktivt for at fremme et strejkeudbrud

samt, at de har afholdt møder og skolingsarrangementer ligger uden for
enhver tvivl. IWW tillagde disse møder og skolingen meget stor værdi, og
der er heller ingen tvivl om, hvad IWW på sådanne møder har fremhævet

som »ondets rod«, nemlig den private ejendomsret og den kapitalistiske
produktionsmåde. .

IWW var meget bevidst om nødvendigheden af at henvende sig til immi-

granterne på deres eget sprog og publicerede derfor ofte flersprogede avi-

ser, pjecer m.v. Ved møder orde de udstrakt brug af tolke.

Det må formodes, at IWW's medlemmer har udbredt kendskabet til

[WW på de enkelte arbejdspladser og i boligkvartererne, således at de fle-

ste arbejdere i Lawrence var bekendt med organisationens principper og
aktiviteter. Ligeledes er det sandsynligt, at IWW's agitation og propaganda
har haft en effekt over for tekstilarbejderne i byen. Især når der tages hen-

syn til de dårligevilkår, som arbejderne levede under, og som i særlig grad
orde sig gældende for de nye immigranter. Sandsynligvis har især de nye

immigranter været modtagelige og rettet deres vrede over forholdene mod

arbejdsgiverne.

Strejkens forspil
Allerede ved vedtagelsen af loven om arbejdstidsnedsættelse for kvinder

og børn, og arbejdsgivernes generalisering af denne til også at omfatte de

mandlige tekstilarbejdere, startede arbejdernes bekymringer for, hvorvidt

timereduktionen også ville medføre en lønreduktion. Det ses bl.a. af, at

IWW i Lawrence allerede den 2. jan. 1912 besluttede at nedsætte en komi-

te, med det formål at tage kontakt til arbejdsgiverne for at få oplyst, hvor-

vidt der ville blive foretaget en lønreduktion. Komiteen, der først tog kon-

takt til AWC's lokale ledelse i Lawrence , blev henvist til hovedkontoret i

Boston. Herefter sendte komiteen et ekspresbrev til virksomhedens præsi-
dent William M. Wood, men dette brev blev aldrig besvaret. Dette kan

tolkes som et udtryk for arbejdsgivernes uvilje mod at tage skridt, der kun-
ne tydes som en form for anerkendelse af en fagforening, men har forment-

lig også virket ophidsende på arbejderne.
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Under alle omstændigheder var arbejdernes vrede steget. Det førte til

stormøder i »the Ford Hall« den 10. og 11. jan., hvor mere end 1.000 syd- og

østeuropæiske arbejdere besluttede at nedlægge arbejdet, såfremt lønnin-
gerne ville blive reduceret. Efter mødet blev der telegraferet efter Joe Et-

tor.

Forløbet viser, at strejken ikke var spontan og at arbejdernes, syd- og

østeuropæernes, tålmodighedvar sluppet op.

Den sociale kontrol

En sidste faktor kunne have afværget strejkens udbrud, nemlig den sociale

kontrol. Det er ikke den konkrete form for social kontrol, statsmagtens
monopol på organiseret magtanvendelse, der skal belyses her. Det må dog
ikke forlede til at se bort fra den hæmmende faktor, som alene frygten for

repressalier fra statsmagtens side kan udgøre. Denne præventive faktor

har naturligvis indflydelse, men er overordentlig svær at måle.

Andre og nok så vigtige former for social kontrol var socialiseringen,
graden af arbejdernes assimilation i det borgerlige samfund, arbejdersam-
fundets formelle og uformelle institutioner og disses styrke, den økologi-
ske faktor etc.6

Det der umiddelbart adskilte Lawrence fra mange andre byer i den kapi-
talistiske verden, var den store gruppe af immigranter og herunder den

relativt store del af disse, der var kommet med den nye immigrationsbølge,
der startede omkring 1890-95 og fortsat orde sig gældende omkring 1912.

Den nye bølge i immigrantcyklen bestod primært af immigranter fra Syd-
og Østeuropa.Denne gruppes relative omfang var større i Lawrence end i

de øvrige tekstilbyer i Massachusetts.7 Dette forhold må ikke undervurde-

res, når effekten af arbejderklassens socialisering m.h.p. det borgerlige
samfunds normer skal bedømmes.

Blandt indbyggerne i Lawrence var der en stor del, der ikke talte en-

gelsk. I 1890 var tallet 10%, i 1909 40%. De var uden for den etablerede

borgerlige presses rækkevidde og henvist til den socialistiske og radikale

presse, bl.a§ IWW's, der udkom i fremmedsprogede udgaver.
Endvidere holdt IWW ofte møder, hvortil der som nævnt var knyttet

tolke. IWW i Lawrence havde også en bygning med forelæsningssal med

500 pladser, mødelokaler, bibliotek, gymnastiksal og billardborde. Det er

således rimeligt at antage, at en stor del af de nye immigranter i Lawrence

stiftede bekendtskab med radikale holdninger, og at assimilationen og til-

pasningen til det borgerlige samfunds normer har været betydeligt svagere
end for indfødte og tidlige immigranters vedkommende.

Af betydning var det også,at de nye immigranter kom til et industrialise-

ret USA fra lande med en fundamentalt anderledes kultur- og produk-
tionsstrukturs. Det hæmmede yderligere syd- og østeuropæernes assimili-

tion og styrkede arbejdersamfundets institutioner, ligesom også de stærke

modsætninger mellem de tidlige og de nye immigranter har virket i denne

retning. En væsentlig del af socialiseringen fandt nemlig sted i arbejdernes
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formelle og uformelle institutioner som værtshuse, fagforeningslokaler,
nationale klubber, religiøse institutioner med nationalt særpræg etc.

I Lawrence var der flere af disse institutioner med såvel nationalt som

religiøst særpræg. Syd- og østeuropæernes nationale klubber var bl.a. akti-

ve omkring fødevareuddelingunder strejken.
Disse institutioner har været af betydning for sammenholdet i arbejder-

samfundet, hvorved arbejdernes tilpasning og assimilation er blevet hæm-

met og den sociale kontrol tilsvarende svækket. De virkede fremmende for

solidariteten blandt arbejderne, og de var medvirkende til at styrke bag-
grunden for kollektiv aktion.

Lokaliseringen af fabrikker og arbejderkvarterer i forhold til hinanden
har formentlig også spillet ind. De lå samlet i industrikvarteret, hvilket i

hvert fald ikke var tilfældet i Fall River. Det har medvirket til at fremme

arbejderkulturen og enheden blandt arbejderne.
På baggrund af ovenstående er det min konklusion, at det meget høje

antal nye immigranter i Lawrence i høj grad har svækket graden af den

sociale kontrol.

De væsentligste faktorer, der medvirkede til, at strejken brød ud i Law-

rence og ikke i f.eks. Fall River eller New Bedford var:

1. Det høje antal nye immigranter.
2. Centraliseringen af såvel tekstilfabrikkerne som arbejderboligeme -

den økologiske faktor.

3. IWW,s tilstedeværelse og relative styrke.

Arbejdernes meget ringe levevilkår i Lawrence aldt i nogen grad ogsåde.
øvrige tekstilbyer i Massachusetts. Det var på den baggrund, at arbejdstil-
synet kunne udtale, at strejken var ikke »primært en følge af særlige for-

hold i Lawrence«.9

Sammenholdt med Fall River var der imidlertid afgørende forskel m.h.t.

befolkningens etniske sammensætning,hvor Fall Rivers immigranter i høj
grad udordes af tidlige og engelsktalende immigranter. De har lettere

kunnet assimileres i det borgerlige samfund og tilpasses dettes normer.

Også i henseende til den økologiske faktor var Fall River fundamentalt

anderledes end Lawrence. I Fall River var tekstilfabrikkerne og arbejder-
boligerne placeret decentralt, hvorved arbejdersamfundet blev revet fra

hinanden med tilsvarende konsekvenser for dette samfunds institutioner.

De øvrige tekstilbyer i Massachusetts adskilte sig ligeledes fra Lawrence,
hvad immigranteme angik, og den etniske sammensætningmindede i høje-
re grad om den, der gjorde siggældendei Fall River.”

Endelig var det af stor betydning, at der i Lawrence eksisterede en radi-

kal politisk bevægelse, IWW, der kunne fungere som katalysator mellem
de forskellige nationaliteter og anvise midler til løsning af problemerne. I

de øvrige tekstilbyer i Massachusetts, var IWW kun meget dårligtrepræ-
senteret.
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Fra 10.000 til 700 medlemmer ›

Efter strejkens og Ettor og Giovanitti sagens afslutning skrev en samtidig
observatør om de strejkende: »--- de har lært mere end klassebevidsthed,
de har lært selvbevidsthed --.«11

Citatets første del hævder, at de strejkende under strejken var blevet

klassebevidste. At IWW i løbet af strejken fik en så stærk medlemsfrem-

gang, at organisationen efter strejken havde mere end 10.000 medlemmer

kunne virke som en bekræftelse på dette udsagn, og der er næppe noget
mærkværdigt i, at IWW ikke kunne fastholde alle disse nye medlemmer;
det var tværtimod ganske typisk for organisationen. Men at medlemstallet

allerede i sommeren 1913 var faldet til 700 giver anledning til undren. Hav-

de de nye medlemmer overhovedet været klassebevidste?

Spørgsmåleter naturligvis svært at besvare, men i det følgende skal det

søges belyst, hvorfor næsten alle de nytilkomne medlemmer forlod organi-
sationen. Havde de blot meldt sig ind i kampens hede, eller havde de reelt

fået en bevidsthed om organiseringens fordele? Skyldes deres indmeldel-

ser det første, er det ikke vanskeligt at se, hvorfor de forlod organisationen
igen.12Var det derimod en øget klassebevidsthed, der var årsagentil deres

indmeldelse, må der søges en anden forklaring.
Såvel Dubofsky som Foner forsøger at 'forklare årsagerne til medlems-

flugten, men ingen af forklaringerne synes tilstrækkelige. Foner fremhæ-

ver, at byens præster og borgerskab indledte en »God and Country« kam-

pagne, og at de herunder skabte et modsætningsforholdmellem IWW og
de religiøse arbejdere ved (korrekt) at hævde, at organisationen var imod

alle former for religion. Da det overvældende flertal blandt immigranteme
var religiøse, havde dette ifølge Foner den virkning, at mange arbejdere
tog afstand fra organisationen og meldte sig ud. Foner fremhæver også,at

IWW's topfolk efter Ettor og Giovanitti sagens afslutning tog fra byen,
hvorved opbygningen af organisationen smuldrede. Fabriksejemes offen-
siv mod arbejderne og IWW, hvorunder de militante arbejdere blev fyret
og tvunget til at forlade byen, samt intern splittelse i IWW og organisatio-
nens manglende evne til at forbedre arbejdernes vilkår efter strejkens af-

slutning har ogsåmedvirket til medlemsflugten.
Dubofsky lægger sig op ad Foners forklaring, idet han skriver, at ar-

bejdsgiverne sendte spioner ind i IWW, og aviserne trykte urigtige og be-
lastende artikler om organisationen. Arbejdsgiverne antog arbejdere uden

for Lawrence og flyttede dele af produktionen til andre byer, så der opstod
arbejdsløshed i byen.Endvidere spillede arbejdsgiverne de forskellige na-

tionaliteter ud imod hinanden således, at de tidlige immigranter fikhøjere
lønninger, hurtigere forfremmelser og del i den politiske magt i byen. En-

delig fremhæver Dubofsky også, at IWW ikke formåede at ændre arbej-
dernes vilkår.

'

Derimod er Dubofsky ikke enig med Foner i effekten af »God and

Country« kampagnen og IWW ledernes afrejse fra byen. De forskellige na-

tionaliteters præster havde under strejken utallige gange opfordret de

strejkende til ikke at slutte op om IWW, men uden held. IWW,s lokale
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afdeling i Lawrence havde også kompetente ledere, der havde været med

til at lede strejken.13
Det er sandsynligt, at de faktorer, som Foner og Dubofsky nævner, har

haft indflydelse på medlemstilbagegangen i IWW, men begge overser et

forhold, der efter min opfattelse ogsåkan have spillet ind, nemlig splittel-
sen mellem de tidlige og de nye immigranter.

Det er allerede nævnt, at mange af de tidlige immigranter næsten enty-
digt stod på samme side som borgerskabet, myndighederne, præsterne og

arbejdsgiverne. Denne splittelse i arbejdersamfundet betød, at de tidlige
immigranter ikke, hverken før, under eller efter strejken, stillede sig solida-

risk med de arbejdere, der havde de dårligstevilkår.
Cole skriver, at immigranterne ikke var anarkister, socialister og radika-

le, men at de blot var stakkels fattige mennesker, der ønskede et bedre liv,
ligesom han hævder, at strejken af samme årsagvar et paradoks. Det syns-

punkt imødegåsaf Dubofsky, som mener at immigranterne ønskede et an-

det socialt system, og at de var påvirketaf IWW,s propaganda.14
Cole begår imidlertid den fejltagelse, at han ikke skelner mellem de to

hovedgrupper af immigranter, de tidlige immigranter, der i høj grad var

assimileret og tilpasset, og de nye immigranter, der stod på den sociale

rangstiges nederste trin, og som ikke var assimileret eller tilpasset.
To forhold er ofte blevet fremhævet som særegne for USA med hensyn

til at hæmme en radikal bevidsthed hos arbejderklassen. Det er henholds-
vis den sociale mobilitet og den' almindelige valg- og stemmeret. Det er

naturligt at spørge, om de faktorer kan have indvirket på arbejdernes be-

slutning om ikke at blive i IWW.

Den sociale mobilitet

Muligheden for social mobilitet er ofte blevet fremhævet som værende

større i USA end i den øvrige verden. Det har da også i høj grad været
drømmen om at stige op ad den sociale rangstige, der har fået mange irnmi-

granter til at søge til USA.

Mange immigranter ønskede ikke at bevare deres arbejderklassestatus,
men derimod at komme væk fra den. Det bevirkede, at nogle immigranter
ikke ønskede tilknytning til klasseinstitutioner som f.eks. fagforeninger el-
ler den socialistiske bevægelse.”
Ifølge Cole var Lawrence's immigranter optimister og fulde af håb og tro

på,at enten de selv eller deres sønner ville avancere påden sociale rangsti-
ge. Cole dokumenterer da også, at dette har været tilfældet for de tidlige
immigranter. Imidlertid bruger Cole dette til at hævde, at også de nye im-

migranter vidste, at det ville blive deres tur. Der er ikke grundlag for den

konklusion. Tværtimod er det tænkeligt, at de nye immigranter netop har

iagttaget, at de tidlige immigranter ikke alene stod et trin over dem på den

sociale rangstige, men også at man brugte deres skuldre som trin og derved

holdt dem nede, jævnfør de tidlige immigranters afstandtagen fra strejken,
isolerede forhandlinger med arbejdsgiverne etc. Syd- og østeuropæerne
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oplevede endvidere, at de havde de dårligstearbejdsforhold, de dårligste
boliger og at alle øvrige indbyggere i Lawrence så ned på dem.16

Det er rimeligt at antage, at også de nye immigranter drømte om et bed-

re liv, men det udelukker ikke, at en del af dem kunne udvikle radikale

ideer, og at de tvivlede på, at deres »redning«skulle komme via en ny im-

migrantcyklus, den sociale mobilitet eller lignende. Det er klart, at netop
de nye immigranter var den gruppe, som havde størst grund til at tvivle på
den sociale mobilitet, men det var også dem, der var mest aktive for at

påbegyndeog videreføre strejken, og det var dem, der udgjorde 90% af

IWW's nye medlemmer.

Det er næppe sandsynligt, at muligheden for social mobilitet i særlighøj
grad skulle have afholdt de nye immigranter fra at udvikle en klassebe-

vidsthed. I modsætning til de tidlige immigranter havde syd- og østeuro-

pæerne ikke erfaringer for, at de kunne stige op ad den sociale rangstige.
De tidlige immigranter havde fået del i »the American Dream«, de var ble-

vet assimileret, og deres klassebevidsthed var svækket.

Den almindelige valg- og stemmeret

Også den almindelige valg- og stemmeret i USA på et tidspunkt, da de

fleste europæiske og specielt syd- og østeuropæiske lande stadig havde et

privilegeret valgsystem, hvis overhovedet valg, er blevet fremført som en

faktor, der hæmmede udviklingen af socialisme og klassebevidsthed i

USA. Det er opfattelsen, at den almindelige valg- og stemmeret ledte im-

migranterne ind i det etablerede politiske system ved at bibringe dem den

opfattelse, at USA allerede var et frit demokratisk samfund, hvor man blot

behøvede at bruge sin stemmeret og dermed medvirke til at forme samfun-

dets udvikling.
Det gjaldt ivid udstrækning de tidlige immigranter i Lawrence. De var

næsten alle assimileret og mange benyttede sig af stemmeretten. Irere, der

var de tidligst ankomne immigranter, sad sågar på borgrnesterposten i

mange år op til strejken. Flertallet af de tidlige immigranter stemte da også
på de to etablerede partier: Demokraterne og Republikanerne.

De nye immigranter derimod benyttede ikke det etablerede system. I

1910 havde kun 42% af indbyggerne i Lawrence, der var født uden for USA,

statsborgerskab og dermed stemmeret. Det er sandsynligt, at de nye immi-

granter har udgjort langt den største del af indbyggerne uden statsborger-
skab. Det bekræftes af, at i et valgdistrikt i Lawrence, som kun beboedes af

italienere, stemte kun 15% af dem, der havde nået stemmealderen. Blandt

tyskerne stemte 49% og blandt englænderne45%. Tallet for irerne kendes

ikke, men har formentlig været mindst lige så højt som tyskernes og eng-
lændernes.17

Tallene viser, at de tidlige immigranter i væsentligt højere grad end de

nye immigranter gjorde brug af stemmeretten og støttede de etablerede

partier. Samtidig ses det, at kun en lille del af italienerne stemte i 1910.

Tallene for de øvrige nye immigranter, syrere, russere, polakker etc. ken-
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des ikke, men må antages at have været mindst lige så lave som for italie-

nerne.

På den baggrund er det ikke rimeligt at formode, at den almindelige
valg- og stemmeret for syd- og østeuropæernes vedkommende har virket

hæmmende for klassebevidstheden, hvorimod det må antages at have væ-

ret tilfældet for en stor del af de tidlige immigranters vedkommende, idet

de i langt højere grad benyttede stemmeretten. IWW's propaganda for di-

rekte aktion i stedet for politisk aktion har derfor tiltalt de nye immigran-
ter, som ikke gjorde brug af det politiske system.
Årsagernetil medlemsflugten har derfor næppe været muligheden for

social mobilitet eller den almindelige valg- og stemmeret. De nye immi-

granter blandt de strejkende må antages at have haft en vis grad af klasse-

bevidsthed og sammenhold og har derfor ikke været så moderate, som C0-

le hævder. Derfor har IWW's store medlemsfremgang under strejken for-

mentlig været et udtryk for en radikalisering blandt de nye immigranter.
Det var ikke alene på grund af den ophedede stemning, at de nye immi-

granter meldte sig ind, og strejken var ikke et paradoks.
Medlemsflugten fra IWW efter strejken har haft sin grund i den offensiv,

som den resterende befolkning i Lawrence, de tidlige og assimilerede im-

migranter, borgerskabet, arbejdsgiverne, præsterne, myndighederne etc.,
satte ind imod de nye wobblier. Offensiven har været for stærk til, at de nye
wobblier kunne modstå presset. Det blev endnu sværere at leve i byen så-
vel materielt som socialt efter, at fyringer, hetz, diskrimination etc., satte

ind. Da samtidig IWW ikke kunne forbedre medlemmernes levevilkår eller

tilbyde tilstrækkelig social kompensation, forlod medlemmerne organisa-
tionen.

Afslutning
Det der orde Lawrence strejken så omtalt i samtiden var dens omfatten-

de og oprørslignende karakter. Revolutionsangsten var så udbredt i hele

New England efter strejken, at ca. 250.000 tekstilarbejdere i denne del af

USA fik lønforhøjelser som følge af strejken. Endvidere kom det til omfat-

tende strejker i Lowell og New Bedford efter Lawrencestrejken. De strej-
ker var et direkte efterspil til strejken i Lawrence, der således havde stor

betydning for arbejderklassen i New England.
Lawrence blev aldrig mere den »anti fagforeningsby«,som den havde

været inden tekstilarbejderstrejken i 1912.

Noter

1. Det forudsætter naturligvis, at lønnen ogsåblev reduceret i de øvrigebyer. Det antages
det, at den blev, idet American Woolen Co., som var førende i forbindelse med lønreduk-

tionen i Lawrence, havde flere fabrikker i Massachusetts. Det er rimeligt at antage, at

andre og mindre virksomheder har fulgt AWC, der var ejet af den magtfulde Morgan-
koncern og den førende inden for uldproduktion i USA. Se Yellen, Samuel: American

Labour Strugges 1877-1934. (New York, 1936), s. 171.

2. Foner, Philip, D.: The Industrial Workers of the World, 1905-17. (New York, 1965) s. 308,

Dubofsky, Melvyn: We Shall Be All. A History of the Industrial Workers of the World.
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sms-

16.

17.

(Chicago, 1969) s. 230, Cole, D. B.: Immigrant City. Lawrence, Massachusetts 1845-1921.

(Chapell Hill, 1963) s. 68 og Renshaw, Patrick: The Wobblies. The Story of Syndicalism in

the United States. (New York, 1967) s. 98.

Tripp, Anne H.: The IWW and the Paterson Silk Strike of 1913 (Urbana, 1987) påpeger
det paradoksale i, at IWW, som tog stærk afstand fra politisk aktion, fik den afgørende
hjælp til sejren gennem politisk aktion fra b1.a. Socialist Party of America. S. 31.

Foner 308-9 og Dubofsky s. 230. Tripp viser at lønningerne i silkeindustrien i Paterson

var højere end i Lawrence. I 1913 brød en stor strejke ud i Paterson. Strejken, der blev

ledet af IWW, endte med nederlag til de strejkende. S. 214.

Foner s. 314.

Cumbler, John T.: Working Class Community in Industrial America, Work, Leisure and

Struggle in "hvo Industrial Cities 1880-1930. (Conn., 1979) s. 4-5, 7, 218 og 222-24.

Dubofsky s. 229, Cumbler s. 230, Cole s. 210, Flynn, Elisabeth G.: The Rebel Girl. An

Autobiography. My First Life 1906-26, 2. ed. (New York, 1973) s. 128 og 144-46. Tripp
fremhæver, at den etniske sammensætningi Paterson lignede den i Lawrence, men at der

var skarpere skel mellem de enkelte nationaliteter. S. 216.

Cole s. 114. For en generel fremstiling af denne problemstilling se: Gutman, Herbert G.:

Work, Culture and Society in Industrializing America (Oxford, 1977) s. 3-78.

Bedford, Henry: Socialism and the Workers in Massachusetts 1886-1912 (Mass., 1966) s.

251.

Dubofsky s. 229, Cumbler s. 230, Cole s. 210, Flynn s. 128 og 144-46. Det har ikke været

muligt at finde oplysninger om arbejdersamfundets 0g fabrikkernes placering i de øvrige
tekstilbyer i Massachusetts, hvorfor det ikke er muligt at foretage sammenligninger på
dette punkt.
Kombluh, Joyce L.: Rebel Voices. An IWW Anthology (Ann Arbor, 1964) s. 164.

Perlman og Taft: History of Labor in the United States 1896-1932, vol. IV. (N.Y., 1935)
støtter denne opfattelse. S. 281.

Dubofsky s. 255-58. Renshaw nævner eksempler på præster, der modarbejdede de strej-
kende s. 101-2.

Dubofsky s. 235. Coles værk slutter med at konkludere, at strejken var et paradoks og at

de strejkende havde fundet tryghed og sikkerhed i Lawrence og amerikanisme. Se s. 154-

75 og 195-207. At Coles doktorafhandling, som værket bygger på, er skrevet i 1956 og
dermed i McCarthy tiden, giver anledning til historiografiske overvejelser. Forskellen på
Coles værk og Yellens fra »New Deal« tiden og Foners og Dubofskys fra 1960'erne illu-

strerer glimrende »tidsåndens« indflydelse på historieskrivningen.
K'ems, Bo: Socialismen og det amerikanske system mellem borgerkrig og verdenskrig.
( hus, 1972), s. 116-17 og Conk, Margo: Social Mobility in Historical Perspective. I:

Marxist Perspectives vol. 1, no. 3 1978, s. 52-69.

Dubofsky s. 230 og Cole s. 90-96, 123 og 124-29. Cole skriver s. 129 »even the poorest
Italians or Poles were willing to exist in the slums of a city that brought immigrants from

the bottom to the top within a few generations.«
Cole s. 167-69 og Flynn, Elisabeth G.: Memories of the Industrial Workers of the World

(IWW). (New York, 1977) s. 8.
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Abstract. Per H. Hansen: »Bread and roses«. The 1912 Textile-Wor-
kers' Strike in Lawrence, MassachusettsArbejderhistorie 33 (1989).

On the background of a wide range of American literature the aut-

hor analyses the main causes of the outbreak and the successful
outcome of the »Bread and Roses« strike. These are among other

things the ethnic combination of the union activities of the IWW

and the parliamentary action of the Socialist Party, and the contra-

dictions between newly arrived and »older« immigrants. These
contradictions reflected the relationship between unskilled and

skilled labor. The tactics used by the IWW were in many ways co-

herent with the experiences of the newly arrived immigrants. But in

the long run the IWW was unable to meet the expectations of the

majority of the workers. These factors and the tactics of the em-

ployers after the strike led to the quick downfall of the Iwwis in-

fluence on the working class in Lawrence.



DEBAT

Svend Aage Andersen

Havnearbej derkultur -

et forsøgpå historisk antropologi

- En replik til to anmeldelser a f »HavnearbejdemeiÅrhus -

før containemes tid« i Arbejderhistorie 32.

l. Endnu engang: bevægelse og klasse

Skal arbejderhistorikeme forske i arbejderbevægelseneller i arbejderklas-
sen? Det er et gammelt spørgsmål og en gammel debat. Spørgsmålet er

naturligvis forkert stillet. Det drejer sig selvfølgeligikke om et enten-eller,
men om et både-og.Arbejderforskningen må omfatte både bevægelsensog
klassens historie. Det var også min holdning, da debatten om brugen af

arbejdererindringer i sin tid blev ført i »Arbejderhistorie« (se nr. 19, s. 45-

52).
Men betyder dette standpunkt også,at enhver undersøgelse nødvendig-

vis må omfatte både bevægelsen 0g klassen? Jeg mener nej. Det behøver
den ikke nødvendigvis.Det er naturligvis et fint perspektiv at have på sin

forskning, at man bestræber sig på at sammenkoble klassens og bevægel-
sens historie. Denne opfattelse deler jeg helt. Det er et godt »program« at

arbejde henimod. I praksis vil det dog ofte være hensigtsmæssigtmed en

vis arbejdsdeling. Man kan ikke undersøge det hele på en gang. En littera-
turhistoriker må f.eks. legitimt kunne lave tekstanalyser af arbejderlittera-
tur, uden derfor at være forpligtet til samtidig at skulle udforske arbejder-
bevægelsens udvikling på det pågældende tidspunkt. En arbejdsdeling,
hvor nogle tager sig af kultur, erfaringer og dagligliv, mens andre fortsæt-
ter med at forske i arbejderbevægelsenshistorie, opfatter jeg derfor som

legitim -

og måske endog nødvendig.
Når en arbejdsdelingmed en selvstændigudforskning af livsformer, er-

faringer og hverdagskultur er nødvendig,skyldes det bl.a., at vi ved relativt

meget om arbejderbevægelsen,men kun lidt om arbejderklassens hver-

dagsliv. Hvis der skal laves en sammenkobling mellem bevægelse og klasse,
forudsætter det, at der ogsåvirkelig er noget at komme med »fra neden«,
dvs. at man tager arbejdernes hverdagsvirkelighed så alvorligt, at den kan
udforskes for dens egen skyld. Først når man har ort det, kan man begyn-
de at tænke på en egentlig syntetisering. Hverdagsperspektivet skal ikke
kun inddrages, når det drejer sig om at give den »egentlig«fremstilling -
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dvs. den af bevægelsens historie - et illustrativt supplement. Dersom man

ikke giver hverdagshistorien en selvstændig forklaringsværdi, sker der let

det, at'erkendelsesinteressen bliver koncentreret på det strategiske blik

»fra oven« og inddragelsen af kultur og hverdag derfor i sidste ende teleo-

logisk.
I min kollektive biografi af havnearbejdergruppen i Århus har det såle-

des ikke været noget eksplicit mål at sammenkoble mine undersøgelsesre-
sultater med den hidtidige forskning i arbejderbevægelsens historie. Mit

studieobjekt har ikke været arbejderbevægelsen,men en bestemt arbejder-
gruppe. Jeg har villet studere denne gruppes livssituation og virkeligheds-
konstruktion, og da kollektiv interessekamp og faglig aktivitet er et led i

dette livsmønster, inddrager jeg naturligvis disse aspekter, men ikke som

noget, der er overordnet den øvrige livspraksis. Det er en anden måde at

organisere fremstillingen på, end den arbejderbevægelseshistorikere nor-

malt er vant til, men mit studieobjekt er også et andet end deres, nemlig
arbejderkultur. Det er andre aspekter, eller andre dimensioner, af virkelig-
heden, jeg vil have frem. Og derfor anvender jeg også en anden metode.

2. Antropologiske forskningsmetoder
Det nye/andet studieobjekt (arbejderkulturen) kræver en ny/anden meto-

de/teknik, end hvis det var arbejderbevægelsen, jeg ville studere. Jeg er

selv uddannet som litteraturhistoriker, og jeg er godt klar over, at det ikke

er uproblematisk at overskride sit eget fagområdeog forsøge at anslå nogle
nye indfaldsveje. Man føler sig let som lidt af en »fusker«, og arbejdet kan

måske undertiden true med at blive dilettantisk, hvis man ikke tilstrække-

ligt har lært de teknikker og metoder, man overtager fra andre fagtraditio-
ner. Jeg har i arbejdet hentet inspiration fra mange forskellige discipliner,
bl.a. socialhistorie og kultursociologi, men nok først og fremmest etnologi
og antropologi. Formålet med det har naturligvis været at nå frem til den

form for historieskrivning - »historie fra neden«, »dagliglivshistorie«eller

hvad man nu vælger at kalde det- som jeg selv mener, vi mangler, og som

det ville være godt, at vi fik noget mere af. Målet- almindelige menneskers

historie - har for mig været det overordnede, metoderne, teknikkerne og

faget det underordnede. Nemlig de metoder og teknikker, hvormed man

bedst nåede målet. Hvor man så end skulle hente dem.

Jens Engberg vurderer mig i sin anmeldelse i »Arbejderhistorie«32 ude-

lukkende som »historieforsker«. I sin anmeldelse af samme bog i »Infor-

mation« karaktiserer Morten Thing mig derimod som »etnolog«.Og jeg
tror egentlig, han kommer sagen noget nærmere, for i min måde at gribe
problemstillingen an på er jeg nok mere etnolog end historiker. Måske er

det, jeg laver, i virkeligheden et forsøg på »historisk antropologi«, en type
forskning, der er udtryk for en tilnærmelse mellem historikere og antropo-
loger/etnologer.1 I søgen efter hverdagslivet, kollektiv bevidsthed, erfarin-

ger, værdier og betydninger har i hvert fald mange historikere i de senere

år vendt sig mod de antropologiske fag. De ønsker, ligesom antropologer-
ne, at forstå de historiske personer »indefra«, som subjekter og aktører. I
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modsætning til traditionel historiker-praksis ønsker disse »historiske an-

tropologer«at tage deres aktører på ordet og forstå det studerende sam-

fund ud fra dets egne kategorier -

og ikke ud -fra forskernes.

Antropologens/etnologens foretrukne undersøgelsesmetode er delta-

gerobservationen. Forskeren drager på felten til det samfund, der skal un-

dersøges, og gør her selv sine iagttagelser, bl.a. ved at udspørge beboerne i

det studerede samfund. En sådan metode kan ikke direkte overtages, når

undersøgelsesobjektet er et historisk, fortidigt samfund. Men interview-

teknikken kan overtages. Og det er det, jeg har forsøgt. For hvilke andre

muligheder har man, hvis man vil undersøge, hvordan arbejdernes tilvæ-
relse formede sig? Det er da ikke løgn at sige, at arbejderne er eksperter,
når det gælder viden om deres egen livsforløb og daglige gøremål.Disse

dimensioner af arbejderlivet vil man ikke få fat i via den traditionelle arbej-
derbevægelsesforskning og gennem de hidtil brugte kildearter. Noget må
der altså gøres, hvis vi kan blive enige om, at også almindelige arbejderes
liv, erfaringer og bevidsthedsformer er værd at studere. Og jeg synes her, at

erindringer og interviews er den mest nærliggende og givtige indfaldsvin-

kel.

At prøve på at være tværvidenskabelig er ikke så let en sag. Men underti-
den kan man også få det indtryk, at man på de enkelte fag slet ikke er inter-
esseret i at udvikle en tværvidenskabeligorientering, men snarere ønsker
at stå vagt om etablerede fagtraditioner, så man ikke behøver at gå ind i en

debat, der kan true de hævdvundne positioner, og så man ikke behøver at

gå ind i en dialog med forskere, der fremfører krav om nye og anderledes
indfaldsvinkler. Men hvis man vil have en historieskrivning »fra neden«,
bliver man nødt til at udvikle nye tilgangsmåder.Og jeg er her ikke enig
med Engberg i, at et sådant »perspektivskifte«fra organisationshistorie til

dagliglivshistorie vil være at »ryge over i en modsat grøft af ensidighed«og
dermed »fortsat føre til et forkert og ensidigt billede«. Engbergs opfattelse
beror for mig at se i virkeligheden på, at han ønsker at fastholde »det stra-

tegiske blik fra oven« og ikke tillægger hverdagens historie nogen selv-

stændig betydning. Men det er lige præcis dette standpunkt, mit arbejde er

et forsøg på at gøre op med.

Hvad er det, der er forkert og ensidigt ved det billede, jeg giver af havne-

arbejdergruppen? At der ikke er nok om arbejderbevægelsenog havnear-

bejdernes »politiske kultur«? Jamen det har jo slet ikke været mit mål at

skrive havnearbejderbevægelsenshistorie. Men måske er det det, Engberg
i virkeligheden ville have, at jeg skulle have gjort. Det overlader jeg imid-

lertid gerne til »organisationshistorikeme«.Mine erkendelsesinteresser er

andre.

3. Erkendelsesinteresser og målsætning
Målet er for mig at nå frem til en meget mere differentieret forståelse af

almindelige menneskers tilværelse, hvordan den så ud, og hvad der var

drivkræfterne i den, folks livsstrategier og folks muligheder for at få indfly-
delse på udformningen af deres daglige liv. En sådan viden om, hvordan
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arbejdernes livssituation så ud, ville faktisk være det rigtige udgangspunkt
for en adækvat politisk strategi (»fra oven«),dvs. en strategi, der forholder

sig til de muligheder, der reelt foreligger snarere end dem, man måtte øn-

ske forelå. Problemet er for mig at se - meget kort formuleret - at man »fra

oven« ofte har anvendt en »oplysningsstrategi«overfor arbejderbefolknin-
gen. Arbejderne har skullet tilføres den rigtige bevidsthed (»klassebevidst-
hed«) udefra. Man har forsøgt at putte det ind i hovedet på dem, som man

mente, de havde brug for - for at blive gode revolutionære/socialdemokra-
ter/borgere. Man har taget udgangspunkt i ikke det faktiske, men det øn-

skelige. »Opdragerne« og agitatoreme har taget udgangspunkt i deres

egen bevidsthed og behov og ikke i bevidstheden og behovet hos den be-

folkning, man forholdt sig til. I stedet for at oplyse i forlængelse af de eksi-

sterende erfaringer og bestræbelser hos arbejderne, agiterede og oplyste
man om det, man selv mente var det rigtige. Men den oplysning kunne ar-

bejderne måske ikke altid bruge til noget i den livssituation, de stod i. Man

gik måske ud fra, at arbejderne havde en fælles bevidsthed, som så sådan

og sådan ud, men ivirkeligheden havde arbejderne måske slet ikke nogen
fælles bevidsthed, men bevidsthedsformer som var helt anderledes, end

man forstillede sig. Måske vidste man netop alt for lidt om,hvordan arbej-
dernes virkelighed egentlig så ud. Også idag kunne det være vigtigt for alle,
der har til opgave at forholde sig (støttende) til arbejderklassen, at vide

noget om, hvordan arbejderne lever og tænker. Ellers løber man jo den

risiko, at man tager udgangspunkt i en »oplysningsstrategi«,som forholder

sig »skævt« til erfaringerne og behovene hos dem, man vil oplyse og be-

vidstgøre.

4. Oral history som forskningsteknik
Tilbage til problemerne med at lave den type historieskrivning/historisk
antropologi, som jeg forsøger at lave. Jeg opfatter ikke oral history som

»det eneste rigtige«for historikerne, men jeg tror, det bl.a. er den vej også
historikerne må gå,dersom de vil bevæge sig ind på det område, der hand-

ler om de historiske aktørers livsforløb, erfaringer, bevidsthedsformer og

livspraksis. Det er rigtigt, at der i havnearbejder-bogen mangler et afsnit

om teori og metode. Jeg har imidlertid valgt at undlade at tynge fremstillin-

gen med en sådan akademisk diskussion. De problemer, der knytter sig til

oral history som forskningsteknik, har jeg skrevet om i andre sammenhæn-

ge.2 Det fritager selvfølgelig ikke for at tage problemerne op her, men det

siger næsten sig selv, at jeg ikke på den begrænsede spalteplads, der her er

til rådighed,kan behandle alle disse problemer, endsige behandle dem ind-

gående.For der er selvfølgeligmange (og stadig uløste)problemer forbun-

det med at benytte oral history som forskningsteknik.
Jens Engberg berører i sin anmeldelse flere af disse problemer. At be-

nytte interviews til at belyse en given gruppes kultur, er en kvalitativ meto-

de, som især har været brugt af antropologer og sociologer. Tænk f.eks. på
Oscar Lewis' Sanchez og hans børn eller Studs Terkel's Working. At der i

mit tilfælde er tale om erindringsinterviews, ændrer her ikke det princippi-
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elle i sagen. I den sociologiske survey-undersøgelse er den repræsentative
sample en afgørendeforudsætningfor at opnåpålideligeog testbare resul-

tater. I survey7en benytter man en kvantitativ, positivistisk præget metode.

Anderledes i mit tilfælde. Her er metoden snarere hermeneutisk fortol-

kende og målet den »tætte beskrivelse« og den kvalitative analyse. Mine

interviewpersoner er ikke udvalgt med henblik på at kunne modsvare en

eller anden statistisk norm, men på at kunne anskueliggørebestemte histo-

riske livsforhold eksemplarisk, nuanceret og konkret.

Min udvælgelsesmetode har snarere haft karakter af det, man kalder

»sneboldstrategien«.Jeg har indsamlet ialt ca. 401ivserindringer fra havne-

arbejderne. Allerede af det første interview lærte jeg en hel del, og af det

andet og det tredje fik jeg yderligere viden. Da jeg havde taget ca. 15, havde

jeg efterhånden et ret indgåendekendskab til havnearbejdemes mentalitet

og livsmønster. Efter måske yderligere ti interviews havde jeg et forholds-

vis klart billede af det grundlæggende mønster, og der begyndte at være

mange gentagelser i, hvad der kom frem. De nye interviews bekræftede i

mange aspekter, hvad der allerede var kommet frem. Der kunne være indi-

viduelle variationer og enkelte nye temaer, som måtte forfølges. Men i det

store hele var billedet af havnearbejderkulturen færdigtegnet.Da tidsper-
spektivet for undersøgelsen ikke kunne forlænges, fandt jeg det stort set

forsvarligt at standse med de ca. 40 informanter. Jeg kunne sagtens få man-

ge flere detaljer og individuelle variationer, men det var ikke nødvendigt
for at kunne tegne det kollektive, typiske livsmønster. Med henblik på de-

taljer og kontrol foretog jeg dog under arbejdet med fremstillingen yderli-
gere en række supplerende telefoninterviews.

Jens Engberg ser det som et stort problem for fremstillingen, at man ikke

kan vide, om erindringeme er repræsentative eller specielle. Så vidt jeg
husker, påstårjeg ingen steder i min bog, at de interviewede er repræsenta-
tive for havnearbejdergruppen som sådan. Men behøver de at være det? I

The Cheese and the wonns skrev Carlo Ginzburg om kun én møller og hans

tankeverden i 1500-tallet. Det har aldrig været mit sigte at opnå fuldstæn-

dig statistisk repræsentativitet, men måske kan man tale om en tilnærmet

repræsentativitet. Hensigten har været at finde frem til havnearbejdemes
fælles livsmønster og skildre det typiske. Men det typiske er jo ikke det
samme som det statistisk gennemsnitslige, men om at få den mest udtøm-
mende og præcise redegørelse for det pågældendefænomen.
Når jeg belyser et givet emne, leverer forskellige informanter hver sin

brik til puslespillet. Jo flere interviews, man har, jo flere brikker har man.

Og jo bedre er grundlaget for at nå frem til nogle udsagn om kollektive

adfærdsmønstre og holdninger -

og således få en nuanceret og gyldig be-

skrivelse. De oplysninger, som kommer frem i de enkelte interviews, kon-

trollerer jeg så principielt hver gang, de benyttes, mod oplysninger om sam-

me emne i de øvrige interviews, ligesom jeg selvfølgeligvurderer udsagne-
nes kildeværdi ved at veje dem mod den viden, jeg har fra andre kilder. I

mange tilfælde er det imidlertid sådan, at de oplysninger, man får fra inter-

viewene, ikke kan hentes fra nogen anden kilde.
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Når jeg eksempelvis gør rede for proceduren ved kullosning, samler og

sammenligner jeg beskrivelserne fra de måske 15 fortællere, der beretter

om kullosning (evt. suppleret med fotografier af arbejdet). Herefter struk-

turerer jeg så min fremstilling af arbejdsprocessen ved at sammenstykke
oplysninger fra alle 15 beretninger. Lad os sige, der foreligger 15 ialt væ-

sentligt identiske beskrivelser, men der kan så være beretninger, som er

mere fuldstændige og detaljerede end andre. Dersom jeg vælger at citere,
bliver det da den mest fyldestgørende og præcise beretning, jeg citerer fra.

I andre tilfælde, hvor der måske ikke foreligger én dækkende og indgåen-
de beretning, vælger jeg at lade oplysninger fra flere informanter indgåi
min generelle fremstilling. Jeg bygger da på de identiske beskrivelser i må-

ske 5 interviews og supplerer med forskellige detailoplysninger i eventuelt

to eller tre yderligere interviews. På denne måde søger jeg at gøre fremstil-

lingen så komplet som mulig. Men når jeg ofte vælger at gengive informan-

ters beretning direkte igennem citat, er det fordi, jeg er bevidst om, at man-

ge af de oprindelige kvaliteter ved en beretning forsvinder ved at overføre

den fra egenhistorien til en generel tekst.

Interviews kan ikke erstatte traditionelt kildemateriale. Herorn kan vi ikke

blive uenige. B1.a. derfor har jeg ogsåi bogen suppleret interviewene med flere

typer af traditionelt kildemateriale. Men når Jens Engberg vil have, at inter-

viewene kun kan »brugestil supplerende illustration af de oplysninger, som

kan fremskaffes ved hjælp af de traditionelle historiske metoder« (s.71), synes

jeg, han overser det afgørende:At interviewene giver indsigter, som ikke kan

opnåsved nogen anden måde. Hvis historikeme altså ikke tør bruge inter-

views som kilde til hverdagsliv og bevidsthedsformer, ikke tør gå ind på den

modedebat, som kører om oral history på internationalt plan, ja så kommer de

til at lade et stort og vigtigt felt ligge brak. Så får de almindelige mennesker,
som ikke efterlod sig skriftlige dokumenter, ikke deres historie tilbage. De vil

blive ved med at være umælende og anonyme.

Noter

1. Se feks. Lisbeth Nielsen og Poul E. Poulsen: Tekst- Teater- Diskurs, in: fortid og nutid,

bd. XXXV, hefte 11988, s. 1-16, Vagn Wåhlin: Fra statshistorie til kulturhistorie - noget
om historievidenskabens og forfatterens vej fra statshistorie over atomisering til sam-

fundshistorie, holisme og kulturhistorie, in: Vagn Wåhlin (red.): Historien i Kulturhisto-

rien, Århus 1988, s. 55-85, Knut Kjeldstadli: Historisk antropologi, in: (Norsk) Historisk

tidsskrift 1/89, 3. 50-65, samt henvisningeme i min egen forskningsoversigt: Arbejder-

hverdag og arbejdersubjektivitet: Henimod en arbejderhistorie »fra neden« - Nye ten-

denser i arbejderforskningen, in: Årbogfor arbejderbevægelsenshistorie 15, 1985, s. 197-

269, her 5.231.

2. BLa. i flg. artikler: Arbejderhverdag og arbejdersubjektivitet: Henimod en arbejderhisto-
rie »fra neden«, i: Årbogfor arbejderbevægelsens historie 15, 1985, s. 197-269, Erindring
og litteratur, i: nord nytt nordisk tidsskrift for folkelivsforskning, s. 23-39, og Arbejder-
erindringer og dagliglivshistorie - med særlig henblik på nyere tyske metode- og teoridi-

skussioner, i: Arbejdererindringer og arbejderhistorie. Rappen fra SFAHs seminar An-

debølle Ungdomshøjskole 8-10 nov. 1985, s. 68-85. Heri findes desuden henvisninger til

den efterhånden righoldige litteratur om oral history og biografisk metode.
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Gerd Callesen

»Eksemplariskmetode og arbejderoplysning«

[Arbejderhistorie nr. 32 anmeldte Svend Aage Andersen det

nyeste forsøgpå at videreudvikle arbejderoplysningen,nem-

lig Kirsten Folke Harrits' og Ditte Schambergs”»Arbejder-
kulturrapport om erfaringspædagogik«udgivet a f Kvindeligt
Arbejderforbund. Det er alt i alt en positiv anmeldelse, men

SAaA hævder i anmeldelsen uden nogen videre begrundelse,
at »projektetlugter meget af et helt bestemt partipolitisk
standpunkt (DKP)«.

Selv hvis de to forfattere skulle være medlemmer af DKP,
er det misvisende at hævde, at projektet skulle være bundet

af en bestemt, nemlig DKPsk, ideologi.For at påvise,at den

metode, de to forfattere bruger, har et noget bredere grundlag
end ligepræcis DKPs, er det nok bedst at præciserebaggrun-
den.

Den »eksemplariskemetode«, som er baggrunden for dette forsøg, er her
anvendt på danske forhold og følgeligvidereudviklet specielt med forfat-
ternes erfaringer i litterære metoder og fra indsamlingen af arbejdererin-
dringer. I sin tid blev den imidlertid udviklet indenfor det vesttyske metal-

arbejderforbund (IG Metall). IGM er ikke et kommunistisk forbund, den-
ne form for arbejderoplysning indenfor forbundet blev ikke støttet (og hel-
ler ikke medvirket) af kommunisteme, fordi de ingen indflydelse havde på
den. Den er udelukkende udviklet af teoretikere og praktikere indenfor

arbejderoplysningen, de fleste var og er forøvrigt medlemmer af SPD.

Gruppens arbejde blev ganske vist kritiseret i kommunisternes teoretiske
tidsskrift »Marxistische Blätter«, men det medførte ikke nogen indskrænk-

ning i forsøget på at udvikle den eksemplariske metode.

Det er fejlagtigt at ville begrænsemetoden -

og aktuelt dette forsøg-til
at være et partipolitisk standpunkt. Det er lige præcis, hvad den ikke er.

Det er givet, at forfatterne står på et klassestandpunkt, men det er jo ikke
forbeholdt DKP, og det ville betyde en helt utrolig indsnævringaf arbej-
deroplysningens muligheder, hvis man udelukkende satsede på at ville
henvende sig til DKPere eller tage partiet som udgangspunkt.
Formålet med metoden er tværtimod at give deltagerne i et kursus mu-
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lighed for at overvinde egen usikkerhed med hensyn til egen situation ved

at lade dem formulere deres (urealiserede) erfaringer ind i en større sam-

menhæng og dermed forbedre deres mulighed for selvbestemmelse. Man

kan mene, at metoden er uegnet, at arbejderoplysningens opgave tværti-

mod bør være at tilpasse kursusdeltagerne til de dominerende opfattelser
og dermed formindske potentielle konflikter. Det er imidlertid et andet

problem. Metoden er under alle omstændigheder ikke identiñcerbar med

partipolitik, ligemeget om det drejer sig om det ene eller andet parti.
Det ville være snæversynet at overlade en sådan metode til et enkelt

parti. Ideelt kan man med den henvende sig til hele arbejderklassen; en

fejlfortolkning bør ikke stille sig i vejen for udviklingen af nye metoderi

arbejderoplysningen. Ikke mindst KAD tjener det til ære, at forbundet har

set disse muligheder og udgivet de to hæfter.
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ANMELDELSER

Alternative biblioteker - en vejviser. Red. af' Erling Pedersen, Helen Kristensen,
Jørgen Lund, Ole Kristiansen og Vibeke Riis. Tidsskriftcentret, København 1988, 73 5.,
kr. 100,-.
Den danske venstrefløj- bredt defineret - er både emne og målgruppefor nærvæ-
rende lille publikation, der er udgivet af Tidsskriftcentret i København. Vejviseren
rummer oplysninger om 41 forskellige biblioteker af vidt forskellig størrelse og karak-
ter. Fælles for dem alle er alene, at de relaterer sig til den danske venstrefløj enten i
form af politiske eller faglige tilhørsforhold eller gennem en græsrodsbevægelse.

Det enkelte bibliotek er beskrevet med bl.a. navn, adresse, tlf., åbningstider,for-
mål, materialebeskrivelse og dettes registrering, opstilling og indeksering, karakteri-
stik af bibliotekets udadvendte aktiviteter, samt evt. litteratur om biblioteket. Endelig
er det enkelte bibliotek blevet opfordret til at skrive lidt om sig selv, hvilket en del har

efterkommet.

Udover beskrivelsen af de 41 alternative bibliotekers virke og samlinger rummer

vejviseren en adresseliste over informationsmuligheder med tilknytning til venstreflø-

jen, der ikke rummer egentlige samlinger af materiale til hjemlåneller læsesalsbrug.
Der er mange at vælge imellem. Lige fra venstresocialistemes Internationalt Udvalg
og til De frie Fugles Idéværksted. Adresselisten er en god idé og supplerer bogens
hovedafsnit om bibliotekerne på udmærket vis.

Vejviseren lukker op for adgang til en lang række informationskilder, der ellers

ville være lukket land for de fleste, bl.a. fordi mange af disse små biblioteker ikke ejer
kongens mønt, og derfor ikke er i stand til at gøre opmærksompå egen eksistens gen-
nem almindelig reklamevirksomhed. »Alternative biblioteker« er en vigtig lille bog,
der bestemt bør søges fulgt op med løbende ajourføringeri fremtiden, hvis der kan

blive tid, kræfter og penge til det. Og det kan der måske, hvis denne første udgave
bliver solgt i et omfang, som den berettiger til.

Vejviseren bør under alle omstændigheder kunne findes på alle traditionelle bi-

blioteker. Så hvis den ikke findes på det bibliotek, som læseren af denne anmeldelse

benytter sig af, vil det være en god idé, om man gjorde en bibliotekar opmærksom på
denne mangel. Bogen kan anskaffes ved indbetaling af kr. 100 på giro nr.: 3 17 60 02 -

Tidsskriftcentret, Løngangsstræde 37C, 1. sal, 1466 København K.

Niels Ole HøjstrupJensen

Dagmar Andreasen: Midt i verden, Forlaget Tiden, København 1988, 152 5., kr.

168,-
For godt 10 år siden bragte jeg Dagmar Andreasen til universitetet i Greifswald,
hvor hun skulle holde et foredrag for danskstuderende. Jeg spurgte hende, om hun

nu havde husket sit manuskript og fik til svar et forbavset blik ledsaget af ordene:

»Manuskript?Det, jeg har at sige, har jeg i hjertet.«Beskæmmet stod jeg der med

mine akademiske forestillinger. - Under læsningen af Dagmar Andreasens erin-

dringsbog »Midt i verden« kom jeg til at tænke på denne episode. Egentlig kan
man efter min mening først danne sig et billede af dette menneskes personlighed,
når man har oplevet hende personligt og føjer dette til det indtryk, der danner sig
ved læsningen.

Dagmar Andreasens bog, der er blevet til i samarbejde med Torben Bjerg Clau-

sen, udgør en del af den arbejderlitteratur, der opstod i begyndelsen af 70'erne i
Danmark i forbindelse med den tids klasseopgør. En litteratur, der på afgørende
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vis prægede dette ti-års litteraturscene. Diskuterer man i dag litteraturens udvik-

ling i Danmark med danske litteraturhistorikere ved universiteter eller andet, får
man hyppigst følgende karakteristik: 70,ernes arbejderlitteratur er passé - neomo-

demistisk lyrik dominerer billedet - litteraturen er præget af inderliggørelse og
koncentration omkring enkeltindividdet. At arbejderlitteraturen imidlertid også
stadig er i live, det beviser denne bog. Der er ganske vist sket et par nuanceforskyd-
ninger, idet arbejderlitteraturen - forstået som en del af den socialistiske litteratur,
som litteratur for arbejderklassen uafhængig af forfatterens sociale baggrund - i

dag må forholde sig til andre samfundsmæssige problemer end for 20 år siden.

Men arbejderbevægelsen har nu som før brug for forfattere, der henvender sig til

deres klasse med litteratur, som bygger på egne erfaringer. Denne form for littera-

tur findes i dag hovedsageligt i memoirer. Initiativet dertil stammer enten fra for-

fatterne selv eller fra fagbevægelsen, således som vi kender det fra de bøger, Ditte

Scharnberg og Kirsten Folke Harrits fra Århus har stået for.

Dagmar Andreasens tredie erindringsbog hører hjemme i denne tradition. Men

medens hun i »Fabriksliv« (1973) og »Teaterarbejde« (1980)beskriver udvalgte af-

snit af sit liv, så beretter hun i den foreliggende bog om afgørende knudepunkter.
Titlen »Midt i verden« fremstår derved som en klogt valgt overskrift til beskrivel-

sen af et liv, der er tæt forbundet med vigtige afsnit i det 20. århundredes europæi-
ske historie. Men selvfølgelig er Dagmar Andreasens livsforløb også hendes helt

personlige. Stærkest indtryk påmig gør beskrivelsen af hendes politiske udvikling,
der er forbundet med hendes aktive medvirken i 30,ernes »Revolutionære Tea-

ter«, RT. Dagmar Andreasens korte beskrivelse af denne periode lyder: »Det var

nok en truende og barsk tid påmange måder. Men også en enorm rig periode, hvor

jeg følte mig placeret midt i verden i et stærkt og varmt sammenhold. Sådan tror jeg
altid det opleves, når man får lov til at blive brugt i et større fællesskab«, (s.58f.)
Heri er ogsåDagmar Andreasens budskab til bogens læsere indeholdt: brug alle de

muligheder, du kan få for at udvikle dig, stil krav til dig selv, vær aktiv, lev livet midt

i verden. Karakteristisk for Dagmar Andreasen er også hendes positive forhold til

arbejde. Hun betragter arbejdet som afgørende for individdets selvrealisation og
skriver herom: »Rytmen i sådan en maskine er god, når den lige er renset og vel-

smurt. Og man ser det bliver til noget i løbet af dagen. For fandeme må der da

meget fra hånden, når præstationerne skal holdes for at hente hyren hjem.«(s. 110)
Fra dette synspunkt fører for Dagmar Andreasen en lige vej til aktivt fagforenings-
arbejde. Solidariteten imellem arbejderne indbyrdes oplever hun i strejkesituatio-
nen: »Sådan en rask strejke i ny og næ er uvurderlig. Den svejser noget fint sam-

men i en gruppe, dertil daglig mest er præget af produktionsræset og isoleringen...
En strejke er i allerhøjeste grad udtryk for arbejdernes personlige værdighed.«(s.
133)

Dette er ikke stedet at gøre rede for alle detaljer i Dagmar Andreasens liv. Men

det skal anføres, at beretningen er bedst og mest original, når Dagmar Andreasen

fortæller om sig selv - eksempelvis beskrivelsen af en juleaften i barndomshjemmet
eller beskrivelsen af en strejke med arbejdskollegerne, »pigerne«,som de hedderi

bogen. Mindre interessant er efter min mening de afsnit, hvor hun forlader sit per-

sonlige liv og beretter om begivenheder og forhold, der er velkendte fra historie-

bogen. Dette mindsker dog ikke bogens værdi som et dokument over humanismen

og solidaritetet med arbejderklassen, et dokument over en personlighed, der blev

stærk under modstand: »I stedet for at opgive ævred med det samme og skride,
bliver jeg stædig og bider mig fast, ske hvad der vil.« (s. 115)

For endnu engang at vende tilbage til min personlige oplevelse med Dagmar
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Andreasen: Hendes foredrag for studenterne blev en dundrende succes - uden

manuskript. Hendes personlighed orde et stærkt indtryk på studenterne - lige-
som også hendes ord fra hjertet gjorde det.

Gabriele Solcoll

Arbeiter und Arbeiterbewegung in Schleswig-Holstein im 19. und 20. Jahrhundert.

Udg. af Rainer Paetau und Holger Rüdel. Karl Wachholtz Verlag, Neumunster

1987, 463 s., DM. 54,-.
I 1984 blev der afholdt en konference i Holstein med temaet Arbeiter und Arbei-

'

terbewegung in Schleswig-Holstein im 19 .-20. Jahrhundert. Denne antologi er bi-

dragene fra konferencen. Holger Rüdel og Rainer Paetau, der både har stået for

tilrettelæggelse af konference og denne udgivelse, kommer i indledningen ind på
de forskningsdiskussioner som artiklerne er skrevet i forlængelse af. De fremhæ-

ver, at de sidste 10 års forskning i arbejderbevægelsenshistorie har været præget af

den socialhistoriske forsknings metoder. Dermed er egns- eller lokalhistorie blevet

et studieobjekt også for arbejderbevægelseshistorikere. Forskningsområdeter ble-

vet udvidet til også at omfatte arbejdernes hverdagsliv, levevilkår, kultur osv.. Mi-

kroanalyser af en egns, en bys, en fabriks eller et fags historie har bragt mange nye
erkendelser frem, men som forfatterne påpeger kan lokalstudier aldrig beskrive

totalhistorien, men kan bruges til at vise variationer i de generelle udviklingstræk.
De metoder man betjener sig af ved mikrostudierne rummer dog også fare for at

fortabe sig i detailler eller blive hængende i de gode historier fra dagliglivet. Et

andet problem er, at forskningen i arbejderbevægelsenshistorie ofte glider ud og
erstattes af den rene kulturhistorie.

Dette problem, mener jeg, ligger ogsålatent i den danske arbejderhistorieforsk-
ning, hvor ønsket fra starten af firserne om også at skrive klassens historie, nu af og
til tenderer til at gøre historien tandløs, fordi koblingen til bevægelsens historie

ikke vægtes.
Det er et omfattende arbejde både at skulle forske i klassens og bevægelsens

historie i et og samme projekt. I nogle af bidragene i denne bog er det forsøgt, og
det giver nogle interessante resultater, der rækker langt ud over det Slesvig-Hol-
stenske område.

Artiklerne beskæftiger sig med ændringer i arbejdernes levevilkår, arbejdsfor-
hold og organisering set på baggrund af den teknologiske udvikling. En del af bi-

dragene handler om de særlige vilkår, som det nazistiske regime skabte for arbej-
derbevægelsen.

Antologien indeholder endvidere en bibliografi over artikler og værker, der om-

handler arbejderhistorien i Slesvig-Holsten, herunder en de] danske bidrag. Biblio-

grafien er emneopdelt og dermed et godt redskab til komparative studier.

Et par af bidragene lægger op til lignende forskning i Danmark. Hans-Kai Möl-

ler har undersøgt, hvorledes ændringer i tobaksarbejdemes leve- og arbejdsvilkåri

Altona og Ottensen 1865-1914 påvirkedederes politiske orientering.
Allerede i 1830'erne fandtes der en større tobaksindustri i de Slesvig-Holstenske

byer. Ændringer i toldregler og priser på råvarer i 1860'erne betød en omlægningaf

produktionen fra fabriks- til hjemmeindustri. Produktionsændringerne betød en

forværring af leve- og arbejdsvilkårfor tobaksarbejderfamilien, b1.a. fordi hele fa-

milien og dens bolig blev inddraget i arbejdet. Hjemmearbejdet medførte de sam-

me helbredsmæssigeog andre gener for familiens medlemmer, som vi ogsåkender

fra danske forhold.

Den tidlige fabriksmæssige produktion havde imidlertid bevirket, at tobaksar-
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bejdeme hurtigt organiserede sig fagligt, hvor arbejderne fra Altona og Ottensen i
1868 alene udgjorde 10% af hele forbundets medlemmer. Udover de dårligeleve-
vilkår som produktionsomlægningenhavde betydet, mener forfatteren også,at det
såkaldte »oplæsersystem«var med til at øge antallet af organiserede. Da det ofte
var revolutionære skrifter, der blev læst op, stødte systemet på modstand fra fabri-
kanterne. Da produktionen flyttedes ud i hjemmene, kunne arbejderne frit læse op
for hinanden og diskutere politik. Politisk sluttede tobaksarbejdeme sig til den las-
salleanske retning, hvis teorier svarede godt til arbejdernes strategi for hvordan

kampen for bedre vilkår skulle lykkes.
Mange af tobaksarbejdeme i Altona blev aktive indenfor det Socialdemokrati-

ske parti (ADAV), men tobaksindustriens nedgang efter 1. verdenskrig, betød også
en tilbagegang for tobaksarbejdemes betydning for partiet.
Jürgen Scheffler har foretaget en undersøgelse af, hvorledes mekaniseringen af

landbrugsarbejdet i forrige århundrede totalt ændrede livsgrundlaget for landar-

bejdeme, og influerede på de organisationsforsøg,der foregik i landproletariatet.
Indførelsen af tærskeværk og dyrkningen af nye afgrøder bl.a. roer, betød store

ændringer af det landlige arbejdsmarked. Landarbejdeme blev sæsonarbejdere,
hvor de tidligere havde haft arbejde det meste af vinteren med tærskning af kom.
Det store arbejdskraftbehov om sommeren betød massevandringer af arbejdere
dels fra Preussen og Sydtyskland, dels fra de omliggende byer. Mekaniseringen be-
tød en drastisk forringelse af de »fastboende« landarbejders vilkår, samtidig med
at de mange tilvandrende arbejdere også var med til at presse lønniveauet.

Meget tærskearbejde blev efterhånden udført af tærskeselskaber med 20-30
»børster« som faste arbejdere. Disse havde om muligt endnu dårligerevilkår. Der
var således en god grobund for socialistisk agitation. Der oprettedes også en del

fagforeninger, ligesom mange uenigheder med arbejdsgiverne endte i strejker og
oprør. Alligevel opnåedes der ikke væsentlige forbedringer, fordi mange ikke for-
stod nødvendigheden af at organisere sig. Strejkeme stod som enkeltstående til-
fælde, der ofte endte negativt pga. det manglende sammenhold. Reaktionen på de

dårligelevevilkår blev i stedet sæsonvandringerog afvandring fra landdistrikterne
ind i byerne.

Holger Rüdel beskæftiger sig i sin artikel med indholdet og resultaterne af den

agitation som A-DAV udførte i landdistrikterne, i et område der var meget præget
af store godskomplekser.

Udgangspunktet er en overraskende stor valgsejr i 1874 for ADAV i Slesvig-Hol-
sten, hvoraf halvdelen af stemmerne kom fra landdistrikterne. Landarbejdeme har
traditionelt været svære at nå for arbejderbevægelsen.
På dette tidspunkt herskede der arbejdsløshed og social nød blandt landarbej-

derne. De var derfor modtagelige for ADAVs agitation, da partiet i 1871 begyndte
at agitere for tilslutning til partiet i landdistrikterne. Målet var bedre levevilkår og
midlet var ifølgeLassalle et masseparti, der gennem valget kunne sikre flertal for
en politik, der imødekom arbejdernes krav. Landarbejdeme sluttede op om

ADAV ved valget i 1874.

Men ved det næste valg i 1878 fik ADAV en bragende tilbagegang i landdistrik-
terne. Holger Rüdel mener, at dette skyldes ADAVs manglende resultater i parla-
mentet. Landarbejdemes vilkår var ikke blevet forbedret, tværtimod satte gods-
ejerne ind med chikane overfor de aktive arbejdere. ADAV havde forfejlet sin po-
litik og agitation, fordi det ikke havde taget landarbejdemes krav om højere løn,
afskaffelse af kontaktsystemet mm. alvorligt. Det var dagsnære krav, som fagfore-
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ningerne bedre kunne klare, men en linie som det lassalleanske parti ikke ville

støtte.

Set i sammenhæng med J. Schefflers konklusion har ADAV med sin politik
imod faglige organisationer nærmest blokeret for en udvikling, der kunne have

bragt landarbejderne bedre kår, og måske sikret vælgerstøttetil ADAV.

Jeg har med disse tre eksempler villet vise, at der kan drages mange paralleller
mellem danske og tyske arbejderforhold og at disse set i komparativ sammenhæng
kan være med til at befordre forståelsen af, hvilke faktorer der påvirkerudviklin-

gen i arbejderklassens og bevægelsens historie.

Anette Eklund Hansen

Det arbejdende folks kulturhistorie. Bd. 1-2. Historikergruppen Fempas: Tommy
P. Christensen, Lisa Elsbøll, Grethe Hamborg, Anne Severinsen, Torben Svendrup
(Red.). Forhistorien: Arne Nielsen. Omslag og tilrettelægning: Johnny Williksen.

SID/Fremad, 1987 - 310 + 416 5., kr. 225,- pr. bind.

Historikergruppen Fempas har med udgivelsen af »Det arbejdende folks kulturhi-

storie« stået for en af de glædeligste begivenheder på bogmarkedet i mange år.

Den stigende interesse for historisk litteratur bliver her imødekommet med et

værk, der forener fortælleglæde, formidlingstalent og
- ordentlig historieskriv-

ning.

Udgivelsen sigter bredt. Værket er tilrettelagt, så ikke bare den almindelige hi-

storiske interesserede læser men også faghistorikeren indgåri målgruppen,og det

er mit indtryk, at denne udvidelse af forestillingen om den forudsete læser i udgi-
velsespolitisk forstand har været en bevidst satsning i projektet. Indholdsmæssigt
som udstyrsmæssigt. - Forfatterne vil gerne henvende sig til en stor læserskare

uden at henfalde til pop og billige effekter, og samtidig vil de fremlægge en forsk-

ningsmæssignyskabelse uden at havne i den modsatte grøft- blandt de kedsomme-

lige og forkrampede skrifter til en sluttet kreds af fagfolk.
Bind 1 spænder fra forhistorisk tid til ca. reformationen med disse hovedafsnit: I:

Samfund uden klasser (om den arkæologiske metode og jæger-, fisker- og samler-

samfundet) II: De tidlige landbrug (om Jernalderen, vikingerne og kristendom-

mens første tid) III: Fra slaveri til landbrugsreformer (om middelaldersamfundet).
Bind 2 viderefører dette hovedafsnit og bringer fremstillingen op til Grundloven.

Desuden rummer bind 2 hovedafsnittene IV: Arbejderklassens århundrede (frem
til 1945) og V: Elektronikkens tidsalder.

Ind imellem afsnittene fungerer de relativt selvstændige temaartikler som op-

samling og videreførelse. I 1. bind med artiklerne Slaver og Den antikke arv; i bind

2: Arbejde, Kommunikation, Kvinder, Arbejdsmiljø.
- Forfatterne tager udgangspunkt i den materielle produktion i skildringen af

livsvilkår og livsformer, således som de har udviklet sig gennem arbejdet for overle-

velse og livskvalitet. Og synsvinklen er fastholdt hos »det arbejdende folk«.
'

Arbejdet er ledetema gennem værket i mere end én forstand: Værket er resulta-

tet af et omfattende arbejde i redaktionen og i forlaget Fremad, der sammen med

SID står som udgiver. - Det arbejdende folks kulturhistorie er et vellykket stykke
gruppearbejde, hvor de involverede parter - sikkert med en myndig redaktør for

bordenden - har skabt en helhed, hvori de enkeltes bidrag er integreret.
Det store arbejde med stoffet modsvares af det generøse udstyr. Der er i produk-

tionen af bogen lagt vægt på, at læseren ydes en service, der desværre i alt for

mange udgivelser er ignoreret eller måske snarere: sparet væk. Det arbejdende folks



kulturhistorie er to rigtige bøger at få i hånden. De er tunge og gedigne i smagfuld
shirtingindbinding og glittet kvalitetspapir, men hermed hører det tunge op.

Allerede første gang man bladrer bogen igennem, kan man se, at der i tilrette-

læggelsen af værket er taget hensyn til læselysten. De 315 + 416 sider inkluderer et

omfattende illustrationsmateriale, som støtter og udvider det skrevne stof. Og der

er mange billeder: kun to forord er ikke illustreret.

Billedmaterialet er velovervejet og højtprioriteret i redaktionen. Farvefotogra-
tier, tegninger og plancher er for størstedelens vedkommende nye og spændende,

og bortset fra et par blodfattige tegninger og en rentudsagt grafisk invalid tidstavle

er billedmaterialet fremragende, såvel produceret som anvendt.

Heri ligger for mig at se udgivelsens store kup. det er en indlysende god idé at

gøre meget ud af illustrationerne i et værk som dette, og det vidner om respekt for

læseren, at billederne ikke bare fungerer som farvestrålende vareæstetik på for-

lagsmarkedet. Her skiller Det arbejdende folks kulturhistorie sig ud fra de mange
halvsmarte billedkavalkader, som har hærget markedet i de senere år. I dette værk

er billedmaterialet ligestillet med den verbale fremstilling, ofte som dokumenta-

tion, ofte som selvstændigt formidlingselement. - Heri ligger en pionerindsats, der.

forhåbentligvil inspirere kommende redaktører af lignende udgivelser.
Også den sproglige udformning tager hensyn til læseren, og Det arbejdende folks

kulturhistorie kan læses med udbytte af enhver interesseret. Sproget er befriende

renset for akademikerjargon, tonen er veloplagt og præget af fortællerglæde, og
de indholdsmæssige pointer serveres ofte med en overraskende sproglig vending:

Det militære præg er helt tydeligt. Ens huse, lige gader, en systematik som lug-
ter langt væk af militær. (bd. 1. s. 120 om Trelleborgene)

Begik slaven tyveri eller drab, var ejeren erstatningspligtig, men han bestemte

selv, om han ville udlevere sin træl eller selv straffe den. (bd. 1. s. 142. Forfatte-

rens fremhævelse)

Dette blev så fulgt op af en skrækpropaganda, som selv CIA ikke kunne gøre
bedre. (bd, 1. s. 95 om den kristne ekspansion)

Interessen for at beskytte arbejderne var som oftest ikke til stede, og kostede
det penge, ja så var den mindre endnu. (bd. 2. s. 315 om arbejdsmiljøproblemer
omkring århundredskiftet)

Det er naturligvis et spørgsmål,om man siger noget vigtigt om kristendommens
udbredelse ved en hurtig bemærkning om CIA, og det er en smagssag, om man som

læser tiltales af »frisk sprog«, men Fempas lader til at være, klar over faren for at

tale ned til sin læser. Ud over enkelte holdningsmarkører,som den med CIA, og
bortset fra de tunge formuleringer i temaartiklen Den antikke arv, så er formule-

ringen præget af en ligefrem sprogbrug, der ubesværet fremstiller stoffet uden at

henfalde til tom snak. Det er en meget svær balance at opnå,og det er tydeligt, at

Fempas med vilje har været modigere end de fleste.

Forfatterne anfører (for en sikkerheds skyld?) i deres forord, at formålet med

værket ikke har været, at det skulle være »alt-omfattende«. »I stedet har vi søgt at

lægge nogle brikker til det arbejdende folks kulturhistorie«, fortsætter de, -ikke

uden falsk beskedenhed, for projektet forekommer klart større anlagt end som så.
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Hellere underdrivelse end bragesnak, men hvorfor gemme sig bag »brikker«, når

meningen med værket jo er »at genskabe det arbejdende folks hukommelse.«

Der ligger med andre ord også en klart politisk målsætningbag udgivelsen af

værket, og forfatterne erkender dette uden at overbetone det. Interessen 0g sym-

patien ligger hos de almindelige mennesker, de undertrykte, de mange anonyme,
-

dem der i de historiske fremstillinger plejer at hedde »folket«. ›

Ved at tale om det arbejdende folk markerer forfatterne deres udgangspunkt i

klassekampsperspektivet, men i stedet for deklamatoriske programerklæringer
har de valgt at udfolde deres intentioner i praksis gennem en saglig fremstilling af

den samfundsmæssigeudvikling, således som den afspejles i det arbejdende folks

kultur: arbejde, samværsformer, idéer, normer, forestillinger og udtryksformer.
Arbejdslivet gives størst plads, rimeligt nok; men efter min mening er det i for

højgrad på kulturlivets bekostning. Kort sagt synes jeg, at der er for meget arbejde
og for lidt kultur i fremstillingen - en ubalance, der forekommer mig mere og mere

udtalt efterhånden som værket skrider frem, Eksempelvis må man lede forgæves
efter stof til belysning af arbejderkulturens udviklingi slutningen af det 19. årh.:

Arbejderpressen, læseforeningeme, studiekredsene, foredragsafteneme, musik-

ken, sangene, revyeme, digtene og festerne. I stedet får læseren en bred fremstil-

ling af den efterhånden sædvanlige industrialiseringshistorie. - Lidt ærgerligt,sy-
nes jeg. En kulturhistorie burde være rummelig nok til at inddrage ogsådisse sider

af kulturlivet.

Prisen er holdt nede på ca. 200 kr. pr. bind som et velkomment resultat af en

kulturpolitisk investering fra Specialarbejderforbundet, der tog initiativet til udgi-
velsen ud fra en erkendelse, som forbundsformand Hardy Hansen formulerer såle-

des i sit forord.

I vor barndom var Danmarkshistorien kongernes, fædrelandets og adelens hi-

storie. Det var kun lidt, vi fik at vide om, hvordan de mennesker levede, der

skabte dette land. Det hører med til vor selvforståelse at kende vor oprindelse.
(....)
Det er mit håb, at dette værk vil bidrage til respekten for de mennesker, værket

er skrevet om og for; Det arbejdende folk.

Jeg tror, at Hardy Hansen kan være tilfreds med resultatet.

Ole Pedersen

Erik Bartram Jensen: Arbejdsmænd i 100 år. Arbejdsmændenes fagforening for

Viborg og omegn 1888-1988. Sid Viborg Afdeling 1988, 216 s. ill., kr. 125,- (ved henv.

til afdelingen).
Hvordan har det været at leve som arbejdsmand i Viborg og omegn i de sidste 100

år? Dette spørgsmålopstilles i bogens forord som formål for dette jubilæumsskrift
for arbejdsmændenes fagforening i Viborg. Det må siges at være en omfattende

problemformulering for bogen, da den umiddelbart leder tanken hen på en beskri-

velse af såvel sociale, faglige og politiske forhold, der har spillet en rolle for ar-

bejdsmændenes daglige liv.

Jeg synes da heller ikke, at bogen helt lever op til denne ambitiøse formålserklæ-

ring. Men et indtryk af forholdene op gennem tiderne bliver dog givet, selv om

disse indtryk ikke hele tiden synes at hænge rigtigt sammen.

Bogen er kronologisk opbygget. Den starter med en kortfattet introduktion af

forholdene før fagforeningens dannelse, og derpå gennemgåsudviklingen årti på
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årti op gennem de 100 år, for efter udgangen af 1970'erne at blive afsluttet med

nogle spredte betragtninger over de allersidste år.
Det er en naturligmåde at opbygge et jubilæumsskrift på.Den letter overskue-

ligheden for den primære målgruppe,og det skal tilføjes, at bogen også i skriftlig
henseende tager hensyn til, at den er beregnet på at blive læst af folk, der ikke er

egentlig læsevandte, uden af den grund at tale ned til folk.
Den største anke mod bogen ligger i, at indholdet i alt for ringe grad synes at

hænge rigtigt sammen. Efter læsningen står et indtryk tilbage af en stor broget
mosaik, hvis elementer kan forekomme at være en lille smule tilfældige.Og der er

i hvert fald forhold, man umiddelbart savner i denne mosaik. Eksempelvis ville
rammen omkring fremstillingen have været tjent med en mere grundig præsenta-
tion af det lokalsamfund, som arbejderbevægelsen udviklede sig i. Der er f.eks.
ikke givet nogen beskrivelse af den befolkningsmæssigesammensætning i Viborg
eller dens opland, ligsom der også savnes en oversigt over den erhvervsmæssige
struktur. Ganske vist bliver der opstillet en liste over de største industrielle virk-
somheder og antallet af beskæftigede arbejdere, men disse oplysninger giver for
lidt gennemslagskraft, når de ikke kan relateres til den helhed, de indgåri. Den
samme 'mangel gør sig gældende op gennem den historiske udvikling.

Det er naturligt og efter min mening også rigtigt at lade den organisatoriske ud-

vikling stå i centrum i bogen. Således nævnes arbejderbevægelsens forskellige or-

ganisationer, såsom spareforening, sygekasse mv., og også den faglige bevægelses
forhold til husmandsbevægelsenbliver omtalt, men også her forekommer de for-

skellige beskrivelser at hænge for løst sammen. Det er muligt, at det tilgængelige
kildemateriale har været så sparsomt for i hvert fald den ældste del af bevægelsens
historie, at dette ikke rigtigt har kunnet lade sig gøre, men for den senere historie
holder denne undskyldning ikke stik.

Jeg tror, at en væsentlig årsagtil de her omtalte mangler ved bogens fremstilling,
skyldes, at forfatterens egen fremstilling for det første er for kortfattet i forhold til
det illustrationsmateriale, der er medtaget -

og for det andet konstant er afbrudt af
en utrolig stor mængde citater fra forskellige erindringer, læserbreve fra den loka-
le presse, uddrag fra forhandlingsprotokoller, og mange andre kilder. Forfatteren
har i meget stor udstrækningvalgt at lade kilderne tale for sig selv, og det har
medført, at overblikket er blevet fortrængt en del til fordel for enkeltstående tids-
typiske indslag. Der er ikke noget galt i at lade citater fra kilder indgåi en fremstil-
ling af arbejderbevægelsensudvikling, men det kan også overdrives. Det er en god
tommelfingerregel, at citater skal have det formål at belyse et forhold bedre, end
det kan gøres gennem en egentlig fremstilling eller dokumentere et sådant forhold.
Hvis dette formål ikke opfyldes, kan man sige, at det er overflødigt at citere.

Bogen er overordentlig rigt illustreret. Og i alt væsentligt er illustrationerne vel-
valgte. Alene som billedbog er bogen værdifuld, både angåendesamlingen af foto-

grafier og tegninger, men ogsåi et vist omfang vedrørende affotograferingen af

udvalgte dokumenter. Men især angående det sidste forhold er der en tendens til
overdrivelse.

Erindringer indgåri bogen i betydeligt omfang. Måden disse erindringer er an-

vendt på åbner op for den efterhånden traditionelle diskussion om de metodiske

aspekter i forbindelse med anvendelsen af disse. Spørgsmålet er, om arbejdererin-
dringer uden videre kan tale for sig selv uden en kritisk bearbejdelse. Det er tilsy-
neladende forfatterens opfattelse, at man i hvert fald i et vist omfang kan acceptere
dette, men det giver sig nogle udslag i måden som eksempelvis levevilkårene i forti-
den opfattes på.Når en erindring uden yderligere forklaring tages bogstaveligt som

67



udtryk for løn- og leveforhold i kraft af oplysninger om, hvor meget man tjente i

timen for den ene eller den anden slags arbejde, så formidles et indtryk af den

yderste armod. Måske med rette. Men afgørende må dog være at sådanne oplys-

ninger sættes i relation til datidens generelle løn- og omkostningsniveau. Og så-

danne uddybninger forbigåsi bogen.
Hovedindtrykket, der står tilbage efter at have læst bogen, er, at der er tale om

en meget smuk bog med et fortrinligt billedmateriale. Bogen er velskrevet, men

selve fremstillingen er for mange steder usammenhængende.Og så er der alt for

mange overflødige og ubearbejdede citater.

Niels Ole HøjstrupJensen

Theodor Bergmann: »Gegen den Strom«. Die Geschichte der Kommunistischen

Partei-Opposition, VSA-Verlag, Hamburg 1987, 497 s., DM 38.-

Allerede i 1978 udgav Bergmann en mindre bog om den såkaldte kommunistiske

højre-oppositioni Tyskland (50 J ahre KPD-O). Den indeholdt Bergmanns kritiske

vurdering af organisationens teoretiske positioner og endvidere en række af dens

centrale dokumenter. Der har været en vis interesse for KP-O udenfor de to ho-

vedretninger i arbejderbevægelsen,mens både den socialdemokratiske og kommu-

nistiske historieskrivning stort set har ignoreret KP-O's standpunkter.
Den interesse, der har været, har resulteret i udgivelse af væsentlige dokumen-

ter - især vedrørende August Thalheimers fascisme-teori -

og i et genoptryk af

organisationens vigtigste tidsskrifter (Gegen den Strom, Der Internationale Klas-

senkampf). I Indien udgives p.t. M.N. Roys udvalgte værker, specielt vil bd. 3 inde-

holde artikler fra Roys periode som medlem af den Internationale Kommunistiske

Opposition. Desuden er der udkommet et par universitetsafhandlinger, den første

var K.H. Tjadens dissertation fra 1964. Tjadens afhandling er blevet genoptrykt et

par gange , til trods for at den er vanskeligt tilgængeligt- det tyder på, at der er et

behov for information om denne kommunistiske retning. Oppositionen opfattede

sig nemlig ikke som et nyt parti, men som en organiseret kommunistisk opposition,
der ville bringe Komintem på rette vej igen. Det var udgangspunktet for samtlige
kommunistiske oppositionelle fra 1928-29: forholdsvis betydelige organisationer
bestod i Sverige, Tjekkoslovakiet, USA, Schweiz, Frankrig og mindre grupper i en

del andre lande - i Danmark var den såkaldte Boserup-gruppe tilknyttet oppposi-
tionen.

KP-O er især blevet kendt for sin - hhv. Thalheimers - fascisme-teori. Den er

ogsårelevant, men langt fra det eneste, der gør organisationen bemærkelsesvær-

dig. KP-O holdt overfor den truende fascisme fast ved enhedsarbejdet i bl.a. fagbe-

vægelsen og arbejderkultur- og sportsorganisationeme. Med rette var det grup-

pens opfattelse, at kun enhedsfronten kunne holde NSDAP borte fra magten. Det

sagde det kommunistiske parti også,men KPD,s opfattelse var en »enhedsfront fra

neden«, dvs. med de enkelte socialdemokratiske arbejdere mod Socialdemokrati-

ets ledelse, hvilket selvfølgeligmåtte understrege den eksisterende splittelse. KP-

O holdt imidlertid fast i den i Lenins tid udviklede enhedsfront-politik, som inde-

bar et samarbejde mellem organisationerne. Ganske vist lykkedes det ikke for KP-

0 at overvinde splittelsen generelt, men kun enkelte steder hvor gruppen lokalt

havde en betydelig indflydelse. Historisk tik gruppen ingen betydning, men dens

teori og praktiske politik kunne have bud til andre perioder.
Det der således ville være brug for, er ikke så meget en organisationshistorie,

som den foreligger her. Især i to tillæg udvides kendskabet til organisationens fak-

tiske relevans: s. 350-446 findes der korte biografier over mange af organisationens
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medlemmer og fra s. 452-466 en oversigt over dens udgivelser, geografiske spred-
ning og lokale medlemstal. Disse ting fører videre end Tjadens gamle afhandling,
men ellers er der ikke så meget nyt i den trods alt ret omfangsrige bog. Nyt er at den

er læselig i modsætning til Tjadens bog, derfor vil den nok få sin betydning, hvis

man iøvrigtkan akceptere de lidt apologetiske indslag.
Det er først i sidste kapitel, at Bergmann forsøger sig med en sammenfattende

vurdering af organisationens betydning for den tyske og internationale arbejderbe-
vægelse. Det er dette kapitel, der skulle have været udbygget for at formidle den

marxistiske metodes anvendelse i arbejderpolitikken. Her er der endnu en opgave.
Martin Andersen

Gudrun Breidahl, Henrik Nielsen og Kirsten Jacobsen: Fælles kamp for hyttens
børn. SiD Brovst afd. 1918-1988. Udgivet af og kan rekvireres hos: SiD. Brovst afd.,
Vestergade 30, 9460 Brovst.

En bog om arbejdernes liv, vilkår og organisationskamp på Brovstegnen falder på
et tørt sted. Områdets lokalhistorikere har kun i ringe grad beskæftiget sig med

arbejdsmandens historie, og på landsplan mangler man analyser af arbejdernes vil-

kår i klit og mose - men måske særligt af forholdene i den lille Stationsby, der som

Brovst, stort set ejedes og styredes af en enkelt matador; i dette tilfælde maskinfa-

brikant C. Olesen Jensen.

Det kan derfor ærgre, at bogen ikke er blevet helt vellykket. Det skyldes ikke

emnet eller i øvrigtmangel på tilgængeligt og godt kildemateriale. Det kan kun

skyldes, at forfatterne har haft for lidt tid til at bearbejde materialet. Dette indtryk
af manglende tid til en egentlig gennemarbejdelse af stoffet, synes tillige at have

påvirketbogens lay-out.
Bogen koncentrerer sig især om den 15 måneder lange strejke på CD. Jensens

Maskinfabrik i Brovst, der løb fra september 1935 til januar 1937. Denne kamp
gjaldt selve organisationsretten 0g opfattedes derfor næppe med urette som selve
fundamentet for den videre historie. Resten af organisationshistorien og beretnin-

gerne fra arbejdslivet behandles herefter i forbindelse med afsnit om de mange
lokalafdelinger i Brovstområdet, der efterhånden blev sammenlagt med SiD
Brovst afd. Den valgte disposition kan understrege centrale momenter og sikre
mod gentagelser, men den indebærer samtidig en fare for at en bog kommer til at

mangle en indre sammenhæng. Det er desværre sket i dette tilfælde, hvor disposi-
tionen ikke har åbnet mulighed for afsnit, der blot kunne ligne en sammenfatning
af stofområdet, og det savner man som læser. Forfatternes udtrykte ønske i indled-

ningen om at skabe en bog, der gav sammenhæng og rimelighed i samtidens mylder
af usammenhængendebegivenheder, er således ikke rigtig blevet opfyldt.

Det manglende overblik skyldes - ifølge forfatterne selv - at kildematerialet er

alt for stort. Forhåndsinteressen for bogen har helt øjensynligtværet stor - så stor,
at det er strømmet ind med gamle (og ofte overordentligt gode) fotografier og le-

vende og fortællende erindringer. Forfatterne har herefter følt det vanskeligt at

skære i dette engagerende materiale, og opgaven er yderligere vanskeliggiort af, at

aflevereme samtidig er bogens målgruppe.Den nødvendigeredigering af kildema-

terialet er således kun foretaget i afsnittet om Lerup-Tranum afdelingen, hvor det

er lykkedes at skabe en struktureret fremstilling, der hæver sig over den rent kro-

nologiske. Det er da ogsåkun i dette afsnit, at forfatterne selv kommer til orde, idet

resten af bogen helt domineres af lange, ordrette kildeudskrifter - eller værre -

reproduktioner af avissider, der i flæng indgår som integrerede dele af teksten. Det

er en trættende og besværlig fremstillingsform, som næsten umuliggør almindelig
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læsning, specielt når de aftrykte avissider - der forventes læst som del af hovedtek-

sten - er så dårligtreproducerede. Herudover svækkes fornemmelsen af en sam-

menhængende tekst af en inkonsekvent benyttelse af overskrifter.

Når nu alt dette er sagt, skal det dog kraftigt understreges at bogen ogsåviser, at

der i Brovstområdet findes et fyldigt og sammenhængendearkivalsk materiale ved-

rørende den faglige og politiske organisation af arbejderbevægelsen.Herudover

findes der en række fortrinlige fortællere blandt de arbejdere, der har leveret erin-

dringer til bogen, samt et fotografisk billedmateriale som næppe findes bedre man-

ge andre steder, når emnet er arbejdsmanden i stationsbyen, klitplantagen og tør-

vemosen. Lad derfor ikke nærværende bog blive den sidste om arbejdsmanden i

Brovst, men søg snarest for en ny, mere sammenhængende og lettere læselig bog!
Henning Bender

Ken Coates og Tony Topham: Trade Unions in Britain, Fontana Press, London

1988, 444 s., eng. pund 5,95.
Nærværende tredie reviderede udgave af Coates og Tophams bog om den engel-
ske fagbevægelseer en glimrende introduktion til ikke blot den engelske fagbevæ-
gelse, men også til en række forhold på det engelske arbejdsmarked. Pris og om-

fang taget i betragtning må bogen også siges at være et særdeles godt køb for folk,
der ønsker et overblik over dette ellers komplicerede område.

Bogen er inddelt i 12 selvstændige afsnit, der hver behandler et centralt aspekt af

det store overordnede emne. Der er tale om emner som fagbevægelsens organisa-
toriske struktur, fagbevægelsens ledelses- og kompetenceforhold, tillidsmandsin-

stitutionen, fagbevægelsen og økonomisk demokrati, overenskomstforhandlinger,
og lignende. Bogen har således karakter af at være en opslagsbog, der kan findes

frem og anvendes alt efter hvilken lejlighed, der nu måtte være tale om.
'

Hovedvægten i bogens indhold er meget rimeligt placeret på de seneste års ud-

vikling. Men det er ikke desto mindre meget givende for læsere, der ikke i forvejen
er eksperter på området, at hvert afsnit er struktureret således, at læseren hele

tiden får det historiske perspektiv med som en introduktion til de mere aktuelle

problemstillinger. Eksempelvis begynder afsnittet om fagbevægelsen og arbejds-
lovgivningen med en kort beskrivelse af den juridiske tradition, der ligger bag nuti-

dens lovgivning. Det gøres ved at omtale de vigtigste lovinitiativer på området fra

sidste halvdel af det 19. årh. og op gennem det 20. årh. Dermed sættes 1970'ernes

og 1980'ernes brutale lovgivning ind i en speciel britisk juridisk tradition og dermed

tildeles læseren et nyttigt perspektiv på emnet.

De sidste 6-8 år har medført meget betydelige ændringer indenfor den britiske

fagbevægelse.Det er i dag en splittet og på mange måder en kuet fagbevægelse,
der nu skal lægge ryg til endnu en regeringsperiode med Thatcher som leder, og

dermed til en fortsat strøm af angreb på rettigheder, indflydelse og leveforhold.

Bogens forfattere er hele tiden meget opmærksommepå de forandringer, som

de seneste års nederlag har medført- direkte eller indirekte - både i organisatorisk
henseende, men ogsåi viljen til fornyelse og til modstand. Og selv om de er »parti-
ske« - sådan forstået, at deres sympati og solidaritet med arbejderbevægelsenklart

skinner igennem i deres fremstilling - så lægger dette forhold ikke bånd på bogens
objektivitet i forbindelser med analyser og vurderinger. Der lægges ikke skjul på,at

de kommende år vil rumme meget vanskelige betingelser for fagbevægelsen.Ikke

mindst i lyset af de internationale gældsforhold,der iværste fald vil kunne slå bun-

den ud af hele den vestlige verdens kreditsystem og dermed indirekte lægge grun-
den til et voldsomt generalangreb på de dele af fagbevægelsen, der vil stå i vejen
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for den reorganisering af hele det internationale arbejdsmarked, der kan blive en

af konsekvenserne heraf.

Forfatterne er af den opfattelse, at kun en hård satsning på internationalt fagligt
samarbejde og organisering vil kunne tilvejebringe betingelser, der måske kan give
fagbevægelsen den nødvendige styrke til i fremtiden at kunne modstå de angreb,
der med sikkerhed vil komme. Men på den anden side er de heller ikke blinde for

den manglende tradition for reelt og varigt internationalt samarbejde. Men efter-

som arbejdsgiveme forlængst opererer med internationalt organiserede virksom-

heder, ser de ingen vej tilbage og intet reelt alternativ til en sådan udvikling, vel

vidende, at dette langtfra er ensbetydende med, at den faglige udvikling så vil gå i

denne retning af den grund.
Bogen er udstyret med et velfungerende indeks og en omfattende bibliografi,

der har medtaget både de mere klassiske fremstillinger og de nyeste publikationer.
Bibliografien indeholder udover monografier også henvisninger til tidsskriftartik-

ler og til officielle rapporter, der omhandler forskellige aspekter vedr. fagbevægel-
sen. Endelig er der bagest i bogen en praktisk fortegnelse over de britiske fagfore-
ningers navne og de forkortelser, som de oftest benævnes med.

Niels Ole HøjstrupJensen.

Festskrift til Tage Kani-sted om Danmarks historie 1900-1920. Red. af Hans Chr.

Johansen, Mogens N. Pedersen og Jørgen Thomsen. Odense Universitetsforlag,
Odense 1988, 395 s. ill., kr. 238,-.
I anledning af professor Tage Kaarsteds 60-års dag er der sædvanen tro blevet

udgivet et festskrift, der i dette tilfælde rummer 19 artikler plus en annoteret bi-

bliografi over litteratur, der belyser den årrække, der danner rammen omkring
festskriftet, nemlig tiden fra 1900 til ca. 1920, samt en selvstændigbibliografi over

Tage Kaarsteds publikationer. Der er blevet et særdeles velskrevet og spændende
festskrift, der er kommet ud af anstrengelserne. I denne anmeldelse skal i sagens
natur kun omtales de artikler, som berører aspekter af den danske og den intema-
tionale arbejderbevægelseshistorie, naturligvis uden at dette skal forstås i retning
af, at resten ikke er interessant læsning.

Festskriftets artikler er indholdsmæssigtspredt over lige så mange emner, som

der er artikler. Derfor er det en glimrende idé, at lade den første artikel være en

ramme omkring de øvrige,således som det her er tilfældet med Troels Finks arti-

kel, »Fra systemskiftet til genforeningen«,hvori der gives en god oversigt over ho-
vedlinieme i den politiske udvikling i det danske samfund i perioden.

Erik Beukel behandler i sin artikel, »Danske opfattelser af bolschevismen 1917-
19«,den strøm af informationer om den russiske revolution, der kom til at præge
den danske offentligheds billede af begivenhederne. Der er tale om informationer,
der ,stammede fra to hovedkilder: diplomatiet og de forskellige avisers udsendte

journalister. Det er et lidet flatterende billede af det borgerlige diplomati og den

brogerlige presse, som fremstår af Beukels artikel. Det var mere end noget andet

tilfældige rygter, ønske- og frygttænkning,der kom til at præge billedet- dog med

Social-Demokraten som en markant undtagelse i pressebilledet. Men samtidig var

nyhedsstrømmenpræget af en markant selvmodsigelse, der uden småligehensyn
blev kolporteret i først og fremmest den konservative presse. På den ene side var

hele det bolschevistiske fænomen udelukkende et spørgsmålom ganske kort tid,
før det kollaberede, og på den anden side eksisterede der en frygtelig fare for, at

revolutionen ville brede sig med uimodståeligkraft over hele Europa, hvis ikke der

omgåendeblev grebet ind med militær magt fra de vestlige landes side. Hovedind-
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trykket af situationen, som den tegnes af Beukel, er en utrolig inkompetence i det

danske og det vestlige diplomati, og en meget trolig tilsidesættelse af de mest ele-

mentære etiske, journalistiske principper i den borgerlige presse.
I »Den laveste Partiegoismes allerbrutaleste Fjæs« beretter Jørgen Elklit velop-

lagt om det parlamentariske slagsmålomkring den langstrakte kamp for en æn-

dring af valglovene, der med Socialdemokratiet som bannerfører tog sin begyndel-
se i 1905 med Borgbjerg som ledende talsmand. En kamp, der førte frem til valgre-
formeme af 1915 og 1920.

Bent Jensen beskriver en politisk situation, hvor Danmark meget mod sin vilje
blev presset til at være værtsland for forhandlinger om udveksling af krigsfanger,
engelske gidsler og ophør af interventionen i Sovjetunionen. Forhandlinger, der
skulle ñnde sted mellem England og Sovjetunionen, men som af forskellige grunde
ikke kunne finde sted i England, bl.a. fordi den russiske delegation blev anført af

Litvinov, der var persona non grata i England, hvorfra han var blevet udvist året i

forvejen for revolutionær virksomhed. I artiklen »Småstat i klemme« anskueliggø-
res det danske dilemma både som småstat presset af såvel England som Frankrig,
men også i form af regeringens hysteriske revolutionsskræk på den ene side, og på
den anden den åbenlysegrådighedefter at få del i den forventede storhandel på
Rusland efter borgerkrigen. Den borgerlige danske presses antisemitisme udstil-

les, f.eks. Jyllands Postens opfordring til at »drukne Lenin og hans jødiske kreatu-

rer i deres eget blod«, og det sovjetiske taktiske spil med at trække forhandlingerne
i langdrag for derigennem at søge et brud på den internationale diplomatiske isola-

tion skildres glimrende.
Grænsestridigheder mellem forskellige fagforbund har altid været et centralt

problem i fagbevægelsen. Emnet behandles i artiklen, »Lyngsie som taktiker«,
skrevet af Mogens N. Pedersen. Udgangspunktet tages i en konflik påAllerup Jen-

støberi i Odense i 1912, hvor Formerforbundet stødte voldsomt sammen med DAF

i spørgsmåletom bemandingen af maskinerne ved indførelse af ny teknik med ma-

skinel fremstilling af støbeforme. Artiklen viser på udmærket vis Lyngsies overleg-
ne forhandlings- og pressionsteknik overfor både DsF's og socialdemokratiets top-
folk, men det iøvrigt relevante forsøg på at placere den konkrete begivenhed i en

større sammenhæng bliver udført med for megen omstændelighed, og resultatet

bliver, at artiklen sine steder ikke hænger lige godt sammen.

Curt Sørensen tager fat i de store liniers udvikling i behandlingen af de ideologi-
ske forhold på den danske venstrefløj i artiklen, »Fra syndikalisme til kommunis-

me«. Det drejer sig om, hvorledes det gik til, at det syndikalistiske Fagoppositio-
nens Sammenslutning udviklede sig hen imod en fusion med Danmarks Kommuni-

stiske Parti til Danmarks Kommunistiske Føderation i 1921, og dermed reelt kom til

at afslutte syndikalismens rolle i Danmark som en faktor af bare nogen betydning.
Curt Sørensen skildrer denne udvikling gennem bl.a. en analyse af den ideologiske
debat, der fortrinsvis fandt sted i bladet Solidaritet med Christian Christensen som

en af de centrale debattører.

Et af de mest forsømte områder i forskningen i arbejderbevægelsenshistorie er

børneorganiseringen. Dette emne tager Aage Trommer fat på i en meget informa-

tiv artikel. »Kampen for drengene - kampen om drengene«.Trommer gennemgår
overskueligt og klart dannelsen af det kristelige FDF og det socialdemokratiske

DUI, og gårderpå ind i en vurdering af den hårde konkurrence, der udspillede sig
mellem disse to bømekorps i det første årti af det 20. århundrede. DUI's trange og
skrantende tilværelse i denne periode sættes i relation til en næsten permanent
ledelseskrise, der udsprang af Socialdemokratiets faktiske nedprioritering af dette
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organisationsarbejde, hvilket for så vidt også i virkeligheden viste sig at være en

rigtig og realistisk prioritering betragtet ud fra spørgsmåletom kommende vælger-

tilslutning. Aage Trommers artikel er måske den vigtigste i hele festskriftet -

og
desuden velskrevet.

Festskriftet for Tage Kaarsted er blevet til en god bog om Danmarks historie i

begyndelsen af dette århundrede. Arbejderbevægelsens historie er stærkt og godt
repræsenteret gennem de artikler, der er omtalt i denne anmeldelse, men det skal

tilføjes, at arbejderbevægelsen indirekte også spiller en fremtrædende rolle i en

række af de øvrige artikler, gennem bl.a. den socialdemokratiske presses aktivitet.

Et godt eksempel herpå er Søren Mørchs spændende og godt fortalte artikel, »En

storkorsridder«, der handler om den danske »hædersmand« C.M.T. Cold, der var

udenrigsminister i det tredie ministerium Neergaard. Cold var i en årrække travlt

beskæftiget med lyssky økonomiske dispositioner, der skaffede ham en lidet flatte-

rende offentlig omtale i bl.a. Social-Demokraten og Politiken, hvilket imidlertid

ikke forhindrede, at han senere - i 1926 - dekoreredes med storkorset, da hans

partifæller generelt foretrak at ignorere de vedholdende anklager mod ham i ste-

det for at foranledige en undersøgelse, og således fik fejet snavset ind under gulv-
tæppet.

Niels Ole Højstrup Jensen

Fynske plejere i 75 år. Dansk Plejer-forening Fyns Amt 1913-1988. Indsamlet og be-

arbejdet af Sanne og John Hansen. Middelfart 1988. 115 s. ill.

Med jubilæumsbogen om de fynske plejere i 75 år, har Janne og John Hansen skre-

vet en læseværdig beretning om plejerne som faggruppe, deres liv og arbejde. Selv

om plejerne og deres organisation står i centrum, er bogen samtidig historien om

en arbejdsplads, nemlig Sindssygeanstalten ved Middelfart, eller som den senere

kom til at hedde Middelfart Sygehus Psykiatriske Afdeling. Endvidere belyses også
betydningen af anstaltens tilstedeværelse i byen, dvs. bogen har et lokalhistorisk

perspektiv.
Fremstillingen er inddelt i 7 hovedafsnit, som kronologisk følger de vigtigste pe-

rioder i plejernes historie, fra åbningenaf Sindssygeanstalten ved Middelfart i 1880

og frem til i dag. Bogen bygger på et varieret kildemateriale, spændende fra offici-

elle kilder som lovtekster og politiske taler, som dog kun gengives i korte uddrag, til

de mere anvendte erindringer og uddrag af enkeltpersoners dagbøger.Det er tyde-
ligvis historien, som plejerne selv har oplevet den, der interesserer. Denne organi-
sering og bearbejdning af kildematerialet får bogen til at virke som en collage over

plejernes historie.

Fortæller man plejernes historie kommer man uundgåeligtogså ind på de vilkår

som de sindslidende var underlagt. Her har det en vis betydning, at opsynspersona-

let, som plejerne hed før plejerlovens indførelse i 1911,spiste og boede sammen

med de indlagte, hvilket ikke orde stillingen som opsyn særlig eftertragtet. De

der blev ansat var tit farende svende, eller folk som havde svært ved at få ansættel-

se andre steder, og ansættelsesforholdet var som oftest uhyre kortvarigt.
I 1913 lykkedes det plejepersonalet i Middelfart at få dannet en fagforening, på

trods af at den faglige og politiske interesse blandt plejerne var ret begrænset.
Denne lokale fagforening blev tilsluttet det ligeledes nydannede Dansk Hospitals
Forbund, som var den overordnede organisation for plejerpersonalet i Danmark. I

1920 tilsluttede forbundet sig DSF, De Samvirkende Fagforbund.
Fagforeningen førte i lighed med andre af tidens fagforeninger kamp for bedre

løn- og arbejdsvilkår,bl.a. blev kampen for nedsat arbejdstid lang og sej. Plejerfo-
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reningen blev anset for »let arbejde«,så derfor fik man ikke 8 timers arbejdsdag, da

det øvrige arbejdsmarked fik det indført i 1920, men først langt senere.

En speciel kamp for forbundet var kravet om uddannelse. Med plejerlovens ved-

tagelse i 1911 fik man indført en et-åriguddannelse, men man ønskede sig større
faglig kompetance som kunne opnåsmed en tre-åriguddannelse. Dette krav har
stået centralt i den faglige kamp siden da, men det betød samtidig, at man kom i

karambolage med sygeplejeskerne og deres organisation Dansk Sygeplejeråd.Ki-

men til langvarige gnidninger og stridigheder om faggrænser mellem disse to fag-
grupper blev lagt her, og de er mig bekendt stadig eksisterende, men de belyses
ikke yderligere i bogen.

Uddannelseskravet har gennem tiderne til stadighed haft højst prioritet, også i
den periode hvor det øvrige arbejdsmarked fik indført 8-timers arbejdsdag. Man
sidder tilbage med spørgsmålet:Fandtes der ikke en opposition i foreningen, der

prioriterede arbejdstid -

og løn over arbejdsindhold? Ligeledes har forholdet til

den øvrige fagbevægelse formentlig været diskuteret i foreningen, et aspekt der

desværre kun omtales sporadisk i fremstillingen. I et 75-års jubilæumsskrift kunne

man godt ønske sig, at man foruden foreningens hovedlinie ogsåfik præsenteret de

interne spændinger og konflikter, der må have været.

Udgivelsen fejrer et jubilæum, men samtidig markerer den et vendepunkt for

foreningen, idet denne nu tilslutter sig Dansk Kommunalarbejderforbund. Bogen
er meget velskrevet i et lettilgængeligtog flydende sprog, og henvender sigprimært
til medlemmer af plejerforeningen, nye såvel som gamle. Andre, både lokalhisto-

risk interesserede, og folk der søger oplysninger om behandlingen og plejen af og

holdningen til sindssyge gennem tiderne kan finde spændende og værdifuldt mate-

riale her. Dejligt overskueligt er det også,at der sidst i bogen findes en kronologisk
oversigt over organisationens historie.

Bogens lay-out og dens omfattende og righoldige billedemateriale fortjener me-

gen ros. Det er alt i alt blevet en indbydende og læseværdigbog.
Bodil Redder

Geschichte der revolutionären Berliner Arbeiterbewegung, bd. 1. Von den Anfán-

gen bis 1917, udgivet af Bezirksleitung Berlin der SED, Dietz Verlag, Berlin 1987,
652 s., DDR-mark 15,50.
Dette bind udgør første bind af et fire-bindsværk, hvis formål er at give en samlet

fremstilling af den revolutionære arbejderbevægelseshistorie i Berlin fra omkring
1830 til i dag. Det er udgivet af en historikerkommission, nedsat af det østtyske
Socialistiske Enhedsparti i Berlin. Det første bind i rækken behandler perioden fra

ca. 1830 til juli-august 1917.

Der foretages en inddeling i 8 kapitler, hvor jeg anser skæringspunkteme som

fornuftige og naturlige. De udtrykker markante forandringer i arbejderbevægel-
sens kampbetingelser og i de taktiske og strategiske politiske svar, bevægelsen dis-

kuterede og besluttede. Her skal blot nævnes den tyske rigsgrundlæggelse i 1871,
socialistlovens indførelse i 1878, Bismarcks fald i 1890 og SPDs legale virke og vold-

somme vækst, imperialismens gennembrud i Tyskland og spaltningen af arbejder-
bevægelsen i revisionister, centrister og partivenstre frem til det afgørende brud i

forbindelse med afstemningerne om krigskreditteme i Rigsdagen under 1. Ver-

denskrig.
Jeg vil i det følgende knytte nogle generelle kommentarer til værket samt nogle

specifikke til spørgsmåletom revisionismens udvikling i den tyske arbejderbevæ-
gelse omkring 1900.
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Værket giver et udmærket billede af den berlinske arbejderklasses levevilkår,
ligesom sammenhængenmellem den faglige, politiske og kulturelle kamp træder
klart frem, omend både fagbevægelsen og de mange kulturorganisationer, der op-
står i 1890erne, kun får en sekundær belysning. Det er mit indtryk, at der ved grun-

dig brug af de prøjsiske statsarkiver er kommet mange nye værdifulde oplysninger
frem om det prøjsiske politi og statsmagtens repressalier mod arbejderbevægelsen.
Det fremstår feks. tydeligere end i tidligere fremstillinger, hvilken kolossal betyd-
ning den prøjsiske foreningslov havde for den socialdemokratiske bevægelses tak-

tik og politik, ja, for hele dens organisatoriske udformning.
Maxismens gennembrud i arbejderbevægelsenog de revolutionære marxistiske

kræfters opgør med andre tendenser i arbejderbevægelsen,særligt reformistiske

og anarkistiske, er fremstillingens omdrejningspunkt. Et sådant udgangspunkt kan

forsvares og historikerkommissionen, der tæller så fremtrædende østtyske histori-

kere som Gerhard Keiderling, Ingo Matema og Wolfgang Schröder, vil nok hæv-

de, at de netop har sat sig for at skrive den revolutionære arbejderbevægelses hi-

storie. Men det tillader ikke den skævvridning,der kendetegner fremstillingen fle-
re steder.

Det fremhæves, at mulighederne for relativ legal virksomhed efter socialistlo-
vens fjernelse i 1890 betød en styrkelse af den socialdemokratiske bevægelsepå alle
områder. Vedtagelse af det nye partiprogram og nye statutter på kongresseme i
Halle i 1890 og Erfurt i 1891 »var afslutningen på Socialdemokratiets modningspro-
ces til et revolutionært masseparti og var samtidig grundlaget for dets videre udvik-

ling som revolutionært proletarisk parti« (5. 355). Denne tese er bærende for frem-

stillingen af perioden efter 1890. Men er det en rigtig karakteristik af marxismens
situation i den tyske arbejderbevægelse1890?

Forfatterne rejser aldrig dette spørgsmål,og dermed når fremstillingen heller

aldrig til nogen forklaring på den modsætningsfyldteudvikling i SPD frem til det

organisatoriske brud mellem flertalssocialister og centrister/revolutionære i forå-
ret 1917.

Revisionismens voksende indflydelse og debatteme på næsten samtlige parti-
kongresser fra 1897, der forstærkedes af massestrejkediskussionen i 1904-05, får
læserne intet grundlag for at vurdere ud fra de social-økonomiske forhold eller

kapitalismens udvikling til imperialisme. Det nærmeste, forfatterne kommer, er en

henvisning til en Bebel-tale på et møde i november 1894, hvor Bebel i forbindelse
med opgøret med de sydtyske socialdemokrater og Georg von Vollmars medarbej-
de ved forhandlingerne om statsbudgettet i Bayern påpeger, at opportunismens
vækst skyldtes partiets medlemsmæssigevækst særligt blandt småborgerligeele-
menter (s. 380).

Der reflekteres ikke over, hvorfor opportunisme, reforrnisme, anarkisme flore-
rede i bedste velgåendesamtidig med og i perioden efter Erfurt-kongressen og
heller ikke over, hvorfor og hvordan det kunne lykkes for revisionisteme fuldstæn-

dig at vinde magt over partiet og vælgerne i det første årti af dette århundrede.

Hvordan harmonerer det med karakteristikken af partiet som et marxistisk masse-

parti?
Fremstillingen læggerdog ikke lågover datidens diskussioner og modsætninger-

ne. Til gengæld må der rejses indsigelse mod fremstillingens tendens. Udviklingen
i den berlinske arbejderbevægelse beskrives med udgangspunkt i den revolutionæ-

re fløjshandlinger og meninger. Det kan som nævnt ogsåudmærket forsvares, men

når udgangspunktet understøttes med kildecitater, mens alle øvrige opfattelser
fortolkes af forfatterne uden kildebelæg, er det ikke længere forsvarligt - heller
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ikke ud fra bogens udgangspunkt. Det bliver slet ikke bedre, når, formoder jeg,
værket er en populær-videnskabeligfremstilling, der skal imødekomme en bred

historisk interesse eller indgåi oplysnings- og skolingsarbejde i dag. Men det kan jo
være, at udgiverne ikke er interesseret i en alsidig information om forskellige
strømninger i arbejderbevægelsendengang og nu. I den forbindelse er det ogsået

irriterende træk, at forfatterne mange steder henviser til den borgerlige historie-

skrivnings påstandeuden nogen som helst dokumentation.

Efter læsningen af bogen sidder man tilbage med den fornemmelse, at man er

blevet pæsenteret for Bebels, Liebknechts, Luxemburgs politik, mens de frafaldne
til venstre og højre er skakbrikker, som forfatterne flytter rundt på, hvorefter de

sættes under beskydning. Man kan ikke behandle den revolutionære del af arbej-
derbevægelsen uden at forstå dens sammenhængmed den revisionistiske. Begge
var strømninger i arbejderbevægelsen,der reagerede politisk påbegivenhederne.

Sammenfattende er min hovedanke mod første bind af »Geschichte der Revolu-

tionären Berliner Arbeiterbewegung« dets legitimeringskarakter. Det er videnska-

ben spændt for politikkens vogn. Værket skal bekræfte DDRs eksistens og SEDs

politik, og der skal trækkes lige linjer fra de revolutionære traditioner i forrige
århundrede til idag. Det er den sejrrige revolutionære marxismes linje og dens ev-

ne til at overvinde vanskelighedeme, der dominerer fremstillingen. Men når denne

linje samtidig beskrives kritikløst, træder udeladelser og forvrængninger tydeligt
frem. Det er synd, når man tænker på de resourcer, de stilles til rådighedfor forsk-

ning i arbejderbevægelsenshistorie i DDR. Det kunne der komme meget mere ud

af, men historievidenskaben i DDR præges desværre overvejende af legitimerings-
kravet. I den henseende er dette bind ingen undtagelse.

Det kan undre, at vigtige begivenheder i 1890eme slet ikke omtales. Eksempelvis
er der ikke et ord om den omfattende ølboykot i 1894, hvor SPD inddrog arbejde-
nes forbrug i den faglige kamp. Fra maj til december optog den ellers meget af

partiorganisationens tid, hvad et blik i Vorwärts, SPDs dagblad, fra perioden kan

bekræfte.

Siden Eduard Bernsteins banebrydende værk om Berlins arbejderbevægelsefra

1907-10, er der ikke kommet nogen samlet fremstilling før nu. Bemsteins værk er

naturligvis forældet på nogle punkter, men den nye DDR-fremstilling kan ikke er-

statte Bernstein, men højest være et supplement.
Dette bind 1 indeholder et udmærket pesonregister og illustrativt billedmateria-

le, men der savnes en introduktion til hele værket.

Lau Laursen

»De grove hænders nytte«, Ved Historiegruppen. Tilrettelæggelse Ulla Holdt. Sorø

1988. 356 s.

Sorøs arbejderbefolkning har i bogen »De grove hænders nytte« fået et monumen-

talt værk over deres historie. Et monumentalt værk på 356 sider i A4 størrelse med

flotte billeder og megen tekst. Bogen søger at rumme noget nær alle aspekter af

arbejderbefolkningens historie i Sorø i 63 kapitler. Lige fra den tidlige socialisme,
socialdemokratiet, fællesorganisationen, arbejdspladserindringer til den hjemme-
gåendehusmoder, arbejdersamaritteme, DUI og efterlønsklubben.

Bogen kan virke noget uoverskuelig i og med dens størrelse, men den er nogen-
lunde disponeret i tre hovedtemaer:

'

- først om »det politiske«f.eks. Socialdemokratiet, DSU, DKP og SF.
- dernæst arbejdererindringer om de forskellige arbejdspladser.

i

- sidst om »fritiden« feks. arbejdersamaritteme, DUI, havekolonien og efterløns-
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klubben.

»De grove hænders nytte« har såvel kvantitativt som kvalitativt sit tyngdepunkt i

det andet hovedtema - arbejdererindringerne. Disse fylder ca. 250 sider ud af bo-

gens 356 sider. Arbejdspladserindringerne er struktureret efter fagforening og der-

næst efter virksomhed. Det vil sige, at f.eks. under Dansk Metal gennemgåes»me-

tal«-virksomheder, hvor arbejdere fra de enkelte virksomheder fortæller. Hver

fagforening får lige en kort kommentar med som en slags indledning, men det er

erindringeme, der bærer dette hovedtema og bogen som helhed. Bogens struktur

sikrer således også et slags virksomhedsportræti erindring og fotografi af mange
Sorø-virksomheder.

Arbejdspladserindringerne giver et ufatteligt bredt og livsnært billede af arbej-
dernes hverdag på de forskellige virksomheder. Det er spændende, rørende, for-

nøjelig og til tider ogsåbegrædelig læsning.Charles Hansen fortæller i afsnittet om

»Landarbejderforbundet« om sin tid som knægt ved landbruget: »Men jeg har al-

drig grædt over at skulle være hjemmefra, det har jeg alligevel aldrig gjort nej, det

har jeg sgu ikke. Men jeg vil da indrømme, da jeg skulle ud i skoven den første

morgen, og fiskeren stod og løste køerne, så sagde jeg: »Må jeg komme hjem, hvis

det bliver regnvejr?«»Du må sataneme blive derude, enten det tordner eller lyner«
sagde han, »du skal sgu ikke hjeml« Det var pokkers til måde at sige til en lille

dreng.« (s. 180) Tårer eller ej, hårdt var det.

Erindringer fra det daglige arbejde kan være svære, fordi man oftest husker und-

tagelserne frem for »det daglige«slid. Magnus Jensen påOldebjerg Teglværk siger
det således: »Det kunne da godt ske, vi havde det lidt gemytligt, men der var ellers

ikke så meget, der var særlig gemytligt dér.« Alligevel har Magnus Jensen flere

historier at berette fra arbejdspladsen. Såsom da chefen Johansen kom med en

finere herre. De kom, mens Else i arbejdsmedfør stod med bagdelen ivejret: »Han
(gæsten) fik jo rapset hende en bagi. Nu var Else mægtig rap i kæven, så hun sagde:
»J a, værsgo' at komme ind, der har været en lort før! « Johansen var ellers en alvor-

lig mand, men den dag morede han sig alligevel. Dér fik fyren den.« (s. 145).
Det er bemærkelsesværdigt,så mange af arbejderne der roser deres (gamle) ar-

bejdsplads og arbejdsgiver. Arbejdspladsen opfattes som mere end blot et sted,
hvor man tjener sine penge. Alt har dog ikke været rosenrødt. Villy Kristiansen
fortæller om forholdene på imprægneringsanstalten:»Rasmus Olsen var streng,
han var så streng... Vi var jo bange for ham alle sammen. Vi var så bange, så bange.
Så bange som hunde. Og vi blev behandlet som hunde.« 0g videre: »Sammenhol-
det blandt arbejderne var elendigt. Den ene var bange for den anden, og den ene

fedtede mere end den anden for at sige det rent ud, det gjorde de faktisk.« (s. 276).
»De grove hænders nytte« er ikke kronologisk opbygget. Gamle beretninger

veksler med helt nutidige beretninger. Det kan have den fordel, at arbejdernes
virke i tid og sted understreges. Men det er irriterende, når man ikke har et årstal at

hængeen beretning op på.
Erindringeme understøttes af et utrolig godt billedmateriale. Det er en guldgru-

be af gode billeder. Desværre mangler flere steder forklarende undertekster til

billederne.

Erindringeme og billederne giver et smukt og alsidigt indtryk af arbejdslivet i

Sorø. Arbejderne er over alt. »De grove hænders nytte« gør deres store arbejde
synlig.
»De grove hænders nytte« indeholder som nævnt to andre hovedtemaer for-

uden arbejdspladserindringerne nemlig »det politiske« og »fritiden«. Her findes

flere gode interviews og enkelte interessante oplysninger, men generelt må siges, at
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disse kapitler er for sporadiske og for ugennemarbejdede. Udgiverne burde have

udeladt disse godt 100 sider, bearbejdet stoffet og udgivet det i en anden sammen-

hæng.Bogen er rigelig stor endda. Et af problemerne ved disse kapitler er valget af

interviewpersoner. F.eks er Jenny Jørgensen ene om at fortælle om livet i AOF,
men hendes historie er nærmest en beretning om at være påkant med AOF og ikke

om at være en del af AOF.

Historiegruppen bag »De grove hænders nytte« skriver i et kort forord: »Med

denne bog har gruppen ønsket at skildre hverdagslivet for arbejderne indenfor de

forskellige fagområderog hverdagslivet i de forskellige fagforbund.«Første del af

formålet er fint opnået i bogen, men derimod giver bogen ikke noget billede af

organisationemes hverdag og virke. Der findes spredte glimt i bogen, men det er

ikke bearbejdet og indgårikke naturligt i bogen.
»De grove hænders nytte« er en stor og flot erindringsbog. Bogen vil naturligt

nok blive læst med størst udbytte af arbejderbefolkningen i Sorø, men alle der øn-

sker et nuanceret indblik i arbejderbefolkningens hverdagshistorie på arbejdsplad-
sen kan hente meget i bogen. Bogen viser fint de mange nuancer og bør være med

til at forhindre en grov skematisering af den danske arbejderhistorie. Historiegrup-
pen lover i forordet, at der fremover vil komme temahæfter om delemner i arbej-
derhistorien i Sorø. Det lyder godt.

Keld Dalsgaard Larsen.

Marianne Grøndahl, Kirsten Folke Harrits og Ditte Schamberg: De oversete. Hu-

sets Forlag, 1989, 95 5., kr. 140,-.
Kirsten Folke Harrits og Ditte Schamberg har tidligere dykket ned i den århusian-

ske pressefotogaf Fredlund Andersens efterladte samling af fotografier, som han i

1930'erne tog for Socialdemokraten. Bogen, »Arbejdets mænd og kvinder«, viste

mennesker på forskellige arbejdspladser. Nu har forfatterne selv været den udfa-

rende kraft og styret fotografens valg af motiv. De har allieret sig med den kendte

fotograf Marianne Grøndahl og har sammen med hende begivet sig ind i en kvin-

deverden, KAD'ernes arbejdspladser i Århus.
De mange kvinder har Kirsten Folke Harrits og Ditte Schamberg oprindelig haft

kontakt med i forbindelse med en studiekreds og et projekt om indsamling af erin-

dringer. Interviewene er offentligt tilgængeligehos »Arbejdererindringer i År-

hus«, Viby Bibliotek, Skanderborgvej 170, 8260 Viby J.

På baggrund af de mange interviews gennemførte forfatterne først en idé om en

udstilling, som har været vist flere steder i landet, og dernæst en bog, som nu fore-

li er.

gåesultatetaf samarbejdet med Marianne Grøndahl er en lang serie fotografier,
der viser kvinderne ved deres arbejdsplads, i pauserne sammen med arbejdskam-
merateme og hjemme i deres egen stue. For en etnolog er det helt naturligt, at man

får præsenteret et menneske i den sammmenhængog de vilkår, det lever under,
både i arbejdet og i fritiden. Når man kommer så tæt ind på livet at et menneske,
som det er tilfældet med Marianne Gøndahls meget nænsomme portrætter, ville

det virke som en kunstig skillelinje, udelukkende at holde sig til situationer på ar-

bejdspladsen. Forfatterne har samtidig sørget for en vis afstand ved ikke at anbrin-

ge hjemme-portrætteme direkte i forbindelse med arbejdsbilledeme, men som et

selvstændigt afsnit.

Det ikke alle forfattere, der ville gøre sig disse tanker, men det er noget af det,
der gør Kirsten Folke Harrits og Ditte Scharnbergs arbejde så tiltalende.

En anden kvalitet er deres evne til at skabe ro og harmoni i udvælgelsen af bille-
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der; serien skrider frem på en måde, der opfordrer til fordybelse. Her er ikke noget
for den hurtige læser/betragter,og det er heller ikke meningen.
Fotograñeme er inddelt efter arbejdsfelt: Skolerengøring,jemindustri osv, af-

vekslende med det nævnte afsnit »Hjemme«og »Fagforening«.Hvert afsnit har en

kort indledningstekst, og bogen indledes og afsluttes med mere manende ord om

de ufaglærte kvinders usynliggørelse i samfundet- som der nu altså er rådet bod

på.
Anne-Lise Walsted

Annemarie Hafner og Jürgen Herzog: Sklave, Kuli, Lohnarbejder. Formierung
und Kampf der Arbejderklasse in Kolonien und national befreiten Ländem. Ein
historischer Abriss. Dietz Verlag Berlin (DDR) 1988, M. 20,50.
Strukturelt og stilmæssigtholder Hafners og Herzogs bog sig til det kendte for
tilsvarende faglitteratur fra DDR om tredjeverdensforhold. Som ofte set, vil man

,

nå for meget på for lidt plads. På små 400 sider beskrives arbejdende menneskers

historie, i det vi i dag kalder den tredje verden, under Vesteuropas og USAs domi-
nans og udbytning. Gennem fem kapitler føres læseren fra 1800-tallets slavemanu-

fakturer, gennem det koloniale kuli-, plantage- og fabriksarbejde, frem til en be-
skrivelse af arbejderklassens rolle i de nye befriede nationalstater. Kapitlerne ind-
ledes med et generelt indføringsafsnit,der fremdrager karakteristiske træk for den

pågældendeperiode. Hovedparten af bogen består af casestudies, hvor proletari-
seringsproces, lønarbejde, levevilkår og klassekampens former undersøges i hen-
holdsvis Brasilien, Indien, Kenya, Vestafrika og Algier.

Bogen bekræfter de fleste af den leninske imperialismeteoris forestillinger.
Råderetten over kolonimarkedeme, deres arbejdskraftreserver og over vigtige
råstoffer ses som en nødvendighedfor de vestlige kapitalcentre, og udbytningen af

arbejdende mennesker i den tredje verden vurderes som en betragtelig kilde til
velstand og social ro i de vestlige lande. En mulighed for at reformere kapitalis-
mens asociale opførsel overfor periferiens arbejdermasser gennem en fomuftens
koalition med fremsynede politikere og erhvervsledere ses ikke som en realistisk

mulighed af bogens forfattere.

_ Hensynsløs udvidelse af arbejdsdagen gennem indførelse af elektrisk lys, børne-
arbejde og alskens former for tvangsarbejde, kronisk underernæring,hurtig ned-

slidning, elendige boligforhold, manglende lægebehandlingog fraværet af uddan-
nelse og socialt system var karakteristiske træk i de indfødte arbejderes situation
overalt i kolonierne.

I flere casestudies beskrives vandrearbejdet som en af de mest udbredte og kval-
fulde overgangsformer fra subsistenslandbrug til lønarbejde, hvor arbejderen
pendler mellem mine/industri og landsbyen. Vandrearbejderen beskrives som

mandlig, ufaglært med en løn, der sjældent kommer over »ungkarlebudgettet«.
Det var (og er) landsbysamfundet,som måtte bære byrderne som substitut for ar-

bejdsløshedsunderstøttelse, sygesikring og alderdomsforsørgelse.Det må ses som

en væsentligmangel, at forfatterne ikke undersøger kvindearbejdet i landbruget i
denne forbindelse.

Til tider er skildringen af arbejderbevægelsensbedrifter i de behandlede lande
overdreven loyal.og ukritisk, ligesom det, efter min opfattelse, lykkes forfatterne at

overvurdere Oktoberrevolutionens kraft som inspirationskilde for den antikoloni-
ale kamps opblomstring og for de nye arbejderbevægelsenskabelsesproces, mens

andre elementer i bevidstgørelsesprocessenefter den første verdenskrig, som
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f.eks. koloniemes krigsdeltagelse og de økonomiske efterkrigskonjunkturer, tilde-

les en mere beskeden rolle.

Bogen præges dog ikke af eurocentrisme. Forfatterne tager i de enkelte casestu-

dies i høj grad udgangspunkt i tredjeverdenskilder og originaldokumenter fra de

koloniale arkiver. Udviklingen af faglig organisering og arbejdskamp betragtes me-

re som et produkt af lønarbejde og proletarisering i kolonieme, end som import af

faglige traditioner fra »moderlandene«.

Tiden efter afkoloniseringen og skabelsen af de nye tredjeverdensstater betrag-
tes som en helt ny epoke og et fundamentalt fremskridt i historien. Spørgsmåletom

afkoloniseringens natur anskues ret uproblematisk som sejre for de undertrykte
folks frihedskamp. At de stærkeste vestlige centre, først og fremmest USA, kunne

have en egeninteresse i at åbne kolonimarkedeme for en mere kosteffektiv økono-
misk dominans i konkurrerende modsætning til de svagere »moderlande«, eksem-

pelvis Portugal, der var nødt til at opretholde en administrativ beherskelse på
grund af en svag hjemmeøkonomi,gennemskues ikke.

Som et særtræk for de nye nationer ses en fortsat opretholdelse af adskillige
forskellige produktionsmåder.Formeringen af kapitalistiske klasseforhold sker

langsomt med en mere diffus udvikling af den afgørendemodsætning mellem kapi-
tal og arbejde, og med en mindre klar polarisering af hovedklasserne i et meget
heterogent system af sociale lag og forbindelser, som forfatterne tegner et rimeligt
nuanceret billede af, pladsen taget i betragtning.

Det projekt, forfatterne har kastet sig ud i, er umuligt. Bogen må ses som led i

den problematiske tradition i DDR med at bedrive samfundsforskning, der be-

handler udviklinger i Afrika, Asien og Latinamerika under ét på et meget generelt
plan, og bogens totalanalyse kan ikke undgåat blive for generaliseret. Når bogen
forsøger at opstille udviklingsetaper, gældende f.eks. for hele Afrika syd for Saha-

ra, forbryder man sig nødvendigvis voldsomt mod den historiske virkeligheds
mangfoldighed.

De såkaldte nyindustrialiserede landes kraftige væksttempo indenfor de sidste

årtier forklares ikke. Bogen nærmer sig her et klassisk afhængighedsteoretisksyns-

punkt, idet kolonialistiske og neokolonialistiske påvirkningerudelukkende ses

som underudviklende og forkrøblende, og ikke som en samtidig udviklingsfaktor.
Bogen hører ikke til det bedste, der er lavet i DDR om emnet. Mange DDR-hi-

storikere har stadig noget at lære, når det gælder det kildekritiske håndværk, og

der savnes en tæt indleven i de pågældendekulturer og historiske situationer.

Man sidder tilbage med det indtryk, at proletarisk klasseinstinkt har haft nok så

stor indflydelse på de generelle afsnits tilblivelsesproces, som analyserende empiri-
ske kildestudier.

Endelig savner man en konfrontation med den aktuelle vestlige faglitteratur.
Særlig må det beklages, at forfatterne ikke vover sig ind i en diskussion med ny-

marxistisk vestlig udviklingsteori.
Hans Erik Stolten

»En hilsen til jer kammerater. SID Sorø 90 år.« Ved Historiegruppen. Tilrettelæg-
gelse Ulla Holdt. Sorø 1987., s. 104.

Historiegruppen i Sorø er en af de få levedygtige grupper, der arbejder med arbej-
derbefolkningens lokalhistorie efter inspiration af bl.a. AOFs »Grav-hvor-du-står«

kampagne først i 1980'erne. Historiegruppen består af en historiker, en fotograf og

syv ældre og yngre arbejdere. Historiegruppens første projekt var »En hilsen til jer
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kammerater. SID 90 år.« Altså et jubilæumsskrift, og året efter udkom storværket

»De grove hænders nytte« (Se anmeldelse heraf andetsteds).
Historiegruppen skriver kort i et slags efterskrift til »En hilsen til jer kammera-

ter« om formålet med dens arbejde: »Da den lokale arbejderhistorie kun lever i

erindringen hos dem, der engang var i begivenhedernes centrum, har Historie-

gruppen opsøgt disse »gamle arbejdere« og bedt dem fortælle. Og det kunne de.«

(s. 103). Man har på denne måde ønsket at synliggøre arbejderne i historien.

»En hilsen til jer kammerater« er da også helt og holdent en erindringsbog om

livet på arbejdspladser i Sorø og omegn. Her berettes om arbejdet hos bønderne, i

skoven, ved banen, på teglværk, på fabrik osv. osv. Man får et klart indtryk af at-

bejdsmændenes alsidige og vidtfarende arbejdsområde.Bogen er gennemillustre-
ret af gode og sigende billeder, såvel gamle som nye.

SID Sorø har fået en flot jubilæumsbog med gode billeder og fine erindringer.
Alligevel finder jeg det beklageligt, at historiegruppen kun regner med og videregi-
ver en lokal fagforeningshistorie udelukkende på basis af erindringer fra arbejdsli-
vet. Fra »De grove hænders nytte« (s. 139) oplyses, at fagforeningens protokol er

meget sigende og udførlig, men det er ikke kommet »En hilsen til jer kammerater«
til gode. Jeg savner en behandling af fagforeningens virke og problemer i de 90 år.

Organisationshistorie er nemlig også arbejderhistorie.
»En hilsen til jer kammerater. SID Sorø 90 år« kan med glæde læses af arbejds-
mænd og andre interesserede i Sorø. Andre med interesse for arbejdererindringer
generelt bør foretrække det monumentale erindringsværk»De grove hænders nyt-
te«.

Keld Dalsgaard Larsen

Børge Houmann: Martin Andersen Nexø og hans samtid, hd. 1-3. Gyldendal, Kø-
benhavn 1981, 1982 og 1988, 544 s., kr. 190,-, 405 5., kr. 198,-, 623 s., kr. 475,-.
Martin Andersen Nexøs 120 års fødselsdag er en kærkommen anledning til at hylde
digteren og samtidig nok engang i dansk sammenhæng fremhæve det resultat af års

forskning, som er afsluttet sidste år med det tredje bind af Børge Houmanns

Nexø-biografi.
Den kendte Nexø-forsker Børge Houmann, der var personlig ven af Nexø og
også hans kampfælle, har skrevet et omfattende trebindsværk på i alt ca. 1600 sider
om mennesket, digteren og kommunisten Martin Andersen Nexø på baggrund af
den historiske udvikling i Danmark i tidsrummet 1869 til 1954, Nexøs levetid.

Børge Houmann har før udgivelsen af denne første omfattende biografi om

Nexøs liv og værk gennem flere årtier skrevet og til dels selv udgivet talrige enkelt-

publikationer om Nexø. Bibliografien fra 1961 om Nexøs omfangsrige litterære og
journalistiske værk såvel som andet bind deraf fra 1967, der rummer de fleste titler
i Nexøs livsværk, var det første virkeligt videnskabelige grundlag for Nexø-forsk-

ningen i ind- og udland. Ogsåudgivelsen af trebindsværkerne »Taler og Artikler«

(1954-55) og den kommenterede Brevudgave (1969-72) samt talrige delstudier har

på imponerende måde demonstreret Houmanns sagkundskab og hans videnskabe-

lige skarpsindighed i behandlingen af et overordentligt bredt og omfattende mate-

riale.

I den foreliggende biografi skildrer Børge Houmann Nexøs liv og forfatterskab,
som han har flettet ind i en beretning om konkrete, historiske begivenheder i sam-

me tidsrum. Børge Houmanns værk vinder yderligere ved, at han har kendt Nexø

personligt og dertil også til dels har levet i samme tidsperiode - aktiv og engageret
i tidens kampe og brydninger. Børge Houmann skriver om Nexø, at han »oplevede

81



ham i følge med hele hans samtid« (I, s. 11) og gør det klart, at »hans liv, hans

arbejde og hans samtid er uadskillelige«(I. s. 12). Digteren og kommunisten udgør
tilsammen en enhed.

Børge Houmann gør rede for den historiske baggrund for Nexøs virke, og der-

med har han ydet et vægtigtbidrag til den danske arbejderbevægelseshistorie. Hos

Børge Houmann er det et princip, at dokumenter får lov at tale for sig selv. På

samme måde får ogsådigteren selv ordet gennem breve, artikler, romaner og nota-

ter. Og samtidigt kildemateriale bringes ofte ukommenteret som væsentlige vid-

nesbyrd om tiden. Houmann er dialektiker og hylder princippet om, at sandhed

altid er konkret. Han bringer kendte og ukendte sagsforhold i nye sammenhænge,
der giver væsentlige og rigtige indblik i samfundsmæssige og individuelle processer

og modsigelser. Det beskrevne og dokumenterede tætte forhold mellem Nexøs liv

og den nationale og internationale arbejderbevægelses historie i det 20. århundre-

des begyndelse knyttet sammen med dansk og europæisk litteraturs udvikling gør
dette trebindsværk til en guldgrube for historikere og litteraturhistorikere. Frem-

stillingen, der er præget af »inforstået varme og bekymret bitterhed« (I, s. 11)har

også stor læseværdi for ikke-specialister.
Det er umuligt her at komme ind på alle vigtige begivenheder i Nexøs stormfulde

liv. Men det skal understreges, at en af biografiens vigtigste grundprincipper er at

præsentere digteren 0g kommunisten i komplekse sammenhænge.
Nexø udviklede i sit verdenssyn meget tidligt en uforbeholden tillid til det jævne

menneskes godhed. Det blev et grundprincip, som han stadigt holdt fast ved. Som

Houmann grundigt gør rede for, blev det ved siden af egne erfaringer også den

grundtvigske folkehøjskole, som på afgørende måde kom til at præge udviklingen
af Nexøs sociale verdenstrståelse. For Nexø blev det fra barndoms- og ungdomsti-
den en grundlæggendelære, bestandigt at sammenligne ny viden med egne sociale

erfaringer, hvorunder han konsekvent forsvarede det, som han mente, var rigtigt.
»Jeg har aldrig fattet kompromissets ånd« (III, s. 31), skrev Nexø 1918 til Marie

Bregendahl. Det er en af Houmanns fortjenester, at han har forklaret de særegne
træk i Nexøs karakter, som kompromisløshed,spontanitet og følsomhed, idet ;han

har sat dem ind i en specifik tidssammenhæng.Nexø'»læste sig ikke til sin overbe-

visning. Han levede sig til den« (I, s. 12). På grund af sin utrættelige kampgejst og
sin personlighed, var han for mange kampfæller af og til ubekvem, fordi han altid

betingelsesløst stillede sig på fremskridtets side i klassekampen gennem en tid

præget af to verdenskrige og fascisme, hvorunder han også hurtigt overvandt sub-

jektivt prægede meningsforskelle.
Under opholdet i Spanien 1902/03 lærte Nexø klassekampens internationale si-

de at kende. Dette blev vejen ind i arbejderklassens rækker og frem mod det kæm-

pende proletariat. Nexøs forhold til ikke bare det danske socialdemokrati, men

ogsådet tyske, optager mange sider af alle tre bind i Houmanns værk. Hans hold-

ning til socialdemokratiet var præget af en kritisk distance til dets reformistiske

sider, som han heller ikke opgav efter 1910, da han blev medlem af partiet. Med

logisk konsekvens brød han efter Oktoberrevolutionen med Socialdemokratiet og

gik over til kommunismen.

Houmann tydeliggørimidlertid også,at Nexøs vej ind i Danmarks Kommunisti-

ske Parti trods dette ikke forløb uden vanskeligheder. Gennem Nexøs person rede-

gør Houmann for den komplicerede udvikling efter partiets stiftelse, og gennem
Nexøs forhold til såvel Socialdemokratiet som Danmarks Kommunistiske Parti

fremlægges vigtige træk fra den danske arbejderbevægelseshistorie i mellemkrigs-
tiden. Nexø betragtede sig selv som en kommunist, der utrætteligt arbejdede for at
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»ruske de brede socialdemokratiske masser op af deres dvale« og han håbede, at

han dermed kunne »virke som mægler i broderstriden mellem arbejderpartierne«
(III, s. 29).

Houmanns værk har stor aktualitet fordi det grundigt gør op med det borgerlige
demokratis svigten i denne periode. Gennem skildringen af Nexøs mangfoldige
antifascistiske aktiviteter i Danmark og på euroæisk plan bliver de farer, som fa-

scismen medførte, tydeliggiorte. Nexø satte hele sin personlighed ind på at forsva-

re demokratiet. Han blev i trediveme, som Houmann skriver, »knudepunkt for

mange internationale forbindelser« (III, s. 56). Uden forbehold forsvarede Nexø
den unge Sovjetstat. Den var det eneste alternativ, og i disse år, da krigen rykkede
stadig nærmere, blev den for alle progressive kræfter en styrke. At forsvare prole-
tariatets land var det samme som at forsvare en ny verden.

I disse år forværredes også Nexøs materielle forhold. Fascismens magtoverta-
gelse i Tyskland betød lukning af det tyske bogmarked, der i sin tid havde lagt grun-
den til hans verdensberømmelse. Også i Danmark udkom hans bøger ikke længere.
Angreb og bagvaskelse mod Nexø og hans familie stod nu på dagsordenen. Trus-
lerne fra trediveme, som skærpedes under Finlandshetzen, blev af det danske poli-
ti ort til virkelighed den dag, da Hitlertyskland overfaldt Sovjetunionen.

I 1943 så Nexø sig tvungen til at emigrere, først til Sverige og et år senere til

Sovjetunionen. Hurtigt efter han var kommet hjem i 1945 og befrielsesrusen var

klinget ud, vendte den kolde krigs klima i hjemlandet sig mod ham. Men Nexø

svigtede ikke. Han gik sin vej.
Nexø havde altid forsvaret den proletariske kultur og litteratur, og hans klasse-

bevidsthed var afgørende for hans forhold til intellektuelle. Alt for tit blev han
skuffet på grund af deres tøvende holdning. Han holdt fast ved det kulturpolitiske
program, han præsterede på Dynæs-festen i 1913 under overskriften »Den fattige
mand og fremtiden«. Houmann beskriver rammende Nexøs udstråling,når han

skriver, at digterens personlighed selv blev til inspiration.Det gælder Nexø som

opildnende taler på små møder i provinsen og Nexø på tredivernes store interna-
tionale forfatterkonferencer.

Houmann tegner et facetteret billede af Nexøs ophold i Tyskland i tyverne og af
hans leveår i det land, som han nu efter Anden Verdenskrig valgte som sit hjem-
land, DDR. Dette radikale skridt forklarer Houmann, idet han belægger det med

kendsgerninger, der viser, at det borgerlige demokrati efter Anden Verdenskrig på
ny havde svigtet, og idet han henviser til Nexøs mangeårigepositive kontakter til
det tyske proletariat, som nu havde påbegyndtopbygningen af et nyt samfund, den
første arbejder- og bondestat på tysk jord. Under den kolde krig modtog den gamle
digter gerne befolkningens æresbevisninger.Men alligevel beholdt han, således
som Houmann klarlæggerdet med nogle eksempler, sit vågneog kritiske blik.

En central del i trebindsvaerket er Nexøs omfattende litterære værk, der som

bekendt omfatter romaner, noveller, rejsebøger,skuespil, digte og artikler. Hou-

manns mål er at tydeliggørehistoriske baggrunde og forudsætningerfor emner og
stofvalg og at forklare baggrunden for værkernes modtagelse af den danske littera-
turkritik. Han påviser konkret, hvorledes selvbiografiske forhold og Nexøs egne
erfaringer indgår i værkerne, og samtidig beskriver han, hvorledes Nexø gennem
sin kunst tog stilling tilsamtidens vigtige spørgsmål.

Det er især i første bind, Houmann forklarer, hvor kompliceret det var for Nexø
i den første litterære periode indtil 1903 at finde frem til en kunstnerisk udtryksmå-
de, der svarede til hans litterære intentioner. I de romaner og noveller, som blev

skrevet i disse år, mærker man tydeligt den påvirkningaf Nexøs anskuelser, som
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stammede fra borgerlig radikalisme og den grundtvigske folkehøjskole. Også egne
sociale erfaringer indgår deri. Nexøs forhold til Pontoppidan undersøger Hou-

mann i værkfortolkningerne i alle tre bind. »Pelle Erobreren« (1906-10) betegner
Houmann som den roman, hvormed Nexø ogsåerobrede sig selv. »Han fik tydelig-
gjort sit mål og markeret sin stilling«(I. s. 344). Med denne roman indskrev Nexø

sig som den første nordiske digter i den socialistiske verdenslitteratur. Den skæb-

ne, som Pelles litterære søster »Ditte Menneskebam« (1917-21)fik, benævner
Houmann en optimistisk tragedie (II, 5. 58), fordi romanen ikke er rettet imod en

enkelt klasse, men gør op med hele samfundet. »Samfundet må ændres, så vil Ditte

blomstre og berige verden.« (II, s. 58)
I det korte, men meget informative kapitel, hvori novellerne behandles, frem-

hæver Houmann især novellesamlingen »De tomme Pladsers Passagerer« (1921),
som Nexø tilegnede »det kæmpende russiske folk«. Den metaforiske titel udtryk-
ker en hovedlinje i Nexøs forfatterskab og er »fællesbetegnelsen for de skæbne-

svangert efterladte, for de mange skæbner han havde behandlet i romaner og no-

veller, de mange, der var blevet ladt i stikken af samfundet og meningsløst gik til

grunde«(II, s. 96). Houmann fremhæver novellernes kunstneriske mangfoldighed,
der i det hele taget overstiger romanernes.

Det er en af Houmanns store fortjenester, at han også har medtaget vigtige ud-

kast til romaner og noveller fra Nexøs efterladte papirer som for eksempel roman-

udkastet »Kunanilandet. Breve fra den store ensomhed« (1920/21).Nexøs planer
om at skrive en tredje del til »Pelle Erobreren« og »Ditte Menneskebam« med

titlen »Brobuen« realiseredes med erindringsromaneme omkring »Morten hin

Røde« (1945-57). Houmann anskueliggørmed »Erindringerne« (1939), hvorledes

det var muligt for Nexø ved siden af sine antifascistiske aktiviteter i trediverne også
at nå frem til et nyt kunstnerisk højdepunkt i forfatterskabet. De tre bind erindrin-

ger har, som Houmann sagligt gør rede for det, beriget den danske litteratur med et

stort memoireværk (III, s. 181).
Houmanns digre trebindsværk om Nexø er i sig selv også en berigelse af genren

forfattermonografier i dansk nutidslitteratur. Den giver nye impulser først og

fremmest i kraft af fremstillingen af forholdet mellem Nexøs person og samtiden.

Værket er en' righoldig og uerstattelig videnskabelig gevinst, idet man heri bl.a.

finder den første sammenhængende fremstilling overhovedet af Nexøs liv og værk.

Samtidig er det interessant og fængslende læsning, der giver indblik i en kendt

personligheds liv, gør det muligt at forstå sorg og glæde, fare og lykke, fremskridt

og reaktion på en måde, så læseren ogsåmed følelserne genoplever hele perioden.
Beretningen har fået sit eget særpræg igennem Houmanns stil, der som han skriver

»bærer uomtvisteligt spor af 32 års venskab og samme politiske opfattelse« (III, s.

515).
Der kan være grund til at fremhæve tredje bind, fordi fremstillingen her bærer

præg af, at Houmann selv var tæt påbegivenhederne. Houmann forfalder dog ikke

til subjektivisme, men forbliver saglig og objektiv, fordi han kun sjældent bringer
sig selv ind som tidsvidne.

Stilens livfuldhed kompletteres af et righoldigt billedmateriale, der består af fo-

tografier, dokumenter, collager og karikaturtegninger, der på trods af det alvorlige
emne får smilet frem hos læseren. Til slut skal der her henvises til det omfangsrige
noteapparat i hvert bind og til registeret i tredje bind, der letter tilgangen til det

omfattende værk.

Antje Mayfarth



Manfred Hübner: Zwischen Alkohol und Abstinenz. Trinksitten und Alkoholfrage
im deutschen bis 1914. Dietz Verlag Berlin 1988. 233 s., ill. DM 9,10.
Spørgsmålet om hvilken rolle alkoholen og værtshuset spillede i arbejderklassen er

hidtil kun blevet utilstrækkeligundersøgt, men i den forskning, der trods alt fore-
ligger, har man stort set været enige om at se arbejdernes alkoholforbrug som en

flugtreaktion på nød og savn. I den nyere forskning er denne synsmåde imidlertid i

stigende grad blevet draget i tvivl: den afspejler en for enkel opfattelse af alkoho-
lens rolle. Alkoholens rolle er langt mere kompleks: man må have anderledes fat i
alkoholens rolle som næringsmiddel, dens betydning som stimulans på arbejds-
pladsen og dens kommunikationsfremmende virkning. Værtshusets rolle som »de

fattiges salon« og som centrum for den organiserede arbejderbevægelseer også
forhold, man i stigende grad har vendt opmærksomheden imod.

Manfred Hübners fremstilling slutter sig delvis til sådanne synspunkter. Hans

bog er et forsøg på en sammenfattende redegørelse for udviklingen i arbejdernes
drikkevaner og alkoholspørgsmåleti tiden frem til 1914. Hübner går dog i nogle
indledende afsnit helt tilbage og belyser drikkevanerne i de før-kapitalistiske sam-

fund. Herefter belyser han, hvordan industrialiseringen ændrede betingelserne for

arbejdernes alkoholforbrug. I et kapitel om knejpens rolle i arbejdernes liv beret-
tes bl.a. om knejpens betydning for den »proletariske organisationskultur«. Der er

et særligt kapitel om landarbejderne og alkoholen, ligesom der er et kapitel om

arbejderkvindernes forhold til alkohol. Herefter behandler Hübner de forskellige
afholds- og mådeholdsbestræbelser,bl.a. Good-Templar ordenen og Blå Kors. I

bogens sidste afsnit ser han på Socialdemokratiets holdning til alkoholspørgsmålet
og redegør for forskellige positioner i debatten for og imod alkoholen - en debat,
der iøvrigtvar en af de centrale i det 19. århundredes socialistiske bevægelse.
Hübners bog er velskrevet og relativt let tilgængelig.Han bygger i udstrakt grad
på socialistiske klassikere (Marx, Engels, Lenin, Kautsky osv.) og samtidig littera-
tur, men inddrager også nyere øst- og vesttyske undersøgelser samt forskellige bor-
gerlige kulturhistorikere. Bogen er absolut læseværdig, men personlig vil jeg nok
være tilbøjelig til at foretrække en mere analytisk tilgang, som f.eks. vesttyskeren
Michael Grüttner giver i sin artikel »Alkoholkonsum in der Arbeiterschaft 1871-
1939« i Toni Pierenkemper (udg.): Haushalt und Verbrauch in historischer Per-
spektive. Zum Wandel des privaten Verbrauchs in Deutschland im 19. und 20.
Jahrhundert, St. Katharinen 1987, s. 229-273.

Svend Aage Andersen

Andreas Illum Jørgensen: Bamdomsbilleder - En landarbejders erindringer. Kul-
turbøger. 1988, 98 s., kr. 78,-.
Andreas Illum Jørgensen har skrevet sine erindringer fra barndommen og ung-
dommen med hovedvægtenlagt på de første 14 år hans liv.

Forfatteren er født i 1910 i en landarbejderfamilie på Sydfyn. Begge forældre
arbejdede i landbruget, faderen i haven på det nærliggende Hvedholm gods, og
moderen hos bønderne, i høsttiden og når der var brug for ekstra hjælp.Derud-
over søgte familien ved forskellige husflidsarbejder at forøge de små indtægter.
Familien levede i små kår, men var ikke fattigdomsramte.

AIJ fortæller med fynsk underfundighed og lune om sin families gøremål og na-

boernes mange særheder. Om sin skoletid og det første arbejde han havde på de

omliggende gårde.Der er stor detaillerigdom i beskrivelserne af datidens arbejds-
processer, ligesom dagliglivet i lokalsamfundet er nøje beskrevet set fra barnets

synsvinkel.
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Det lille fynske landsbysamfund sov endnu tomerosesøvn, men passager ibogen
viser, at de nye tider ogsåvar ved at indñnde sig her. Da der blev oprettet en afde-

ling af Landarbejderforbundet meldte faderen sig ind og var aktiv i fagforeningen
til stor irritation for bønderne, han skulle arbejde for. Senere hen lykkedes det for

familien at erhverve et statshusmandsbrug.
Efter konfirmationen arbejdede AIJ som karl på forskellige gårde, indtil han fik

arbejde på et savværk.

AIJs erindringer placerer sig i rækken af arbejdererindringer, der i de sidste år

heldigvis er blevet udgivet. Endnu findes der ikke så mange beretninger fra landar-

bejdere, så denne lille bog er et meget velskrevet bidrag til ogsåat få denne gruppe

arbejderes livsvilkår frem i lyset.
Anette Eklund Hansen

Institut for Folkemindevidenskab. Københavns Universitet. Unifol. Årsberetning
1985. Tema Arbejderkultur. 202 s.

Center for Arbejderkulturstudier blev oprettet i 1982 med det formål at styrke og
udvide den eksisterende forskning og undervisning i arbejderklassen og bevægel-
sens historie og kultur.Dette er sket ved opbygning af et tværfagligtforskningsmil-
jø, hvor flere fag fra det humanistiske hovedområde er repræsenteret.

I 1986 udgav Institut for Folkemindevidenskab sin årbogUNIFOL 85 i samarbej-
de med centret. Årbogenstema er Arbejderkultur.
Årbogener skrevet af medarbejdere ved centret i perioden 1982-86 og præsente-

rer således påbedste tværfagligvis teorier, metoder og empiriske analyser af arbej-
derkulturen, samt artikler om formidling af arbejderkultur. Disse beskriver bl.a.

udstillingsvirksomhed, projektorienteret undervisning også til bredere befolk-

ningsgrupper og formidling gennem medierne.

Artiklerne behandler emner som: historievidenskaben og arbejderkulturen, for-

skellige metoder og tilgangsvinkler til arbejdet med erindringer, arbejderkvinder-
nes historie, arbejdersymboler, arbejderidræt og arbejderoplysning og en artikel

om det frie arbejde og arbejdets frigørelse.Endvidere giver flere artikler et bud på
fremtidens folkeoplysning og kulturpolitik.

Udover artikler omtales også de forskningsprojekter, der er sat igang i tilknyt-

ning til centret, samt de udadvendte aktiviteter centrets medarbejdere har deltaget
l.

UNIFOL 85 er en flot status over Center for arbejderkulturstudiers aktiviteter i

den første periode og understreger samtidig hvilken styrke, der ligger i det tværfag-

lige samarbejde, hvor fagene gensidigt kan befrugte hinandens teorier og metoder.

Anette Eklund Hansen.

Internationale Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung, 23. Linzer Konferenz

1987. Friedensfrage und Arbeiterbewegung 1917-1918. Neue Formen der Vermitt-

lung der Geschichte der Arbeiterbewegung (Massenmedien). Bearbeitet vo'n Brigit-
te Kepplinger, Wien: Europaverlag, 1988 (Geschichte der Arbeiterbewegung, ITH-

Tagungsberichte, Band 24), XI, 419 5.

Med dette bind foreligger den sidste i rækken af protokoller fra ITH,s Linz-konfe-

rencer i den traditionelle form, hvor alle de fremlagte skriftlige oplæg offentliggø-
res sammen med de mundtlige diskussionsindlæg.På ITH's generalforsamling i

1987 blev det nemlig besluttet, at fra og med den 24. kongres i 1988 skal det egentli-
ge protokolbind kun indeholde dagsorden, deltagerliste, referat af generalforsam-
lingen samt referat af indlæggene; derudover skal der udgives et bind med et ud-
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valg af de skriftlige oplæg, der vil udkomme i serien »Materialien zur Arbeiterbe-

wegung« påEuropaverlag. Baggunden for denne beslutning er det store arbejde og
de store omkostninger der har været forbundet med offentliggørelse af et stigende
antal indlæg på konferenceme. Til gengæld skulle det så være muligt at udgive
begge typer bind i umiddelbar forlængelse af konferencens afholdelse, eller i hvert

fald før den næste. Dette har (mildest talt) ikke tidligere været tilfældet, hvor der

undertiden er gået flere år før protokollen forelå.
I det foreliggende bind offentliggøres (s. 1-282) 25 skriftlige oplæg til konferen-

cens 1. tema om »fredsspørgsmåletog arbejderbevægelseni 1917-1918« efterfulgt af

35 siders diskussionsindlæg og 9 oplæg (s. 318-391)om konferencens 2. tema om

»nye former for formidling af arbejderbevægelsens historie« efterfulgt af 20 siders

diskussion. I indledningen gengives bl.a. en længere tale af Anson Rabinbach i

forbindelse med den årligeuddeling af Viktor Adler prisen; Rabinbach modtog
prisen som påskønnelse af sin bog »The Crisis of Austrian Socialism« (Chicago
1983).

Som vanlig er der en imponerende international spredning i de fremlagte bidrag.
Ud over de vesteuropæiske, herunder spanske (offentliggjort på spansk!), er Sov-

jetunionen og en række østeuropæiske lande (Ungarn, Tjekkoslovakiet, Bulgari-
en) og Jugoslavien repræseneret med flere oplæg; desuden er der bidrag fra Tyrki-
et, Israel, Indien, Vietnam, Kina og Canada. Linz-konferencen er fortsat et vigtigt
øst-vest forum; selvom der ikke er noget skriftligt oplæg fra DDR i dette bind, er

østtyske mundtlige diskussionsindlæg hyppigt repræsenteret; tysk-tyske kontro-

verser er ikke fraværende i diskussionen, men der er åbenbart tale om en mere

»forsonlig«holdning end det tidligere har været tilfældet- muligvis et udtryk for at

»nytænkningen«ogsåvil vinde indpas på arbejderbevægelses-historiensområde.
Hovedtemaet indledes med et oplæg af Lunjow og Minajew (Sovjetunionen)

med titlen »Arbejderkiassens kamp for fred i 1917« (s. 1-17).Her præsenteres man

for den blanding af historiskvidenskabelig analyse og aktuelle praktisk-politiske
anvisninger, der også i høj grad præger referaterne fra den mundtlige diskussion på
konferencen. Den grundlæggende holdning bag oplægget er angivelig at undgå en

genoplivelse af de gamle uoverensstemmelser der førte til arbejderbevægelsens
spaltning i forbindelse med 1. verdenskrig, for i stedet at bygge videre på den aktu-
elle nedtoning af modsætningeme inden for den socialistiske bevægelse -

og der-
med forsøge at samarbejde om den vigtige opgave som arbejderbevægelsen tillæg-
ges mht. sikring af verdensfreden i den nuværende situation, kendetegnet af faren
for en atomkrigskatastrofe. Det forhindrer dog ikke at der i oplæggets historiske

analyse hævdes at der i den daværende situation var en og kun en korrekt strategi,
nemlig hvad der benævnes som »revolutionären Austritt« af krigen. I forlængelse
heraf genfinder man så den traditionelle sovjet-marxistiske kritik af centristemes,
og især Kautskys,»hykleriske«position og en positiv fremhævelse af de »revolutio-

nære internationalister« (Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg m.fl.). Samtidig er

der også en understregning af kampen for fred, her altså afslutning af krigen gen-
nem revolution, som en almenmenneskelig interesse og ikke kun som en strategi
dikteret af klasseinteresser.

Det russiske oplæg følges op af et »Korreferat«, dvs. et oplæg der direkte forhol-

der sig til hovedtesen i det mssiske, om afslutningen af krigen gennem »revolutio-

nären Austritt« som eneste realistiske strategi, af Jürgen Rojahn (Amsterdam).
Der er her tale om et analytisk skarpsindigt oplæg, der påviserat for det første er

selve termen uheldig i forhold til Lenins egne begreber om krigens afslutning, og
for det andet var Ruslands fredsslutning i Brest-Litovsk rent faktisk ikke nogen
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ensidig »udtræden« af krigen, men en accept af et diktat fra Tysklands side. Freds-

slutningen var derfor overhovedet ikke et resultat af bolsjevikemes fredspolitik.
Rojahn forholder sig også til aktuelle problemstillinger, og påpeger interessant

nok en parallel mellem den nuværende fredsbevægelse, og dennes kritik og aktio-

ner mod oprustningen, og den socialistiske arbejderbevægelsesfredsbestræbelser
op til og under 1. verdenskrig. Det hævdes endvidere at 2. Internationales strategi
for forhindring af krigsudbrud hhv. sikring af fred er langt mere relevant i den nu-

værende situation end en opfattelse hvor revolutionen har højere prioritet end
freden - »den aktuelle hovedopgave består jo netop i sikring af freden før og ikke
efter socialismens sejr på verdensplan« (s. 31). Chen Daosheng og Luo Fanghong
(Kina) indrømmer i deres oplæg om »antikrigsbevægelseni den sidste periode af 1.

verdenskrig«(s. 241-244), der i hovedtrækkene er helt på linje med vurderingerne i
det sovjetiske oplæg,bemærkelsesværdigtnok ogsået behov for en revurdering af
centristernes politik, baseret på de historisk konkrete forhold, der (i nogle lande)
var kendetegnet af fraværet af betingelserne for en revolution som middel til af-

slutning af krigen.
I den mundtlige diskussion er de forskellige positioner uddybende behandlet i

flere indlæg, der er både læseværdige og givtige; der er faktisk tale om en dialog,
især i den afsluttende paneldebat mellem Dieter Fricke (DDR) og Rojahn. Fra

både sovjetisk og østtysk side henvises der flere gange til den dengang netop ved-

tagne fælleserklæring mellem SED og SPD om det nødvendige samarbejde mel-

lem kommunister og socialdemokrater for en sikring af freden på trods af ideologi-
ske forskelle og uenigheder, og måske har formuleringen heri af nødvendigheden
af en ny »kultur for politisk strid og dialog« spillet en rolle. (Fælleserklæringen
med titlen »Ideologiemes strid og den fælles sikkerhed» findes nu oversat til dansk

i: Når freden bryder ud. En dialog mellem systemer og partier, København: Tiden,
1988.)

En række oplæg behandler fredskampen i de enkelte lande: Friedhelm Boll skri-

ver om SPD, Karl Flanner om generalstrejkebevægelsen i januar 1918 i Wiener

Neustadt, James D. Young om anti-militarisme i den skotske arbejderbevægelse,
Arye Gelbard om den russiske provisoriske regering, Mete Tuncay og Orhan Silier

om den tyrkiske venstrefløj i perioden 1911 til 1922, og der er endvidere oplæg om

den canadiske, indiske, vietnamesiske, bulgarske og den Slovakiske arbejderbevæ-
gelse. T0 oplæg handler om bestemte teoretikere: Herbert Steiner skriver om Otto

Bauer og Markku Hyrkkänen om Bernstein. Nogle oplæg behandler specifikke
emner: J ános J emnitz skriver om 1. maj resolutioner, og der er oplæg om nationali-

tetsspørgsmålog kravet om national selvbestemmelsesret. René Galissot diskute-

rer mere overordnet spørgsmåletom nationalisme i arbejderbevægelsen, bl.a. an-

skueliggjort ved memoranda til den planlagte men aldrig gennemførte konference

i Stockholm i 1917 for alle socialistiske partier. En række partiers (bl.a. det spanske,
tjekkiske, bulgarske og de jugoslaviske) holdning og ageren i forhold til dette kon-

ferenceprojekt er emnet for andre oplæg. De skandinaviske partier og Stockholm-

konferencen er behandlet af Martin Grass i et omfattende (s. 34-67),detaljerigt og

meget grundigt dokumenteret oplæg, der ogsågiver en klargørende fremstilling af

hele det ellers indviklede hændelsesforløb med separat-konferencer og skiftende

organisationskomiteer. Oplægget har i ændret form været offentliggjort iIWK nr.

4/1987 og i svensk oversættelse iArbetarhiston'a nr. 43.

Vedrørende konferencens 2. tema om former for formidling af arbejderbevæ-
gelsens historie er der oplæg om udstillinger, museer, »historie-værksteder«, film

og fjemsynsserier - heriblandt et oplæg af Claus Bryld om den danske TV-serie
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»Snart dages det ...«. Dette oplæg er også udgivet på dansk, og her skal der blot

henvises til anmeldelsen heraf iArbejderhiston'e 32, s. 76-78.

Ufe Jakobsen.

Kurt Jacobsen: Moskva som medspiller. DKPs gennembrud og Aksel Larsens vej
til Folketinget, Tiden, 1988, 224 5., kr. 198,-.
Der har blandt yngre årgangeaf DKPs medlemmer været en naturlig interesse for

partiets historie siden det i begyndelsen af 70erne fik en kraftig tilgang af unge. De

var dårligtstillede fordi de enten var henvist til partiets officielle historieskrivning
eller den mundtlige tradition hos de ældre medlemmer. Ingen af delene var særligt

pålideligt.Og da den ikke-partitro historieskrivning blev betragtet med en urimelig
fjendtlighed var de stort set uden hjælp.

Nu ser det ud til at de kan få deres lyst styret. Hvis Kurt Jacobsens bog »Moskva
som medspiller« varsler en ny periode, vil også vi andre kunne få kastet lys over

forhold vi ellers var afskåret fra. Det er intet mindre end en historisk bog Jacobsen

har skrevet: det er den første bog herhjemme, skrevet af en kommunist og udgivet
på partiets forlag, som helt usentimentalt forholder sig til de historisk tilgængelige
kilder.

Man skal naturligvis være varsom med at tale om dén historiske sandhed. Men

det er første gang, at fremstillingen udelukkende styres af de tilgængeligekilder og
ikke primært af den tolkning af dem, som partiet anser for opportun. Og Kurt Ja-

cobsen har oven i købet som én af de første haft ubegrænset adgang til både DKPs

og Kominterns arkiver om sit emne.

Historien i Kurt Jacobsens bog er meget central i DKPs historie. Den begynder
engang i løbet af 1929, da partiets ledelse under Thøger Thøgersen kom i alvorlige
vanskeligheder efter to på hinanden følgende alvorlige valgnederlag. DKP var den-

gang en afdeling af Kommunistisk Internationale og i Moskva fulgte EKKI, nøje
med i de enkelte partiers udvikling.

Ved juletid 1929 kom det til et indgreb i form af et åbent brev, der i kraftige
vendinger kritiserede Thøgersen-ledelsen og i realiteten afsatte den. Der blev ud-

stationeret en repræsentant for EKKI i Danmark, som på nærmeste hold skulle

følge udviklingen og gribe ind om nødvendigt.Der fulgte nu mere end 2 års intense

fraktionskampe, som endte med at en helt ny ledelse så dagens lys. Denne ledelse

havde Aksel Larsen som formand. Med udgangen af 1932 kunne den ny ledelse se

tilbage på et forløb, hvor alle de gamle fraktioner var ødelagt eller pacificeret, hvor

partiets passivitet var ændret til voldsom aktivitet, hvor medlemstal og abonne-

mentstal var i stigning og hvor - ikke mindst - DKP for første gang var blevet re-

præsenteret i Rigsdagen med to folketingsmedlemmer. Det var virkelig noget.
Fraktioneme i partistriden var for det første de gamle socialdemokrater om-

kring Ernst Christiansen, som havde grundlagt partiet i 1919, kaldet »det historiske

højre«.Denne fraktion forlod partiet i 1930. Det var dernæst Thøger Thøgersen/
Richard Jensen gruppen der ikke mindst havde sin opbakning blandt søfolkene.

Det var Kai Moltke, der med skiftende partnere dannede sin egen gruppe. Det var

Aksel Larsen, Martin Nielsen og Arne Munch-Petersen, der alle tre var uddannet

på Leninskolen i Moskva. Endelig forskellige midlertidige grupperinger. I bogen
følger vi minutiøst slagets gang, så godt som det nu lader sig rekonstruere og ikke

mindst reaktionen fra Moskva. I sidste instans afhang udfaldet jo af Moskvas god-
kendelse.

Det bliver til mange eksklusioner undervejs. Bl.a. bliver såvel Thøgersen som

Aksel Larsen og Martin Nielsen ekskluderet, men genoptaget på foranledning af
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EKKI. Thøgersen dog mod at gå i eksil i Moskva nogle år. Siden hen følges han af

Kai Moltke, som dog ikke tvinges i eksil, men vælger det som eneste udvej.
Det meget bedre kildegrundlag Kurt Jacobsen har haft at arbejde med ændrer

det billede, vi hidtil har haft af partikampen. Især gælder det nok Kai Moltkes

placering. Hidtil har vi i for højgrad anset ham for at være en Thøgersenmand.Det
holder ikke. Ifølge Kurt Jacobsen var Moltke én af Thøgersens skarpeste kritikere.

Partikampen drejede sig om magten i det lille parti. Ogi kommentarerne hertil
skinner Kurt Jacobsens baggrund noget igennem. Han frakender således Aksel
Larsen al politisk interesse i lederskabet og tilskriver det alene personlig ambition.
Det virker som en konklusion, han havde draget før han læste kilderne. Jeg tror det
er svært at frikende nogen i partistriden for personlige ambitioner. Men samtidig
spillede deres politiske binding til kommunismen en helt afgørenderolle.

Antager man at Aksel Larsen målbevidst satsede på formandskabet ud fra per-
sonlig ambition, efterlader Kurt Jacobsens bog denne interessante følgeslutning:
Uden Aksel Larsens egenskaber var DKP aldrig brudt igennem. Det er faktisk bo-

gens uskrevne konklusion, at Aksel Larsen, Martin Nielsen og Arne Munch-Peter-
sen reddede partiet fra en reel opløsning.Hvad skal man mene om et parti som kun
kan reddes af en ambitiøs person uden politiske drivkræfter i sin personlighed? Og
hvad skal man mene om et parti, som er 25 år om at gennemskue dette? Kurt Ja-

cobsen slår sig for munden i sin iver efter at fælde en partifähig dom over Aksel
Larsen.

I sin afsluttende kommentar til hele forløbet fælder Kurt Jacobsen en meget
positiv dom over Kominterns rolle i forløbet og fremhæver, at der slet ikke var tale
om diktater, men om produktiv indgriben. Han går ved den lejlighed let hen over,

at det politiske grundlag - »Det åbne brev« - som analyse af den danske situation

intet havde på sig for nu at sige det urbant. Dømt ud fra brevet havde EKKI intet
forstået af den danske virkelighed.
Når EKKI slipper så relativt godt fra sin indgriben 1929-32, så må man samtidig

huske på, at i tyverne havde man eksempler på helt katastofale indblandinger
(1922-23) f.eks. og at resultatet, nemlig at Aksel Larsen kom til magten, var utilsig-
tet. Dér rammer bogens titel nok langt mere præcist: Moskva var medspiller i et

slag politisk poker.
Der er mange detaljer i bogen, som jeg mener kunne tolkes anderledes, eller som

kræver yderligere uddybning. Men lad det ikke overskygge det faktum at vi her står

overfor noget af det mest kvalificerede der hidtil er skrevet om DKPs historie.

Morten Thing

Dagny Jensen: En bange mus - en arbejderkvindes erindringer. Forlaget Kulturbø-
geri samarbejde med Projekt Arbejdslivets Historie, Vejle, 1988. 192 s., kr. 114.-.

En bange mus har vist stort mod ved at delagtiggøre andre i sine erindringer og

erfaringer i form af denne bog, som det lille forlag »Kulturbøger«i Ringe har udgi-
vet. Der findes efterhånden mange erindringsbøgerfra arbejderklassen. Gode og

dårlige,vedkommende eller lidt ligegyldige. Revl og krat. Allesammen har de de-

res berettigelse i udforskningen af arbejderklassens hverdagsliv og livsbetingelser,
som det er nødvendigt at stykke sammen af mange erindringer. Efterhånden har
man fået læst en hel del -

og så kommer denne, som slår benene helt væk under
læseren. Går man først igang, er der ikke andet at gøre end at slippe det, man har i

hænderne, og fuldstændigovergive sig til læsningen.
Dagny Jensens barndom og familiens forhold var ikke spor anderledes end tu-

sinder af andres. Men hun kan huske', og hun kan fortælle. Detaljerne står prentet
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på nethinden og bliver videregivet lige så levende, som de blev oplevet. Hun har

været en pige med alle sanser åbne,så hun har opfattet alle nuancer i omverdenens

attituder. Hun husker hvert tonefald og hvert et skuldertræk. Og det er i forholdet

til andre, hun bedømmer sig selv som »en bange mus«. For læseren må det stå som

noget af et postulat, for hun har altid været nødt til at kæmpe for det, hun ville

have: De små goder og fornødenheder, hun som lille pige ønskede sig. Som ung

ville hun gerne have et arbejde og en rimelig løn for arbejdet- og som gift kone

måtte hun kæmpe for at få understøttelse i forbindelse med graviditet. Intet er

kommet af sig selv.

Det bange gårnok snarere på, at hun ofte først i anden runde har forstået, hvad

der krævedes for at klare sig, men så har hun brugt sine erfaringer fremover.

Dagny Jensens forældre måtte flytte flere gange. Faderen kunne ikke forsørge
familien, så moderen måtte begynde at arbejde på fabrik og slap aldrig senere for

det; faderen blev skadet ved en arbejdsulykke og kunne ikke komme op på sit tidli-

gere tempo i akkordarbejdet. Moderens søstre var økonomisk godt gift og passede
deres hjem; altså var det et klart fattigdomstegn i forhold til omgivelserne.
Forældrene mistede dog aldrig deres stolthed, og det var et trygt og godt hjem,

hvor børnene blev indpodet de gode, gamle dyder. Måske er det også her, den

bange mus kigger frem: Dagny Jensen blev opdraget til at være en pæn pige, og det

kunne godt give problemer, når hun skulle klare sig ude iverden i en ung alder.

Hun fortæller ærligt om sværmerier og kæresteproblemer, seksualitet og hygiej-
ne - emner som ofte kun bliver overfladisk berørt. Samtidig gennemførerhun en

vurdering af hændelserne, ser på dem med nutidens øjne på baggrund af de erfa-

ringer, hun nu har. På denne måde kan hun komme til at fælde en hård dom over

sine egne og andres handlinger, men for læseren er denne bearbejdning med til at

gøre stoffet uhyre nærværende.

Bogen handler om provinsbyen Vejle - med en kort tid i storbyen København,
hvor det vilde liv foregår - men man kan kun være taknemmelig over, at den er

kommet ud over det lokale bogmarked. Der er noget at hente for alle, der interes-

serer sig for hverdagslivets historie.

Anne-Lise Walsted

Karl Marx - Friedrich Engels: Verdensmarkedet. Avisartlkler, breve m.v. 1847-

1895 bd. Redigeret af Kjeld Schmidt og Morten Thing, Tiderne Skifter, København

1988, 528 5., kr. 298,-
Udvalgets to første bind udkom i 1977 på forlaget Modtryk og indeholdt 92 tekster

ud af ialt 166 - nogle numre består dog af flere deltekster. I dette 3. bind findes

tekster fra 1858 og frem til 1894, året før Engels' død. Endvidere er der to efterskrif-

ter af Morten Thing (Marx - journalist og historiker fra 1977, s. 375-404) og Kjeld
Schmidt (Formationsteorien og historiens mangfoldighed fra 1987, s. 407-470)
samt registre med oplysninger om hele udvalgets kildegrundlag, oversættere, litte-

raturhenvisninger, biografiske noter og andre relevante oplysninger. Desværre er

kildefortegnelsen for de sidste numres vedkommende ikke dækkende idet oplys-
ningerne mangler for visse tekster.

Langt de fleste tekster er oversat fra originalsproget, dvs. fra hhv. tysk, engelsk
og fransk. Det er dog ikke i alle tilfælde lykkedes at finde frem til den originale
tekst, og man har da valgt at oversætte efter den tyske udgave i Marx-Engels-Wer-
ke. Bl.a. her viser den nye Marx-Engels-Gesamtausgabes fordel sig, idet de origina-
le versioner (med evt. varianter) findes her. Iøvrigt har redaktøreme af de her rele-

vante MEGA-bind I⁄11-18beskæftiget sig meget med Marx' og Engels' journalistik
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for New York Daily Tn'bune (NYDT), en del af resultaterne findes foruden i selve
bindene i f.eks. »Marx-Engels-Forschung«.Beklageligvis er brevbindene i ME-

GA-udgaven kun nået frem til 1853, så dér er ikke megen hjælp at hente. Arbejdet
med MEGA har imidlertid betydet, at en del nye artikler af Marx og Engels i
NYDT har kunnet identificeres og andre præciseres. Så vidt det kan skønnes, har
det ikke fået negativ betydning for dette udvalg. Det må under alle omstændighe-
der fastholdes, at denne udgave er den mest omfattende på dansk af Marx' og En-

gels' journalistiske arbejder. Det skal også fremhæves, at udgiveme klart har mar-

keret, hvor de evt. forkorter, og hvilke tilføjelser der stammer fra dem, f.eks. noter,
overskrifter osv., at det med andre ord er en teknisk set udmærket udgave.

Teksterne i dette bind er helt overvejende avisartikler, enkelte korte tidsskrifts-
artikler og breve, dvs. deres abstraktionsgrad er ikke så høj, at man ikke umiddel-
bart kan forstå dem. Men det drejer sig immervæk om tekster, der er omkring 100
år gamle, og det betyder igen, at man, for at kunne få det fulde udbytte af dem, må
have en solid historisk viden. Tekstemes historiske betingethed vi] ellers ikke frem-

gå klart, og de kunne så fejlagtigt -

og imod udgivernes intentioner - forvandles til
absolutte sandheder. Ganske vist er det berettiget i nogle tilfælde: eksempelvis i

Engels' analyse af den polske og irske selvstændighedsbevægelsesnærmeste mål
som forudsætningfor en revolutionær udvikling. Fejlvurderingen i underkendel-
sen af de nationale ambitioners egenvægt demonstreres for tiden med al ønskelig
tydelighed i bl.a. Sovjetunionen, Jugoslavien og Rumænien (selvfølgeliger det rig-
tigt, at opgejlningen af nationale følelser tjener til at aflede opmærksomheden fra
reelle økonomiske problemer, men at det er muligt at spille på nationale/sproglige
modsætningerunderstreger betydningen af deres eksistens).

Udgivelsen af bl.a. artiklerne til NYDT i udvalg understreger det nære samar-

bejde mellem Marx og Engels. En del af artiklerne blev i sin tid genudgivet under
Marx' navn alene. Det skyldes imidlertid en misforståelse, en meget stor del af dem
var skrevet af Engels, som kunne bedre englsk end Marx, og derfor i en periode
påtogsig at skrive artiklerne. Men at denne misforståelse kunne opstå,viser bl.a. at

opfattelsen af Engels som forvansker og første fejlfortolker af Marx ikke har meget
på sig. Det er da heller ikke lykkedes repræsentanteme for denne opfattelse at

fremdrage materiale, som ikke beror på spekulation, til underbyggelse af deres op-
fattelse. Det betyder selvfølgeligikke, at Marx og Engels har været enige om alt og
alting i de ca. 40 år de samarbejdede, men at der skulle have været betydningsfulde
modsætningermellem dem er usandsynligt. Det bør nok ogsågentages, at Marx og
Engels ikke efterlod sig et fuldt udbygget system, et sæt dogmer, som kan læres

udenad, men derimod en videnskabelig metode som kan bruges til at analysere den
historiske udvikling. Og endvidere: det er ikke formålstjenligt,at absolutere enkel-

te dele af deres skrifter uden af forstå sammenhængen mellem de forskellige ud-

sagn, som ellers ofte kan forekomme modsætningsfyldte.
Mange af artiklerne er skrevet samtidig med at »Kapitalen«forberedtes. De er

naturligvis ikke forstudier til denne - de var først og fremmest beregnet på livets

underhold for Marx - men det ville være naivt at tro, at de studier Marx og Engels
gennemførte i denne tid udelukkende indgik i enten artiklerne eller, for Marx' ved-
kommende, »Kapitalen«. Der var en naturlig sammenhængmellem det aktuelle,
journalistiske (og politiske) arbejde og det mere omfattende teoretiske.

Det er glædeligt,at dette afsluttende bind er kommet, udgivelsen er en væsentlig
berigelse af den danske Marx-Engels-litteratur. Også indholdsmæssigter det be-

tydningsfuldt, fordi de her samlede tekster er vigtige for forståelsen af den marxi-
stiske - materialistiske og dialektiske - historieopfattelse. Diskussionen om kapi-
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talismens progressive rolle ved inddragelsen af de ikke-industrialiserede lande i
verdensmarkedet er ikke afsluttet- tværtimod synes den at blomstre op igen.

Bogen afsluttes som nævnt med to efterskrifter, hvor de to udgivere med ti års
mellemrum indordner teksterne i bl.a. denne teoretiske sammenhæng. Det er

spændende og informativt, ikke mindst med hensyn til den internationale diskus-
sion. Det virker dog lidt forvirrende, at Thing ikke tager stilling til aktuelle diskus-
sioner i 1977, mens Schmidt gør det i 1987 - men altså nogle år efter de var aktuelle.
De harske bemærkninger om kapitallogikken (og for den sags skyld stalinismen)
kan vel næppe ramme nogen i dag; »Kurasje«er afgåetved en stille død for ca. 3 år

siden, og siden da har ingen vist hørt om den retning. Efterskrifterne er dog mere

end denne polemik. Det kan betale sig at læse dem.

Gerd Callesen

Jørgen Larsen Munck: The Kornilov revolt: A critical examination of sources and
research. Aarhus University Press, 1987. (Slavonic Studies, Aarhus University, no.

3), 175 s., kr. 198,-.
Begivenhederne i Rusland i de sidste dage af august 1917,kaldet »Komilov-opstan-
den« eller »Kornilov-sammensværgelsen«,er så gådefulde,at de fortsat udgør en

»hvid plet« i Ruslands historie. Blandt historikere er der ikke enighed om, hvad det

egentlig var, der skete.
De ydre rammer om begivenhederne var følgende: hærens øverstbefalende, ge-

neral Lavr Kornilov, dirigerede sine tropper mod Petrograd med det formål at gø-
re op med Sovjetterne og, fremfor alt, bolsjevikkeme. Den Provisoriske Regerings
premierminister A. Kerenskij erklærede ham for »landsforræder« og afsatte ham
fra posten som øverstbefalende, altimens de enheder af hæren som var loyale over-

for Den Provisoriske Regering standsede de Kornilov-tro enheders fremmarch
mod Petrograd. Kornilov og hans stab blev arresteret.

Men bag disse ubestridelige kendsgerninger ligger der en hemmelighed skjult.
Det er nemlig indtil videre uafklaret, om der overhovedet var tale om en »Korni-

lov-sammensværgelse«eller om troppernes march mod Petrograd ivirkeligheden
var resultatet af en aftale indgåetmellem Kornilov og Kerenskij. I så fald ville det
være Kerenskij, der kunne beskyldes for forræderi - mod Kornilov.

Den danske historiker Jørgen Munck Larsen har med sin afhandling »The Kor;
nilov revolt« sat sig for nøgternt at gennemanalysere eksisterende versioner af hi-
storien om »Komilov-sammensværgelsen«,de historiske kilder og hele den øvrige
omfangsrige litteratur, der eksisterer om emnet på russisk, engelsk og fransk.

I sidste instans kan uenigheden blandt historikere ivurderingen af »Komilov-sa-

gen« føres tilbage til de to hovedimpliceredes to versioner af samme sag: Korni-
lovs, som den fremgår af hans udsagn til den ekstraordinære undersøgelseskom-
mission, som blev nedsat i september 1917, og Kerenskijs, som den fremgåraf hans

bog»Kornilov-sagen«og af hans erindringer. Herudover findes der masse af anden
litteratur om sagen i form af erindringer og dokumenter.

Jørgen Muncks vurderinger er uforudindtagne, og han afviser ikke på forhånd
nogen af de eksisterende fortolkninger af begivenhederne, hverken bolsjevikker-
nes eller de »kontrarevolutionæres«. Han ønsker at finde frem til sandheden og
intet andet. Hans egne eventuelle politiske sympatier forbliver uudtalte. Han frem-
står som en retfærdig og upartisk dommer, som alene holder sig til loven - hvilket i

dette tilfælde vil sige kendsgerningerne. Han har sat sig for at afklare, om der var

tale om en sammensværgelse eller ej, og da sammensværgelsen indebærer konspi-
rativ virksomhed mod den lovmæssige regering, kan forfatterens måde at gribe
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sagen an på karakteriseres som juridisk. Men naturligvis er den ogsåhistorisk, for

forfatteren vurderer historiske dokumenter, præsenterer divergerende versioner

af samme sag og sammenligner divergerende og ofte modstridende vidnesbyrd og

dokumenter.

Bogen analyserer og vurderer de eksisterende teorier om Kornilov-opstanden
og de historiske kilder. Den præsenterer de implicerede personer: Kerenskij, Kor-

nilov, B. Savinkov - hvis rolle og optræden i denne sag fortsat er gådefuldog uop-
klaret - V. N. Lvov, P. N. Miljukov og andre. Dernæst redegør den for oprørets

forløb, og Kornilovs formodede forbindelser til godsejere, monarkister, bourgeoisi
og kadetter underkastes en kritisk analyse. Det samme gælder Kornilovs forbindel-

ser med Entente-magteme (dvs. til landets allierede).
I forbindelse med udforskningen af dette eller hint spørgsmålerklærer forfatte-

ren ofte: herom ved vi ikke nok, og denne mangel på tilstrækkelig viden får ham til

i givet fald at afvise eksisterende teorier, uanset hvem der måtte have fremført

dem. Med andre ord, forfatteren lader sig konsekvent lede af antagelsen om den

anklagedes uskyld, indtil det modsatte er bevist - en antagelse som ikke kun er

nødvendigindenfor juraen, men også indenfor historievidenskabeme.

Hvad angårKornilovs person tegner forfatteren et overbevisende portræt af et

menneske, der måske nok var en god soldat, men ikke havde forstand på politik.
Ifølge general Aleksejev var han et menneske med et hjerte som en løves, men

hjerne som et fårs (brains of a sheep). I hvert fald lader det til, at han ikke kendte

forskel på bolsjevikker, mensjevikker og socialrevolutionære. For ham var alle én

stor ensartet masse - selvom bolsjevikkeme dog forekom ham at være de farligste i

slutningen af august, hvor han havde fået oplysninger om, at de forberedte en væb-

net opstand.
Som resultat af sine studier når Munck til følgende konklusion: nogen egentlig
sammensværgelse var der ikke tale om, Komilov havde ikke til hensigt at styrte
Den Provisoriske Regering. Men for at redde Rusland ville han tilintetgøre sovjet-
terne og etablere et militærdiktatur sammen med Kerenskij og ikke mod ham.

Hvad angårKerenskij, så var dennes hensigter de samme som Kornilovs, men han

besluttede at ofre Komilov for at styrke sin egen vaklende magt. Ved at arrestere

Komilov styrkede han da også sin magt, men ikke sit omdømme: højrekræfteme
anså ham for at være en forræder, venstrekræfterne for at være deltager i en kon-

trarevolutionær sammensværgelse. Kerenskijs kamp mod Komilov styrkede sov-

jetterne, hvor bolsjevikkeme nu blev dominerende. Det blev begyndelsen til enden

påDen Provisoriske Regering og præludiet til Oktober-revolutionen (som var den

egentlige sammensværgelse mod regeringen),
Forfatterens skildring af begivenhedernes og de implicerede er overbevisende,

men han afholder sig fra en vurdering af Komilov som et muligt alternativ til Okto-

berrevolutionen - hvad han måske var.

Hans eventuelle sejr kunne have ændret begivenhedernes forløb radikalt og

kunne have forringet bolsjevikkernes chance for at løbe af med sejren. Kerenskijs

panikagtige reaktion over for Komilov og konsekvenserne af den viste sig at være

en foræring til bolsjevikkeme, en uventet og kærkommen gave.
Boris Weil

(overs. Inge M. Larsen).

Einhart Lorenz: Willy Brandt in Nonvegen. Die J ahre des Exils 1933 bis 1940. Neu-

er Malik Verlag, Kiel 1989, 377 sider, illustreret, DM. 39,80.
På Arbeiderbevegelsens Arkiv og Biblioteks konference »Eksil i Norge« i marts
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1987 (se årbogenArbeiderhistorie 1987, anmeldt i Arbejderhistorie, nr. 30) holdt
Einhart Lorenz oplæg om Willy Brandts første eksilår i Norge og specielt hans
forhold til Arbeiderpartiet og gruppen Mot Dag. Nu foreligger det samlede resul-
tat af Lorenz, undersøgelse af Willy Brandts politiske liv og virke i Norge i årene
1933-40.

Bogen er et vægtigt bidrag til en kritisk biografi om - som Lorenz skriver - »den

vigtigste eksponent for det antifascistiske eksil i Norge«. Det er samtidig et på-
trængt korrektiv til de hidtidige biografier om den senere forbundskansler og den-
nes egen skildring af disse eksilår. Men Lorenz' bog er mere end det. Den kaster

nyt lys over Norge som eksil- og tilflugtsland for Hitler-flygtningene, Sozialistische

Arbeiterparteis historie og også de organisationer og personer, som Willy Brandt
havde berøring med i denne periode.

Bogen er i sig selv »kun« et delresultat af Lorenz' projekt om eksilet i Norge.
Men netop derfor hæver den sig op over mange biografiske undersøgelser inden
for det tyske eksils historie. Disse biografier bliver gerne til på grund af en primær
interesse for en bestemt person, og de mere generelle forhold bliver derfor set ud
fra den personrelaterede synsvinkel. I modsætning hertil -

og her ligger der også
stof til mere metodiske overvejelser - demonstrerer Lorenz, at en afrundet bedøm-
nelse af- som i dette tilfælde - eksilets aktører i virkeligheden forudsætter en både
bred og præcis viden om eksilet og landflygtigheden. Det sikrer, at vurderingen af

Willy Brandts sociale og politiske forhold og af hans virke sker på et holdbart

grundlag.
Selv om Lorenz udtrykkeligt gør opmærksompå nogle af eksilforskningens me-

todiske problemer, der knytter sig til det for det meste yderst fragmentariske kilde-
materiale, hviler denne bog på et meget betydeligt og omfattende materiale. Det

drejer sig især om det genfundne SAP-arkiv fra eksilårene. Dertil kommer, at Lo-
renz - ud over udnyttelsen af relevante arkiver i Norge, BRD, Holland og Østrig -

har haft adgang til Willy Brandts eget arkiv og mulighed for flere samtaler med
både ham og andre for emnet relevante personer. For læseren er det tillige en

fordel, at Lorenz selv gør opmærksom på de forhold, som der ikke findes tilstræk-

keligt eller kun begrænset materiale om. Både derved og gennem det meget om-

hyggelige noteapparat kan man nøje følge grundlaget for Lorenz” fremstilling og
vurderinger.

Bogens 14 kapitler er struktureret tematisk-kronologisk. Den starter med Willy
Brandts vej til Norge som officiel repræsentant for SAP,s ledelse og en skitsering
af Norge som eksilland og slutter med den fornyede flugt fra det besatte Norge til
Sverige. I de øvrige kapitler behandles udviklingen i Willy Brandts konfliktfyldte
forhold til Arbeiderpartiet, samarbejdet og uoverenstemmelseme med Mot Dag,
hans engagement i ungdomsarbejdet, spørgsmålet om enheds- og folkefrontspoli-
tikken, udviklingen i SAP-gruppen i Oslo og forsøgene på at samle kræfterne
blandt de socialistiske, ikke-kommunistiske kræfter. Dertil kommer et kapitel om

Brandts 3 måneders illegale ophold i Berlin og hans tid i Spanien. Ud fra bogens
egentlige emne, behandles disse to emner dog kun mere summarisk, endelig tegner
Lorenz i et selvstændigtkapitel et portræt af Willy Brandt som politisk publicist. I

tilknytning hertil er bogen forsynet med den hidtil mest grundige, men som Lorenz
selv fremhæver, fortsat ufuldstændigebibliografi over Willy Brandts skrifter 1933-
1940.

Det er lykkedes for Lorenz at tegne et spændende billede af Willy Brandts ud-

vikling, og det er uden tvivl blevet til bogén om dette emne. Fremstillingens styrke
skyldes ikke blot Lorenz' konsekvent kritiske synsvinkel, der søger at afdække et så
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vidt muligt objektivt billede af Willy Brandt. Helt afgørende er det- efter min me-

ning -, at Lorenz i høj grad er i stand til at belyse de forskellige faktorer, der fik

betydning for Willy Brandts udvikling. Ikke mindst henholdsvis påvirkningenfra

og vekselvirkningen mellem eksillandet i almindelighed og norsk arbejderbevægel-
se i særdeleshed, Brandts baggrund og egne erfaringer, SAP*s eksilledelse i Paris,
den antifascistiske kamps problemer fremstår på overbevisende måde som det en-

semble af faktorer, der ikke kun spillede en rolle i eksilårene, men som fik blivende

betydning. Set i det lys er bogen samtidig et nyt vidnesbyrd om eksilets styrke og

elendighed.
Set i et eksilforskningsperspektiv viser bogen, at der er god grund til at vie også

de eksillande opmærksomhed,der lå i skyggen af centrene for det tyske antifasci-

stiske eksil. Ikke mindst det forhold, at både det samlede eksil og SAP-gruppen i

Norge var til at overse, giver mulighed for at tegne et mere dybtgåendeog detalje-
ret billede, der er med til at modificere det samlede billede af eksilet.

Bogen kan derfor på det varmeste anbefales både til dem, der måske primært er

optaget af personen Willy Brandt, og dem, som interesserer sig for det tyske antifa-

scistiske eksil. To indvendinger skal dog fremføres. Når bogen nu er en biografi,
savner man en nærmere redegørelse for mere personlige og psykologiske forhold,

der alt andet lige må have spillet en vigtig rolle. Fokuseringen på de politiske pro-

blemstillinger, skygger for muligheden for at se Willy Brandt som et helt menneske

i sin kompleksitet. Bogens strukturering har tilsyneladende medført en række gen-

tagelser, der kunne være undgået.Men det giver på sin side mulighed for at læse de

enkelte kapitler uafhængigt af hinanden.

I lyset af dette resultat af Lorenz undersøgelsermå man med spænding se frem

til hans værk om eksilet i Norge.
Hans Uwe Petersen

Marx-Engels-Jahrbuch, bd. 1-10. Dietz Verlag, Berlin 1978-1987, 404-488 sider pr.

bind. 38,- M pr. bind.

I årtier var opkomsten og udviklingen af den marxistiske teori hos Marx og Engels
kun genstand for en forholdsvis sporadisk forskning udført af mere eller mindre

enkeltstående forskere som f.eks. Kautsky, Rjazanov, Rosenberg, Adoratskij, Vel-

ler, Rubel, Tuchscheerer, Rosdolsky, Zeleny og Vygotskij. I dag derimod er Marx-

Engels-forskningen etableret som et selvstændigt, internationalt forskningsområ-

de, ikke mindst i kraft af den indflydelse, der udgårfra arbejdet med udgivelsen af

Marx-Engels Gesamtausgabe (MEGA).
Arbejdet med udgivelsen af MEGA udgør i sig selv et storstilet internationalt

forskningsprojekt. Projektet vil først være sluttet i begyndelsen af det næste år-

hundrede og vil da have resulteret i et værk på omk. 180 bind og delbind. Der er

tale om et kooperativt forehavende, der alene for de første 30 binds vedkommende

har involveret mere end 150 forskere fra DDR og Sovjetunionen. Dertil kommer

bidrag fra 70 videnskabelige institutioner, biblioteker, arkiver, forlag og individuel-

le forskere uden for det egentlige MEGA-kollektiv.

Internationel videnskabelig kooperation i en sådan skala kræver egne publika-
tionsorganer. Omkring MEGA-projektet er der da ogsåopstået en række viden-

skabelige tidsskrifter. Blandt de vigtigste er BeiträgezurMarx-Engels-Forschung (In-
stitut für Marxismus-Leninismus, Berlin),Arbeitsblätterzur Marx-Engels-Forschung

(Martin-Luther-Universität,Halle-Wittenberg) og sidst - men ikke mindst -

Marx-Engels-Jahrbuch,der er MEGA-projektets officielle organ.

Marx-Engels-Jahrbuch udgives af institutteme for marxisme-leninisme i hhv.
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Berlin og Moskva i fællesskab og redigeres af et redaktionskollegium under ledelse
af forfatteren til en række fremragende værker om udviklingen af Marx” økonomi-
ske teori.

Bidragene til Marx-Engels-Jahrbuch falder i flere stofområder. For hovedpartens
vedkommende består bidragene af videnskabelige artikler, forskningsnotater o.l.

omhandlende forskellige aspekter af den marxistiske teoris opkomst og udviklings-
historie.

Udviklingen af Marx' økonomiske teon' indtager selvsagt en prominent plads i

årbogen.En vigtig kategori af artikler af denne art beskæftigersig med en detalje-
ret kortlægning af Marx' arbejde med teorien om den kapitalistiske samfundsfor-

mations bevægelseslov. Marx” arbejde med den økonomiske teori strakte sig over

årtier, hvor han møjsommeligtudviklede den økonomiske teori i flere på hinanden

følgende udkast til det økonomiske hovedværk. Kortlægningen af Marx arbejds-
proces ved udviklingen af den økonomiske teori kræver derfor en nøje periodise-
ring af det overleverede manuskriptmateriale. Typisk er det derfor den kronologi-
ske indplacering af et manuskript eller et manuskriptfragment, der står i centrum i

disse artikler, der derved tilvejebringer forudsætningerne for at kunne følgeMarx,

forskningsproces i detaljer og så et sige »se Marx over skulderen.« Som et forbilled-

ligt eksempel på denne kategori af artikler kan fremhæves en artikel af Larissa

Miskevic, Mihail Ternovskij, Aleksandr Cepurenko og Vitali Vygotskij om periodi-
seringen af Marx' arbejde påKapitalen i perioden 1863-67 (bd. 5), dvs. den periode,
hvor Marx udarbejdede det tredie udkast til Kapitalen samt det færdige første bind.
De når efter en nøje granskning af det samlede kildemateriale frem til følgende:
Efter at have arbejdet på det andet udkast fra 1861 til foråret 1863 påbegyndteMarx

arbejdet på tredie udkast i juli 1863. Frem til sommeren 1864 udarbejdede han et

manuskript på 495 manuskriptsider til bind 1. (Af dette manuskript er kun nogle
løse sider samt det afsluttende afsnit om »Resultaterne af den umiddelbare pro-
duktionsproces« blevet bevaret.) I september 1864 påbegyndtehan et udkast til
bind 3. I december lagde han imidlertid dette manuskript bort for at skrive et ud-
kast til bind 2. Da dette var færdigt i sommeren 1865, genoptog han i september
arbejdet med bind 3. I december 1865 var manuskriptet til bind 3 og dermed det

tredje udkast til Kapitalen færdigt. Ialt fylder manuskripterne til tredje udkast 1219

manuskriptsider. (Disse manuskripter, der endnu ikke har været offentliggjort i
deres fuldstændighed,vil blive udgivet i de to første delbind af MEGA bd II/4.)
Det lykkes forfatterne at placere det store materiale af manuskripter og fragmen-
ter i forhold til hinanden og gør det dermed muligt i detaljer at følge Marx, forsk-

ningsproces i disse frugtbare år. I en senere artikel følger Miskevic og Vygotskij
dette analysearbejde op med en undersøgelse af Marx' arbejde på 2. og 3. bind af

Kapitalen i 1866-67.

En anden kategori af artikler om udviklingen af Marx, økonomiske teori analy-
serer centrale teoretiske og metodologiske problemer, som Marx i bestemte perio-
der var konfronteret med. Som eksempel i denne kategori kan fremhæves Jürgen
J ungnickels artikel om Marx' analyse af dialektikken mellem produktivkræfter og

produktionsforhold i den økonomiske sarnfundsformations udvikling i det om-

fangsrige andet udkast til Kapitalen fra 1861-63 (bd. 7). Jungnickel redegør indgåen-
de for den tætte vekselvirkning mellem udarbejdelsen af teorien om den relative

merværdi og teorien om den økonomiske samfundsformation. Med rette under-

streger J ungnickel, at der uafhængigt af produktionsforholdene ikke eksisteret no-

gen drivkraft for produktivkræftemes udvikling, og et en ny samfundsformation
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ikke ved sin opkomst forefinder de for den adækvate produktivkræfter,men først

frembringer disse som resultat af en længere proces.
Der er som et yderligere eksempel på denne kategori ligeledes grund til at frem-

hæve artiklen af Wolfgang Jahn og Dieter Noske om udviklingen af Marx, forsk-

ningsmetode i Marx' London-hæfter fra 1850-53 (bd. 6). I erkendelse af, at den

revolutionære bevægelse ville ebbe ud, påbegyndteMarx i september 1850 en pe-
riode med intensive økonomiske studier, der frem til august 1853 resulterede i 24

hæfter på ialt omkring 1250 tætbeskrevne manuskriptsider. Disse hæfter giver et

vigtigt indblik i Marx' forskningsmetode i en fase, hvor han tog de første, vigtige
skridt ud over den klassiske borgerlige politiske økonomis teoretiske rammer. Ved

hjælp af dette kildemateriale viser J ahn og Noske, hvorledes forskning og fremstil-

ling, empiri og teori, abstraktion og konkretisering, analyse og syntese, deduktion

og induktion, logik og historie, væsen og fremtoning konkret spiller sammen i

Marx' arbejdsmetode. F.eks. beskriver forfatterne, hvorledes teoretisk og empirisk
forskning hænger uløseligt sammen i Marx' begyndende opgør med Ricardos pen-

geteori. Parallelt med studier af de borgerlige økonomers bidrag til pengeteorien
beskæftigedeMarx sig indgåendemed penge- og kredithandelens praksis, bank- og

møntvæsenets historie, den internationale pengehandel og vekselcirkulationen.

Han samlede systematisk statistik over verdensproduktionen af ædelmetaller,

sammenlignede produktionsmetoder og produktionstal for flere epoker og under-

søgte udviklingen af guldstrømmenmellem kontinenter og lande. På grundlag af

disse omfattende empiriske studier kunne Marx så konkludere, at Ricardos penge-
teori var forkert (brev til Engels, 3. februar 1851).Artiklen af J ahn og Noske udgør
ikke blot et glimrende bidrag til forståelsen af udviklingen af den marxistiske øko-

nomiske teori, men tillige et bidrag til udviklingen af den materialistiske forsk-

ningsmetode.
En tredie kategori af artikler om den marxistiske økonomiske teori analyserer

placeringen af bestemte værker i udviklingen af den marxistiske økonomiske teori.

Som eksempler på denne kategori skal nævnes Vygotsikjs artikel om placeringen af

Grundnlsse der Kritik der politischen ökonomie fra 1857-58 i Marx, økonomiske værk

(bd. 1), samme Vygotskijs artikel om placeringen af »Løn, pris og profit« (bd. 6),
samt Wolfgang Müllers artikel om placeringen af manuskriptet ZurKn'tik derpoliti-
schen ökonomie fra 1861-63 (bd. 6).

Ved siden af bidrag om udviklingen af marxismens økonomiske teori indholder

årbogenet stort antal bidrag om andre aspekter af den marxistiske teoris opkomst

og udvikling. Disse bidrag falder stort set i de samme kategorier som bidragene om

Marx' økonomiske teori: For det første bidrag, der kortlægger Marx og Engels*
arbejdsproces i bestemte perioder, ofte et bestemt skrifts tilblivelseshistorie. Som

eksempler på denne kategori af artikler skal nævnes Nelly Rumjanzevas artikel om

Marx, pariser-hæfterfra første del af 1840'erne (bd. 3) og Peer Köslings artikel om

tilblivelsen af Engels' skrifter om ursamfundet og feudalismens opkomst i Central-

og Vesteuropa (bd. 8).
For det andet bidrag, der analyserer centrale teoretiske og metodologiske pro-

blemer i marxismens udvikling. Her skal især fremhæves Inge Tauberts fremragen-
de artikel om Marx, ideologiske udvikling 1841-43 (bd. 1) og Rolf Bauermanns arti-

kel om udviklingen af Marx' opfattelse af demokrati og diktatur frem til begyndel-
sen af1850'erne (bd. 2). Der er derudover grund til at nævne Martin Hundts artikel

om udviklingen af den marxistiske revolutionsteori efter 1848-49 (bd. 10) og Rolf

Dlubeks artikel om betydningen af Marx' kritik af Gothaprogrammet for udviklin-

gen af teorien om den kommunistiske samfundsformation (bd. 1).
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For det tredie bidrag, der analyserer bestemte skrifter af Marx og Engels og pla-
cerer disse i forfatterskaberne. Her skal først og fremmest fremhæves og anbefales
Joachim Herrmanns artikel om Engels' Familiens, privatejendommens og statens op-
rindelse (bd. 7).

Marx og Engels* praktisk-politiske virke er naturligvis genstand for en lang ræk-
ke bidrag, som regel ogsåpå et højt kvalitetsniveau.

Marx og Engels' praktisk-politiske virke ytrede sig som bekendt ikke mindst i en

omfattende og mangeårigjournalistisk indsats. Naturligt nok beskæftiger en ræk-

ke artikler sig derfor med Marx og Engels' journalistiske og publicistiskevirke:
Neue Rheinische Zeitung (bd. 7), Neue Rheinische Zeitung. Politisch-Okonomische
Revue (bd. 1),Notes to the People (bd. 8), The People's Paper (bd. 3 og 8), New-York
Tn'bune (bd. 5), Reform (bd. 5), Revolution (bd. 7) og The VolunteerJoumal (bd. 8).

Marx og Engels' indsats som revolutionære politikere i revolutionen 1848-49 be-
handles i flere artikler (bd. 7 og 10), ligesom deres indsats i udviklingen af den

politiske arbejderbevægelsebelyses i en lang række artikler: Bund der Kommuni-
sten (bd. 3), delegeretkonferencen i London 1871 (bd. 3), deres indsats for skabel-
sen af et arbejderparti i Storbritannien 1871-81 (bd. 4), Engels' indsats i den inter-
nationale socialistisk bevægelse1875-95 (bd. 4), IAA's kongres i Geneve 1866 (bd.
5), og Engels, indsats omkring II. Internationales kongres i Zürich 1893 (bd. 5).

Ud over bidrag til Marx-Engels-forskningen indeholder Marx-Engels-Jahrbuch
offentliggørelse af tekster, der skulle have været optaget i MEGA, men som først
er blevet opdaget efter færdiggørelsen af det kronologisk relevante bind, typisk
supplerende breve (bd. 1, 3, 6, 7, 8), plus tekster, der ifølge udgivelsesplanen for
MEGA som helhed først vil blive offentliggjort i MEGA ad åre, men som man

skønner ikke bør afvente MEGA's køreplan. F .eks. nogle nyopdagede breve fra
Marx (bd. 8 og 9), 21 breve fra Wilhelm Liebknecht og Hermann Ramm til Marx og
Engels omkring Anti-Dühring (bd. 2); 17 breve fra bl.a. Wilhelm Liebknecht om-

kring Engels' skrift 0m boligspørgsmålet(bd. 4) samt 12 breve fra medlemmer af
familien Marx til Engels (bd. 6).

Marx-Engels-Jahrbuch indeholder desuden kildetekster, der supplerer MEGA,
dvs. tekster, der ifølge de redaktionelle retningslinjer for MEGA ikke skal offent-
liggøres heri, men som ikke desto mindre er vigtige kildetekster ved studiet af
marxismens opkomst og udvikling. I bd. 1 offentliggjorde årbogensåledes uddrag
fra 70 breve fra trediepersoner fra perioden 1841-46 indeholdende indtryk, vurde-
ringer og beskrivelser af Marx og Engels. Blandt brevskriveme finder man Edgar
og ano Bauer, HeB, Ruge, Feuerbach, Kriege m.fl. I bd. 3 offentliggøresligele-
des Weitlings erindringer om hans møde med Marx i efteråret 1849. i samme kate-
gori falder ligeledes artikler skrevet af kampfæller til Marx og Engels, f.eks. en

artikelserie af Weydemeyer om otte-timers-bevægelseni en amerikansk avis (bd.
7) og en artikel af Dronke mod Proudhon (bd. 9).

I den dokumentariske afdelingskal endelig nævnes Boris Rudjaks oversigt over

de overleverede fotografier af Marx og Engels (bd. 4 og 6).
Et særligt forskningsområde,som Marx-Engels-Jahrbuch lægger en del

vægtåf,er Marx og Engels”indvirkning på den samtidige og senere arbejderbevægelse. -

bogen indeholder således flere artikler om udbredelsen af Marx og Engels* værker
i Rusland (Maija Dworkina i bd. 2 og 7 og Aleksandr Malysch i bd. 3).

Men først og fremmest bringer årbogenen række oversigtsartikler om udbredel-
sen af Marx og Engels' værker i forskellige lande: Lev Golman om udgivelsen af
Marx og Engels' værker på engelsk (bd. 1); Samanosuke Omiya om Marx-Engels-
forskningen og udgivelsesaktiviteten i Japan (bd. 3); Gilbert Badia om udbredelsen
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af Marx og Engels' værker i Frankrig (bd. 4); Zdenek Dvoracek om Tjekkoslovaki-
et (bd. 6) og Georgij Mladsov om Bulgarien (bd. 8).

Af helt speciel interesse for læserne af Arbejderhistorie er Gerd Callesens gen-

nemgang af marxismens indflydelse i dansk arbejderbevægelse(bd. 10). Callesens

artikel er gennemarbejdet og ydermere kritisk over for de hurtige og smarte gene-

raliseringer. Den fortjener at blive læst af alle, der interesserer sig for den danske

arbejderbevægelsespolitisk-ideologiske udvikling.
Som videnskabeligt organ for MEGA-projektet indeholder Marx-EngeLS-Jahr-

buch naturligt nok også bidrag om MEGA-arbejdet. Først og fremmest beretnin-

ger fra MEGA-kollektivet om udgivelsesarbejdet (bd. 4, 7, 10) og artikler, hvori de

redaktionelle principper, der ligger til grund for MEGA, fremlægges (bd. 5).Under
denne overskrift skal også nævnes Hannes Skambraks interessante artikel om det

videnskabeligt-redaktionellearbejde med udgivelsen af manuskriptet til Zur Kritik

der politischen Okonomie fra 1861-63 (bd. 2).
Bidragene til Marx-Engels-Jahrbuch er stort set alle læseværdige og gennemar-

bejdede. De er som regel kritiske og ofte skarpsindige, og ikke sjældent forholder

forfatterne sig åbent debatterende til andre - marxistiske og ikke-marxistiske -

op-

fattelser af de behandlede spørgsmål.
I hvert bind er der som regel en enkelt artikel, der ikke direkte kan siges at være

et bidrag til Marx-Engels-forskningen, men snarere et bidrag til den aktuelle ideo-

logiske diskussion. Nogle af disse bidrag må karakteriseres som overfladiske og

ukritiske, men de udgør afgjort en undtagelse. Alt i alt er kvalitetsniveauet iMarx-

Engels-Jahrbuch højt.
Marx-Engels-Jahrbuch er et fortrinligt supplement til MEGA. Årbogensætter

enhver, der vil tilegne sig den marxistiske teori, i stand til at sætte Marx og Engels,
værker ind i deres historiske sammenhæng og studere teorien - ikke blot som en

færdigt overleveret doktrin, men studere teorien i den opkomst og udvikling.
Marx-Engels-Jahrbuch er derudover et uundværligt redskab for enhver, der ar-

bejder med marxismens opkomst og udvikling i særdeleshed og den internationale

arbejderbevægelseshistorie i forrige århundrede i almindelighed.
Kjeld Schmidt

John Murphy: »Arbejderbevægelseni Storbritanien - en march på stedet?«, Inter-

national Arbejderbevægelse, Fremad, Kbh. 1988, 85 5., kr. 78,-.
Der findes så megen god historieskrivning om den engelske arbejderbevægelse,at

det må have været svært at skulle udarbejde en så kortfattet oversigtsfremstilling,
som der her er tale om. Hvad skal vægtes og hvad skal vælges fra?

Dertil kommer, at den engelske arbejderbevægelseshistorie er en begivenheds-

rig og problemfyldt historie. Det var i England, det startede - med »maskinstorme-

re«, »korresponderendeselskaber«, med kooperativ-bevægelsenog chartismen

o.s.v. Fremfor alt var det her, der tidligst opstod en stærk fagforeningsbevægelse,

og hermed ogsåen arbejderbevægelsemed udgangspunkt og tyngdepunkt i fagbe-

vægelsen.Det var en fagforeningsbevægelse,der kunne svingefra den yderste mo-

deration og konservatisme til den hårdeste militans, ofte af syndikalistisk tilsnit.

Først sent, i 1906, blev det politiske arbejderparti, Labour, dannet. Kendetegnende
har fra starten været det stærke og bærende fagforeningselement i den politiske
bevægelse. Plus det forhold, at Labour er blevet et politisk meget bredt foretagen-
de, hvilket bl.a. skyldes det britiske valgsystem, med valg i enkeltmandskredse.

I så kort en fremstilling vil det metodiske oplæg, valg af fremstillingsform og

kriterier for udvælgelse altid kunne diskuteres, og nogle af John Murphys valg fo-
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rekommer i mine øjne ikke overalt lige velbegrundede. M.h.t. fremstillingsform
har John Murphy valgt en diskuterende og vurderende form, som flere steder har

medført en efter mit skøn noget uklar tekst, f.eks. i den følgende passus om udvik-

lingen efter chartismen:

»Fagforeningeme,som var skræmt af deres forudgåendeerfaringer med stats-

magten og domstolene, var mere tilfredse med at leve i en situation hvor de nød

beskyttelse mod retsforfølgelse snarere end positive rettigheder.
De veg tilbage for enhver tanke om en mere formaliseret status eller en

skarpere profil, som kunne have ført til, at de blev en integreret del af rege-
rings- og administrationsprocessen og foretrak at vakle gennem en jungle af

juridiske fælder, men i sidste instans under beskyttelse af kampvåbnetstrejken.
For tiden befinder fagbevægelsen sig i nogenlunde den samme situation bort-
set fra, at der er blevet gravet større og bedre fælder.

Det, der fulgte efter loven af 1871, skabte det England, vi kender i dag. Arbej-
derbevægelsen var allerede for hæmmet af fortiden, som for længst var stivnet
til myter, til at den kunne handle frit i fremtiden...« (5.22) Det præcise indhold
forekommer ikke indlysende!

I det hele taget er der smuttet flere »unøjagtigheder«og uklarheder med. Et par
eksempler fra de første sider: Adam Smithis »Nationernes Rigdom« kaldes »En

undersøgelse om national Velstand, Natur og Årsag«;verdensudstillingen i Crystal
Palace fandt sted i 1851 og ikke 1853; der er ikke noget, der hedder »forværrelse« på
dansk; der var også »maskinstorm« efter 1817, feks, Captain Swing i 1831...

M.h.t. udvalgskriterier har John Murphy valgt at gøre meget lidt ud af hele den
sidste halvdel af det l9.århundrede, hvilket bl.a. betyder, at den store linje fra fag-
foreningsbevægelsensreorganisering omkring 1860, dens internationale initiativer
i1860,erne og i 1883'erne og 90,erne, samt »new unionism« m.v. ikke drages frem.
Det er et valg, som sikkert har sine grunde, men det forekommer uklart hvilke.

Det bliver tillige svært at danne sig et indtryk af den engelske arbejderbevægel-
ses politiske karakter og udvikling op til 2. Verdenskrig, når John Murphy har valgt
stort set at gå uden om de politiske programmer og manifestationer, som udgik fra
Labour i denne periode. Eksempelvis er Labours første egentlige program »La-
bour and the New Social Order« fra 1918 ikke nævnt. Det var samtidig Labouris

efterkrigsprogram. Ej heller er »Labour and the Nation« (fra 1928),»For Socialism
and Peace« (1934),»Let us face the future«, Labour*s valgmanifest fra 1945 omtalt.

Igen et valg, men et valg, som bl.a. gør det svært at vurdere det politiske indhold i

stridighederne i Labour, samt de længere udviklingstendenser i den politiske be-

vægelse.
Det synes klart, at det især er efterkrigstiden, eller måske rettere, tiden fra Ha-

rold Wilsons regeringer i 1960,eme og frem til Thatchers England, der har John

Murphysinteresse. Her ved han noget og har noget på hjerte.
Opgaven har været vanskelig, og jeg finder nok, at John Murhpys valg af udvæl-

gelseskriterier m.v. kunne diskuteres, i særdeleshed m.h.p. at få de lange linjer og
hovedproblematikkeme i den engelske arbejderbevægelse til at stå klarere frem.

Muligvis begrunder denne indvending sig i en forskellig overordnet vurdering af
den engelske arbejderbevægelseshistorie. John Murphy har som bogens undertitel
stillet et spørgsmål:- »en march på stedet?«. Muligvis dækker denne undertitel
John Murphys syn på den engelske arbejderbevægelse og dens grundlæggende ka-
rakter: Den er hvad den har været fra starten, det har været »en march på stedet«!
Den opfattelse deler jeg ikke. Jeg mener i høj grad, at den engelske arbejderbevæ-
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gelse er rig på »udvikling«,nye tendenser etc. -

og ikke nødvendigvis altid til det

bedre.

Afslutningsvis er der i bogen et »Faktaafsnit« med nyttige oplysninger om bl.a.

fagbevægelsensstruktur, medlemstal m.v., strejketal, stemmetal o.s.v.

Knud Knudsen

Tore Pryser: Klassen og nasjonen (1935-1946). Arbeiderbevegelsens historie i Nor-

ge, bnd. 4. Oslo 1988.

Tore Prysers Klassen og nasjonen er bind 4 av verket Arbeiderbevegelsenshistorie i

Norge, og tar for seg perioden 1935-1946. Tidligere er kommet Edvard Bulls bind 1

(Arbeiderklassen blir til 1850-1900),Trond Berghs bind 5 (Storhetstid 1945-1965),og
Per Maurseths bind 3 (Fra kriser til makt 1920-1935),Disse tre var alle mer eller

mindre konsentrert om forfatternes spesialområder - Bulls om sosialhistorie,

Berghs om Arbeiderparti-regieñngenspolitikk, og Maurseths om partistridighetene
i begynnelsen av 1920-åra.

Verket var med dette i ferd med å sprike i stadig flere retninger, og hvert enkelt

bind hadde et ensidig preg: Ikke noe udelt heldig forhold ved et standardverk som

vil bli enestående i overskuelig framtid.

Tore Pryser har opprinnelig sterk forankring i sosialhistorie, men bryter med

ensidigheten hos forengeme. I sin framstilling gir han rettmessig plass til både

arbeiderbevegelsens masseorganisasjoner, dens politiske uttrykk og ledelse, og

dens sosiale grunnlag i befolkning og dagligliv. Han kan heller ikke anklages for å

legge uforholdsmessig stor vekt på enkelte tidsrom i den perioden han behandler.

Det er likevel merkbart at Pryser har sin største styrke på det sosialhistoriske

planet. Hans drøfting av hvorfor store folkegrupper opplevde Arbeiderparti-ree-
ringen Nygaardsvolds politikk som en liten sosial revolusjon, hører til de beste avs-

nittene i boka. Trass i at denne politikken i prinsippet ikke kan sies å ha skilt seg fra

den tidligere borgerlige regieringspolitikk, skapte den en optimisme og et pågangs-
mot som styrket den økonomiske oppgangskonjunkturen som alt var i gang før

1935.

På det politisk-historiske planet er det Prysers fortjeneste først og fremst at han

dels spar fram nytt materiale, dels gir tidligere neglisjert stoff den plass det har krav

på innen arbeiderbevegelsens historie. Det dreier seg særlig om arbeiderkvinne-

spørsmålet,arbeiderkulturen, og utviklingen av utenriks- og sikkerhetspolitikken i

regieringsposisjon og under trusselen fra fascismen.

På dette området er Pryser likevel mer refererende enn drøftende, og han kom-

mer med flere påstandersom det kan settes store spørsmålstegnved. Ett eksempel
er hans merkelige karakteristikk av omsetningslovgivning, produktavgifter, Melke-

sentral og liknende samvirketiltak, samt av aksjonene til den reaksjonære bonde-

organisasjonen Bygdefolkets Krisehjelp, som »anti-kapitalistiske«.Ett annet er

hans entatte omtale av visse kretsers nøytrale og passive holdning til den imperia-
listiske krigen og til den tyske okkupasjonen som et resultat av en »doktrinær marx-

istisk analyse«.(Lenin, som her spøkeribakgrunnen, kan i hvert fall neppe beskyl-
des for å ha oppfordret arbeideme til å legge hendene i fanget når imperialistmak-
tene støtte sammen).

Pryser behersker i det hele tatt ikke fullt ut det veldige stoffet han legger fram.

Han sier f.eks. at Nygaardsvold-regjeringen straks opphevet den beryktede tukt-

husloven og andre tvangslover som hadde eksistert i arbeidslivet siden 1927. I vir-

keligheten avskaffet Nygaardsvold bare 1927-tillegget til straffelovens paragraf 222

(om straff med bøter eller fengsel i inntil et år for å hindre »arbeidsvillige«i å
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arbeide, bereknet på å beskytte streikebrytere). Den nøyaktig tilsvarende bestem-

melsen fra 1927 i Arbeidstvistlovens paragraf 40 lot regjeringen bli stående. Denne

paragrafen inneholdt ogsåstraffebestemmelser for brudd påArbeidstvistloven ge-
nerelt, særlig ulovlig streik og oppfordring og støtte til ulovlig streik. Først etter at

det under den fem måneder lange Torp-konflikten i 1954 viste seg umulig å gjøre
disse straffebestemmelsene effektive, ble de opphevet.
Både LO-ledelsen og regjeringen så i 1935 et behov for å opprettholde straffebe-

stemmelser i Arbeidstvistloven. De fagorganiserte »kvitterte« jo ikke - slik Pryser
hevder et sted - for framgangen under Nygaardsvold med »liten streikelyst«.Som

hans egne tall viser, var LOs konfliktutgifter større både i 1936, i (særlig) 1937 og i

1938 enn i 1934.

Mangel på fullt grep om stoffet er kanskje også en grunn til at Pryser kan kritise-

res for temmelig rått å sluke store deler av Arbeiderpartiets offisielle selvforståel-
se. Han går uten videre god for at valgnederlaget på den »revolusjonære«plattfor-
men i 1930, samt ønsket om å demme opp for fascismens framvekst, var hele grunn-

laget for Arbeiderpartiets dreining i åpent reformistisk retning fram mot Nygaard-
svolds regjeringsdannelse i 1935. Og han ser det kort og godt som riktig »i et større

perspektiv« at denne reeringens økonomiske politikk stanset fascismens fram-

marsj i Norge.
Tore Pryser henter fram mengder av nytt stoff om arbeiderbevegelsen ikke minst

fra okkupasjonstida. Det må bl.a. settes utropstegn ved hans funn av et dokument
fra 1942. I dette dokumentet utnevnes Einar Gerhardsen (som fortrengte Nygaard-
svold som statsminister etter frigjøringeni 1945) allerede på dette tidspunktet til å
være arbeiderbevegelsens »representant i det første administrasjonsapparat«som

en tenkte seg opprettet etter krigen.
Pryser skal her ogsåha ære av at han ikke - som de fleste historikere før ham -

begrenser seg til den ikke-nazistiske arbeiderbevegelsen. Han vier berettiget opp-
merksomhet også til den kommissariske nazi-ledelsen som tyskerne innsatte i LO

og fagforbundene fra høsten 1941.

Framstillingen av arbeiderbevegelsens okkupasjonshistorie skjer under hoved-
tittelen Samarbeid, tilpasningog motstand. Pryser skiller imidlertid ikke mellom to

forskjellige hovedtyper av tilpasning som fant sted: Tilpasning for samarbeid, og
tilpasning for motstand . Den tilpasningen som LO foretok, hadde ikke - som Pryser
nevner - bare det formål »best mulig å sikre arbeiderklassens levevilkår ennom
normalt fagforeningsarbeid«.Også etter nazifiseringen av LO og forbundene hø-
sten 1941 (da tyskerne arresterte og skjot hovedstrategen bak LOs tilpasningslinje,
juristen Viggo Hansteen) fortsatte de ikke-nazifiserte fagforeningene dessuten å
ha en viktig funksjon som en siste form for legalt nettverk som lmnne utnyttes til

illegal forbindelse og virksomhet.

Dette var en viktig del av bakgrunnen for flere forhold som Pryser nevner: For at

hele arbeiderbevegelsenmed det illegale Faglig Utvalg i spissen sto sammen mot

framstot fra Nasjonal Samling som truet fagorganisasjonens fortsatte eksistens, for
at de lokale FU-utvalgene prøvde å få opprettet utvalg innen de enkelte fagfore-
ningene, og for at det illegale utvalg i Bygg godkjente at enkelte tillitsmenn tok

jobber som stedssekretærer og målere på nazifisert nivå,med det formål å holde

kontakten med de fagorganiserte vedlike.

Kjennskap til Folkets Hus-bevegelsens historie ville også ha kunnet fortelle Pry-
ser at ikke bare »noe eiendom som tilhørte DNA, lyktes det å få overført på fag-
foreningene«.Det lot seg faktisk ore å få overflyttet så godt som samtlige Folkets
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Hus i landet til fagforeningseiendom og på denne tilpasning-måtenholde disse vikti-

ge forsamlingslokalene unna Nasjonal Samling.
Under overskriften Atlanterhavspolitikkens vekst 0g fall tar Pryser for seg utviklin-

gen av utenriks- og sikkerhetspolitikken under Nygaardsvold-regjeringens eksiltid

i London. Her slutter han seg til den vanlige oppfatning at i tidsrommet1943/44-
1947 ble forsøket fra statsrådene Terje Wold,Trygve Lie og Oscar Torp på å lede

Norge inn på en alliansepolitikk med Storbrittania og USA, helt lagt tilside til for-

del for en linje for brubygging mellom øst og vest. Som ikke minst Kari Enholm har

søkt å påvise (i den viktige, men fortidde boka Bak fasaden, Oslo 1987), ble det

imidlertid i løpet av krigsårai London bygd opp »et finmasket nettverk av tosidige
avtaler, praktiske arrangement og uformelle kontakter, først og fremst mellom

Norge og Storbrittania, men ogsåmellom Norge og USA«. Enholm mener at dette

»lettet gjennomføringenav Atlanterhavspolitikken, som i det skjulte tok til allere-

de fredssommeren 1945«, Her spilte »krigstidssamarbeidetmellom etterretnings-
organisasjonene en stor rolle«. Den sterke stemningen for nøytralitet og brubyg-
ging i arbeiderbevegelsen i fredsåret 1945 sto på denne måten overfor »en kraftig
understrøm av funksjonelle bindinger fra krigstida, en understrøm som stadig had-

de Atlanterhavspolitikken som mål« (for stadig å sitere Kari Enholm).
På slutten av 1980-åra ville mange lesere kanskje ha foretrukket en nærmere

drøfting av denne problemstillingen framfor den vekt som Pryser legger på person-

motsetninger under og etter krigen mellom toppfolk som Trygve Lie og Oscar

Torp. Det viktige var at disse folkene var enige om utenriks- og sikkerhetspolitik-
ken, og at de snart oppnådde å få »seierherren med alle tråder i sin hånd« fra

fredssommeren 1945, Einar Gerhardsen, til å gå i bresjen for sin linje.
En slik drøfting ville også gitt et bedre perspektiv på den kraftige -

og markert

anti-sovjetiske - kampanjen mot Norges kommunistiske parti innen fagbevegelsen
alt fra 1945 av, systematisert og ledet av Arbeiderpartiets nye sekretær, Haakon

Lie. I denne sammenheng kan det hevdes at det neppe var slik - som Pryser er

tilbøyelig til å mene - at det bare var NKP som gikk inn i samlingsforhandlinger
utelukkende av den taktiske grunn at det på grunnplanet i arbeiderbevegelsen ek-

sisterte et sterkt ønske om å overkomme splittelsen mellom Arbeiderpartiet og

NKP.

Grunnplanet var ikke bare stemt for samling, men for å bygge et nytt sosialistisk

samfunn. Dette var innstillingen ogsåi store deler av ledelsen i Arbeiderpartiet og

NKP. Pryser ser en motsetning mellom dette ønsket og det klassesamarbeidet som

ble lagt til grunn for enreisningen av Norge (med full tilslutning ogsa fra NKP).
Han ser da bort fra at det var en utbredt overbevisning at arbeiderbevegelsen i

lopet av krigen var blitt så mektig at den ville være i stand til å dominere klassesa-

marbeidet og styre det i sosialistisk retning. Først i ettertid er det mulig å slå fast at

denne overbevisningen slett ikke var holdbar. Men stadig ikke å sette spørsmåls-

tegn ved den ærlige troen på den.
Harald Berntsen

Hans Joachim Teichler og Gerhard Hank: Illustrierte Geschichte des Arbeiter-

sports. J.H.W.Dietz Nachf., Berlin og Bonn, 1987, 250 s., 300 illustrationer, DM.

30,-.
Som titlen angiver er denne bog illustreret. Faktisk er der i lige så høj grad tale om

en billed- som en tekstbog. Redaktørernes intention gårdog videre end til at bruge
billederne som illustrationsmateriale og fremlægger i deres indledning det håb, at

billederne vil fremstå som dokumentation af arbejderidrættens hverdagslige di-
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mension og for udviklingen af kropsidealer og bevægelsesadfærd. Dette fromme

mentalitetshistorisk inspirerede håb lever de fleste artikler dog ikke op til, men de

ca. 300 billeder taler deres eget tydelige sprog til brug for læserens egne vurderin-

ger. Kronologisk strækker bogen sig fra den tyske gymnastiks faderskikkelse J ahns

virke i 1800-tallets første halvdel over den tyske arbejdergymnastiks opståenog ud-

vikling frem til 1914, videre inddrages arbejdersporten i Weimarrepublikken. Ud-

viklingen i arbejdersporten efter den nazistiske magtovertagelse er af gode grunde
ikke inddraget, for nazisterne smadrede og opløste arbejderklassens idrætsorgani-
sationer. Dog gøres der i en af redaktøreme Hans Joachim Teichlers indlæg rede

for den tyske arbejdersports reaktioner på den nazistiske terror overfor den største

vesteuropæiske idrætsbevægelse. Heller ikke udviklingen i efterkrigstiden er fyl-
digt behandlet, hvilket forekommer rimeligt, al den stund den tyske arbejderidræt
efter krigen ikke blev gendannet i sin oprindelige form, men udviklede sig i stort set

lige så tandløs retning som dens danske søsterorganisation.Dog sporer Hartmut

Becker i sin artikel tiltag blandt arbejderidrætsfolk for fred og afrustning i den

seneste tid.

Bogen spænder med sine over 30 bidrag vidt og rummer både artikler om' den
lokale hverdagslige idrætspraksis og om de store arbejderolympiader, som flere

gange afholdtes i Wiemarrepublikkens Tyskland. Dertil kommer en vilje til at bry-
de et snævert idrætsbegreb, idet arbejdernes frilufts- natur- og nøgenkulturbevæ-
gelse tildeles en central placering i stofvalget. Arbejderidrættens præg af kraft- og

kampkultur uddybes også ved inddragelsen af de stærke bryde- bokse- vægtløft-
ningstraditioner, hvilket forekommer herligt befriende, da megen idræthistorisk

forskning næsten udelukkende har koncentreret sig om fodboldspillet. Et sære-

gent træk ved den tyske arbejderidræt - i hvert fald i forhold til dens danske pen-
dant - er gymnastikkens (»Turnen«) centrale placering. De tyske tumere vendte

sig stærkt imod sporten, som fik påskrevetetiketten »borgerlig«.Denne holdning,
som kunne minde om en selvstændig proletarisk idrætsprofil,fik dog ogsåuheldige
konsekvenser indadtil, idet en stor del af den samlede arbejderidræt var præget af

»borgerlig«sportsdyrkelse. Blandt de lidt over en million idrætsfolk, som var orga-
niserede i arbejderidrættens egne organisationer var der også en del kvinder. Disse
får dog ikke ganske den plads der tilkommer dem i teksterne, men billedmaterialet

giver et godt indblik i deres store betydning, og i det udbredte idrætslige samvær
mellem mænd og kvinder! Derudover har Gertrud Phister en artikel om kvinderne
i gymnastik og sportsbevægelsen.Alt i alt er der tale om en inspirerende bog med
et fremragende billedmateriale.

Hans Bonde

Hans-Albert Walter: Deutsche Exilliteratur 1933-1950, bd. 2: Europäisches Appea-
sement und überseeische Asylpraxis, Stuttgart 1984, 589 sider, DM 110,-; bd. 3:

Internierung, Flucht und Lebensbedingungen im Zweiten Weltkrieg, J .13. Metzler-

sche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart 1988, 633 sider, DM 118,-.
Kölns universitet orde ret i at udnævne Hans-Albert Walter til æresdoktor for

hans »ekstraordinære og utrættelige indsats for udforskningen af eksillitteratu-

ren«. I mere end 25 år har Walter nu arbejdet på sit mammutværk »Deutsche Exil-

literatur 1933-1950«. Målet er en samlet fremstilling, der vil analysere den littera-

tur, der i perioden 1933-50 blev skrevet udenfor Tyskland som en enhed (= eksillit-

teratur) på basis af dens tilblivelsesbetingelser.
De første resultater udkom som billigbøger på forlaget Luchterhand i 1972-74.

Det blev til 3 af i alt 10 planlagte bind omhandlende fordrivelsens forhistorie og de
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landflygtiges forhold i eksillandene frem til starten af 1938 (bd. 1 og 2) samt udvalg-
te eksiltidsskrifter (bd. 7). Uoverenstemmelser mellem Walter og Luchterhand

førte til et forlagsskifte. I 1978 udkom så bind 4 - af nu 7 planlagte bind - påforlaget
Metzler. Bindet er en revideret og udvidet udgave af det oprindelige bd. 7. I 1984 og
1988 fulgte bindene 2 og 3, der tidsmæssigt knytter an til de oprindelige to første

bind, der -ligeledes revideret og udvidet- skal udkomne som bind 1 af Metzler-ud-

gaven i 1990. De resterende bind, der skal omhandle de landflygtige forfatteres

arbejdsbetingelser og selvforståelse, eksillitteraturens hovedstrømningerog denne

litteraturs blokerede reintegration i Forbundsrepublikken Tyskland, ventes efter

den nuværende plan at udkomme i løbet af 1990eme.

Stoffets disposition, som afspejles af de enkelte binds hovedindhold, viser, hvor

stor vægt Walter tillægger eksillitteraturens historiske og socialhistoriske forud-

sætninger. Selv om det nye bind 1 endnu ikke foreligger, aftegner der sig med bin-

dene 2 og 3 konturerne til Walters fremstilling af disse forudsætninger. Og selv om

værket i den sidste ende har litteratur som sit egentlige emne, har Walters redegø-
relse ikke kun bud til litteraturhistorikere, men ogsåtil alle andre, der beskæftiger

sig med Hitler-flygtningenes, landflygtighedens og eksilets historie.

Bind 2 »EuropäischesAppeasement und überseeische Asylpraxis«behandler de

landflygtiges politiske og sociale forhold i tidsrummet mellem Østrigs indlemmelse

i Hitler-Tyskland (marts 1938) og USA's indtræden i verdenskrigen (dec. 1941).
Selv om Walters hovedinteresse gælder de landflygtige forfattere skildrer han fak-

tisk de konsekvenser, som vestmagtemes tilpasningspolitik overfor den tyske fa-

scisme havde for Hitler-flygtningene som sådan. Han tegner et billede af både de

enkelte tilflugtslandes stadig mere restriktive flygtningepolitik og det intemationa-

le samfunds manglende vilje og evne til at hjælpe de asylsøgende.Walter gør rede

for flugtbølgenfra Europa til oversøiske tilflugtslande og de utrolige vanskelighe-
der, som flygtningene mødte i deres bestræbelser på at opnåde nødvendigevisa og

andre dokumenter for at kunne undslippe de fascistiske forfølgere. I et særligt af-

snit skildres stalinismens følger for de - forholdsvis få - Hitler-flygtninge, der hav-

de fået asyl i Sovjetunionen.
Bind 3 »Intemierung, Flucht und Lebensbedingungen im Zweiten Weltkrieg«,

der tidsmæssigt og tematisk lapper ind over bind 2, omhandler tidsrummet 1940-

1945. Tematisk ligger vægten på skildringen af verdenskrigens følger for de land-

flygtige, der endnu befandt sig i Europa. Med sælig vægt påudviklingen i Frankrig

og under inddragelsen af forholdene i Storbritannien, Schweiz, Danmark, Norge
samt Sovjet skildres de stadig mere vanskelige politiske og sociale forhold for de

landflygtige. Når Walter også i dette bind indgåendebehandler Hitler-flygtninge-
nes fortvivlede kamp for at slippe ud af Europa, mens de oværsøiske landes flygt-
ningepolitik allerede er blevet fremdraget i bind 2, så skyldes det - ifølgeWalter -,

at flugten fra Europa først kan skildres meningsfyldt påbaggrund af de ikke-euro-

pæiske tilflugtslandes asylpraksis. I denne sammenhæng skildrer Walter ogsåpåny
USAis flygtningeñendtligepolitik. I bindets sidste kapitel nærmer Walter sig den

egentlige målgruppefor sit projekt, idet han her gør rede for især de flygtede for-

fatteres og journalisters materielle og sociale forhold under verdenskrigen i især

de ikke-europæiske eksillande.

Begge bind viser, at Walter besidder en helt enestående viden om sit emne. En

nøje læsning er derfor uundgåeligfor både »eksilforskere« og andre, der forsker i

flygtningeproblemer. Fremstillingens store litterære kvalitet gør værket særdeles

læseværdigt og -venligt for alle interesserede i emnet. Betragtet under ét, forrnid-

ler Walter væsentlig indsigt i datidens afgørende flygtningeproblem. Tillige har
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fremstillingen aktualitet med hensyn til vor tids flygtningedebat. Ligheden i dati-

dens og nutidens flygtningefjendtlige synspunkter sætter de nutidige flygtninge-
fjenders holdninger i et beskæmmende relief. Endelig er fremstillingen befriende

engageret, uden at man dog behøver dele Walters vurderinger i et og alt.

Modsat 7-binds værket fra DDR »Kunst und Literatur im antifaschistischen

Exil«, der er struktureret med udgangspunkt i de enkelte eksillande, går Walter

den tematiske vej. Derved ønsker han at tydeliggøre flygtningenes fluktuation og
diskontinuiteten i eksilet i de enkelte tilflugtslande. Hvad det angår,er det uden

tvivl rigtigt, at en beskæftigelse med Hitler-flygtningene og det tysksprogede eksil

kalder på sammenligninger på tvæs af tilflugtslandene. Mere problematisk er Wal-

ters synspunkt, at de landflygtiges politisk-ideologiske og litterær-æstetiske grund-
holdninger samt stillingtagen til samtidens aktuelle spørgsmål,vidtgåendevar uaf-

hægige af de landflygtiges opholdssted. Selv om man givetvis skal undgåovervur-

deringen af det konkrete opholdssteds betydning for holdningsdannelsen hos en

Thomas Mann og andre i samtiden prominente eksilforfattere, må dette forhold

ikke uden videre generaliseres og overbetones på bekostning af den faktiske på-
virkning fra det enkelte tilflugtsland. Mange Hitler-flygtninges - som eksempler
kan nævnes Willy Brand og Peter Weiss - biografier vidner således om, at eksillan-

det kunne have en ikke uvæsentlig betydning for den personlige udvikling.
Stoffets strukturering ud fra geografiske eller tematiske principper er imidler-

tid ikke hovedproblemet for hverken DDR-værket eller Walters projekt. Mere af-

gørende er det, at enhver samlet fremstilling er afhængig af omfanget og resulta-

terne af de mere afgrænsede undersøgelserpå den såkaldte eksilforsknings områ-
de. Og selv om denne forskning nærmest oplevede et boom fra midten af 1970erne

til midten af 1980eme, så synes tiden faktisk endnu ikke at være inde til udarbejdel-
sen af en samlet fremstilling. Manglende eller kun begrænsede specialundersøgel-
ser medfører undladelser. Mangler ved specialundersøgeler sniger sig let ind i en

samlet fremstilling. Disse problemer har heller ikke Walter formået at holde sig fri

af. Det har sat sit præg på skildringen af forholdene i - i den store sammenhæng
selvsagt mindre væsentlige eksillande som - Danmark og Norge. Det er også et

problem for Walter, at arbejdet med hans projekt er så omfattende og tidskræven-

de, at han dels ikke er opmærksompå afgrænsede undersøgelsers resultater, dels i
sin fremstilling bliver overhalet af dem.

Et enkeltmandsprojekt som Walters lider også under forfatterens - kun naturli-

ge
- sproglige begrænsninger. Selv om Walter i den henseende har fået megen
hjælp fra forskellige kolleger, indsnævres grundlaget for fremstillingen derved.
Desuden rummer disse begrænsninger også fare for at overse foreliggende forsk-

ningsresultater. Som eksempel kan anføres, at Walter i bind 3 skriver, at nogle få
kommunistiske flygtninge overlevede besættelsen i Danmark i illegaliteten, men at

det skete på bekostning af enhver politisk aktivitet. Walter har øjensynligt ikke

kendskab til Ole Stender Petersens artikel om emnet (Meddelelser om forskning i

arbejderbevægelsens historie, nr. 10). Mere overraskende er det, at han tilsynela-
dende heller ikke kender Max Spangenbergs erindringer (Beitrage zur Geschichte

der Arbeiterbewegung, nr. 4/1977) og Dieter Langes dokumentation (Zeitschrift
für Geschichtswissenschaft, nr. 4/1975). Om denne fejl skyldes, at Walter - i for-

hold til hans fremstilling i Luchterhand-udgaven - idag indtager en meget mere

kritisk holdning til kommunisteme, kan ikke afgørespå det foreliggende grundlag.
Mere overordnet er det hellerikke uden problemer, at hans historiske og social-

historiske redegørelse i høj grad tager udgangspunkt i eksillitteraturens producen-
ter. Det er ud fra projektets emne selvfølgeligoplagt, men sætter grænser for gene-
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raliseringen, der ikke altid er taget højde for i fremstillingen. I forlængelse heraf

knytter der sig også nogle problemer til Walters kildegrundlag. Det består ved si-

den af den videnskabelige litteratur i høj grad af Hitler-flygtninges egne udsagn.
Med hensyn til disse udsagn savner man en mere differentieret benyttelse af flygt-
ninges samtidige udsagn i form af blandt andet artikler og senere erindringer, der

selvsagt er præget af de senere erfaringer og oplevelser.
Grundlaget for Walters fremstilling må ogsåvære forklaringen på,at man i bind

3 savner en redegørelse for forholdene i eksillandet Sverige under verdenskrigen.
Hvad det angårfår man det indtryk, at Walter har valgt dette - i sig selv interessan-

te - emne fra, fordi Helmut Müsseners værk »Exil in Schweden« foreligger.
Disse kritiske anmærkninger, som knytter sig til et område indenfor Walters

projekt, man kan vurdere mere nøje ud fra en dansk/nordisk vinkel, viser, at den

afgjort nødvendige respekt for Walters kæmpearbejde, ikke fratager læseren an-

svaret for at læse hans fremstilling med samme kritiske sans som enhver anden

bog.
En samlet vurdering af projektet vil selvsagt først være muligt, når de resterende

bind foreligger. Dertil kan man kun ønske Hans-Albert Walter held og lykke.
Hans Uwe Petersen

Wolfgang Strähl. Briefe eines Schweizers aus Paris 1835-1836. Neue Dokumente

zur Geschichte der frühproletarischen Kultur und Bewegung, herausgegeben von

Jacques Grandjonc, Waltraud Seidel Höppner und Michael Werner, Akademie-

Verlag, Berlin/DDR 1988, 612 s., M 58.

Værket er en fællesedition af fransk/vest- og østtyske historikere. Grandjonc (F)
og Werner (BRD) har sammen udforsket tysk udvandring i 19. årh. og udsendte

1978 et par af Strähls breve i Karl-Marx-Haus' skriftrække nr. 21. Deres kommentar

deri er i ændret form benyttet i indledningens kap. I af Grandjonc om bl.a. den

tyske »Binnenwanderung« i Europa 1830-48 - anslået til ca. 1,5 mio, - illustreret

med et kort. Seidel-Höppner (DDR) har udgivet værker om den før-marxistiske

socialisme og skrevet indledningens kap. III (s. 68-158) om Strähls historiske, poli-
tiske og sociale opfattelser. Strähl har vakt interesse ved sin deltagelse i den afgø-
rende konstitueringsfase i den tidlige tyske arbejderbevægelse i Frankrig, en inter-

esse, der er blevet øget af fundne papirer i Neuchâtels statsarkiv. Hans breve sup-

plerer og korrigerer på enkelte vigtige punkter billedet af den tidlige tyske arbej-
derbevægelse.

I seks år uddannede Strähl sig som papirmager og snedker bl.a. i Lyon 1826-28.

1828-36 arbejdede han i en af Paris* største pianofortefabrikker, Papes, med 180-

200 arbejdere (s. 360). Politisk var han først medlem af Tyske Fædrelandsforening
til fri Presses Understøttelse (1832)og var med i en festbanket 27. maj 1832 samti-

dig med Hambach-festen i Tyskland; den berømte La Fayette havde forsædet og

oplæste Menneske- og Borgerrettighedemes Erklæring, sikkert nok M. Robespi-
erres »socialistiske« l793-version. Marquisen, der ligesom danner et forbindelses-

led mellem den store franske revolution og den tidlige arbejderbevægelse,beher-

skede tysk efter ophold nær Plön og samvær med dansk amtmand Aug. Hennings
1798-99 efter sit frygtelige ophold i den østrigske fæstning Olmütz 1792-98. Strähl

bidrog til festen med et langt digt, desværre ikke med i editionen.

1832 blev foreningen til Tyske Folkeforening, hvori Strähl også var aktiv - som

ledende medlem - bl.a. som (med-?)forfatter 1833 af et antifyrsteligt flyveskrift og
som taler (s. 482-91). Han stiftede indgåendekendskab til 30ernes sociale og politi-
ske kampe under julimonarkiet, der skildres i bogen på baggrud af det så stærke
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islæt af tyske håndværksarbejderei landet. Også i det følgende »Bund der Geäch-

teten« (1834.36) - organiseret efter mønster fra P.M. Buonarrotis Charbonnerie

Universelle - orde Strähl en stor indsats som skribent og taler (s. 495-504).
De blandt Strähls papirer (der 1841 blev beslaglagt af politiet i Neuchâtel, hvis

borgmester efter forhør af Strähl dog henlagde hans sag; fortegnelse over papirer-
ne s. 505-09) bevarede 12-13 breve er skrevet i tiden april l835-maj/juni 1836. Edito-

reme (d.e.Werner i indledningens kap. II, 5. 59) mener, at brevpartneren er ren

»fiktiv«, dog aktivt tjenende til brevskabets opbygning, og der tales om »udkast«,

dog er der formentlig tale om brevkoncepter, muligvis originalbreve. Strähls pen-
neven må have været reel nok og er som sådan ofte kommet med indvendinger (se
beg. af 5. og 7. brev, s. 232 og 287, jvf. s. 187 og 353) og berettede også om sociale

forhold i Schweiz (5. 403).
Det endelige manus var dog et kollektivarbejde ligesom iøvrigt foreningernes

flyveskrifter. Op til fire andre har sammen med Strähl medvirket ved renskriften

med ændringer, tilføjelser og rettelser, ofte af Strähl selv ændrede »tilbage«,- afvi-

gelser fra forlæggene er angivet i fodnoter. Oftest er der tale om rent grammatikal-
ske rettelser, hvilke i høj grad var fornødne grundet Strähls alemanniske og noget
arkaiske tysk - netop med henblik på et endeligt, læservenligttrykmanus; Strähl
tilsigtede altså ikke oprindelig trykning. Trods omarbejdningeme har man ikke væ-
ret opmærksom på »overlapninger«.Og manus forblev uafsluttet. De i nuet ned-
skrevne breve - fulde af følelsesladede indtryk - med mange fejl og misforståelser,
grammatikalske som faktiske fx fejlcitater (noterne rummer talrige korrektioner)
egnede sig ej heller efter afpudsningen ret til udgivelse. Men nu er det sket!

Brevene udtrykker trods alt fuldt ud Strähls egne erfaringer og er et enestående

stykke kulturhistorie, der giver indblik i den førproletariske klassebevidstheds op-
ståen og teoridannelse.

Strähl oplevede ikke spaltningen i Paris af »Bund der Geächteten« (BdG) som-

meren 1836 og dannelse af »Bund der Gerechten«; men hans papirer bevidner hans
fortsatte kontakt med BdG-fæller i Paris efter hjemkomsten 1836 til Schweiz. Han

opfattes (s. 47) som BdGs »Emissär« i al fald til 1839/40. Han dannede en BdG-cel-
le i det prøjsiske fyrstendømmeNeuchâtel. Her opstod 1837-39 en »symbiose«mel-
lem medlemmer af »JungesDeutschland« - udsat for »demagogjagten«- og af

BdG, den schweiziske jordbund forberedtes 1840-41 for »Bund der Gerechten«,
bl.a. af Wilh. Weitling i Genf og Lausanne (s. 49ff.). Den hidtidige opfattelse, af at

alene BdG ikke 1830-48 udbredte sig til Schweiz, må altså revideres. Brevene må

netop ses som led i udbredelse af BdGs ideer til landet.
Strähls breve reflekterer den neobabouvistiske jakobinerreception i BdG. 1.

brev, dat. Paris 20. april 1835, er en mindre revolutionshistorie, et glødende forsvar
for revolutionen og »Bjerget«,hvor Strähl vender sig mod afkristningskampagnen
og ateismen, bekæmpet af Robespierre selv ultimo 1793. Til venstre for ham ser

Strähl ingen progressiv strømning,selv om han i sin mægtige læsning må være
stødt på sådanne. Revolutionens »udartning«tillægges ultrarevolutionære og sær-

lig Voltaires og encyklopædisternes ateisme, senere Gironden, J.-R. Hébert og
Danton, der tilskrives både ateisme og amoralitet modsat Robespierre som sand

gudfrygtig og moralsk (s. 196). Dette noget unuancerede historiesyn begyndte at

krakelere i »Bund der Gerechten«, hvilket Seidel-Höppner har påvist i sin forsk-

ning, der i højere grad kunne være udnyttet (af hende selv).
Revolutionens udbrud - ligesom i 7. brev den sociale misére overhovedet- til-

skrev Strähl »Kristusreligionen«sfornedrelse - altså en moralsk årsag -

og hele

folkeundertrykkelsen, og brevene igennem hævdes »den sande Kristusreligion«vs.
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den »forfalskede« eller »statsreligionen«,støttet på samtidige som J .-E. Chateau-

briand og Lamennais og i ret St. Simonistisk ånd.

I modsætning til tyske borgerlige demokrater som J .G.A. Wirth og hambacher-

ne gik Strähl helt ind for en revolutionær opstand mod de 32 tyske delfyrster, for

»den ene og udelelige tyske republik«(s. 173ff.). I 4. og 5. brev vendte Strähl sig
skarpt mod H. Heines rædsomme fremtidsvision i »Der Geächtete«, jan. 1835

(trykt i »Anhang«5), af en tysk revolution, og han forsvarede tysk filosofi. Hans

bedømmelse af Heine er meget nedsættende og forekommer uretfærdig. Strähl
var kulturoptimist modsat sin iøvrigtbeundrede landsmand Rousseau, troede som

St. Simon på civilisationens fremskridt og var ikke ubetinget mod ny teknik (s. 172

og 12. brev).
Editoreme (d.e. Seidel-Höppner), hævder (s. 106-10),at Strähl var for »en social

republik«modsat »den borgerlige republik«(USA, schweiziske kantoner) og det

konstitutionelle monarki (Frankrig), hvis fordele for folket han dog anerkendte.

Selv brugte han udtrykket »den demokratiske republik«,der dog ikke måtte beher-

skes af »enkelte oplyste borgere« (s. 481), under alle omstændigheder bekendte

han sig til demokratiet- til et direkte demokrati á la Rousseau (s. 227), - til frie

valg »i en på lighed grundet stat« (s. 181).Der findes intet spor hos ham af neoba-

bouvistemes (fx »Société des saisons«) og senere W. Weitlings provisoriske, revo-

lutionære overgangsdiktatur til sikring af de kommunistiske omformninger. Hvor-

om alting er var Strähls standpunkt mere anti-royalistisk og -feudalistisk end anti-

kapitalistisk (især i 1. brev).
Brevene afspejler de meningsbrydninger, der endte i 1836 med BdGs spaltning

og dannelsen af »Bund der Gerechten«. Det vigtigste stridspunkt var »Güterge-
meinschaft«, ejendomsfællesskabet, som Strähl (s. 306) fortolkede som lighed i

rettigheder, lighed for loven og formuelighed. Modsat de »radikale« som Weitling
forkastede Strähl med talrige argumenter i brev 8-9-almindelig lighed, men udtryk-
te dog (s. 306) sympati for og søgte historisk at begrunde ejendomsfællesskab (s.
310f), mens han samtidig (s. 318-28 noget uhistorisk tog afstand fra en naturlig lig-
hed under henvisning bl.a. til naturfolkene (viden om dem var endnu begrænset).
Strähls midler til opnåelseaf formuelighed var formue- og progressiv skat, natio-

nalbank og en bestemt grænse for overvættes store virksomheder m.h.t antal be-

skæftigede (højst 60). Videre anbefalede han en udbygget socialforsorg og alme-

nuddannelse. 10. brev rummer tillige et opgør med St.Simons og Harro Harrings
»outrerede« kvindeemancipationsbegreber, - mand og kvinde findes af Strähl uli-

ge udrustede.
Ellers får læseren foruden kendskab til de sociale forhold indblik i litteratur om

revolutionen 1789-93, til de vigtigste historikere og enkelte skønlitterater som Mus-

set og George Sand (men ikke Balzac), og han bringer (s. 273ff.) et længere uddrag
fra A. de Vignys gode stykke »Chatterton«. Synd at kunsten - navnlig Daumiers

sociale satirer - forbliver uomtalt.

Strähl endte som sat familiefader. 1842 etablerede han i Neuchâtel og senere i

Solothum egen klaverfabrik. Det undrer, at han overhovedet ikke deltog i den ind-

byrdes kanton-strid 1845-47 eller i revolutionen 1848 i Neuchâtel mod Prøjsenog

indførelsen af en republikansk forfatning. Formentlig var han noget bitter over den

ledende rolle, »udbryderformationen«»Bund der Gerechten« spillede i 1848-revo-

lutionen.

Ole Stender-Petersen
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FORSKNINGSMEDDELELSER

Generalforsamling i SFAH den 24. februar 1989

Som dirigent blev valgt Niels Senius Clausen, referent Anette Faye Jacob-
sen. Ca. 35 medlemmer var mødt frem.

Som aftenens første punkt aflagde formanden Henning Grelle beretning
fra bestyrelsen for 1988:

Formanden indledte med at fastslå, at året 1988 gav grund til at nære en

behersket optimisme for fremtiden. Foreningen har stabiliseret sit med-
lemstal, og efter nogle år med dalende interesse kan vi nu konstatere, at
der faktisk sker meget indenfor arbejderhistorien. Især den nyere historie,
efter 1945, og arbejderbevægelseni internationalt perspektiv ser ud til at
have appel for øjeblikket, og det er områder, som SFAH må prioritere.
Også kvindehistorien er der liv i, og på universiteterne har vi oplevet, at

arbejderklassen og dens livsform er blevet taget op i stigende grad på et fag
som etnologi.

Trods disse positive tendenser i tiden, nærer ogsåSFAH bekymring for
perspektiveme i den statslige forskningspolitikog de begrænsedemulighe-
der for at igangsætteprogressiv forskning. Som forening kan SFAH dog
ikke klage over dårligbehandling. I Statens humanistiske Forskningsråd
har vi fået den tidsskriftstøtte,vi plejer. Vi har måske snarere været for
passive overfor forskningsrådene,brugt støttemulighedeme for lidt.

I det forgangne år har selskabet, den 28. oktober, afholdt temadag for
første gang. Dagen forløb med paneldiskussion mellem forfattere til serien
om arbejderbevægelsensinternationale historie og et indbudt publikum
fra arbejderbevægelsensorganisationer og universiteterne. Ca. 40 menne-
sker deltog i dette vellykkede arrangement.

Vores næste temadag bliver den 29. sept. i år med arbejdstitlen: Arbej-
derbevægelsenog intemationalismen fra den franske revolution til i dag.

Til den årligeITH-konference i Linz havde SFAH sendt tre deltagere.
Konferencens emne var arbejderklassens konstituering og arbejderbevæ-
gelsen og økologi.Trods spændende emner havde udbyttet af konferencen
været magert. Anderledes med den 7. nordiske konference i Stockholm,
hvortil SFAH sendte 9 deltagere. Her havde man diskuteret kvindeforsk-
ning og kønsforholdet i arbejderbevægelsenshistorie. En kort indholdsbe-
skrivelse findes i »Kvindeforskning«Nyhedsbrev nr. 5, 1988. Den næste
nordiske konference afholdes i København. På SFAH's forslag først i 1991.
Emnet er ikke fastlagt men vil komme til at ligge indenfor efterkrigstidens
historie.
På foreningens årlige seminar på Andebølle Ungdomshøjskoledeltog

ca. 40 mennesker i diskussionerne om arbejderbevægelsensbevidsthed og
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politik efter 1945 - eller hvor gårarbejderbevægelsenhen? Det var et godt
seminar, og der vil atter i år udkomme en seminarrapport med oplæggene.
Næste års seminaremne vil blive besluttet af den nye bestyrelse under hen-

syntagen til de ønsker, der fremkom på seminaret. Ogsåalternativer til An-

debølle vil blive undersøgt for det kommende års seminar. Et andet semi-

nar afholdt i 1988 var arrangeret af SFAH's lokalhistoriske udvalg. Det

blev afholdt iÅrhus 10.-11. sept. med emnet: Lokal arbejderhistorie i medi-

erne. Der var 23 deltagere, som havde nogle spændende dage med livlig
diskussion.

I 1988 har foreningen arbejdet med to større udgivelsesprojekter. Det

ene blev igangsat for 2 år siden: En populær,videnskabelig funderet frem-

stilling af arbejderbevægelsenshistorie fra midten af forrige århundrede til

idag. Bestyrelsen har holdt et møde med forfattergruppen i oktober, og

man enedes om en ny dead-line den 1. juni d.å. Vi håber at bogen kan ud-

komme i 1990, men mangler stadig økonomi bag. Walthers Legat har bevil-

get 25.000 kr. - men det er langt fra nok. Det andet projekt er en jubilæ-

umsbog i anledning af SFAH's 20 årsdagden 4. dec. 1990. Bogen vil rumme

ca. 15 nyskrevne artikler af forskere og SFAH-aktive, som belyser en række

temaer specielt af metodisk karakter og med perspektiv både frem og tilba-

ge i tiden.

SFAH har også andre udgivelsesplaner: I monografiserien kommer i

1989 Helga Schous erindringer fra et liv som landarbejderkone. Bogen får

økonomisk støtte fra Walthers legat og SiD. Selskabet har fået 30.000 kr. til

udgivelse af Thorleifur Friedrickssons bog om Islands arbejderbevægelse.

Bogen skal oversættes og bearbejdes, så det er ikke sikkert, at den når at

udkomme i 1989. Der har iøvrigtværet delte meninger i bestyrelsen om det

fornuftige i denne udgivelse. Endelig regner vi med at søge støtte hos Sta-

tens humanistiske Forskningsrådtil Jens Engbergs udgivelse af kilderne til

»Socialistsagen«.Målet er en udgivelse i 1990.

Både årbogen og Arbejderhistorie har fremvist fine produkter i 1988, ar-

tiklerne har haft et højt niveau, og lay-outen er blevet en behagelig æstetisk

oplevelse.
Som tidligere år er det fortsat nødvendigt at skaffe nye medlemmer, hvis

medlemstallet ikke skal gå tilbage. I år har vi haft balance mellem afgang

og tilgang, og der skal således ikke mange flere til at opnå fremgang. Vi har

642 medlemmer (og 50 i restance) samt henhv. ca. 100 og 55 abonnenter på

årbog og Arbejderhistorie.
Selskabet har mistet et skattet medlem, Carl Heinrich Petersen fra Vi-

borg. I stedet for blomster' besluttede boets bestyrer Erik Bartram Jensen,

at man kunne indsætte et beløb påSFAH's konto. Der er indkommet knap
2.500 kr., som tænkes givet til udgivelsen af bogen om arbejderbevægel-
sens historie.

I bestyrelsen siger vi farvel til Steen Bille efter mange års stort arbejde.
Også et farvel til Karen Jansson, forhåbentligkun for nogle sabbatår, og til

Anette Faye efter kun et år.

Formanden takkede endelig ABA, Walthers Legat, SiD, Statens huma-

112



nistiske Forskningsrådfor økonomisk støtte og medarbejderne påABA og
andre aktivister for god bistand til SFAH i 1988.

Herefter var der nogle enkelte kommentarer til formandens beretning:
Det blev nævnt, at ITH-seminarerne før havde haft et dårligtforløb og

foreslået, at man tog organisationen op til drøftelse med arrangørerne.
Lars Westmann fra Sverige har sagt, at han ville prøve at gøre noget ved

sagen.
Et medlem foreslog, at man holdt et møde om udviklingen i sovjetisk

historieopfattelse og -skrivning Hertil svarede bestyrelsen, at man havde

afholdt møde med Kurt Jacobsen om hans bog »Moskva som medspiller«,
og at man herudover ikke fandt, at der var kommet tilstrækkeligtnyt frem

til at det kunne udfylde et møde.

Børge Trolle ønskede at høre, hvad man orde for at promovere selska-

bet udenfor Storkøbenhavn. Bestyrelsen svarede, at man omdeler brochu-

rer på uddannelsesstederne landet over ved semesterstart og omtaler semi-

narer i fagbladene. SFAH har relativt færrest medlemmer på Fyn, men en

gruppe medlemmer vil prøve at gøre noget ved dette.

Herefter blev formandens beretning sat til afstemning og enstemmigt
vedtaget.

Selskabets kasserer Anna-Birte Ravn fremlagde regnskabet for 1988,
som var omdelt til forsamlingen. Likviditetsbeholdningen ved årsskiftet

var i år større end sidste år, bl.a. fordi medlemstallet har stabiliseret sig,
men også fordi salget af publikationer har været mindre, hvilket har med-

ført lavere portoudgifter. Seminareme har givet et lille overskud p.g.a. la-

vere rejseudgifter og flere deltagere end forventet. Alt i alt har udgifterne i

årets løb været mindre end budgetteret.
Walthers Legat har bevilget 5.000 kr. til dækning af rejseudgifter i forb.

med møder for forfatterne til den kommende arbejderbevægelsens histo-

rie samt til udarbejdelse af index i Arbejderhistorie nr. 31.

Regnskabet affødte kun få kommentarer fra de fremmødte. Bl.a. ville en

spørger vide, hvad der lå i begrebet negativ kassebeholdning. Anna-Birte

forklarede, at det dækkede over, at hun og Henning Grelle havde lagt pen-

ge ud af egen lomme, som de endnu ikke havde fået refunderet. Vagn Oluf
Nielsen mente, at det fine regnskab kunne give anledning til at overveje,
om vi skulle bruge overskuddet til at subsidiere det årlige seminar eller

Arbejderhistorie.
Regnskabet blev vedtaget enstemmigt.
Kontingentet fastsættes efter vedtægterne af bestyrelsen og skal deref-

ter godkendes af generalforsamlingen. Bestyrelsen har besluttet at hæve

beløbet fra de sidste to års 200 kr. til kr. 225,-, hvilket blev sanktioneret af

forsamlingen.
Næste punkt på dagsordenen var: Indkomne forslag. Dem var der ingen

af, så man skred til valg af ny bestyrelse.
I henhold til vedtægterne var fire bestyrelsesmedlemmer i år på valg.

Herudover ønskede et medlem at trække sig fra bestyrelsen. I alt skulle der

derfor vælges fem medlemmer. Margaret Nielsen og Carl Erik Andresen

113



fra den afgåendebestyrelse genopstillede. Hertil kom tre nye kandidater,
nemlig Vagn Oluf Nielsen, Lise Skjødt Petersen og Morten Thing, alle fo-

reslåede af den afgåendebestyrelse.
Der blev ikke bragt flere kandidater frem, og efter en kort præsentation

af kandidaterne, blev de alle valgt - med applaus. Det blev foreslået, at der
trækkes lod mellem de valgte om, hvem der skal på valg igen efter hen-
holdsvis 1 og 2 år. Efter vedtægterne vælges ingen suppleanter.

De to fungerende revisorer og to suppleanter var villige til at fortsætte

hvervet, og det godkendte forsamlingen.
Under punktet eventuelt blev det foreslået, at foreningen udarbejdede

en liste over medlemmer, som ville kunne påtagesig at holde foredrag om

arbejderhistorie. Bestyrelsen svarede, at en sådan liste havde man, men

den var nu forældet. Man havde dog løbende udbudt foredrag via Folkeu-

niversitetet men ville godt overveje at supplere dette med en selvstændig
foredragerliste.

Morten Thing supplerede hertil, at Center for Arbejderkulturstudier i

sidste nummer af Arbejderhistorie havde medsendt blankettter, som netop
folk, der var villige til at holde foredrag om arbejderhistorie, kunne udfylde
og sende til Centret til brug for en lignende liste. Centret havde imidlertid

ikke skrevet, hvornår blanketten burde returneres. Morten Thing opfor-
drede til, at det skete snarest.

Vedr. Carl Heinrich Petersens bo fortalte Henning Grelle, at man havde

overvejet at indrette CHP's lejlighed til forskerbolig, således at man mod et

beskedent beløb kunne leje sig ind for en periode for at færdiggøre et vi-

denskabeligt arbejde. De nuværende lejere var imidlertid ikke udelt begej-
strede for ideen, så nogle forhandlinger forestår. Desuden vil det være

nødvendigt at få registreret boets bogsamling. Herefter skulle der være

mulighed for at etablere en udvekslingsordning mellem ABA og CHP's bi-

bliotek.

Efter dette indlæg sluttede generalforsamlingen.
\

Anette Faye Jacobsen
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Tidsskrifter/Årbøger1988/1989

Actuel Marx

Nr. 5, 1989's dossier og hermed tema er »Libéralisme, société civile, etat de droit«.

Artiklerne er inddelt i fire afsnit- 1. Liberalisme Classique et libéral-démocratie, 2.

Qu'est-ce que la »société civile«?, 3. De néolibéralisme og 4. Contractualisme et

socialisme.

Arbeiderhistorie 1988

Lill-Ann Jensen har skrevet en artikel om verden mest kendte arbejdersang - In-

ternationale. I artiklen »Intemasjonalen - samlingsmerke, kampsang og symbol«
beskæftiger hun sig med hvem der egentlig komponerede melodien samt vier med

eksempler hvordan sangen er blevet brugt i Norge (5. 4-45).
Martin Grass beskæftiger sig med de skandinaviske arbejder- og fredsmøder i

sommeren 1914: »... den starkeste brygga mellan nordens folk för fredligt arbete

...«. Artiklen beskriver baggrunden og forarbejdet til disse arrangementer samt de-

res betydning for det skandinaviske samarbejde (s. 76-105).
Med udgangspunkt i de første tre bind af »Arbeiderbevegelsens historie i Nor-

ge« hævder Gro Hagemann i artiklen »Historien om den mannlige arbeiderklas-

sen«, at historikeme har mistet vigtige dimensioner af arbejderklassens historie

ved ikke at synliggøre kvinder og kønsforskelle (s. 125-153).

Arbeiterbewegung und Parlamentarismus

Nr. 15, 1988 er det første nummer af tre, der vil beskæftige sig med KPD's parla-
mentariske kampe. Dette første bidrag omhandler perioden 1919 til 1923: »Die Par-

lamentspolitik der KPD von 1919 bis 1923«.

Arbetarhistoria

I anledning af at det i år er 100 år siden »SverigesSocialdemokratiska Arbetarepar-
ti« blev dannet er dobbeltnummeret nr. 49-50 helliget dette jubilæum.

Mats Dahlkvist indleder med en artikel om socialdemokratiets ideologi og hvor-
dan den kommer til udtryk i partiprogrammet: »Socialdemokratisk ideologi« (s.
2-8).

I artiklen »Dantons död i Sverige, 1889« skriver Ernst-Ullrich Pinkert om Axel
Danielsons oversættelse af »Dantons död«, om hensigten bag publiceringen af
dramaet på netop dette tidspunkt, og om forbindelsen mellem festlighedeme for
den franske revolution og socialismens fremgang bl.a. i form af dannelsen af SAP

(s. 9-15).
Endvidere indeholder dette nummer en serie billeder fra arbejderbevægelsens

historie med temaet »frihed, lighed og broderskab« samt 8 sider med farvebilleder

af faner der efterfølgendebeskrives i en artikel af Arne Högström: »Fanor - en

arbetarkulturens bildkonst« (s. 36-43).

Archiv für die Geschichte des Widerstandes und der Arbeit

Af indholdet i nr. 9, 1989 skal nævnes Hans Schafranek's artikel: »Hakenkreuz und

rote Fahne. Die verdrängte Kooperation von Nationalsozialisten und Linken im

illegalen Kampf gegen die Diktatur des »Austrofaschismus«« (s. 7-46) samt Ulrich

Linse's: »Die »Schwarzen Scharen« - eine antifaschistische Kampforganisation
deutcher Anarchisten« (s. 47-66).



Das Argument
»Das Lafontaine-Projekt: Eingriffe von Frauen« er temaet i nr. 174 og består af 3

artikler - Frigga Hang: Die Perestrojka auf sozialdemokratisch?, Petra Frerichs og

Margareta Steinrücke: Symbolische Interessen von Frauen im Betrieb samt Sünne

Andresen: Frauen - Technik - Arbeit. Ein Literaturbericht.
Nr. 175 har temaet »Rassismus - Kulturelle Identitåt« og omfatter 4 artikler -

Robert Miles: Bedeutungskonstitution und der Begriff des Rassismus, Etienne Ba-

libar: Gibt es einen »neuen Rassismus«?, Georg Auemheimer: Kulturelle Identi-
tät - ein gegenaufklärerischer Mythos? samt Roxana Ng: Gescshlecht, Ethnizität
oder Klasse?

Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia

Det centrale tema i nr. 41-42 er socialpolitik - her skal blot nævnes en artikel af
Göran Therborn: Arbetarrörelsen och välfärdsstaten (8. 3-51).

Beiträge zur Marx-Engels-Forschung
Nr. 26, 1989 indeholder 3 temaer. Det første »Freunde, Schüler und Kampgefähr-
ten von Marx und Engels« består af bidragene fra et kolloquium der blev afholdt i

anledning af Heinrich Gemkow's 60 års dag. Det andet tema er: »Bericht über die

39. Tagung des Wissenschaftlichen Rates für Marx-Engels-Forschung der DDR

zum Thema »Neue Forschungsergebnisse bei der Edition des »Anti-Dühring«in

der MEGA« og tredie: »Aus der Arbeit an der Vorbereitung des Bandes 5 der

Ersten Abteilung der MEGA (Die deutche Ideologie)«.

Communisme

Nr. 18-19 er et dobbeltnummer der behandler temaet kommunisterne og kampen
for freden - »Le communisme et la lutte pour la paix«.Artiklerne er inddelt i tre

sektioner: 1. Du pacifisme á la lutte pour la paix, 1914-1939. 2. Lutte pour la paix et

mouvement de la paix, 1939-1956 og 3. De la crise des euromissiles á la déente

gorbatchevienne.

Hallesche Studien zur Geschichte der Sozialdemokratie

Temaet i nr. 18. 1988 er Socialistisk Internationale - »Studien zur Geschichte der

Sozialistischen Internationale«.

International labor and working-class history
Nr. 35, 1989 indeholder bl.a. en artikel af Sheila Fitzpatrick: War and society in

Soviet context: Soviet labor before, during, and after World War II (5. 37-52). Af

review essays kan nævnes: Louis Menashe: From Stalin to Gorbachew: Moshe Le-

win on Soviet History (s. 53-61) samt Lars Edgren og Lars Olsson: Swedish wor-

king-class history (s. 69-80).

International review of social history
Af indholdet i nr. 3, 1988 kan nævnes Marcel van der Linden,s artikel: The national

integration of European working classes (1871-1914)(s. 285-311)samt et review es-

say af Barrington Moore Jr: Japanese peasant protests and revolts in comparative
historical perspective (s. 312-327).
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Internationale wissenschaftliche Korrespondez zur Geschichte der deutschen Ar-

beiterbewegung
Halvdelen af nr. 4, 1988 er helliget Rosa Luxemburgis sekretær Mathilde Jacob's

erindringer: »Von Rosa Luxemburg und ihren Freunden in Krieg und Revolution

1914-1919« (s. 435-515).

J ahrbuch für Geschichte 37, 1988

»Fortschritt und Reaktion im Geschichtsdenken der ersten Hälfte des 19. J ahrhun-

derts« er årbogenstema, der består af 12 artikler.

The Journal of Communist Studies

Af artikler i nr. 3, 1988 kan nævnes Marc Lazar: Communism in Western Europe in

the 1980s (s. 243-257), Batara Simatupang: Economic crisis and full employment:
the Polish case (s. 282-300) samt The Soviet Union and India: a bibliographical
review of writing in English (s. 301-326) af Anita Inder Singh.

Labor History
Nr. 1, 1989 indeholder 3 artikler - »Time and work during early American industri-

alism« af David Brody (5. 5-46), »From the Barricades of Paris to the sidewalks of

New York: German Artisans and the European roots of American Labor Radica-

lism« af Stanley Nadel (s. 47-75) samt Alan Draper's artikel om »Labor and the

1966 elections« (s. 76-92).

Marx-Engels-Jahrbuch 11, 1988

Årbogenindeholder udover de sædvanlige rubrikker - artikler, fra MEGA-arbej-
det, videnskabelige meddelelser og anmeldelser - en indholdsfortegnelse for de

første 10 bind. En lille biografisk artikel af Heinrich Gemkow om Helene Demuth -

Marx, og senere Engels* husholderske - fremhæver hende som en personlig ven af

familierne og uvurderlig støtte (s. 324-348). Se iøvrigt anmeldelsen i dette nr. af

Arbejderhistorie.

New left review

I nr. 174, 1989 behandler Peter Wollen situationisterne og Situationistisk Interna-
tionale i artiklen: »The Situationist International« (5. 67-95).

New Politics

Af indholdet i nr. 6, 1989 skal nævnes 7 artikler hvor temaet er året 1968. Endvidere
kan nævnes artiklen »Nationalist movements in the USSR« (s. 133-147)af Ludmilla

Alexeyeva.

Newsletter of International Labour Studies

Nr. 40/41 er et dobbeltnummer med temaet »USA: Beyond trade union imperia-
lism - yesterday, today, tomorrow« og består af 4 artikler samt en bibliografi.

Zeitschril't für Sozialistische Politik und Wirtschaft. SPW

Tidsskriftet SPW udkommer nu med 6 numre om året mod tidligere 4 numre. Ho-

vedtemaet i nr. 46, 1989 er »Europhorie '92. Konsequenzen des EG-Binnenmark-

tes« og de 5 artikler bidrager til en analyse af de økonomiske, politiske og ideologi-
ske konsekvenser ved indførelsen af det indre marked.
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Scandinavian Journal of History
Nr. 1, 1988 er helliget den »6. nordiske konference for forskning i arbejderbevægel-
sens historie« som blev afholdt i Reykjavik i 1986. Tidsskriftet har valgt at bringe 5

af bidragene fra konferencen: 1. Solveig Halvorsen: Scandinavian Trade Unions in

the Eighteennineties, with special reference to the Scandinavian Stonemasons'

Union. 2. Esa Lahtinen: Finnish participation in co-operation within the Nordic

Labour Movement, 1880-1918. 3. Maria Lähteenmäki: The foreign contacts of the

Finnish Working Women's Movement (c. 1900-18). 4. Juhani Piilonen: Women's

contribution to »Red Finland« 1918. 5. Klaus Misgeld: As the Iron curtain fell: the

oo-ordinating Committee of the Nordic Labour Movement and the Socialist Inter-

national between Potsdam and Geneva (1945-55).
Af artikler i nr. 2, 1988 kan nævnes en artikel af Kåre Tønnesson: »Popular pro-

test and organization. The Thrane Movement in pre-industrial Norway, 1849-55«
samt Torleifur Fridriksson's artikel: »Economic assistance from the Nordic Social

Democratic Parties to Icelandic social democracy, 1918-39: Intemationalism or

Manipulation.

International Socialism

Nr. 43 er et specialnummer med titlen »Marxism and the Great French Revolu-

tion«, og er en analyse af den franske revolution. Artiklerne er: Paul McGarr: The

Great French Revolution. Alex Callinicos: Bourgeois revolution and historical ma-

terialism samt John Rees: The algebra of revolution.

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, S.

Projektets art, 6. Hvornår påbegyndtesog forventes projektet afsluttet?

Brandt Jensen, Birthe

Kanslergade 1 HN., 5000 Odense C

Fagforeningernes (især SiD's) holdning til fremmedarbejdere 1968-1973

Bestemmelser omkr. indrejse og arbejdstilladelse var i denne periode bestemt

af arbejdsmarkedsbehov. Især SiD havde indflydelse på politiske beslutninger
som protektionistisk overfor danske arbejdere eller som »solidarisk« overfor

fremmedarbejdere.
Kildemateriale: avisartikler, fagblade, materiale fra SiD's indvandrerudvalg.
speciale
foråret 1988 - aug. 1989

»www

95"
Friis, Malene

Sekskanten, I. 7, 2630 Tåstrup
Dansk indvandrerpolitik 1968-1986

Hvorledes den statslige og kommunale indvandrings- og indvandrerpolitik har

udformet sig - herunder udviklingen af de statslige administrative organer til

varetagelse af indvandrerpolitikken og den offentlige debats indflydelse på den

førte politik.
Kildemateriale: udvalgsrapporter, betænkninger, lovsamlinger, folketingsde-

+PNH
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batter, kommunale rapporter, cirkulærer, statistikker og forskellige undersø-
gelser påområdet.
speciale
jan. 1988 - marts 1989

Fritzen, Peter og Torben Dehn/Christian Reinhold

RUC, hus 3.2.3., postboks, 4000 Roskilde

Brudstykker af et saneringskvarter
Beskrivelse af levevilkår og boligforhold i Adelgade/Borgergade-kvarteret i

tidsrummet 1870-1955.

speciale - historie- og medieuddannelsen

påbegyndt1. aug. 1988, afsluttet 1. aug. 1989 med historiedelen og januar 1990

med medfølgende videofilm

Holm, Jesper P.

Kagsåkollegiet174, 1730 Herlev

Socialdemokratiet i samarbejdsregeringen 1940-41

speciale KU

1. jan. 1988 - 1. sept. 1989

Jepsen, Lars og Thomas Bindesbøll Larsen

a. Amalie Skrams alle 34, 2500 Valby, tlf. 3117 28 57

b. Saltholmsvej 1, 2.th., 2300 København S, tlf. 3158 84 99

Komintem og DKP 1939-1941

En undersøgelse af DKP's evt. antifascistiske aktiviteter mellem 1939 og 1941 -

og af andre udvalgte KP - aktiviteter i det tysk-besatte Europa 1939-1941. - Des-

uden et kig påKomintem-apparatets centrale beslutninger og de udførte akti-

viteter i perioden.
Speciale på samtidshistorie, Københavns Universitet

1987 - 1989-90

Laursen, Lau

Juelsgårdsvej14, 8963 Auning
Socialdemokratiske arbejderes fritids- og kulturliv i tyske storbyer omkring
1900, med særligvægt på Berlin

De socialdemokratiske kulturorganisationer, arbejderteater, sportsbevægelser
belyses ud fra kultur/livsformsmodeller.
Kildemateriale: arbejdererindringcr, aviser, fotos, statistiske undersøgelser
speciale Historisk institut, Århus Universitet
afleveret maj 1989

Olsen, Michael V. + 8 andre

Jægersborggade 20 KW.

Spansk anarkisme

En historisk analyse af begivenheder i Spanien, især 1936-1939, koncentreret

om fagbevægelsen (CNT). Vi ønsker at følge det op med en undersøgelse af

den nuværende situation, især med henblik på splittelscn af CNT - retssagen i

Madrid 29. marts 1989
2. semester Hum-Bas projekt på RUC

januar 1989 -juni 1989
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Lokalhistorie

De fleste ved, at der i Holmegaard Kommune ligger et glasværk - egnen's
ubetinget største arbejdsplads. En arbejdsplads, med traditioner i form-

ning og arbejde med de glas vi kender så godt. Faget's stolte traditioner er

gået i arv gennem slægterne på egnen siden 1825.

På denne arbejdsplads fejres til stadighed en del 40 og 50 års jubilæer for

medarbejdere på Glasværket, men arbejdspladserne uden for Glasværket

var meget begrænset, men der har naturligvis været bryggerier, teglværker
og håndværkerfagaf alle slags. Fælles for dem alle er, at deres periode var

begrænset af tidens behov samt den teknologiske udvikling, hvorfor mange
af disse forlængst gået i glemmebogen.

SiD-Fensmark afdeling tog i 1987 initiativ til stiftelsen af Arbejderhisto-
risk Forening i Holmegaard.

Det er lykkedes for Foreningen at skaffe økonomisk støtte til udgivelse
af en bog, som skal beskrive hverdagens hændelser for de mennesker, som

havde/har arbejdet og relationer til arbejdspladserne, organisationerne,
sognerådet,lokalsamfundet og fattigkommissionen i Holmegaard Kom-

mune, som vi kender den i dag med tre sogne.

Arbejderhistorisk Forening er åben for alle, som har interesse i at skrive

historie om lokalsamfundet.

Foreningen har til huse påAhornvej 3-5, 1.sal, Fensmark.

Det er planlagt, at bogen skal beskrive historie i perioden 1825-1860.

Bogen forventes at udkomme i efteråret, 1988, hvorefter foreningen går
igang med planlægning af et egnsspil.

I den tid der er arbejdet med indsamling af materialer, som indtil nu for

det meste er foregået ved læsning samt registrering af protokoller fra di-
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verse foreninger som for eksempel Glasarbejderforeningen, Landarbej-
derforeningen, Arbejdsmændenes Forening, Socialdemokratiet og et ikke
kendt antal aviser på Næstved Egn's Historie/Arkiv og nogle få interviews

på bånd.
Det er en kendsgerning, at arbejderklassen ikke har efterladt sig ret me-

get skriftligt materiale eller fotos fra de begivenheder, som præger arbejds-
livets og familielivets hverdag.

Foreningen har derfor uddannet et antal interviewere, således at de kan

påtagesig opgaven at tage påbesøg hos dem, som måtte have interesse for

historieskrivningen.
Opgaven at skrive arbejderhistorie i Holmegaard Kommune er nødven-

dig, da samfundet er i konstant udvikling.
Mål og krav, som var vore forældre magtpåliggendeer i dag nærmest en

selvfølge.
F.eks.: For 76 år siden var organisationsfriheden ikke kommet til Fens-

mark. På SiD's kontor hænger der en aftale fra 1912, hvori arbejderne har

forpligtet sig til, på tro og love, ikke at lade sig indrullere i nogen faglig
organisation forud for ansættelsen påHolmegaard Glasværk, men det blev

pålagtarbejderne at være medlem af Sygekassen.
Vi tænker næppe over den kolossale udvikling, der har fundet sted indu-

strielt og kulturelt.

Arbejderklassen har gennem tiderne bidraget til opbygningen af det

samfund, vi kender i dag, men vor plads i historien er mangelfuld. Dette
ændrer vi kun ved at deltage aktivt i Arbejderhistorisk Forening's arbejde.

John Larsen

Arbejderhistonlskforening
iHolmegaard
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SFAH's seminar1988

SFAH's seminar 11.-13. nov. 1988 i Andebølle havde emnet »Arbejderbe-
vægelsens bevidsthed og politik efter 1945«,med undertitlen: »Hvor går
arbejderbevægelsenhen«.

Annette Vasström indledte seminaret med et oplæg om »Begrebet livs-

form og dets anvendelighed i arbejderkulturforskningen. Om etnologiske
indfaldsvinkler til studiet af lønarbejderes hverdagspraksis«.A.V. tog ud-

gangspunkt i Thomas Højrups livsformsanalyse, som den er udviklet i hans

bog om »Det glemte folk«. Derudover gennemgik hun Lone Rahbek Chri-

stensens videreudvikling af begrebet, hvor de kvindespecifikke livsformer

også inddrages. A.V. kritiserede livsformsbegrebet for at være teorier ud-

viklet til brug for planlæggere,men uden at afspejle det virkelige liv. Navn-

lig den del af teorien, der angår lønarbejderlivsformen er problematisk,
bl.a. fordi analysen ikke inddrager modsætningerne i lønarbejderforholdet
eller beskæftiger sig med det fællesskab, som er en del af arbejdspladskul-
turen.

I den efterfølgende diskussion blev livsformsbegrebet beskrevet som

udynamisk og ideologisk præget, samt endnu for uudviklet til at kunne bru-

ges til analyser af lønarbejdemes livsform.
"

Ena Hvidberg fortsatte med et eksempel på en undersøgelse,der tog ud-

gangspunkt i livsformsbegrebet. Det drejede sig om en udvidet livsforløbs-

undersøgelse af en række familier i Smørumnedre, som hun havde foreta-

get for Nationalmuseet. Hun viste her gennem beskrivelse af en familie, at

klassebegrebet har ganske vide rammer, og at det var et meget komplekst
billede, undersøgelsen havde givet af den danske parcelhus-arbejderfami-
lie. Hun fandt, at familierne førte en form for respektabilitetskamp, og sat-

te en ære i at klare sig både på arbejdet og i dagligdagen.

Svend Aage Andersen tog udgangspunkt i projektet »Aktuelle kulturbrud i
den danske arbejderkultur 1945-1990«,som han nylig havde påbegyndt.
Blev arbejderkulturen fra 1950'erne integreret i den danske helhedskultur,
eller er der stadig en dansk arbejderkultur?, var problemstillingen. Æn-
dringer i arbejderklassens sammensætningsom følge af den generelle sam-

fundsudvikling, ændringer i arbejdspladskulturen som del af den kulturelle

udvikling og ændringer i familieliv, organisationskultur og fritidsaktivite-

ter er de hovedelementer, der vil blive undersøgt. SAA gjorde rede for en

række foreløbigeteser for periodens karakteristiske træk.

I velfærdssamfundets opkomstårskete en række brud fra kollektiv, soli-

darisk bevidsthed til forbrugerbevidsthed med en mere instrumental hold-

ning til arbejde, fagforening og politik. Det var tiden med øgede forbrugs-
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muligheder, udflytning fra de gamle arbejderkvarterer og en begyndende
fritidsindustri. Marked og medier trængte ind i reproduktionsområdet, der

tidligere var organiseret af familie og arbejderfællesskab. Der blev stadig
mindre brug for arbejderbevægelsensfritidsorganisation og der er opstået
en spaltning mellem arbejderklassens livspraksis og arbejderbevægelsen.
Spørgsmåletom det revolutionære subjekt, behandlet af bl.a. Gorz og Ha-
bermas rokker ved den traditionelle proletariatsopfattelse, og udviklingen
fra 1973 med udskillelse af A, B og C-hold i arbejderklassen kan danne

udgangspunkt for nye opfattelser i arbejderklassens identitet.
I en paneldebat mellem Ritt Bjerregaard, Vagn Oluf Nielsen og Leif

Torpe tog man udgangspunkt i problemstillinger i RB's bog »I opposition«.
RB så et problem i at Socialdemokratiet havde nået sine mål, og glemt at

sætte nye. Samtidig var arbejderklassen smuldret, og den veletablerede

fagbevægelse var ikke i stand til at forhandle løn, og havde derfor kastet sig
over andre opgaver, bl.a. politik, som ikke var fagbevægelsens opgave.

Der var mange udfordringer for arbejderpartierne i den nuværende situ-
ation. Bl.a. hvordan produktionen burde indrettes, miljøet osv. Desuden
var der behov for klarhed om spørgsmålettil Europa. Jo hurtigere arbej-
derklassen kom væk fra nostalgiske forestillinger, jo bedre.

Lars Torpe tog udgangspunkt i velfærdsstatens krise, og fremlagde sine

synspunkter om mulig selvforvaltning i lokalsamfundene, som han var

skeptisk overfor. Endelig efterlyste han en øget solidaritet, som fagbevæ-
gelsen kunne være med til at hjælpe frem.

Vagn Oluf Nielsen erklærede sig i højere grad end RB som centralist.

Mange problemer: indvandrerpolitik, ungdomsarbejdsløshedetc. kan kun

løses ved indgreb fra centralt hold, og han var bange for at decentrale løs-

ninger ville ramme de svage.
Diskussionen bagefter kom især ind på RB,s angreb på fagbevægelsen

og tankerne om selvforvaltning og decentrale løsninger,som vakte almin-

delig skepsis i forsamlingen.
Anette Borchorsts indlæg drejede sig om den udvikling, der er sket for

kvinder på arbejdsmarkedet siden 1945.

Frem til 1945 var det forsørgerideologien, der var velfærdsmålet, med

manden som lønarbejderog kvinden som husmoder. Med den arbejdsmar-
kedsudvidelse, der skete i 1960'erne, opnåede kvinder det selverhverv, der

var både den gamle og den nye kvindebevægelses strategi.
Kvinder frk hovedsageligt arbejde i det offentlige, som samtidig gennem-
førte de nødvendige reformer. Men reformerne var langt fra tilstrækkeli-

ge, og kunne ikke løse skismaet mellem lønarbejdeog børnepasning.I takt

med den stigende erhvervsfrekvens ændredede kvinderne adfærd: de fik
færre børn, skilsmisse bliver hyppigere osv.

En af konsekvenserne heraf er, at køn er blevet en politisk faktor. Der er

en tendens til, at kvinder er mere venstreorienterede end mænd, er mere

mod forurening, a-kraft, og offentlige nedskæringer.Konklusionen var, at

man ikke i Danmark kan sende dem hjem igen. Kvinder er ikke længere
nogen arbejdskraftreserve.
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Niels Finn Christiansen redegjorde for velfærdsstatens forudsætninger,
og tog her udgangspunkt i situationen i 1945, hvor et svækket Socialdemo-
krati ideologisk formulerede sig offensivt i »Fremtidens Danmark«. Ele-
menter her om parlamentarisk demokrati og planøkonomi pegede frem
mod velfærdsstaten.

Først med Marshall-hjælpen og den sammenhængende tilslutning til de

vestlige lande var der skabt forudsætninger for den økonomiske vækst,
som velfærdsprojektetbyggede på. Socialdemokratiet tog klart bestik af

betingelserne for hjælp. NFC beskæftigede sig med konsekvenserne for

fagbevægelsen,der i 1950'erne accepterede en gigantisk omstrukturering.
Instrumentet for denne proces var samarbejdsudvalgene. Tidsstudier og
øget produktivitet var nøglerod i denne rationaliseringsbevægelse.Arbej-
derne skulle selv betale for velfærdsreformen ved at etablere det nødven-

dige økonomiske grundlag. Endvidere var højkonjunkturen fra midt i
1950lerne en nødvendigbetingelse. Ved krisen i 1970'erne, hvor også Soci-
aldemokratiet svækkedes, blev denne sammenhængmellem vækst og vel-
færd brudt.

I diskussionen kom man bl.a. ind på, i hvilken grad opbygningen af vel-
færdsstaten var konfliktfyldt, ligesom modstanden mod tidsstudierne og
de vilde strejker blev diskuteret.

Leif Hansen holdt det sidste indlæg: Hvad betyder den ændrede sam-

fundsstruktur for den politiske bevidsthed?

Ændringerne i efterkrigstidens samfundsstruktur har været omfattende,
mente Leif Hansen. Det gælder både arbejde, famlie/bolig, fritid, uddan-
nelse og opdragelse. Med hensyn til arbejdet har den teknologiske udvik-

ling betydet en differentiering af arbejderklassen i en priviligeret 2/3 og en

underpriviligeret 1⁄3.Familien er blevet tømt for funktioner, den er alene
ramme om rekreation og udfoldelse af følelser. Staten er trængt ind på det
civile samfund, og de lokale netværk er i opløsning.
Ændringerne i fritiden i form af bil, rejser og fjernsyn har betydet en

horisontudvidelse og en fordumnelse - det sidste i den forstand, at en sam-

menhængende erfaringsdannelse hindres. Der bliver tale om en »hver-

dagsbevidsthed«.Lokalkulturer opløses og erstattes af massekultur. Og
endelig dannes normerne ikke længere i lokalområdet, men derimod i in-
stitutionerne. Der bliver i højre grad tale om en opdragelse til fælles nor-

mer.

Solidariteten i samfundet er stadig stærk, men skrøbelig,fordi der må
lånes i udlandet for at finansiere understøttelsen af de svage.

Vanskeligheden består nu i at komme fra den defensive tænkning til en

ny offensiv helhedstænkning,hvor solidariteten er norm. Der sker indivi-
duelle frisættelser, men forarmelse kollektivt- orienteringsløshed,kaldte
Leif Hansen det. Hans bud på vejen frem var erfaringsbaserede og kollek-
tive læreprocesser rettet mod utopien, og ikke den blinde interessevareta-

gelse.
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SPØRGESKEMA

Arbejderhistorie
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

Rejsbygade 1

1759 København V

»Arbejderhistorie«vil med dette spørgeskema søge at skabe et overblik

over den forskning i arbejderbevægelsenshistorie, som finder sted for øje-
blikket. Derved muliggøres en kontakt mellem folk, der arbejder med be-

slægtede emner, således at erfaringer kan udveksles og dobbeltarbejde
undgås.
Skemaerne bedes sendt til Arbejderhistories redaktion og skemaets oplys-
ninger vil blive bragt i næste nummer.

NAVN

ADRESSE

PROJEKTETS TITEL (evt. arbejdstitel)

NÆRMERE BESKRIVELSE AF PROJEKTET

(problemstilling, kildemateriale etc.)

PROJEKTETS ART (speciale, artikel, monograñ etc.)

HVORNÅR PÅBEGYNDTES OG FORVENTES PROJEKTET

AFSLUTTET



ADRESSEFORTEGNELSE FOR BESTYRELSES-, REDAKTIONS-
OG FASTE UDVALGSMEDLEMMER I SF AH, februar 1989

Bestyrelsesmedlemmer
Henning Grelle (formand), Olesvej 9, 2830 Virum ................ ..42 85 33 38
Anette Eklund Hansen, Kirkebjergallé 156, 2600 Glostrup 42 45 04 16
Anna-Birte Ravn, Gertrud Rask Vej 118, 9210 Aalborg SØ 98 14 64 24
Carl E. Andresen, L. Sørensensvej 99/408, 2000 Frederiksberg 31 19 02 49

Margaret Nielsen, Küchlersgade25, 1774 København V ....... .. 31 24 89 44

Johnny N. Laursen, Horsensgade 8, 1. th., 8000 Århus C ...... .. 86 12 50 34

Vagn-Oluf Nielsen, Elmevænget39, 2880 Bagsværd ............. ..42 98 08 04
Morten Thing, Livjægergade41, 2.tv., 2100 Ø .......................... ..31 26 31 89
Lise Skjøt-Petersen, Gørløseparken 48, 3330 Gørløse .......... ..42 27 87 07

Årbogsredaktionen
Svend ÅgeAndersen, Rugbjergvej 32, Stautrup, 8620 Viby J., 86 28 57 30
Niels Finn Christiansen, Lindehøjen 5, 2720 Vanløse ........... .. 31 74 63 33
Hannelene Toft Jensen, Dronningensvej 23, 2000 Kbh. F. 3187 49 96
Hilda Rømer, Ny Munkegade 70,2, 8000 Århus c ................. .. 86 12 89 07

- Hanne Caspersen, Solbjerghave 22, 204, 2000 Frederiksberg .31 87 78 52
Marianne Rostgaard, Geskevej 28, 9000 Aalborg ................... ..98 18 29 61

Arbejderhistorie
Gerd Callesen, Teglgårdsvej341,st.tv., 3050 Humlebæk ........ ..42 19 15 94
Niels Ole Højstrup Jensen, Maglehøjen 2, 4320 Lejre ........... .. 42 38 12 48
A. Walsted, Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 Kbh. K ...33 93 33 88

Lokalhistorieudvalg
Hilda Rømer, (5.0.)
Erik Bartram Jensen, Slesvigsgade 17, st., 8000 Viborg ......... ..86 62 96 02
Annette Vasström, Havremarken 10, 3060 Espergærde ......... ..42 23 1610
John Hansen, Nygade 3, 5500 Middelfart ................................ ..64 4100 81

Udvalget for international arbejderhistorie
Uffe Jakobsen, Ryesgade 74, 4., 2100 København Ø .............. ..3139 98 89
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SEMINAR SEMINAR SEMINAR SEMINAR

SFAH afholder sit årlige seminar

den 17.-19. november

på Kildegården iTisvildeleie

Emnet er

Klasser, køn, hverdagsliv og

politik omkring 1960'erne.

Med dette emne lægger SFAH sig i forlængelse af sid-

ste års tema og diskussioner om ARBEJDERBEVÆ-

GELSENS BEVIDSTHED OG POLITIK EFTER 1945 eller

HVOR GÅRARBEJDERKLASSEN HEN?

Seminaret er lagt tværfagligt an og vil fra forskellige
fags synsvinkel behandle de ændringer, der fandt

sted såvel i de økonomiske og politiske strukturer,
som i hverdagslivet mellem kønnene og generatio-
nerne.

Oplæggene fra sidste års seminar er i lighed med tid-

ligere år samlet i en rapport, der kan købes ca. 1. ok-
:

tober. Dette års oplæg vil ligeledes blive udgivet i en

rapport.

Prisen vil være ca. 55 kr.


