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Lensa Gjedde Olsen

Dialogen der udeblev

Betragtninger over Danmarks Kommunistiske

Partis holdning til Socialdemokratiets ØD-l'orslag
under det andet arbejderl'lertal 1971-73

Spørgsmåletom gennemførelsenaf Økonomisk Demokrati

har gennem de sidste ca. 20 år været centralt for arbejderbe-
vægelseni Danmark Men det har ogsåværet et spørgsmål,
der har været omgivetaf store taktiske og strategiskeuenighe-
der mellem både de politiske arbq'derpanier 0g indenfor fag-
bevægelsen I artiklen Dialogen der udeblev analyseres
DKP's modtagelse af og reaktion på Socialdemokratiets

fremlæggelseaf lovforslag om Lønmodtagernes medejen-
domsret under det såkaldte andet arbejdedlenal fra 1971-

1973.

Århundredetsreform
_

I januar 1973 fremlagde Det danske Socialdemokrati århundredets mest

omfattende lovforslag i Folketinget. Det var loven om »Lønmodtagernes

medejendomsret«,der over en årrække skulle sikre danske lønmodtageres

medindflydelse og medejendomsret til dansk erhvervsliv.l

Efter 13 år med økonomisk højkonjunkturog fuld beskæftigelsemente

Socialdemokratiets ØD-ideologer,at tiden var inde til at realisere det næste

og afgørende skridt i velfærdsstatens reformværk. På grundlag af lønmodta-

gerfonde, finansieret gennem arbejdsgiverbidrag, skulle »den demokratiske

socialisme« indføres gradvist, nærmere bestemt over 27 år.2

Med idéerne om »fondssocialisme« vendte Socialdemokratiet tilbage til

sit reformistiske og socialistiske udgangspunkt,3og da partiet havde parla-
mentarisk flertal* udfordrede socialdemokraterne ikke alene det borgerlige
Danmarks demokratiske sindelag men også partierne på venstrefløjen.
Hvordan skulle Socialistisk Folkeparti, Danmarks Kommunistiske Parti og
Venstresocialisteme forholde sig til denne reform, der fokuserede på en

ændring af de kapitalistiske ejendomsforhold? Skulle man, trods uenighed,
men i erkendelse af den socialdemokratiske hovedstrørnningi arbejderbe-
vægelsen, støtte og påvirkedenne socialdemokratiske »model« for overgan-
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Dialogen der udeblev.

gen til socialisme - eller skulle reformen afvises som værende »afledningaf

klassekampen«?'Hvilken taktik skulle venstrefløjenanvende for at undgåde

to faldgruber: At ende som halehæng til Socialdemokratiet eller at ende

som en politisk sekt, en flok »skrålhalse«, placeret på sidelinien uden at

kunne gøre sig politisk gældende.

Splittelse eller samarbejde?
Forholdet mellem de forskellige strømninger i den internationale arbejder-
bevægelse har haft et væld af former - spændende fra åben krig til frugt-
bart enhedsarbejde.

Under borgerkrigen i Rusland (1917-21)faldt mange mensjevikker for b01-

sjevikkerneskugler -

og omvendt. Men da General Denikin og hans hvide

hære truede sovjetmagten blev mensjevikker og socialrevolutionære befriet

fra fængslerne og hastede til fronten for at deltage i forsvaret af sovjetmag-
ten. Da faren var overstået blomstrede de gamle stridigheder mellem de

forskellige politiske strømninger atter op.
Samme situation gentoges i Tyskland efter Novemberrevolutionen i 1918.

Et par måneder efter den socialdemokratiske regering Ebert/Scheidemann/

Noske i januar 1919 havde sat hæren ind mod det nydannende kommmu-

nistparti og havde akcepteret mordet på partiets ledende medlemmer Rosa

Luxembng og Karl Liebknecht, gik kommunistiske, socialdemokratiske og
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uorganiserede arbejdere sammen og forhindrede efter fem dages kamp det
reaktionære »Kapp Putch« mod den socialdemokratiske koalition.

Disse eksempler på samarbejde er dog snarere undtagelsen end reglen.
Splittelsen i arbejderbevægelsenbanede vej for fascistemes erobring af

magten i tyvemes Italien og i tredivemes Tyskland. Ved det tyske rigsdags-
valg i 11. nov. 1932, kort før nazisternes magtovertagelse, fik det nationalso-
cialistiske parti 33,1% af de afgivne stemmer mens socialdemokraterne og
kommunisteme tilsammen mønstrede 37,3% af stemmerne. Ikke desto min-
dre fortsatte stridighedeme mellem de to arbejderpartier indtil nazistiske
stormtropper fik likvideret partiernes politiske og faglige organer. I Frank-

rig forhindrede Folkefronten dog fascismens sejr. Og under anden verdens-

krig hindrede alliancen mellem Storbritarmien, De forenede Stater, Sovjetu-
nionen og de politisk set brede modstandsbevægelserfascismens sejr i kri-

gen.
Med den kolde krigs udbrud var splittelsen mellem den socialdemokrati-

ske og den kommunistiske strømning atter en realitet. Splittelsen blev ce-

menteret programmatisk, da en række europæiske socialdemokratier under
Socialistisk Internationales koordination reviderede deres principprogram-
mer i slutningen af halvtresserne og begyndelsen af tresserne for at fastslå at

ejendomsspørgsmåletvar løst i det »moderne industrisamfund«. Det danske
Socialdemokratis næsten 50 år gamle marxistisk inspirerede principprogram
fra 1913 blev i 1961 erstattet af det i realiteten borgerlige principprogram Vê-
jen frem.5

Da det danske socialdemokrati med formuleringen af ØD-reformen
vendte tilbage til ejendomsspørgsmålet,bød der sig en enestående chance

og mulighed for DKP til at føre dialog med hovedstrømmen i arbejderbe-
vægelsen på spørgsmåletom ændringen af de kapitalistiske ejendomsfor-
hold. Men øjensynligudeblev dialogen mellem kommunisteme og socialde-
mokraterne. Kommunisterne gik ikke ind i ØD-debatten for at påvirkeog
udvikle ØD-reformen. Derimod afviste DKP reformen og kom uforskyldt
til at indtage samme politiske standpunkt som de borgerlige partier og ar-

bejdsgiverne. DKP kunne således ikke bidrage med nye internationale erfa-

ringer i forholdet mellem kommunister og socialdemokrater.
I det følgendevil vi kaste et lys over begivenhedemes gang for at vurdere,

hvorfor kommunisteme ikke kunne føre dialog med Socialdemokratiet på
spørgsmåletom en ejendomsreform.

EF-afstemningen
I en føljeton i fem afsnit bragt iLand og Folk, november 1972, da Socialde-
mokratiets skitse til lovforslaget om ØD forelå, redegjorde Villy Fuglsang
for kommunistemes syn på ØD-reformen.

Med EF-afstemningen som politisk kontekst betvivler Fulgsang Socialde-
mokratiets reelle hensigter, idet Socialdemokratiet netop havde sikret Dan-
marks medlemskab af EF.

»Er det overhovedet ikke tankevækkende, at vi her støder på den samme

kreds, som var drivlcræfterne bag dansk tilslutning til EF - sammen med



den kapital, hvis magt man angivelig vil begrænse. Og mon de, når alt

kommer til alt, ikke ved, hvad de siger og hvad de vil opnå?«6

Der kan ikke herske tvivl om, at ØD-reformens direkte politiske kontekst

var den enorme splittelse EF-afstemningen havde foranstaltet i Socialdemo-

kratiet. Næppe var EF-flertallet i hus, før Jens Otto Krag overlod statsmini-

sterposten til formanden for DASF, Anker Jørgensen, »en mand med rod i

arbejderbevægelsen«,som LO,s daværende formand Thomas Nielsen ud-

trykte det, da han overfor Krag anbefalede Anker Jørgensen.7Fagforenings-
formanden Anker Jørgensen skulle skabe samling om det parti, EF-spørgs-
målet havde kløvet i to lejre.”Faren for en splittelse var overhængende,og
Socialistisk Folkeparti fiskede i rørt vande.

ØD-reformen var den indrømmelse til fagbevægelsen,der var nødvendig
for at genvinde tilliden i fagbevægelsen.Som den konservative Ninn-Han-

sen udtrykte det, skulle ØD-reformen holde SF »stangen«:

»På Christiansborg viste det sig hurtigt, at Anker Jørgensen ikke ville

modtage opfordringen til et samarbejde med VKR-partieme. Hans opgave
var en helt anden. Han skulle holde SF stangen, og dertil skulle bruges en

politisk sag, der placerede Socialdemokratiet stærkt på arbejdspladserne.
ØD-sagen var allerede i Krags regeringserklæringplaceret som Socialde-

mokratiets nye reformplan.«9

Fuglsangs forbehold overfor ØD-reformen på grund af den politiske kon-

tekst forekommer problematisk. Reformer gennemføres ofte som led i poli-
tiske kompromisser. Således efterlønsreformen fra 1978, der var en indrøm-

melse til Socialdemokratiet fra det liberale parti Venstre. Formodentlig var

det dengang den politiske kontekst - den kortvarige SV-regering - der fik

DKP til at undlade at stemme for efterlønsreformen. DKP,s holdning til ef-

terlønnen må dog have forekommet besynderlig for de tusinder af nedslidte

industriarbejdere, der benyttede reformen til et par rimelige år i otium. Og
endnu mere besynderligt må det have forekommet, at DKP sidenhen har

forsvaret reformen mod borgerlige angreb.
ØD-reformen kom ikke til afstemning i 1973, og fremtiden må vise om

DKP vil stemme imod en ØD-reform, hvis denne eksempelvis kædes sam-

men med indkomstpolitik.'°

Socialdemokratiets venstredrejning
Kommunistemes hovedproblem var tilsyneladende om Socialdemokratiet

havde reelle hensigter med ØD-tankeme.

Fuglsang hæfter sig ved, at en af ØD-tankens ophavsmænd,Vlggo Kamp-
mann, er dén Kampmann, der

»i 1957 gennemførte den usociale ,lov om skattefri afskrivninger' (med
bl.a. ret til den berygtede 'forskudsafskn'vninger' på skibe) og lov om skat-

tefri henlæggelserog investeringsfonds.«“

I følge Fuglsang betød denne lovgivning, at

»byrdenaf milliarder skattekroner« blev flyttet fra »alskens Glistrup'ere og

landsskadelig spekulation over på netop 'arbejdere og andre, der lever af
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løn'. Og hvad der nu igen burde give stof til eftertanke, uden at samfundet
har sikret sig noget som helst til gengæld i nogen form for kontrol og ind-

flydelse på 'kapitaldannelser' og fondsinvesteringer.«

Fuglsang anerkendte ikke, at der op gennem tresserne var sket et opbrud i

og en udvikling af Socialdemokratiets politik.
I forhold til den af Fuglsang fremhævede skattepolitik, erkendte ledende

socialdemokrater at lighedspolitikken, som en omfordelingspolitik via den

offentlige sektor, havde spillet fallit, jvf. Bent Hansens debatbog Vêlstand
uden velfærdEn kritik af det danske klassesamfünd(1969).

Socialdemokratiet havde gjort politiske erfaringer i samarbejdet med »ka-

talysatorpartiet«Socialistisk Folkeparti. Det første arbejderflertals fald, der

i første omgang fremstod som en sejr for højrefløjen i dansk politik - ikke

mindst fordi det var en splittelse i Socialistisk Folkeparti, der havde været

medvirkende til arbejdertlertallets parlamentariske fald - drev i virkelighe-
den Socialdemokratiet politisk til venstre.” Under oppositionsperioden
(1969-71)erkendte flere socialdemokrater, at det ikke kun var de »seks prin-
cipryttere«fra SF men ogsåSocialdemokratiet selv, der var skyld i, at dan-

markshistoriens første arbejderllertal ikke blev brugt, og »den historiske

chance forspildtes«.14Og da den borgerlige VKR-regering i store træk vide-

reførte »socialdemokratisk politik minus fem procent«, var vejen åben for et

opbrud og nye afgørende reformer. En af disse var ØD-reformen, der som

Jens Kampmann skrev, da han opsummerede resultaterne fra Socialdemo-

kratiets kongres i 1969, skulle »klargørehvorved Socialdemokratiet adskiller

sig fra den nuværende regering.«Det var nu ikke længere »knæhaseme«,
»man sigtede efter«.'5

I Viggo Kampmanns selvforståelse (anno 1969)var ØD-reformen en mu-

lighed for at samle »tilslutningfra de ganske mange arbejdere og vælgere,
der samler sig omkring de mindre socialistiske partier til venstre for Social-

demokratiet«.us

Det var ment som en udstrakt hånd til venstrefløjen. 'lle år senere i de-

cember 1972 måtte Viggo Kampmann imidlertid erkende, at der ikke kunne
'

skabes samling omkring ØD på venstrefløjen. I en kommentar i Aktuelt

skrev han:

»Det er meget beklageligt, at de tre arbejderpartier ikke i højere grad kan

vise en vis selvdisciplin i diskussionen om det økonomiske demokrati.«17

Fuglsangs manglende anerkendelse af Socialdemokratiet som en levende

politisk bevægelse,der gør erfaringer, synes her at have klare paralleller til

store dele af venstrefløjensanalyse af Sovjetunionen (indtil 1985)- som en

monolitisk blok uden en arbejderbevægelse,der løbende gør erfaringer og
udvikler sig.

Iønkamp eller medindflydelse på produktionsmidlerne?
Fagforeningsformanden, DKP'eren Jan Andersen, erkendte dog, at det

»nok« var »en fejl, at f.eks. kommunisteme ikke for længst«havde udarbej-
det et alternativt forslag, »der kunne indgåi debatten og vise arbejderklas-
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sen en vej fremad.«18 Andersen kom til at rette bager for smed. Der var

kommunister, der i fagbevægelsensregi løbende havde fulgt og blandet sig i

debatten om ØD. Således fagforeningsformanden Henry Rantzén fra

Skræddemes Fagforening, der ikke led af berøringsangst overfor Socialde-

mokratiet. I et læserbrev i Land og Folk gjorde Rantzén Jan Andersen op-

mærksom på,at Skræddemes Fagforening allerede i 1965 havde rejst forslag
om ikke direkte økonomisk demokrati så om »demokrati på arbejdsplad-
sen«. Det med henblik påDansk Beklædningsarbejderforbundskongres ud-

arbejdede forslag var blevet forevist DKP's faglige udvalg, »men tilsynela-
dende var der ingen interesse for forslaget.«19
Rantzén repræsenterede kræfter inden for DKP der havde en anden

holdning til Socialdemokratiet end de toneangivende faglige folk. Rantzén

ønskede en dialog. Men hvordan skulle dialogen i så fald tackles. Skulle

DKP gå ind i debatten på et grundlag, hvor ØD-reformens spørgsmålstegn
ved ejendomsforholdene blev støttet og påvirketgennem en konstruktiv kri-

tik, eller skulle man konkurrere på »en anden socialisme-model«, der var

mere radikal og gik videre end Socialdemokratiets. På Dansk Beklædnings-

arbejderforbunds kongres i september 1973 holdt Rantzén et indlæg, hvor

han kritiserede »de fleste venstreorienteredeS« negative holdning til ØD.

»Det gælder om at benytte alle muligheder for at få fodfæste i samfundets

og arbejdsgivernes instanser«'*'*0

og denne taktik blev konkretiseret i et nyt indlæg

»arbejderne skal gå med også omkring ØD for at opnå de bedste positio-
ner - men hele tiden med det formål at overtage produktionsmidleme.«21

Og i Land og Folk kritiserede Rantzén DKP's holdning til Socialdemokrati-

ets forslag for at »være valen«. DKP burde i stedet gå ind i diskussionen og

give ØD-reformen et »revolutionært indhold«.

»Når kommunistemes traditionelle fremgangsmådeikke har slået til i

Danmark og det øvrige Vesteuropa, trods kapitalistisk undertrykkelse og

magtmisbrug, er der grund til at undersøge hvad årsagenhertil er, og hvad

der kan ændres og tilføjesaf nyt. Her kommer foreteelser som 'demokrati

på arbejdspladsen, og 'økonomisk demokrati' ind i billedet.

Kommunistemes holdning til demokrati på arbejdspladsen har været

valen. De skulle forlængst have ført forslag herom, der havde været accep-
table for arbejderne. I stedet for er det nu LO og Socialdemokratiet der

fremfører forslag og betænkningerder er diskutable, men som arbejderne
sandsynligviskommer til at arbejde under.

Imidlertid bliver det kommunister og andre venstreorienterede der må

give socialdemokraternes og LO's forslag og love et revolutionært ind-

hold, fremfor det reformistiske, som er tiltænkt fra socialdemokraternes

side! Foruden 'økonomisk demokrati' må der også kunne lovgives om 'de-

mokrati på arbejdspladsen' om forholdene iselve arbejdsprocessen«”

Men Rantzéns dialogbestræbelservar ikke de toneangivende i Danmarks

Kommunistiske Parti. Den typiske holdning til ØD på fagbevægelsensvenstre-

fløj (SFiere og DKP'ere adskilte sig ikke her) var en afvisning af reformen.



I en stort opsat artikel i Land og Folk under overskriften »Økonomisk de-
mokrati -

ny tvungen opsparing«lagde kommunistiske og folkesocialistiske

fagforeningsfolk afstand til den foreløbige skitse til det ØD-forslag,der se-

nere blev fremlagt som lovforslag.Med argumenter som »DO-fonnandens

anbefaling gør mig betænkelig«(Holger Foss), »V1 skal ikke købe de værdi-
er vi selv skaber« (Ove Peitersen) og »Ikke en pind videre frem mod indfly-
delse« (Robert Høfler)”blev der sendt klare signaler til Socialdemokratiet.
Man ønskede ikke dialogen. I stedet for det politiske enhedsarbejde med
Socialdemokratiet valgte kommunisteme den tilsyneladende sikre tilværelse

omkring lønkampen,der er ligesåevig, som den er udsigtsløs.Og Socialde-
mokratiet kunne ikke opfatte det anderledes end, at fagbevægelsensven-

strefløjvar blevet frustrerede over at blive overhalet venstre om.

»Man får det ubehagelige indtryk, at de to mindre arbejderpartier ligesom
er lidt kede af, at Socialdemokratiet for en gangs skyld er kommet først
med en god tanke med et socialistisk indhold.«7*

Erfaringerne med »demokrati på arbejdspladsen«
Teoretisk var DKP's afvisning af ØD-reformen begrundet i en anden »mo-

del« for vejen til socialisme. Således kritiserede Fuglsang ØD-reformens
»småborgerligeidéer om gradvist at købe sig fri af kapitalismens sociale

ulighed, udbytning og magtmisbrug i stedet for at føre organiseret klasse-

kamp«.” I stedet for lønmodtagerfondenesgradvise opkøb af dansk er-

hvervsliv opstillede Fuglsang følgende »kendsgerning«for klassekampens
betingelser:
»Hverken økonomisk eller politisk demokrati afgøres af et enkelt forslag
eller på enkelte områder. De udgør en helhed: et kompleks af demokrati-
ske forholdsregler på alle samfundslivets afgørende områder ud fra den

kendsgerning: at ligesom forudsætningenfor, at arbejdernes andel af den
økonomiske samfundskage øges, er, at kapitalens andel mindskes, sådan
kan arbejderklassens demokratiske rettigheder kun øges i takt med at stor-

kapitalen trænges tilbage.«26

Med henblik på at trænge storkapitalen tilbage og begrænse »nogle få kapi-
talisters ejendomsret og rådighedover landets økonomiske, produktive og
råstofmæssigenøglestillinger«27formulerede Fuglsang en række faglige
krav: .

- sikkerhed for arbejdernes sikkerhedsrepræsentanterog anerkendelse af

deres rolle som demokratiske repræsentanter for arbejdernes rettigheder
- oprettelse af virksomhedsnævn med sådanne beføjelser,at de betyder et

virkeligt brud med arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet
- anerkendelse af strejkeretten.

Men hvem førte Fuglsang dialog med? Det kunne næppe være de socialde-
mokratiske arbejdere der i fagbevægelsenhavde fulgt ØD-kravets tilbliven.
I Lois selvforståelse måtte Fuglsangs forslag kun kunne opfattes som et til-

bageskridt i forhold til gjorte erfaringer. Op gennem tresserne havde såvel
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Socialdemokratiet som LO ført en omfattende diskussion om indførelse af

»demokrati på arbejdspladsen«Det politiske demokrati måtte ikke stoppe
ved fabriksporten og dér afløses af uoplyst enevælde. Derfor skulle der på
alle større virksomheder indføres et »industrielt demokrati« Hele spørgs-

målet havde en fremtrædende plads på Socialdemokratiets kongres i 1965

samt på LO-kongressen i 1967, hvor LO,s debatoplæg, den såkaldte »røde

betænkning«Demokrati på arbejdspladsen, blev vedtaget. I følge »den røde

betænkning«skulle arbejderne tages i samråd og have medindflydelse på
virksomhedernes økonomiske dispositioner, produktionsmålog produk-
tionstilrettelæggelse.Desuden skulle de sikres medindflydelse på rent loka-

le arbejds- og velfærdsforhold.

Da der i 1970 blev indgåeten samarbejdsaftale mellem Dansk Arbejdsgi-
verforening og LO om »industrielt demokrati« måtte fagbevægelsensande,
at aftalen på ingen måde indfriede fagbevægelsensforventninger til den øn-

skede medindflydelse på virksomhedsledelsen. Der bredte sig derfor en sti-

gende erkendelse af, at arbejderbevægelseningen vegne kom med det indu-

strielle demokrati uden at have »kapital«i ryggen. På L0”s kongres i 1971

resulterede disse erfaringer i, at ØD-udvalgets rapport om »Økonomisk

Demokrati« vedtoges. I rapporten hed det bl.a. at »indflydelsenpå selve le-

delsesfunktionen og bestræbelserne på at få andel i ejendomsretten«»gen-

sidigt understøtter hinanden«.
I et interview i skriftrækken Krise og utopi små ti år senere beskriver LO-

forrnanden Thomas Nielsen hvorledes de »utilstrækkelige«resultater i kam-

pen for »industrielt demokrati« førte til kravet om »Økonomisk Demokra-

ti«.

»- Ja, vi har jo helt tilbage til besættelsestiden 1940-45 arbejdet på at få

indført industrielt demokrati. (...) Vi har fået lavet en række aftaler igen-
nem disse år, først og fremmest igennem samarbejdsaftaleme og revisio-

neme af dem, men det har vist sig at være absolut utilstrækkeligt.Det har

vist sig, at man nødvendigvismå have indpas i den økonomiske side af sa-

gen. Så derfor har vi med udgangspunkt i en diskussion på vores kongres i

1967 udarbejdet et forslag til økonomisk demokrati, som blev næsten en-

stemmigt vedtaget på LO-kongressen i 1971. Og vores forslag til økono-
misk demokrati bygger klart og tydeligt på medejendomsret til produk-
tionsmidleme, så lønmodtageme igennem medejendomsretten kan få

medindflydelse på deres daglige tilværelse på virksomhederne.«28

Når ØD-kravet blev formuleret som en videreudvikling af erfaringerne med

»industrielt demokrati« eller »demokrati på arbejdspladsen«kan dét at rej-
se faglige krav som et alternativ til ØD vel næppe karakteriseres som et for-

søg på at føre dialog med Socialdemokratiet. Der er snarere tale om en af-

ledning af debatten.

Overenskomstsituationen i 1973

For fagforeningsformanden for metalarbejderne i Lyngby, DKPieren Jørgen

Jensen, kom det af »regeringen«»påtvungne«ØD-forslag på et »meget

uheldigt tidspunkt«



»Uanset hvad man siger, så vil arbejdsgiverne bruge skitsen i diskussionen
om fornyelsen af overenskomsteme. Det kan få meget alvorlige følger for
en ordentlig overenskomstfomyelse.«2°

Og med en »ordentligoverenskomstfomyelse«mente Jørgen Jensen natur-

ligvis en indfrielse af de lønkrav, der var rejst rundt omkring på arbejdsplad-
serne.

Jørgen Jensen fik helt og aldeles ret i sin vurdering af ØD-refonnens ind-
virken på overenskomstforhandlingerne. ØD-reformen kom i allerhøjeste
grad til at påvirkeoverenskomstforløbet.

Da Dansk Arbejdsgiverforening den 16. marts 1973 forkastede Sigurd
Wechselmanns forligsskitse påtvangarbejdsgiverne det danske samfund den

største arbejdsmarkedskonfh'kt siden 1936. Og da de selvsamme arbejdsgive-
re 20 dage senere enedes med LO om en mæglingsskitse,der blot syntes at

være en teknisk bearbejdelse af den oprindeligt forkastede, stod det klart,
at overenskomstsituationen måtte handle om andet og mere end de fem
millioner der havde skilt parterne.30

Det må således stå til troende, at DA for en sølle 10-øres skyld kastede en

kvart million arbejdere ud i en konflikt, der kostede det danske samfund en

halv mia. kr. og som lagde en økonomisk byrde på arbejdsgiverforeningens
medlemmer i form af ekstrabidrag til konfliktfonden.

Storkonflikten havde da ogsået andet og klart politisk formål.
Den skulle sætte en stopper for fagbevægelsens»dobbeltspilpå den poli-

tiske og faglige front«,31 Som DA's formand Leif Hartwell udtrykte det i 0k-

tober 1972, kunne arbejdsgiverne ikke acceptere at føre overenskomstfor-

handlinger med LO »med en efterfølgende lovgivning om økonomisk de-

mokrati hængende over hovedet.«32 LO skulle ikke både benytte regerings-
magten med arbejderflertallet og overenskomstforhandlingerne til at gen-
nemføre arbejdsgiverfjendske reformer (som dagpengereformen og ØD).

Den hårde kurs i overenskomstforhandlingerne skulle med andre ord

markere, hvor grænsen gik for den socialdemokratiske arbejderbevægelses
reformpolitiske initiativer. Og fagbevægelsenforstod alvoren, da Storkon-

flikten brød ud. DASF's nye formand Ejler Sønder udtalte, at det var hans

faste overbevisning, at arbejdsgiverne bevidst havde satset på en konflikt,
for at få indflydelse på regeringens reformudspil.

»Arbejdsgivernehar gang på gang under de seneste dages forhandlinger
forsøgt at få LO til at indgåpolitiske håndfæstninger,der ville tilsidesætte

sociale forbedringer, som regeringen har gennemført og vil gennemføre.
Det gælder først og fremmest dagpengereformen, som skal træde i kraft 1.

april, samt forslaget om økonomisk demokrati. Det er således arbejdsgi-
vernes ansvar, at storkontlikten kommer til udbrud.«33

Og i sin beretning til LO's repræsentantskabsmøde i maj 1973 fremførte
Thomas Nielsen at »kernepunkteti arbejdsgivernes holdning«til overens-

komstsituationen var »at drive et politisk spil som i sidste instans havde til

formål at vælte den socialdemokratiske mindretalsregen'ng«.34LO-forrnan-

den omtalte endvidere et protokollat, arbejdsgiverne havde fremført i slut-
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Illustration fra socialdemokratisk materiale om ØD-reformer.

fasen af forhandlingerne. Hensigten med protokollatet var at stadfæste op-

givelsen af lovforslaget om økonomisk demokrati.

»Det skal nævnes, at arbejdsgiverne i den sidste fase af forhandlingerne
over for LO fremkom med et krav om et protokollat, som i mange år

fremover skulle betyde opgivelsen af regeringens forslag om gennemførel-
sen af økonomisk demokrati. Så stærk var arbejdsgivernes frygt for dette

forslag, at de ville gøre alt for gennem utraditionelle metoder at søge at få

fagbevægelsenmed til at øve indflydelse på regeringen og folketinget for

at få stoppet eller i hvert fald udsat gennemførelsenaf økonomisk demo-

krati«35.

Fagbevægelsenhavde svaret »klart nej« til protokollatet, men indvilligede

dog i at underskrive et protokollat, der ikke direkte omtalte ØD. Dette pro-

tokollat, der omhandlede »det fremtidige samarbejde«mellem DA og LO,

indebar, at »alle spørgsmål,som vedrører arbejdsmarkedets parter, indgå-
ende drøftes mellem dem« »inden politiske beslutninger iværksættes«.“

For Dansk Arbejdsgiverforening var der ingen tvivl om, at protokollatet
var en sejr. På foreningens generalforsamling i juni 1973 sagde formanden

Leif Hartwell i sin beretning at
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»Arbejdsgiverforeningengik ud af konflikten med en større indflydelse på
arbejdsmarkedets forhold, end vi har haft det sidste par år.«37

Og overfor skeptikere blandt foreningens medlemmer klargjorde en leder i

Arbejdsgiveren, hvilken faktisk indflydelse protokollatet fik for ØD-refor-
mens skæbne. ØD-spørgsmåletskulle gennemdrøftes med såvel LO som

DA inden det k0m »til politisk behandling«.
»Alt i alt ser det ud til, at LO og regeringen har fået stemmegatlen i bor-
det og erkendt, at de på en række områder må prøve at finde en fælles
grundtone med Dansk Arbejdsgiverforening. Protokollatet har vist sin be-
rettigelse.«38

Storkonflikten markerede således, hvor borgerskabet i 1973 ønskede at
trække den »usynligegrænse« i det borgerlige demokrati. Blev den hellige
private ejendomsret til produktionsmidleme antastet var det slut med politi-
ske reformer, selv om der eksisterede et parlamentarisk flertal for dem.

Arbejderflertallet sprænges
Overenskomstforløbet samt en veritabel ideologisk hetz mod ØD-reformen
fra de borgerlige partiers og forskellige arbejdsgiverorganisationers side før-
te til usikkerhed og vaklen indenfor Socialdemokratiets rækker. Der kom

»Slingeri ØD-valsen«, og desillusionen bredte sig i Socialdemokratiet. Ue-

nigheden kulminerede da en borgerlig fløj, (der hele tiden havde været

modstandere af ØD-reformen),brød ud af Socialdemokratiet den 6. no-

vember 1973, og med Erhard Jacobsen i spidsen stiftede partiet Centrumde-
mokrateme. Med partiets splittelse mistede regeringen sit parlamentariske
grundlag og måtte udskrive valg. Ikke overraskende blev nyheden om val-

gets udskrivelse modtaget med klapsalver på Københavns Fondsbørs.
Dansk erhvervsliv havde undgåetrealiseringen af »århundredets reform« og
den socialdemokratiske vej til socialismen havde lidt et historisk nederlag.

Folketingsvalget den 4. december gav det største vælgerskred nogensinde
i dansk parlamentarisk historie. Omkring 372.000 vælgere forlod Socialde-
mokratiet og Socialistisk Folkeparti - heraf gik over 300.000 vælgere til de

borgerlige partier. For Socialdemokratiet var valget en katastrofe. Partiet
blev reduceret med en tredjedel og nåede derved ned på samme niveau som

ved århundredeskiftet.

Danmarks Kommunistiske Parti ñk derimod et politisk come back og
kom i Folketinget for første gang i tretten år.39Men partiets sejrsrus drukne-
de i det sorte kabinet. Og spørgsmåleter, hvad DKP kunne bruge sit politi-
ske come back til, når sammenhængendet skete under var i et historisk ne-

derlag for arbejderbevægelsenshovedstrømning.Med det yderste højres
jordskredssejr stod det klart, at arbejderbevægelsenhavde lidt et stort poli-
tisk nederlag. ØD-reformen forsvandt fra den politiske dagsorden for først
at vende tilbage seks år senere i en langt mindre ambitiøs udgave.



Reformismens dilemma

For et erklæret refonnistisk parti som Socialdemokratiet var »den usynlige
grænse« for det borgerlige demokratis udviklingsmuligheder netop den

grænse, der stillede spørgsmålved partiets strategi. Turde socialdemokra-
terne føre kampen for en ejendomsreform igennem på trods af den udemo-
kratiske borgerlige modstand eller ville partiet vælge retræten?

Under alle omstændigheder måtte Socialdemokratiets dilemma komme
som en kærkommen udfordring for et parti, der som Danmarks Kommuni-
stiske Parti er erklæret uenig i Socialdemokratiets reformistiske strategi.
Reformismens dilemma kom på dagsordenen i 1973.

For kommunisterne var det en enestående chance til at bibringe de soci-
aldemokratiske arbejdere en erfaring, som ville stille kommunisteme stærkt

i dansk politik. Analysen af de reformistiske illusioner om at »gradvistkøbe
sig fri af kapitalismens sociale ulighed, udbytning og magtmisbrug i stedet
for at føre organiseret klassekamp«,jvf. Fuglsang, havde jo vist sig at være

rigtig. Det danske borgerskab havde med næb og klør bekæmpet Socialde-
mokratiets »socialiseringsbestræbelser.«Men hvordan skulle denne erken-
delse af klassekampen udvikles, når DKP,s teoretiske kritik af ØD-refor-
men blev begrundet i, at ØD var i »storkapitalensinteresse«. I en kongres-
resolution fra 1973 fremførte partiet at ØD-reformen ikke ville

»føre til nogen styrkelse af lønarbejdernesstilling over for storkapitalen.
Det vil tværtimod virke som en statsmonopolistisk metode til at stille en

ekstra del af lønnen til rådighedfor monopolemes kapitaldannelse.«40

Reformen ville oven i købet styrke storkapitalen gennem nye investerings-
muligheder.

»Forslagene om indførelse af arbejderfonds betyder for storkapitalisterne
nye investeringsmuligheder,mens fondene skal betales af arbejderklassen
gennem forstærket udbytning.«41

Hvordan skulle DKP forholde sig til ØD?
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Og hvordan skulle DKP kunne diskutere Socialdemokratiets strategi i rela-

tion til ØD-erfaringerne fra overenskomstforløbet (og dermed drage poli-
tisk fordel af Socialdemokratiets reformistiske begrænsninger),når partiet
fra starten af havde afvist at støtte ØD-reformen bl.a. fordi denne reform

om en ændring af de kapitalistiske ejendomsforhold kom på tværs af Jørgen
Jensens ønske om en god overenskomst, der kunne indfri »arbejdspladser-
nes lønkrav«.

»Drop ØD og kræv to kroner mere i timen« måtte nødvendigvisvære

den erfaring, der kunne udledes af DKP,s »dialog«med Socialdemokratiet

om ØD. For arbejderbevægelsenmåtte »den snævre faglige kamp«,»syndi-
kalismen«, »trade-unionismen«, (kært barn har mange navne) således frem-

stå som DKP,s udspil og løsningpå den socialdemokratiske arbejderbevæ-

gelses politiske nederlag med ØD-reformen.

Gennem resten af 70'erne fortsatte DKP ad den fagligt orienterede vej,
uden at føre dialog (og politisk enhedsarbejde) med LO og Socialdemokra-

tiet om de forskellige udspil til OD-ordninger, som svar på den økonomiske

krise. Ved folketingsvalget i december 1981 kulminerede den fagligt oriente-

rede linie. Partiet førte en valgkamp, med hovedvægten lagt på snævre fag-

lige lønkrav. »Et kryds på K er et ja til mere i din lønpose« var et af korn-

munisternes dominerende valgslogans. Den snævre faglige linie skelnede ik-

ke mellem de politiske udspil, der kom fra henholdsvis Socialdemokratiet

og de borgerlige partier til løsning af den økonomiske krise. Således blev

valget mellem Socialdemokratiets helhedsplan og VK-planen i en leder i

Land og Folk fremstillet som værre end valget mellem pest og kolera.

»Det er ikke valget mellem alternativer, som man har prøvet at bilde os

ind. Det er ikke engang valget mellem pest og kolera, som det har været

sagt. Nej, når du vælger det ene, så vælgerdu ogsådet andet.«42

Kommunisternes mangel på dialog med Socialdemokratiet rejser for alvor

spørgsmåletom det er muligt at gennemføre en ejendomsreform uden at

der forinden i arbejderbevægelseneksisterer en enhed på spørgsmålet.Vil

en splittet arbejderbevægelseoverhovedet kunne gennemføreen reform af

en sådan betydning. Der hviler et tungt ansvar på DKP og den faglige ven-

strefløjsholdning til Socialdemokratiets ØD-reform.

Noter

1. Selve ØD-debatten startede allerede i 1969 da Dansk Smede- og Masldnarbejderforbund

(idag Dansk Metalarbejderforbund)fremlagde og vedtogforslagetom meæstetudbyttede-
lingmellem arbejde og kapital. Forslaget, der var udarbejdet af forhenværende statsminister

Viggo Kampmann, byggede på princippet om obligatorisk overskudsdeling. »Medarbejder-

kapitalen«skulle være kollektivt ejet og placeret i de enkelte virksomheder samt i ni bran-

chefonde.

Et LO-udvalg med forhenværende finansminister Henry Grünbaum som formand udar-

bejdede året efter det ØD-forslag, der senere dannede grundlag for Socialdemokratiets

lovforslag fra 1973. LO-forslaget, der vedtoges med overvældende flertal på LO-kongres-
sen i 1971, opererede med et finansieringsgrundlagbyggendepå lønsummen i de enkelte
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virksomheder, og modsat Dansk Smede- og Maskinarbejderforbunds ni branchefonde

skulle lønmodtagerkapitalenforvaltes af en central fond.

Ifølge beregninger foretaget af det regeringsnedsatte udvalg (med bl.a. repræsentanter fra

LO og DA) ville lønmodtagerfondene kontrollere halvdelen af dansk erhvervsliv i løbet af

ca. 27 år, jvf. rapporten Udvalget om lønmodtagemesmedejendomsret: Lønmodtagemes
Medejendomsret (1978),Bilag 5, p.441, 'Iabel 4.

Jvf. analysen af ØD som en »socialistisk reformistisk strategi« i Anders Laubjerg og Iensa

Gjedde Olsen: ØD - den socialdemolauu'ske vej til socialisme, (1984),pp.65-75.
Politisk var der flertal for reformen, idet Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti samt

det grønlandskefolketingsmedlem Moses Olsen tilsammen mønstrede et flertal.

I en kommentar til Socialdemokratiets nye principprogram skrev socialdemokraten Jørgen
Paldam meget sigende: »Ejendomsrettener fra den piedestal Stauning anbragte den på,
blevet flyttet ned på linie med valgret og alderdomsunderstøttelse.« (Jørgen Paldam:

»Ejendomsret - privilegium eller forpligtelse«,i KB. Andersen m.fl: Idé 0g hverdag, Kø-
benhavn 1961,p.53.)
Villy Fuglsang: »Økonomisk demokrati - 1: Forbrydelse og/eller dumhed«, Land og Folk,
21. nov. 1972.

Thomas Nielsen i TV-Aktuelt, foråret 1979.
'

Styrkeforholdet mellem FIF-tilhængereog modstandere i fagbevægelsenafspejledes bl.a.

på Lois ekstraordinære kongres i maj 1972 om dansk tilslutning til EF. Med 524 stemmer

mod 406 vedtog kongressen en resolution for tilslutning til EF. Den store modstand betød,
at LO ikke ville yde økonomisk støtte til Socialdemokratiets pro-EF-kampagne. Derimod

modtog Socialdemokratiets pro-EF-kampagne indirekte økonomisk støtte fra dansk er-

hvervsliv. Den daværende formand for Industrirådets erhvervspolitiske udvalg, Nils Foss,
har beskrevet, hvorledes han i september 1972, efter en »foruroligendeopinionsundersø-
gelse«iBørsen, der pegede på et flertal mod EF, kontaktede Jens Otto Krag. Da en tilslut-

ning til EF stod og faldt med Socialdemokratiets vælgere,tilbød Nils Foss økonomisk støt-

te til partiets kampagne. Efter samråd med partifællermeddelte Krag, at partiet ikke kun-

ne tage imod penge fra erhvervslivet, men at der iøvrigt var stillet en række annoncefor-

slag til EF-kommitéen... Foss blev præsenteret for disse annonceudkast, der henvendte sig
til socialdemokratiske vælgere.Han kontaktede herefter en række erhvervsvirksomheder

med opfordring til at støtte EF-kommitéen, ogii løbet af tre dage blev der indsamlet godt
en million kr., Nils Foss: Hvorder handles, pp.174-175.
Erik Ninn-Hansen: Syvår for VKR, p.220
I Socialdemokratiets »Helhedspakke«fra 1979 var ØD, iform af en overskudsordning kæ-
det sammen med indkomstpolitik.
Villy Fuglsang: »Økonomisk demokrati - 1: Forbrydelse og/eller dumhed«, Land og Folk,
21. nov. 1972.

Ibid.

Klaus Kellmann skriver fejlagtigt iDie komunirtischen Parteien in Westewvm. Entwicklung
zur Sozz'aldemolautie oder Sekre? (1988),at et nyt arbejderflertal efter første arbejdertlertals
fald »havde lange udsigter«,(p.46). Et nyt arbejdertlertal var allerede en realitet tre år ef-
ter.

Leder iLøn og Virke, nr. 24, december 1967.

Verdens Gang, nr. 7, november 1969.

Viggo Kampmann: Økonomisk demo/anti, (samme som Dansk Smede- og Maskinarbejder-
forbunds forslag om Lovfæstetudbyaedelingmellem arbejde og kapital), p.19.
Viggo Kampmann: »Vil SF gåkapitalistemes ærinde«,Aktuelt den 15. december 1972.

Jan Andersen: »Dilettantisk forslag«,Land og Folk, den 14. november 1972.

Henry Rantzén: »Økonomisk demokrati og socialisme«, Land og Folk, den 7. december

1972

Kongrespmtakol,Dansk Beklædningsarbejderforbundog BeklædningsarbejdemesArbejds-
løshedskasse, 31. Kongres, 16.-20. september 1973, p.36.
Ibid., p.40.
Henry Rantzén: »Skræddemes økonomiske demokrati og socialismen«, Land og Folk, den

9. januar 1973.
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»Økonomisk demokrati- ny tvungen opsparing«,Land ogFolk, d.18.-19.november 1972.

Viggo Kampmann: »Vil SF gåkapitalistemes ærinde«,Aktuelt den 15. december 1972.

Villy Fuglsang: »Økonomisk demokrati - 2: Formuedanneber i arbejderhånd- grænseløst
vrøvl«,Land ogFolk, 22. nov. 1972.

Villy Fuglsang: »Økonomisk demokrati - 5: Et godt valggrundlag«,Land og Folk, 28. nov.

1972.

Ibid.

Inger Christensen m.fl. Demokrati, Et temanummer om demokrati, skriftrækken Krise og

utopi, 1980, p.57.
»Økonomisk demokrati -

ny tvungen opsparing«,Land ogFoIk, d.18.-19.november 1972.

I den nye mæglingsskitsehavde DA sparet fem millioner kr. ved at en forhøjelse af dyr-
tidsportionerne fra 30 til 40 ører blev udskudt et halvt år.

Arbejdsgiveren,nr.4, 1973, p.5
Leif Hartwell iM Politik nr.10, 1972, p.20.
Information, d. 20. marts 1973.

Fomiandens mundtlige beretning ved LO's repræsentantskabwnødeden 16. maj 1973 i Falken

Hus, pp.5-6.
Ibid.

DamkArbejdsgivenbrenings årsberetningI. maj 1972-30. april 1973, p.25.
Arbejdsgiveren,nr.12, 1973, p.8.
Arbejdsgiveren,nr.12, 1973, p.5.
Partiet var dog repræsenteret en kort periode af Hanne Reintoft, da hun brød med Ven-

stresocialisteme og meldte sig ind i DKP.

DKP: Til kamp mod storkapitalen - for arbejderklassen, for socialismen, (i Progrumamling
1952-74, (1975),p.62.
DKP: Synspunkza om økonomisk demokrati, 1973.

Leder iLand ogFolk, den 5.-6. december 1981.

Abstract. Gjedde Olsen, Lensa: The dialogue which never happen-
ed. The position of the Danish Communist Party on the Social De-

mocratic proposals for Economic Democracy at the time of the Se-

cond parliamentary labour majority 1971-73. Arbejderhistorie 35

(1990).

The question concerning economic democracy, as profit sharing has

been called by the Danish labour movement, has been a major issue

for the past 20 years. During the years 1971-1973, the political par-
ties associated with the Danish labour movement held the majority
in parliament, and a Social-Democratic minority government was in

power. In this political situation, the Social Democrats proposed a

law on employee co-ownership to the means of production and

profit sharing. In her article, Lensa Gjedde Olsen analyses the

negative reactions of the Danish Communist Party (DKP) to this

bill, which eventually failed to achieve the necessary majority of

votes in parliament. In 1984, Lensa Gjedde Olsen co-authored a

book on employee oo-ownership and proñt sharing with Anders

Laubjerg, called “ØD - den socialdemokratiske vej til socialisme”

(Profit sharing - the Social Democratic way to socialism).



Aleksandr Kan

Den danske arbejderbevægelse
og Nikolaj Bucharin

NI. Bucharin, en af de ledende bolsjevikker (»partietsynd-
ling«)og en stor teoretisk begavelse,opholdt sig nogle år un-

der 1. verdenskrig i Stockholm og Oslo. Under opholdet i

Sverigehavde han ogsåkontakt med den danske socialistAl-

fred Kruse. Aleksandr Kan, der tidligerehar skrevet om Bu-

charin i Norge og Sverige,analyserer her hans forbindelser til

danske socialister og hans indflydelsepå den tidlige danske

kommunisme. Det er et lidet flatterende billede af en person,
som ellers altid fremstilles som sympatisk.Alt i alt spillede
Bucharin dog en mindre rolle i Danmark end i de nordiske

nabolande.

Den fremtrædende sovjetiske politiker og nationaløkonom Nikolaj Bucha-

rins (1888 - 1938) totale rehabilitering har intensiveret den videnskabelige
interesse også for hans internationale aktiviteter, ikke mindst i og omkring
Skandinavien; dette skyldes bl.a. at hans biografier ikke kommer ind på det-

te punkt. Generelt havde Bucharin langt mindre at gøre med den danske

arbejderbevægelse og danske forhold end med de andre nordeuropæiske
lande (bortset fra Island). Alligevel er det i lyset af de karakteristiske for-
hold såvel i det danske socialdemokrati som i den kommunistiske bevægel-
se, men ogsåpå baggrund af Bucharins politiske udvikling og tragiske skæb-
ne, interessant at belyse danskernes holdning til ham.

Bucharin kom til Norden via Norge i sommeren 1915 og slog sig ned i

Stockholm. Efter råd fra Lenin afslog Bucharin det tilbud, han fik fra den

kendte tysk-russiske socialdemokrat Parvus om en stilling ved dennes social-

videnskabelige institut i København. I Stockholm lærte han bl.a. den danske

eksilsocialist Alfred Kruse at kende og øvede stærk indflydelse på ham i ret-

ning af intemationalisme og direkte bolsjevisme. Dette kunne få stor betyd-
ning i retning af en radikalisering af det danske socialdemokrati. Det lykke-
des Bucharin og hans meningsfæller,først og fremmest Kruses anden ven,

Jun'j Pjatakov, at overtale Kruse til at opbygge en venstre-zimmerwaldistisk

intemationalistisk gruppe i Danmark. På dette sted forekommer det passen-
de at gengive, hvad Kruse i sine senere erindringer skrev om Bucharin. I sin
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nekrolog (det syndikalistiske »Arbejdet«12. feb. 1937) over Pjatakov, der

netop var blevet henrettet af Stalin, tav den storsindede dansker om de ube-

hagelighederl, som Bucharin havde påførtham, og udtrykte »sin taknemme-

lighed over mindet om fortidens kammeratskab«. Det var Bucharin, der
havde interviewet Kruse senest i oktober 1915 i Stockholm straks efter hans

første Ruslandsrejse i opdrag af Stockholms-bolsjevikkeme. Kruses infor-

mationer blev nedskrevet af Bucharin og redigeret af Lenin selv og tryktes
iflg. hans senere meddelelser i den russiske Geneve-avis »Socialdemokrat«.

Faktisk nævner Lenin i sine trykte breve fra efteråret 1915 kun én gang, at

»man fik meget vigtige og nyttige informationer fra Rusland«; netop disse
informationer fylder to sider i den bolsjevikiske avis »Socialdemokrat« nr.

47 fra 13. oktober 1915. En signatur savnes, men dette var helt naturligt: man

ville ikke oplyse om sine kilder.2

I 1915/16 havde Kruse hver dag været på besøg hos Pjatakov og Bucharin,
der boede sammen i Stockholm. Bucharin ringede ofte til ham for at invite-
re ham på besøg. I timevis diskuterede man den russiske revolution og ver-

densrevolutionen. Kruse huskede Bucharin som et temperamentsfuldt men-

neske, der samtidig var en matematisk klart tænkende teoretiker. Kruse la-

der os kun indirekte få et indblik i Bucharins menneskelige underlegenhed
overfor Pjatakov, idet han kun understreger Pjatakovs »fine menneskelige
egenskaber«.Den unge Bucharin virkede på Kruse, som også på Lenin

(»Partietskæledægge«)som en charmør. Det var Kruse, der på den svenske

venstresocialistiske arbejderfredskongres i Stockholm, marts 1916, læste den

bolsjevikiske hilsen op, som Bucharin havde givet ham.3 Det var ogsåKruse,
der offentliggiorde det eneste forsvarsskrift til fordel for de dømte svenske-

re og russere (d.v.s. ogsåBucharin, som blev udvist til Norge), efter at han

selv var blevet udvist til Danmark.4

For forfatteren af denne artikel er Kruse-affæren, som er velbeskrevet i

litteraturen, kun af betydning for så vidt som den belyser den objektivt set

hæmmende virkning, som Bucharin i disse brydningsårhavde på den radi-

kalisering af den danske arbejderbevægelse,som bolsjevikkeme selv ønske-

de at fremme. Efter selv - stadig i Norge - at have foretaget en foreløbig
undersøgelse af sagen, mens Kruse selv ikke var til stede, kom Bucharin til

den nøgterne konklusion, at Kruse »blot havde været et ufrivilligt redskab i

Keskülas hænder« (se hans brev til Ström uden steds- og datoangivelse un-

der titelen »anmærkningfra D.«5).Det svenske socialdemokratiske under-

søgelsesudvalg,hvori også Bucharin og den i København boende venstre-

mensjevik Uritzky deltog, kom den 4. august 1916 ikke frem til nogen officiel

afgørelse;dets protokol var underskrevet af alle involverede parter, inklusi-
ve Kruse. Men samtidig forsøgte Bucharin fra nu af ivrigt på at brænde-

mærke Kruse i venstresocialistiske kredse i Skandinavien og på at udelukke
ham fra at tage del i og arbejde for den socialistiske arbejderpresse, hvilket

lykkedes med svensk støtte fra Ström og Höglund.Selv det kunne man -

og
Kruse medgav dette på sine gamle dage”- på en måde retfærdiggøre,fordi

Kruse uforsætligthavde kompromitteret den stockholmske bolsjevikgruppe,
som han understøttede, ved sine forbindelser og økonomiske afhængighed
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af den daværende tysk-kejserlige agent Kesküla. Med i billedet hører også
bolsjevikkernes stadige frygt for provokationer og Bucharins hidsige tempe-
rament og hans nære personlige relationer til Kruse under deres fælles op-
hold i Stockholm. Men det forekommer oprørende, at Bucharin senere -i

1918 og 1921 - fremstiller sagen i et endnu mørkere lys, med det bevidste mål

i kraft af egen indflydelse på såvel svenske som danske partikredse at for-

hindre Kruses rehabilitering, helt åbenbart (hvilket ogsåfremgåraf Schjlap-
nikovs erindringer fra 1923 - Schjlapnikov var en anden fremtrædende bol-

sjevik i Stockholm i krigstiden) for derved at kaste glemsel over sin egen tid-

ligere politiske kortsynethed og naivitet i krigsårene7.Han måtte jo fra sine

danske bekendte have hørt om Kruses senere politiske aktivitet, hans sam-

arbejde med kommunisteme 0.s.v. eller i hvert fald have ladet det undersø-

ge.

Ligeså utilgivelig er Bucharins manglende reaktion på Kruses klagebrev
til ham i 1927 (det blev overrakt af Aksel Larsen, dengang dansk elev ved

Lenin-skolen, som Bucharin ledede), da han selv stod på toppen af sin poli-
tiske løbebane. Imidlertid prisgav han på samme måde sine tidligere russi-

ske venner (for ikke at tale om de skandinaviske) til de stalinistiske partire-
pressalier, på samme måde som han senere akcepterede beskyldningeme
mod sine elever og bifaldt deres arrestation, for endelig skriftligt at bekræf-

te de fantastiske NKVD-beskyldm'nger, der var rejst mod Kamenev, endog
forud for sin egen arrestation. Først i 1928 efter sin egen politiske degrade-
n'ng begyndte han formentlig (ifølgeKilboms ikke særligt præcise erindrin-

gers) at interessere sig for begivenhederne i 1916. Bucharin viste ligeledes in-

teresse for den danske arbejderbevægelseshistorie under sit besøg i Køben-
havn i 19369. Til trods for denne for de fleste bolsjevikkers politiske kultur så

karakteristiske skrupelløshedmå man ikke som Björkegren sætte ligheds-
tegn mellem Kruse-sagen og de senere skueprocesser i Moskva; det eneste,
der var fælles for dem, var Bucharins deltagelse og bagvaskelsen af begge
anklagede. Hverken dengang eller senere i et interview i 1958 nægtede Kru-

se, at den afgørende årsag til de svenske myndigheders forfølgelse af Hög-
lund og Bucharin i 1916 var at finde i provokationer fra tyskvenlige højrebor-
gerlige »aktivister« i hvilke Kruse ifølge hans egne tilståelser blev indblan-
det”. Som bekendt endte Kruse-sagen med, at Kruse blev rehabiliteret i le-
vende live, mens Bucharin blev det posthumt.

Allerede i oktober 1916 forlod Bucharin København, hvor han havde boet

i Hellerup hos en bekendt, en russisk mensjevik, Jakob Suritz (i 1918 sovjet-
isk repræsentant i Damnark), uden at have efterladt sig spor i politiets
fremmedregistrering'l. Mens han var i Danmark, shev han adskillige artik-

ler til norske og svenske venstresocialistiske blade, men ingen af dem ud-

kom hos deres danske pendent »Fremad«. Alligevel stiftede den selskabeligt
anlagte, tysktalende unge mand nye bekendtskaber, først og fremmest med

Aage Jørgensen,som han netop havde lært at kende hjemme hos Kruse.

Fra begyndelsen af 1916 var også de generelle revolutionære faktorer be-

gyndt at gøre sig gældende i Danmark, ikke mindst den russiske oktober-re-

volution. I foråret 1918 så det danske sidestykke til de svenske venstresociali-

19



Nikolaj Bucharin 1888 - 1938.



ster dagens lys - det lille Danmarks Socialistiske Arbejderparti (SAP), i ma-

teriel henseende afhængig af svensk og sovjetrussisk støtte (iflg. korrespon-
dance mellem M. Nielsen og svenske venstresocialister og Angelica Balaba-

novn). I august 1918 besøgte en af partiets stiftere, Aage Jørgensen, den ef-

terhånden indflydelsesrige redaktør af »Pravda«, Bucharin. Gensynet fandt

sted i Moskva, på samme tid som attentaterne mod de ledende bolsjevik-
ker”. I efteråret fulgtes Jørgensen af Ernst Christiansen. Som en følge heraf

fandt Bucharins navn vej til de danske avisspalter. »Klassekampen«bragte
to interviews, som Jørgensen lavede med ham: Et, der drejede sig om un-

dertrykkelsen/nedkæmpelsenaf den socialrevolutionære sammensværgelse,

og et, der drejede sig om den sovjetiske socialiseringspolitik, samt tillige
smigrende formulerede biografiske data om ham (4. oktober, 18. og 23. de-

cember 1918).Hans »Kommunistemes program«, der var blevet oversat af

det netop oprettede sovjetrussiske telegram-agentur »Rosta«, udkom i 1918

på Europæisk forlag og de venstresocialistiske blade reklamerede til stadig-
hed for det samt for Bucharins skrifter på norsk. I følge »den røde greve«,
Kai Moltkes erindringer hentede han og hans kammerater på landet inspi-
ration i »Kommunisternes program«14.En uge efter den tyske revolution,
den 16. november 1918, kunne »Fremad« i følge redaktionens eget udsagn
udgive en meget interessant artikel af en fremtrædende udenlandsk parti-
kammerat. Lederen hed: »Krigen er forbi - krigen er begyndt!«og var sig-
neret af B-n. Kort forinden - i oktober - var Bucharin blevet forvist fra

Tyskland. Hans venstrekommunistiske manifest blev forøvrigt ikke publice-
ret hjemme!

Den tyske novemberrevolution virkede mere direkte og stærkere på dan-

skerne end de to revolutioner i Rusland i 1917. SAP's flertal trådte i slutnin-

gen af 1919 ind i det nyoprettede og i hovedsagen centn'stiske venstresociali-

stiske parti (VSP), der i den eufori, som det revolutionære opsving havde

medført, i 1920 tilsluttede sig 3. Internationale og tog navnet Danmarks

Kommunistiske Parti, sektion af den 3. Internationale. VSPs officielle re-

præsentant Aage Jørgensen,støttet af den indflydelsesrige Litvinov, og Ma-

rie Nielsen (som Lenin allerede i 1918 havde lagt mærke til), deltog i den

anden Komintern-kongres. I begyndelsen af 20eme betragtedes Aage Jør-
gensen, der havde tæt kontakt til den sovjetiske handelsrepræsentation i

Danmark, og som senere i flere år var sekretær ved det sovjetiske gesandt-
skab, ligefrem som talerør for Bucharin (i følge et senere ijendtligt udsagn
fra Krusels).I tiden efter foråret 1920 med den velkendte danske Påskekrise

og yderligere radikalisering blandt venstresocialisterne steg ogsåBucharins

aktier hos dem: Fra maj 1920 reklamerede venstresocialisternes centralor-

gan, »Arbejdet« igen og igen for hans »Kommunistemes Program« - oftere

end for noget andet programskrift inklusive partiformanden Ernst Christi-

ansens »Hvad vil venstresocialisterne«. I denne forbindelse kaldte bladet

Bucharin for »den betydeligste af kommunismens teoretikere foruden Le-

nin« og desuden meget let at forstå. Adskillige gange refererede eller nævn-

te man - også i »Fremad« - den »verdensberømte« Bucharin (feks. Jørgen-
sen i »Arbejdet«den 3. april 1920), man støttede sig til ham i striden med
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syndikalisteme om parlamentarismen (»Arbejdet«bragte et billede af ham

den 4. oktober 1920). I forbindelse med den temmelig udførlige dækning af

den anden Komintemkongres omtalte man Bucharin rosende, specielt som

følge af hans afgørendeindlægi parlamentarismedebatten, hans »velunder-

byggede og varmhjertede forsvar for den revolutionære parlamentarisme«
(»Arbejdet«den 10. oktober med portræt af Bucharin, samt 9. og 12. okto-

ber). Man kan ogsåaf Kruses mislykkede rehabüiteringsforsøgse, at Bucha-
rin nød en stadig større anseelse blandt de danske kommunistiske ledere.
Efter den 3. Kominternkongres konstaterede man, at Bucharin havde opgi-
vet den venstreradikale offensivteori (»Arbejderbladet«,17. juli 1921).Hans
billede blev bragt hvert år i forskellige anledninger (»Arbejderbladet«,17.

juli 1921,17. juni 1922, »Klassekampen«,23. februar, 2. marts 1923).
I begyndelsen af 1922 splittedes DKP. De stridende fraktioner appellere-

de imidlertid først og fremmest til Sinovjew, Komintems præsident (som al-

lerede i 1920 offentligt havde kritiseret partiets program), til hans daværen-

de venner, sekretærerne for eksekutivkomitéen, Kuusinen og Kobetskij, og
ikke til Bucharin.16 Uden at ville komme ind på den første danske kommu-

nistfejde, som danske historikere har behandlet indgående,bør man be-

mærke, at den afsluttedes på en måde, der afviger fra det dengang fremher-

skende kommunistiske mønster. Der manglede russiske deltagere i begge de
»danske« kommissioner: Spørgsmåletforekom åbenbart eksekutivkomiteen
at være inferiørt. Til forskel fra de to større skandinaviske partier krævede
eksekutivkomiteen i den sidste ende en genforening og ikke en fortsat split-
telse af de to små danske partigrupperinger.

Til trods for at Kuusinen foretrak det »nye« og mere radikale enhedspar-
ti, dvs. de tidligere radikale syndikalister (med Chr. Christensen i spidsen),
kunne de faktiske centrister med Ernst Christiansen i spidsen være domine-

rende i det 1923 genforenede DKP, sandsynligvis navnlig takket være deres

nære tilknytning til den sovjetrussiske repræsentation i København”:

Spørgsmåletom diplomatisk anerkendelse forblev uafklaret indtil 1924, og
den kendsgerning kunne meget vel gøre samarbejdet med deres højt værd-
satte ven, Ernst Christiansen, mere tiltrækkende for de sovjetiske diploma-
ter (også i Sverige var det først efter den diplomatiske anerkendelse af

USSR, at eksekutivkomiteen gik ind for en splittelse af partiet. I Norge hav-

de de facto-anerkendelsen fundet sted allerede i 1921, og modstanden mod

fuld anerkendelse var væsentligtsvagere).
Hvad Bucharins rolle i denne sammenhængangår,så var det ikke kun af

partidisciplinæregrunde, at han gav sin billigelse til den »danske« resolu-

tion ved den 4. Komintemkongres til fordel for det »nye« DKP (»Arbejder-
bladet«, 16. og 23. december 1922). Hans nærmeste informationskilde var

Aage Jørgensen,der var gået fra det gamle til det nye parti- en mand, der

ikke havde det bedste rygte. Allerede i 1922 havde »partietssamvittighed«,
Marie Nielsen, betegnet ham som mindreværdig,»en politisk spekulant, der

aldrig havde bragt noget offer for kommunismen, men derimod havde levet

højt på den«.
18 Der var så meget mere grund for Bucharin til at støtte det

»nye« danske parti, som det »gamle«parti havde tilkendegivet sin kritiske
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holdning til Moskvas og Bucharins linie i det store, norske spørgsmål.

»Klassekampen« fra 29. december 1922 ligestillede Bucharins skarpe kon-

grestale om det genstridige norske partiflertal med Kuusinens »bogstaveligt
talt vildledende« tale om den danske partistrid. Under den videre behand-

ling af det norske spørgsmålstøttede det »gamle«DKP implicit 'Iianmæl

mod eksekutivkomiteen og Bucharin, mens det »nye« eksplicit støttede ek-

sekutivkomitéen.”

Enhedspartiets blad retfærdiggjordeBucharins barskhed mod de frafald-

ne nordmænd og svenskere på eksekutivkomitéens tredje plenarmøde1923

på en ret bolsjevikisk måde ved at hævde, at han havde levet sammen med

skandinaveme, de var hans gamle venner, og derfor måtte hans angreb væ-

re så skarpt (»Arbejderbladet«,7. juli 1923). I overensstemmelse med Ernst

Christiansens mangeårigeforbindelse med Höglund og Ström solidarisere-

de det »gamle«parti sig med Höglund,både i det norske spørgsmålog i det

senere omdiskuterede religionsspørgsmål”.Efter det danske parti var blevet

sammensluttet igen fordømte partiorganet »ArbejderbladetKlassekampen«
(9. november 1923) klarsynet den norske splittelse. Man kan sammenligne
de to løsninger - den danske gensarnmenslutning i september 1923 -

og den

norske splittelse i november 1923 samt den svenske i 1924, under yderligere
en indfaldsvinkel. Når alt kommer til alt, var begge resultater fremkommet

efter anvisninger fra eksekutivkomiteen, men i tidsmæssig henseende på
hver sin side af den fejlslagne »tyskeoktoberrevolution«; der har formentlig
forud for oktober i Komintems ledelse eksisteret et håb om, at man kunne

gå sammen med venstresocialdemokrateme, d.v.s. med centristeme, både

på den revolutionære hovedfront i Sachsen-Thüringen,samt så meget desto

mere sandsynligt på det mindre betydningsfulde frontafsnit - i Skandinavi-

en. De forhåbninger,der var blevet skuffet i Tyskland, skulle vise sig let at

kunne forvandles til intolerance overfor de norske centrister, og det så me-

get lettere som eksekutivkomiteen i Christiania primært var repræsenteret
af de frustrerede tyske revolutionære”.

Midt i 20'erne kunne det lille DKP notere sig en vis succes i fagbevægel-
sen, men partiet kom, til trods for gunstige omstændigheder- stor-lockou-

ten i 1925 - ikke til at indtage en førende rolle og havde langt fra succes ved

folketingsvalgene. Danskerne deltog kun i beskedent omfang i de vigtige
plenarforsamlinger i eksekutivkomiteen i 1925-1927, da netop Bucharin spil-
lede en stadig vigtigere rolle i Komintem og endegyldigt afløste Sinovjew
fra sommeren 1926 (ikke som formand for Intemationalen, men som sekre-

tær). I følge Ernst Christiansens langt senere skrevne erindringer foretrak

han, der nu var DKPs formand med tilbøjelighedi retning af højreopportu-
nisme, langt Bucharin frem for Sinovjew, ikke mindst pga. den førstnævn-

tes gode forståelse af de skandinaviske problemer.”DKPs venstrefløj - kup-
mageme fra 1922 -

synes derimod at have stået Sinovjew nærmere; hertil bi-

drog ogsåudnævnelsen af Kobetskij - Sinovjews fortrolige - som den første

sovjetiske gesandt i Danmark med fulde beføjelser i 1924. I hvert fald sym-

patiserede Aksel Larsen, den unge student ved Lenin-skolen i Moskva, deri

følge hans erindringer helt var underkastet Bucharins ledelse, i 1926-1927
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med venstreoppositionen i det russiske parti. Dette kan ogsåføres tilbage til

indflydelse fra en af Aksel Larsens gamle Moskva-venner, den daværende
norske Sinovjew-tilhænger,Arvid Hansen.

Imidlertid fulgte det kommunistiske »Arbejderbladet«loyalt forandrin-

gerne i Moskva. Man understregede Stalins stadig stærkere position (»Ar-
bejderbladet«,21. januar 1927 med Lenin-Stalin billedet i Gorki), man aner-

kendte og forsøgte at gennemføre Bucharins enhedsfrontlinie og faglige
samarbejde, man hilste bl.a. de norske kommunistiske samlingsforsøgvel-
kommen (»Arbejderbladet«i januar 1927), man gengav Komintems, d.v.s.
Bucharins demagogiske beskyldninger mod det tyske kommunistiske »ven-

stre« om, at de var imperialistiske agenter, man overdrev og forstørrede -

indtil det åbenbare nederlag i foråret 1927 - Koniinterns successer i Kina og
England, råbte sammen med Bucharin vagt i gevær mod den angiveligt tru-

ende krigsfare for USSR (»Arbejderbladet«,25. februar, 10. juni 1927); man

glædede sig over, at det (formodede?) attentatforsøg på Bucharin, som

Churchill skulle have stået bag, var slået fejl (»Arbejderbladet«,17. juni
1927).Den store danske arbejderdelegation ved festlighederne i anledning
af ti-årsdagenfor oktoberrevolutionen blev modtaget af Bucharin (»Arbej-
derbladet«, 11. november) og Stalin («Arbejderbladet«,18. november 1927).
Man gengav også loyalt set ud fra Stalin/Bucharin-ledelsens synspunkt re-

sultatet af den russiske partistrid i august- december 1927, uden i øvrigt at

give udtryk for nogen skadefryd over repressalierne, snarere med en antyd-
ning af beklagelse. Så sent som den 22. marts 1929 bragte »Arbejderbladet«
Sinovjews artikel om Marx. Fra tidligt i 1928 blev DKP-bladets holdning
over for de sovjetiske trotzkister stadig skarpere (ogsåAksel Larsen i Mos-
kva skyndte sig som bekendt at fortryde sine trotzkistiske sympatier og akti-
viteter både som dansk og som sovjetisk kommunistP)

Den udskiftning, der fandt sted i den danske partiledelse, hvor den cen-

tristiske gruppering omkring Ernst Christiansen, der senere blev kritiseret
som likividatorer, blev erstattet med ThøgerThøgersensvenstrefløji begyn-
delsen af 1927 og den påbegyndtebolsjevisering af DKP fandt ikke blot sted
med Komintems aktive støtte, men - som det fremgår af Kurt Jacobsens

undersøgelse - med eksekutivkomiteens bestemmende indflydelse”,og var

tillige i fuld overensstemmelse med Bucharins kurs indenfor Komintem: På

den måde indhentede DKP så at sige sine nordiske søsterpatier uden dog
helt at miste sin selvstændighed.De nye ledere af partiet, Thøger Thøger-
sen og Richard Jensen, måtte hælde til Bucharin og Stalin pga deres mod-

sætning til Aksel Larsen. Det, at der fra sommeren 1927 var et tydeligt ind-

slag af intellektuelle (Kai Moltke og Arne Munch-Petersen) i den nye parti-
ledelse, faldt også i Bucharins smag. Fra 1928 ledede Bucharins tidligere
støtte (i eksekutivkomiteen) Richard Sorge, den senere så berømte sovjeti-
ske efteretningsagent, et effektivt organisationsarbejde i DKP. Blandt andet
startede Sorge den interne DKP-bulletin, »Partiarbejderen«og den første
danske kommunistiske partiskole. På denne måde fremmede Bucharin indi-
rekte styrkelsen af DKP.25

Det var først på et temmeligt sent tidspunkt, at Intemationalens tiltagen-
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de venstredrejning, der fulgte i kølvandet på eksekutivkomiteens 9. plenar-
møde (februar 1928),Komintems 6. kongres (sommeren 1928) og den sene-

re stalinske ultravenstrelinje, fik virkning i det danske parti.26Forud for ple-
numet i Moskva billigede »Arbejderbladet«den betinget-positive holdning,
som det norske søsterparti havde indtaget overfor den første norske arbej-
derregering. Efter plenumet i Moskva billigede man NKPs fordømmelse af

den samme regering og undsagde voldsomt »likvidatorerne« Seheflo m.fl.

(»Arbejderbladet«3. februar, 9. marts 1928). I overensstemmelse med ån-

den bag februar-beslutningerne i Moskva skærpede man angrebene på re-

formisteme, såvel de hjemlige som de udenlandske, dog uden til at begynde
med at bruge den »socialfascistiske« etikette.27

Hele året igennem understøttede man samarbejdet mellem den nordeu-

ropæiske fagbevægelse og den sovjetiske samt fagbevægelsensenhed i det

hele taget - den artikel af R. Sonter (= Richard Sorge), der bragtes i sep-
tembemummeret 1928 af »Kommunistische Internationale«, var også helt i

Bucharins og LO-formanden Tomskis ånd. Den svenske partiledelse, der

stod på god fod med Bucharin, fremstod perioden igennem som et mønster

for den danske partiledelse (»Arbejderbladet«20. april, 14. og 21. september
1928).

Helt frem til afslutningen af Intemationalens 6. kongres, ja, helt til ud-

gangen af 1928, var Bucharins autoritet i det danske parti åbenbart en fast-

slået kendsgeming. Man bragte hans artikler, de nye (»Arbejderbladet«,13.

april 1928) og endog de gamle (fra 1916 om parlamentarismen i »Arbejder-
bladet« 25. november 1927). Fra tid til anden reklamerede man for hans

værker, der var udgivet på de skandinaviske sprog (»Arbejderbladet«,3. fe-

bruar, 13. april, 8. juni 1928), somme tider blev han endog fremhævet i den

socialdemokratiske presse som »den russiske kommunismes største teoreti-

ker« (»Socialisten«,1927/7 3.209). Ellers betragtede partiorganet »Social-
Demokraten« Bucharin som en gammel bekendt og omtalte ham i et iro-

nisk tonefald (f.eks. i forbindelse med hans parole til bønderne »Berig
Jerl«, »Social-Demokraten«, 19. juni 1925), men det skete dog kun sjældent.
Det kan forklares med, at den danske socialdemokratiske presse i 20erne

beskæftigede sig væsentligtmindre med Sovjetrusland end både den sven-

ske og norske.

Men lad os vende tilbage til DKP. Den opgave, som den 6. Komintern-

kongres skulle løse, blev fortolket helt i Bucharins ånd (»Arbejderbladet«,
22. juni 1928).Man bragte en udførliggengivelse af hans taler på og umid-

delbart efter kongresen (»Arbejderbladet«,3. juli, 24. august, 14. september
1928). På DKPs vegne støttede Thøgersen fra kongrestribunen Bucharins

vurdering af verdenssituationen og fortalte om sit eget partis første succes-

ser. Desuden blev Thøgersen valgt til kandidat i den sidste »bucharinske«

eksekutivkomite - højdepunktetfor den danske prestige i Komintem! En-

delig blev han i efteråret valgt til partiformand”.Thøgersens brochure

»Hvorfor et kommunistisk parti« (udkommet i 1928 før kongressen”)delte

stadigvæk den bucharinske »klasse med klasse«-ånd og var f.eks. i overens-

stemmelse med den svenske partilinie under Kilbom/Samuelsson. Samme
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indtryk gav også de to bidrag til tidsskriftet »Kommunistische Internationa-
le« i 1928, der kom efter kongressen, og som handlede om danske forhold -

som nævnt skrevet af Richard Sorge og Arne Munch-Petersen (Nr. 39 og

41). I det af Sorge redigerede »Partiarbejderen«opfattede man stadig i de-
cember 1928 (Nr. 4, 5.2) den kamp, som kongressen havde krævet mod fa-
ren fra højre, som værende rettet mod det allerede i 1927 ekskluderede

»gamlehøjre«.Aksel Larsens breve fra USSR med stadig skarpere kritik af
DKP må vel allerede siges at give udtryk for den stalinistiske linie uden dog
at kritisere de russiske »højreafvigere«,og da slet ikke Bucharin personligt
(»Arbejderbladet«,13. juli, 7.december 1928).

Efter de dårligeresultater ved kommune- og folketingsvalgene i foråret

1929, og efter at Stauning var kommet til magten igen, blev både selvkritik-
ken i DKP og avisangrebene på de forræderiske socialdemokrater, men og-
så på »højreopportunisteme«indenfor Komintem, stadig hårdere. Det, at

Aksel Larsen, der naturligvis var fuldt informeret om Bucharins forsinkede

kamp mod den stalinistiske ledelse i den sovjetiske partiledelse, vendte til-

bage til Danmark i begyndelsenaf februar 1929, fremskyndede DKPs frigø-
relse fra Bucharin. Men foreløbigundlod såvel »Arbejderbladet«som ekse-

kutivkomiteens repræsentanter i Danmark (feks. Arvid Hansen i »Arbej-
derbladet«, 3. maj 1929)nærmere at præcisere,hvem de »højreorienterede«
var i København såvel som i Moskva.30 Samme tøvende holdning hos den

thøgersenske ledelse finder man i den anonyme DKP-brochure »Klasse

mod Klasse«, der udkom mellem februar og juli 1929. Frem til slutningen af

1929 holdt Thøgersens ledelse i DKP stand mod højrehetzen fra Komin-

tems side, og fandt endog som nævnt en vis støtte hos de norske repræsen-
tanter i eksekutivkomiteen (iflg. Kurt Jacobsen - se ovenfor). I følge Jens

Christensen fortsattes enhedsfrontstaktikken i den danske fagbevægelsetil

og med udgangen af 1929.31

Senest efter det 10. plenum i eksekutivkomiteen i sommeren 1929 fik den

danske offentlighed besked om Bucharins politiske fald (»Arbejderbladet«,
30. august 1929 bragte en fordømmelsesartikel fra »Pravda«),fra november

1929 hørte man ogsåom hans politiske kapitulation over for Stalin (»Arbej-
derbladet«, 29. november 1929 med et ungdomsbillede af Stalinl). »Bucha-
rin sat ud!« jublede »Politiken« (1. september 1929) i anledning af hans fjer-
nelse fra Komintem - »Kommunistpartietsfornemste agitator er bandlyst«.
Det åbne brev fra eksekutivkomiteen af december 1929 (»Arbejderbladet«,
3. januar 1930) rettede sig, idet det fulgte Stalins berygtede kritik fra april
samme år, implicit såvel mod den bucharinske linie i Intemationalen, dvs.

en moderat fortolkning af de seneste kongresbeslutninger, som mod Sorges
danske linie”. »Arbejderbladet«begyndte nu at angribe Kilbom-kommuni-
steme i Sverige i overensstemmelse med direktiveme fra Moskva (»Arbej-
derbladet«, 27. september, 19. oktober 1929). Så blev det den svækkede

Thøgersens tur: De danske deltagere på Lenin-skolen i Moskva iagttog
kampene inden for det sovjetiske parti og forstod at udnytte de nyeste erfa-

ringer i deres egne fraktionskampe. Deres diskussionsbidrag i »Arbejderbla-
det« var forsynet med det betydningsfulde ord »Moskva«. Thøgersen blev af
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sine modstandere med Aksel Larsen i spidsen b1.a. bebrejdet sin højreop-

portunistiske passivitet over for den socialdemokratiske regering, over for

fagforeningsbyrokrateme og deres »socialfascistiske udvikling«samt sin for-

sonlighed over for de »højreorienterede«i Komintem, med andre ord de

velkendte bucharinske »fejl«.Alligevel fortsatte modstanden blandt de dan-

ske kommunister omkring Thøgersen, Richard Jensen og Kai Moltke mod

Moskvas ultra-venstre kurs, i særdeleshed mod den fagligt splittende
»Strassburger«-linieindtil midten af 1931”. Det lykkedes ogsåden nye parti-
ledelse med Otto Kuusinens protegeer Aksel Larsen og Martin Nielsen i

spidsen i sin praktiske politik, i sit arbejde blandt masserne, i ,væsentliggrad
at mildne de ultra-venstre retningslinier, ja, somme tider at se bort fra dem.

DKPs gennembrud i 1932 begunstigedes af den akutte økonomiske krise. Til

forskel fra hvad tilfældet var i Sverige og Norge, faldt højdepunktetaf kri-

sen i Danmark sammen med en socialdemokratisk regering (smlg. Hermann

Müllers koalitionsregering i Tyskland). Også det, og navnlig det, kom den

nye DKF-ledelse til gode, fremmede en ny regeringsijendtlig bølge i fagbe-
vægelsen, blandt de arbejdsløse og hos oppositionen i Staunings eget parti.
Og den nye DKF-ledelse forstod at udnytte de nye gunstige omstændighe-
der - altså fik DKP mærkeligt nok sit gennembrud samtidig med den ultra-

venstre drejning, der fandt sted i Komintem.34

I mellemtiden blegnede Bucharins ry og berømmelse også i Danmark. I

30'erne nævntes han sjældent af den indenlandske kommunistiske og pro-

sovjetiske presse undtagen, når han blev skarpt kritiseret, for eksempel i

»Monde« (1929/30Nr. 15, s.5.). Man bragte Stalins kritik af Bucharin (»Ar-
bejderbladet«,4. juli 1930).Der blev dog reklameret for hans ældre værker,
der beskæftigedesig med verdensøkonomien (på tySk) i »Monde«. Det var

først og fremmest hans tidligere kampfæller, der i mellemtiden var blevet

socialdemokrater, Ernst Christiansen og Aage Jørgensen, der huskede hans

fortjenester (»Socialisten«,1932/8 s. 219; 1937/11 s.18).Bucharins demonstra-

tive loyalitet over for den sovjetiske partiledelse, hans afstandtagen fra en-

hver lm'tik af Stalins økonomiske voldspolitik orde ham stadig mere betyd-
ningsløs for den danske kommunistiske højreopposition,retfærdiggjorde i

dens øjne - på nogenlunde samme måde som tilfældet var for det norske

»Mot dag« og for det tyske KPO - Stalins indenrigspolitik til forskel fra

hans skadelige Komintempolitik”.Forfatteren har ikke mødt nogen interes-

se for Bucharin i den danske venstreorienterede kulturpresse til forskel fra

Nordal Griegs norske tidsskrift »Veien frem« (1936).Det var først Moskva-

processerne, der også i Danmark genoplivede sympatien og medlidenheden

med den faldne bolsjevik, og igen var det blandt folk fra den ældre genera-

tion som Marie Nielsen og den i sin tid udstødte Alfred Kruse”.

Arkivar Børge Schmidt har over for eftertiden beskrevet Bucharins char-

merende og drillende optræden under hans tredages besøg i København i

marts 1936, altså i den sidste relativt fredelige tid i hans liv”. Alligevel skjul-
te han ikke for vestlige samtalepartnere sine forudanelser: i Amsterdam

overfor IISG-direktør Posthumus og i København overfor den sovjetiske ge-

sandt hævdede Bucharin, at Stalin ville slå ham ihjel.38
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I den danske ikke-kommunistiske presse blev retsageme mod den »trotz-
kistisk-bucharinske blok« i marts 1938 i høj grad skildret til ofrenes fordel,
uden at Bucharin dog blev specielt fremhævet. Den mest udførligebehand-

ling blev givet af Ernst Christiansens »Social-Demokraten«. Den 7. marts

bragte avisen også et billede af Bucharin i sine spalter.39Den fremtrædende

tyske højre-kommunistThalheimers nekrolog over Bucharin blev bragt i det
danske »Clarté« i 1938 (Nr. 1, s. 9-11).Desuden var de danske højre-kommu-
nister særligt kritiske over den tredje Moskva-proces, d.v.s. den mod Bucha-
mm

Bucharins idéer levede imidlertid objektivt set videre i den danske arbej-
derbevægelse,i det mindste blev hans idéer indirekte bekræftet af udviklin-

gen i Danmark i 30,eme. For det første kan man i den danske socialdemo-
kratiske fremstilling af statskapitalismen som efterfølgerentil privatkapital-
ismen og som det system, der skulle bane vejen for socialismen, ikke kun

spore Hilferdings indflydelse, men (i hvert fald hos den tidligere kommunist
Ernst Christiansen41)tillige Bucharins. For det andet genoptog Komintem,
inklusive dens danske sektion, hvilket bl.a. den danske ex-kommunist Erik
Ib Schmidt fremhævede i 1948, faktisk allerede forud for Internationalens 7.

kongres Bucharins moderate enhedsfrontslinie i en form, der var modifice-
ret under indtryk af Hitlers magtovertagelse". For det tredie blev Bucharins

gamle yndlingsidéom en sammenslutning af arbejdere og bønder realiseret
i form af de tre skandinaviske tvær-partimæssigearbejder/bonde koalitioner
i 1932-1935. For det fjerde genvandt også de mindre kommunistiske partier,
heriblandt det danske efter den 7. kongres en højere grad af autonomi, hvil-
ket var i overensstemmelse med Bucharins holdning i den tid, hvor han le-
dede Komintem."3
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kolai Buchan'n. Arbq'derhistorie 35 (1990)

Einer der führenden Bolschewiken (»Liebling der Partei«) und

bedeutender Theoretiker, N.I. Bucharin, wohnte während des 1.

Weltkrieges für längere Zeit in Oslo und Stockholm. In Schweden

traf er u.a. den dänischen Sozialisten Alfred Kruse, der u.a.

Informationsreisen nach Rusland für die Bolsohewiken unternahm.

Alexandr Kan, der früher Artikel über Bucharin in Schweden und

Norwegen veröffentlicht hat, analysiert hier seine Verbindungen zu

dänischen Sozialisten und seine erkung auf die junge
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George R. Nielsen

En dansk socialist i det kapitalistiske Chicago

George R. Nielsen, der i 1981 har udgivet en afhandling om

dansk-amerikanere, skildrer her familien Pios skæbne i Chi-

cago fra 1877 til 1894. Det sker især ved at undersøgefamili-
ens boligsituation, der var præget af 13 flytninger i løbet af 18

år. Det var dog ikke ualmindeligt i datidens USA. Familien

boede forøvrigt som regel i områder med et relativt stort

dansk befolkningsislæt.Uden at blive rig forbedrede Pio dog
sine økonomiske forhold, som det bL a. fremgåraf familiens
senere lejligheder Nielsen fremsætteren ny tese om, at Pias

brud med den socialistiske arbejderbevægelsemå dateres til

1884.

Det store flertal af de 200.000 danskere, der drog til Amerika i det 19. år-

hundrede var almindelige, ukendte mennesker, der søgte efter arbejde, og
som var villige til at leve under det amerikanske system. I modsætning til

dem var Louis Pio kendt i Danmark, især i det københavnske politi og
blandt forretningsfolk, og han kom til Amerika med en mission, nemlig at

reformere samfundet både i Europa og i Amerika. Men i Amerika opnåede
Pio aldrig den status, han havde haft i Danmark, og hans forsøg på at få

samfundsreformer gennemført mislykkedes. Men til trods for Pios lidet

glorværdigetilværelse i USA er forskere med god grund blevet fængslet af

hans aktiviteter i Den nye verden. Om ikke andet, giver hans liv et indblik i

assimileringsprocessen, og selvom han ikke var nogen typisk indvandrer, til-

passede han sig som så mange andre indvandrere, og han ændrede sine

mål. I et bredere perspektiv kan man også lære noget af hans liv, fordi vi

kan få noget at vide om USA og den måde, som et værtsland i slutningen af

det 19. århundrede reagerede overfor en dynamisk intellektuel med frem-

medartede ideer.

Desværre er det materiale, der er indsamlet om Pios liv i Chicago spora-
disk og tilfældigt.Vlsse enkeltheder er blevet optegnet, men ofte uden hele

konteksten. Som følge heraf er forklaringerne og fortolkningerne spekulati-
ve og upræcise.Formålet med denne korte artikel er at fremlæggeyderlige-
re enkeltheder om Pios liv i håb om, at disse oplysninger kan være en støtte

til at opstille en ramme for analysen af denne betydelige dansker.
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Chicago 1833. (m. fra Henrik Cavling: »Amerika«, Stockholm 1898).

Den 6. april 1877 forlod Pio Danmark og rejste efter sin ankomst i New

York til Hays i Kansas, hvor han og ca. 17 sympatisørerforsøgte at oprette
et landbrugsfællesskabbaseret på socialistiske principper. Det blev en fia-

sko, og efter kun seks uger opgav de projektet. Pio rejste sammen med Au-

gusta Jørgensen og deres lille datter, Sylvia, til Chicago. Fra omkring juni
1877 til sin død den 27. juni 1894 var Chicago hans hjemby.l

Efterforskningen af Pios aktiviteter i Chicago må derfor tage sin begyn-
delse i sommeren 1877. Vi ved allerede fra andre kilder, at han fik en stilling
på kontoret ved Den KristeligeIth'mand, et dansk-norsk metodistblad.2 Selv-

om ingen af de numre, der blev udgivet i sommeren 1877 har overlevet, har

vi numre fra januar 1878. Pio omtales ingen steder i bladet, men blandt an-

noncerne findes et lille avertissement, om at Augusta Pio gav undervisning i

sang, klaver og orgel for 50 cents per lektion. Det er tænkeligt,at Pio fik an-

noncen i som en tjeneste. Fru Pios adresse opgaves at være W. Huron 179,
så vi må antage, at Pio boede der efter sin ankomst til Chicago, og den kan

identificeres som hans første bopæl. Familien Pio boede på denne adresse

indtil september 1878; på det tidspunkt angiver annonceteksten Hubbard

620 som den nye adresse. Annoncen bragtes for sidste gang i nummeret for

den 1. april 1879, og denne dato kunne være den samme som datoen for

Pios ophør ved avisen. En af de ledende metodister, indehaveren af den

metodistiske boghandel, Christian 'Il'eiden står som redaktør, ikke Pio. En-
ten var Pio i virkeligheden ikke redaktøren, eller ogsåvar de religiøse ledere

nervøse for, at danske troende metodister skulle sætte spørgsmålstegnved
en socialists religionssyn.3

Den rigeste informationskilde angåendePios liv i Chicago er samlingen af

Chicago-vejviseren. I tiden forud for telefonen gjorde disse vejvisere det

muligt for folk at finde hinanden. Hvert år sendte udgiveren sine ansatte ud
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på gader og veje for at få fat i navn og stilling på alle voksne, der boede på
hver enkelt adresse. Disse oplysninger blev så trykt i bogform og solgt. Op-
lysningeme i disse bøger sætter os i stand til at spore Pio over de 18 år, han

boede i Chicago, at finde ud af hvor han boede, og hvordan han tjente til

dagen og vejen.

Louis Pios adresser i Chicago:
1. 1878 W. Huron 179 8. 1886 Park 70

2. 1878 W. Hubbard 620 9. 1887 Fowler 102

3. 1879 N. May 206 10. 1888 Bryson 80

4. 1880 Webster 317 11. 1889-1891 Evergreen 222

5. 1881-1882 Indiana 348 12. 1892 N. Hoyne 640

6. 1883-1884 Park 126 13. 1893-1894 S. Lincoln 212

7. 1885 Robey 599

Det der er mest påfaldende er de hyppige adresseforandringer. Hvis vi

medregner den første adresse, der er angivet i Iäbmand, er der tale om 13

forskellige adresser på 18 år. Da vejviseme kun blev udgivet én gang om

året, er det muligt, at Pio har flyttet flere end 13 gange. Den første forkla-

ring på Pios hyppige flytninger, der falder en ind, kunne være hans ønske

om at undgåhusværter, han ikke havde betalt leje til samt inkassatorer. At

han var fattig er velkendt. Imidlertid var de hyppige flytninger et almindeligt
fænomen i det 19. århundredes amerikanske byer blandt folk, der ikke var

husejere, men boede til leje. I sin undersøgelse af Boston beskrev Peter

Knights denne mobilitet og konstaterede at de lavere socioøkonomiske

grupper var udsat for større mangel på stabilitet end de højere.Knights ud-

viklede en u-stabilitetsformel, efter hvilken han dividerede det samlede an-

tal flytninger med det samlede antal opholdsårog nåede frem til den kon-

klusion at det gennemsnitlige tal for Boston i 1860 var 0,496.5 Pio flyttede
endnu oftere; hans tal lå på 0,72. Det er tydeligt, at han ikke ejede fast ejen-
dom, og hans bopælsmønster var typisk for de fattige i byerne.

Det, at byernes arbejderbefolkning skiftede bopæl så tit, krmne meget vel

hænge sammen med det 19. århundredes byers karakter. Selvom Chicago
havde et offentligt transportsystem, var det en fodgængerby,og folk fore-

trak at bo så tæt på deres arbejdsplads som muligt. Medens der ikke er no-

gen umiddelbar korrelation mellem Pios adresseforandringer og den be-

skæftigelse,han havde, kan hans hyppige stillingsskift meget vel forklare

nogle af hans flytninger. For eksempel lå hans anden bopæl kun syv karreer

fra hans arbejdsplads. Det er ogsåsandsynligt, at andre faktorer, så som stø-

jende naboer eller behov for mere plads, har spillet en rolle for hans beslut-

ninger. Hvad så end grundene har været, kan man ikke bare gå ud fra, at

han flyttede for at undgåubetalte regninger. For det meste fandt han et

sted at leje ivelkendte omgivelser, og alene det, at hans navn er medtaget i

vejviseme år efter år viser, at han ikke prøvede at gemme sig.
Det mønster, Pio fulgte i sine flytninger minder om det, der gjaldt for folk

i Boston i og med, at afstandene mellem bopælene var korte. Kun to ud af
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hans 12 flytninger var på mere end godt tre kilometer. Fire af dem var på
godt halvanden* og godt to kilometer, og resten var på under halvanden ki-

lometer. Fordelen ved de korte flytteafstande var, at de fysiske og økonomi-
ske omkostninger blev lavere.

I alle sine mange flytninger valgte Pio generelt beboelsesområder, inden-
for eller tæt på det danske kvarter. Allerede da han kom til Chicago, var

danskerne begyndt at forlade området nord for »the Loop« og samlede sig i
stedet i nærheden af »Milwaukee Avenue« og »Union Park«-området vest

for »the Loop«. Det første sted, Pio boede, var i det gamle, til at begynde
med danske, kvarter nord for »the Loop«. Det tredje og femte sted var nær

»Milwaukee Avenue«, medens det andet, sjette, ottende og sidste lå i
»Union Park«-området. Efterhånden som Chicago voksede, var danskerne
koncentreret mellem »Wicker Park« og »Humboldt Park« langs »North
Avenue«. Pios bopæle syv, ni, ti, elleve og tolv lå indenfor dette nye danske
område. Den bemærkelsesværdigeundtagelse var hans ñerde adresse to

karreer syd for »Fullerton«. Dette var ikke noget dansk område, idet folke-

tællingeni 1880 identificerer Pios naboer som amerikanere født i Illinois og
New York.

Louis Pios beskæftigelse
som anført ivejviseme for Chicago

1877

1878 redaktør for Den kristelige7hlsmand

1879 redaktør for Minerva

1880 oversætter

1881-1883 professor
1884 (ingen stillingsangivelse)
1885 civilingeniør
1886 notarius publicus
1887 kontorfunktionær 14 i toldkammeret

1888-1889 kontorfunktionær 8 i toldkammeret

1890 kontorfunktionær 7 i toldkammeret

1891-1892 redaktør

1893-1894 ejendomshandel

Chicago-vejviserne giver også oplysning om stillinger. Beboerne gav oplys-
ningen til de ansatte ved vejviseren, som skrev den ned, som den blev givet.
Pio besluttede altså, hvilken profession, han ville angive, og med undtagel-
sen af professortitelen er de alle ægte. Selvom han angav sin stillingi ental,
kan vi gå ud fra, at han arbejdede ved adskillige aviser på samme tid og hav-

de mere end en beskæftigelse i løbet af det samme år. Vejviseren for 1880

har ham for eksempel med som oversætter, men folketællingensamme år

giver hans stillingsbetegnelse som bogholder. I 1879 står han i vejviseren
som redaktør af Minerva, medens andre kilder siger, at han arbejdede på
Den Nye Tld samme år.°

Vejviserens henvisning til ansættelse i toldkammeret er særligværdifuld,
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fordi det bidrager til at kaste lys over en periode i Pios liv, som biografer og
historikere har behandlet med usikkerhed. De har gjort sig spekulationer
om varigheden af Pios ansættelse i det offentlige og har prøvet at knytte
hans afskedigelse eller egen opsigelse sammen med, at han skulle have næg-

tet at deltage i partipolitiske manøvrer, der ikke tålte dagens lys. De kon-

krete oplysninger i vejviseren angiver de nøjagtigeår for hans ansættelse og

forenkler nøjere undersøgelseraf de føderale arkiver.

Disse føderale arkiver viser, at Pio var ansat af det offentlige i USA fra

den 18. juni 1886 til den 20. oktober 1890, en periode på over fire år. Han fik

stillingen på baggrund af sin gode præstation ved en offentlig ansættelses-

eksamen, ikke på grund af politiske forbindelser. I løbet af sin ansættelses-

tid opnåede han tillige at blive forfremmet; således påbegyndtehan tjene-
sten som kontorfunktionær på 14. niveau og forlod den på syvende niveau.

Selvom tallene i sig selv er meningsløse,må de være udtryk for forfremmel-

se, fordi hans begyndelseslønvar 1.000 dollars, og da han sagde op, var hans

løn på 1.200 dollars, en stigning på 20% på fire år.7

Politisk forfølgelse kan ikke komme på tale i denne forbindelse, idet den

stilling, han havde, var i den offentlige forvaltning, der ikke var underkastet

forandringer i Det hvide Hus. Der er heller ikke noget tidsmæssigt sam-

menfald mellem hans ansættelse og udskiftning af præsidenter.Pio blev an-

sat under demokraten Grover Clevelands præsidenttid,og han fortsatte sin

ansættelse under republikaneren Benjamin Harrison, som valgtes i 1888.

Han blev i tjenesten 18 måneder, efter at Benjamin Harrison kom til mag-

ten, en periode, der ville have været for lang, såfremt politisk loyalitet hav-

de været en afgørende faktor. Pio opgav sin stilling som embedsmand ved

frivilligt at sige op. Det er mere sandsynligt, at de partiproblemer, som nog-
le skribenter omtaler, opstod i 1885, da Pio var ansat som civilingeniøraf

Cook county commissioners - svarende til et amtsråd. Skandinaven for den

15. marts 1884 gav udtryk for forargelse over, at Pio var blevet udnævnt til

posten som county-arkitekt og leder for countiets hospital. Han havde hver-

ken kvaliñkationer som arkitekt eller læge. Pio fik et »ben« og den nødven-

dige forudsætningvar, at han var villig til at følge systemets spilleregler.
Amtsrådet foretog udnævnelsen den 17. marts 1884 ved en afstemning,

hvor stemmerne var 12 for og 3 imod, to dage efter at Skandinaven havde

bragt sin artikel om det. Den specifikke job-beskrivelse gik ud på, at han

skulle føre opsyn med opførelsenaf hospitalsbygningeme. Hans betaling var

5 dollars om dagen eller 120 dollars om måneden, en ret pæn løn på en tid

hvor en tømrer tjente under 3 dollars om dagen. Den 16. marts 1885 vedtog
amtsrådet, at Pios tjeneste »kunne undværes«.8 Den der fungerede som Pios

protektor var en anden dansker, William Harlev. Harlev, der kom fra Sles-

vig, emigrerede som tyveårigi 1857. Han blev entreprenør og fik den 26. ja-
nuar 1885 af det samme amtsråd en kontrakt på 80.000 dollars med henblik

på at opføre en ny bygning, der skulle huse psykisk syge. Vejviseme afslører
endnu en forbindelse mellem Harlev og Pio. De boede begge i Park 126.

Harlev boede allerede her i 1882, og Pio kom til det følgende år. Harlev

fortsatte med at bo der, efter at Pio var flyttet, så Harlev var sandsynligvis
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ejeren. Harlev havde økonomisk succes, og hans biografi er medtaget i The

Book of Chicagoans.
9

Et af de hovedemner, der tiltrækker sig Pio-forskeres opmærksomhed,er

hans overgang fra socialist til kapitalistisk jordspekulant. Selvom de oplys-
ninger, man kan udlede af de forskellige stillingsbetegnelser er utilstrække-

lige til at underbygge håndfaste slutninger, kan man fremsætte en foreløbig
hypotese. Sandsynligvis har Pio ikke undergåetnogen dramatisk pludselig
omvendelse, men har snarere foretaget mange små tilpasninger.

I den første tid efter sin ankomst i Chicago, altså perioden 1877 til 1880,
havde Pio jobs, der gav ham og hans familie et udkomme til mad og bolig,
men samtidig støttede han arbejderklassens sag ved at redigere forskellige
socialistiske blade. Socialismen og arbejderklassen havde stadigvæk hans

hovedinteresse, og joumalistikken, som havde været hans hovedredskab til

at skaffe sig sympatisører i Danmark, var fortsat hans redskab i Amerika.
Under den anden periode, fra 1880 til 1884, havde Pio kontakt til Knights

of Labor og Det demokratiske Parti. Det, at han angiver sin stilling som

professor i denne periode, er forbløffende. Han var under ingen omstæn-
digheder professor ved nogen undervisningsinstitution, så hans anvendelse
af titlen skal formentlig ses som en eufemisme for noget socialt uacceptabelt
som for eksempel politisk agitator. Det var først i 1882, at Knights of Labor

opgav deres hemmelighedsstrategi. Det kan meget vel tænkes, at disse tre

år, plus noget af 1884, hvor han ikke angav nogen stillingsbetegnelse, var

den periode, hvor han arbejdede direkte sammen med Knights of Labor el-

ler med arbejderbevægelsengenerelt.
Den tredje periode i hans stillingsforløbgik fra den 7. marts 1884 til den

20. oktober 1890, da han var ansat i forskellige offentlige myndigheder. Til

at begynde med arbejdede han som ingeniørfor Cook County. Den 20. april
1886 deponerede han en garantisum på 1000 dollars og blev offentlig notar,
et liberalt erhverv, der står i forbindelse med retssystemet.10 Og endelig ar-

bejdede han i toldkammeret. Det kan meget vel tænkes, at hans udtræden

af reformbevægelsenfandt sted i 1884, da han blev ansat som ingeniøri det

offentlige. Hans sympati for socialismen fremgik stadig i 1884, da han for-

svarede Laurence Gronlunds The Cooperative Commonwealth i Wilken's

Cellar, et populært mødested for fremtrædende danske indvandrere.11 Men

hvordan kan man forklare den bratte overgang fra arbejderfører til trofast

partislmbent, på et tidspunkt da Chicago glødede af arbejderagitation, da

den vold til undertrykkelse af arbejdernes protest mod uretfærdighed,som

kom til udtryk via Haymarket-overgrebet, endnu lå to år ude i fremtiden?

Det ville være en endnu lettere forklaring at fastholde ham som socialist indtil

Haymarket-opstanden i maj 1886, for derefter at omvende ham til kapitalismen,
fordi han havde indset det futile i radikale løsninger.Havde han allerede skiftet

standpunkt i marts 1884? Skandinaven beklagede sig over hans inkompetence
som civilingeniør,ikke over hans socialistiske ideer. De forskere, der har be-

skæftigetsig med Haymarket-perioden, er heller ikke stødt på hans navn. På

nøjagtigden tid, hvor Haymarket-begivenheden var under opsejling, var Pio i

gang med at søge om en stillinghos de føderale myndigheder.
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Louis Pios hyppige adresseforandringer i Chicago skyldes muligvis ønsket om at undgåhusvær-

ter og inkassatorer, men hænger også sammen med det praktiske -

og økonomiske
- i at bo så

tæt på arbejdspladsen som muligt. (Ill. fra Cavling: »Amerika«, Stockholm 1898).

Selvom også dette tilhører spekulationemes verden, er det muligt, at to

faktorer havde indflydelse på Pio et godt stykke tid forud for Haymarket.
Den ene var den socialistiske bevægelses tilbagegang i Chicago, og den an-

den var William Harlevs indflydelse. Socialisteme nåede deres stemmemæs-

sige højdepunkt i 1879, da den *socialistiske borgmesterkandidat, Ernst

Schmidt, opnåede 11.829 stemmer. Selvom den demokratiske og den repu-
blikanske kandidat hver især opnåedemere end 20.000 stemmer, var partiet
berettiget til at være optimistisk. Men Socialist Labor Party splittedes det

følgende år på taktiske og ideologiske spørgsmål,og i 1881 opnåededen so-

cialistiske borgmesterkandidat kun 240 stemmer.12

Hvis socialismen ikke kunne nås via valgumeme, ville et nærliggende al-

ternativ være at støtte et af de to andre partier og at arbejde inden for fag-
bevægelsen. Pio valgte åbenbart at støtte Demokraterne og at kæmpe for

retfærdighedvia den fagligesammenslutning Knights of Labor. Efter at Pio

havde taget det første skridt bort fra socialismen, kunne Harlev have taget
Pio ved hånden og have hjulpet ham med at tage det næste skridt ud i »the

American way«. Men i hans første politiske job forhindrede Pios idealisme

ham i at arbejde med systemet, som Harlev forstod det. Claus Larsen har

dog på baggrund af nogle af Pios optegnelser henvist til, at Pio holdt fast

ved socialistiske overvejelser, i hvert fald til midten af 1880eme. Endvidere

skrev Pio i 1890 en artikel om Karl Marx i det af ham udgivne tidsskrift

Samfundet. Artiklen er et klart vidnesbyrd om Pios fortsatte socialistiske

grundopfattelse.'3
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En fjerde stillingsforandring fandt sted i 1891, idet Pio vendte tilbage til

redaktør- og udgivelsesvirksomhed. Det kan tænkes, at det småpilleriagtige
arbejde i toldkammeret kedede ham, og at han håbede at kunne forsørge
sin familie ved sit gamle fag. I 1891 korresponderede han med en forlæggeri
Danmark og tilbød at sælge bøger i Amerika og at oversætte Mark 'IWains
seneste bog til dansk.” Forlagsvirksomhed var i denne periode i Pios liv en

privatkapitalistisk aktivitet.

Det sidste stillingsskift,der fandt sted i 1893, og som var en medvirkende år-

sag til hans død, var til ejendomsmægler.Hans gamle socialistkammerat og ve-

teran fra Hays, Kansas kollektivet, Poul Geleff foretogen lignende forandring i
1893 og handlede med fast ejendom i Pueblo og oprettede en dansk koloni i

Fowler, Colorado. Pio valgte i stedet Syden. Med støtte fra ejeren af jernbane-
selskabet Florida East Coast Railroad, Henry Flagler, satte Pio sig det mål at

oprette en dansk koloni, som han kaldte White City. Hverken Pio eller Geleff

sagde noget om, at deres kolonier skulle være

Når man opsplitter Pios stillinger i fem blokke, siger de noget om hans

udvikling. Hvis der var en væsentlig filosofisk ændring, fandt den sted i

1884, da Pio kan tænkes at have opgivet kampen for samfundsreformer for i
stedet at forsøgepå at blive velhavende og få personlig tryghed.

Pios bolig-, stillings- og overbevisningsændringerrejser spørgsmåletom

hans økonomiske succes. Er der noget i Pios boligsituation, der siger noget
om hans økonomiske status, eller tyder hans geografiske mobilitet på social

mobilitet opad? En kilde, der er til rådighed,er Rascher forsikringskort, ud-

færdiget i 1892. Disse kort angiver bygninger, karre for karre, i hele byen og

giver oplysninger om bygningstype, bygningens konstruktion, udseende og
funktion, hvilket kunne hjælpe forsikringsselskaberne i deres vurdering af

forsikringspræmieme.
Da Pio kom til Chicago i efteråret 1877 efter det mislykkede socialistiske

eksperiment i Kansas, måtte han skaffe husly til sig og de to andre i familien

på basis af meget små midler. Hans første bolig, en lejlighed i det gamle
danske kvarter, lå mere end tre kilometer fra hans arbejdsplads og lå på den

anden side af en gyde, der førte fra en tømmer- og kuloplagsplads. Hans an-

den bolig på West Hubbard løste afstandsproblemet, idet den kun lå syv
karreer fra hans arbejdsplads. Men det var ogsåden eneste fordel ved den.

Hans nye bolig lå på anden sal i et træhus, der var en forretning i stueeta-

gen, og huset lå i et industrikvarter. På den anden side af gaden lå der et

tråd- og jemvalseværk,på østsiden lå en trælasthandel, på sydsiden et træ-

høvleri og på vestsiden lå gaden. Tømmer- og kuloplagspladsen på Huron

Street har givet været larmende, men hans anden boligmå, selvom den var

tættere på hans arbejdsplads, have været værre og var næppe et godt sted
for en familie med børn. Begge boliger viser hans fattigdom.

Det var sikkert takket være støtte fra sine metodistiske venner, at Pio
fandt en bedre bolig. Hans tredje bolig var et træhus ved siden af den sven-

ske Metodistiske Episkopaliske kirke, hvor Den kristeligeIhlsmand og Miner-
va blev trykt. Kvarteret var også et boligkvarter og bedre egnet til familieliv.
Her fødtes hans andet barn, Herbert.
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I dette hus påWest Indiana nr. 348 boede Louis Pio fra 1881 til 1882. (Foto forf.).
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Pios fjerde bolig førte ham bort fra det danske samfund og ca. fire kilo-
meter nordpå.Det kan tænkes, at han opgav sit journalistiske arbejde; vejvi-
seren har ham stående som oversætter, og folketællingeni 1880 har ham
stående som bogholder. Hans bolig var en klar forbedring, idet den var i et

toetagers murstenshus med kælder. Folketællingenomtaler den fire-årige
Sylvia, men ikke spædbamet Herbert. En 21-årigdansk pige, omtalt som 10-

gerende, boede hos dem. Enten bidrog hun til huslejen, eller, hvad der er

mere sandsynligt, var hun tjenestepige og hjalp med børnene. Det er første

gang, Augusta angiver sin stilling i vejviseren, selvom hun havde givet mu-

sikundervisning i årevis.

Det følgende år, 1881, var Pio tilbage i det danske samfund på Indiana
Avenue. Den lå nær ved Milwaukee Avenue, hvor Illustreret Ugeblad, som

han var med til at lave, blev udgivet. Hans bolig på Indiana Avenue må ha-
ve passet ham, for første gang i Chicago bliver han på samme adresse i mere

end et år. Kvarteret var ikke udelukkende et boligkvarter, sådan som det
sidste havde været, og Pio boede over en forretning. De fleste af bygninger-
ne på den anden side af gaden var boliger, men naboejendommene til hans
hus var begge forretninger. Foruden at boligen var tæt på det danske sam-

fund nær Milwaukee Street, var lejligheden stor og havde tilstrækkelig
plads. Det var i de to år, at Pio stod i vejviseren som professor.

I de næste to år, 1883 og 1884, var Pio tilbage i et boligområde,der mest

bestod af rækkehuse og lejligheder. Men hans hjem, på Harlevs adresse, var

et træhus. Denne periode kan have været økonomisk vanskelig som følge af
en indtægtsnedgangp.g.a. aktivitet i arbejderbevægelsen.Begge år gav Au-

gusta musikundervisning.
I 1885 hvor Pio havde en god løn som civilingeniørflyttede han første

gang til det nye og hastigt voksende danske samfund i nærheden af Wicker

Park, godt to kilometer nordpå.Huset var en to-etagers murstensbygning
med kælder.

Men det følgende år var han tilbage i samfundet på Park Avenue. Boli-

gen var et to-etagers murstenshus med kælder på en stor grund. Han havde
mistet sin stilling hos amtet i 1885, og flytningen kan have været et forsøgpå
at spare.

I 1886 kunne han identificeres som offentlig notar, og den 18. juni blev
han udnævnt til kontorfunktionær i toldkammeret. Kontorstillingen, som

gav 1000 dollars, må have betydet en betragtelig forbedring af hans indtægt,
og han vendte tilbage til Wicker Park-området til et to-etagers murstenshus
med kælder. Det følgende år, hvor han stadig var ansat på toldkammeret,
flyttede han et par karreer væk til en lignende bolig. Her kom hans tredje
og sidste barn, James Percival, til verden.

I 1889 flyttede han to karreer væk til en murstensbygning med tre lejlighe-
der og blev boende der i de næste to år. De to boliger synes ikke at have
været lige så store som hans foregående,men der må have været en eller
anden fordel, for det er den eneste adresse, han blev på i tre år. Han sagde
op hos toldvæsenet den 20. oktober 1890 og blev redaktør.

Det følgende år, 1892, boede han i et stort, to-etagers hus lige rundt om
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hjørnet fra sin tidligere adresse. Denne bolig kan meget vel have været den

mest imponerende af alle hans boliger. Området vest for Wicker Park var

nyt og kvarteret var attraktivt.

Hans sidste adresse lå igen i det gamle danske kvarter. Det var i disse år,
1893 og 1894, at han havde med ejendomshandel i Florida at gøre. Augusta
påtogsig, sikkert mod fri bolig, arbejdet med at administrere den bygning,
han og familien boede i.

Velstand og levestandard er jo relative størrelser, men ingen af Pios boli-

ger var slumboliger. De boliger, Pio boede i, især efter han var blevet civil-

ingeniør, lå hovedsageligt i den nye del af Chicago, hvor vand, lys, gas og

kloakering var på plads og i orden. Gademe var brolagt med cedertræs-

blokke. Pio havde med sikkerhed ikke råd til at købe egen bolig, men han

skaffede fyldestgørende opholdssteder til sin familie. Nok så imponerende
var den gradvise opgradering af kvaliteten af de boliger, han skaffede. For-

sikringskortene giver ikke tilstrækkeligoplysning, til at man kan konkludere,
at der skete en løbende forbedring år for år, men sammenligner man de før-

ste boliger med de senere, viser det sig, at Pio faktisk forbedrede sin leve-

standard.

Heller ikke med sit ejendomshandels-eventyr skaffede Pio sig økonomisk
succes. 11893 var det Pio, der bemandede Flaglers Florida East Coast Rail-

way stand på Chicagos Columbus-udstilling. Efterhånden som Flagler fik sin

jernbane skudt længere og længere mod Key West, åbnede han området for

nye beboere, og Pio undfangede ideen om endnu et projekt. Han ville

grundlægge en dansk koloni i nærheden af Fort Pierce, som skulle hedde

I »Socialdemokratiets Aarhundrede«, 1904, lod man denne tegning afslutte omtalen af Pio.

Teksten lød: »Nybyggerei Florida. Under 'Hæet til Højre sidder Louis Pio«.
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White City til ære for Columbus-udstillingen. Den første bygning opførtes i

februar 1894, og Pio købte små 100 hektar den 17. marts 1894 for 1.180 dol-

lar.'5

Pio, der var nedkørt af arbejde og rejseri, vendte imidlertid kort tid efter

tilbage til Chicago med lungebetændelse eller tyfm. Fordi han ikke ktmne

hvile og komme til kræfter hjemme hos sig selv som følge af det sønderiven-
de Spektakel, der fulgte med hans kones musikundervisning, søgte Pio til-

flugt hos en ven. I dennes hjem døde han den 17. juni 1894, 52 år gammel.
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Abstract. Nielsen, George R.: A Danish Socialist in Capitalist Chica-

go. Arbejderhistorie 35 (1990).

George R. Nielsen, who in 1981 published a study of Danish Ameri-

cans, here describes the fate of the Pio family in Chicago in the

years 1877 to 1894. His point of departure is a study of the homes

the family occupied over the period during the 18 years of which the

family moved 13 times. However, this was not an untypically high
number for the time in the USA. Incidentally, the family generally
lived in neighbourhoods with a relatively high proportion of Danes.

Without actually becoming rich, Pio improved his financial position,
something which i.a. emerges from the latest addresses of the fami-

ly. Nielsen propounds a new theory to the effect that Pio's break

with the socialist labour movement must be dated to the year 1884.
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Niels Ole H. Jensen:

Willi Münzenberg, SUF og Socialistisk

Ungdomsinternationale (IVSJ)1

I 1989 blev Willi Münzenbergtrukket frem fra relativ historisk

glemsel.Det skete bL a. i forbindelse med en indkaldelse til en

konferencefor arbejderhistorikere i Zürich om I'VilllMünzen-

bergspolitiske virke i anledning af 100-året for hans fødsel
Initiativtageren til konferencen var »StiftungStudienbiblio-
thek zur Geschichte der ArbeiterbeWegung«i Zürich, der le-
des af Theo Pinkus, som i1920'eme var en af Münzenbergs
medarbejdere i det kommunistiske forlag, »Neuer Deutscher

Verlag«.

Navnet Münzenberg siger ikke særlig mange noget i dag. Selv ikke blandt

folk, der har beskæftiget sig med den revolutionære arbejderbevægelse i

mellemkrigstiden, er Willi Münzenberg særlig kendt. Men ikke desto min-

dre var Münzenberg en central personlighed både i den revolutionære ar-

bejderbevægelseunder den 1. verdenskrig og i Weimarrepublikken. Og i

årene efter nazisternes magtovertagelse var Münzenberg en af de helt cen-

trale figurer i den anti-fascistiske kamp frem til hans tragiske død i 1940, der

endnu er omgærdet med mange spekulationer og uafklarede omstændighe-
der.

Willi Münzenberg kom til verden i 1889 som søn af en brutal og fordruk-

ken kroejer i en landsby i Thüringen i Midttyskland. Efter en fortumlet

barndom med højst uregelmæssigskolegang og en kort periode som lærling
i barberfaget blev han i nogle år arbejdsdreng på en skotøjsfabriki Erfurt.

Her stiftede han sit første bekendtskab med socialismen. I 1910 fik han ar-

bejde på et apotek i Zürich. Han gik aktivt ind i den socialistiske ungdoms-
organisation i Schweiz og efter et par år blev han i 1912 valgt til ledelsen af

denne og overtog redaktionen af det månedligetidsskrift »Die freie Ju-

gend«.
Ved udbruddet af 1. verdenskrig havde den socialistiske ungdomsintema-

tionale (IVSJ) indstillet alle aktiviteter i lighed med andre internationale ar-

bejderorganisationer. Efter sigende skulle den daværende formand, Robert

Danneberg, have forladt intemationalens kontor i Wien og efterladt et skilt

på døren, hvorpå der stod »Lukket til efter verdenshigen«. Det var pri-
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mært Münzenbergs fortjeneste, at ungdomsintemationalen blev genoplivet i

begyndelsen af 1915, og at den kom til at blive et vigtigt politisk talerør for

den revolutionære krigsopposition, der med Lenin i spidsen arbejdede fra

Schweiz.

Som dynamisk formand for IVSJ øvede Münzenberg stor indflydelse på
den politiske udvikling i en række socialdemokratiske ungdomsforbund,
bl.a. SUF i Danmark, og var således medvirkende til at skabe den politiske
polarisering, der førte frem til dannelsen af kommunistiske partier i bl.a.

Skandinavien.

I 1917 blev Münzenberg arresteret af de schweiziske myndigheder og med

kortvarige undtagelser holdt i forvaring til verdenskrigens afslutning, hvor-

efter han blev udvist til Tyskland.
Efter dannelsen af den Kommunistiske Ungdomsintemationale i 1919 fik

Münzenberg overdraget opgaven at organisere en international hjælpeorga-
nisation, der skulle forsøge at afhjælpe den katastrofale hungersnød,der

var fulgt i hælene på borgerkrigen, i dele af det nydannede Sovjetunionen.
Det blev begyndelsen til IAH - den internationale arbejderhjælp- der i lø-

bet af 1920”eme udviklede sig til en kæmpestor koncern, der under Mün-

zenbergs ledelse varetog effektive støtteindsamlinger til sultende og strej-
kende arbejdere overalt i verden. I forbindelse med dette arbejde viste

Münzenberg sig, udover at have et stort organisationstalent, at være ibesid-

delse af en sjælden forståelse og føling for anvendelse af de moderne mas-

semedier til en revolutionær propaganda.
Münzenberg udviklede sig til at blive den kommunistiske bevægelses

mest geniale propagandist. Han havde en for sin samtid sjælden klar for-

ståelse for propagandaens politiske betydning, og i Weimarrepublikken lyk-
kedes det for ham at banke en lang række levedygtige publikationer op, der

tjente kommunismens sag. Münzenberg arbejdede med aviser, tidsskrifter,
forlagsvirksomhed, filmproduktion og biografdrift. Blandt mange kan næv-

nes det berømte normbrydende ugeblad AIZ - Arbeiter Illustrierte Zeitung
- Der Arbeiterfotograf, Freunde der Sowjetunion, Eulenspiegel, Neuer

Deutscher Verlag, Prometheus-Filmgesellschaft og dagbladene Welt am

Abend og Berlin am Morgen.2
'Ifods de udmarvende politiske fraktionskampe i KPD og i Komintem i

1920'erne formåede Münzenberg at gennemtvinge en betydelig grad af selv-

stændighed i hele sin mægtige mediekoncem, både angåendede ting, han

fandt måtte publiceres,og de personer, som han knyttede til sig. Det var så-

ledes et særkende for hele Münzenbergspropagandavirksomhed, at han til-

stræbte et nært, ,men klart afgrænset samarbejde med fremtrædende intel-

lektuelle på venstrefløjen,hvad enten der var tale om partirnedlemmer eller

ej. Blandt sådanne prominente navne var Arthur Koestler, Einstein, Jean

Perrin, og mange andre.

I 1933 flygtede Münzenberg til Frankrig, hvor han omgåendeviede hele

sin enorme energi til den anti-fascistiske kamp. Mest kendt af de mange

publikationer, der blev offentliggjort på foranledning af Münzenberg og
hans medarbejdere, var »Braunbuch über Reichstagsbrand und Hitler-Ter-
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ror«, der udkom i 1933 på forlaget Universum-Bücherei i Basel, og som året

efter blev efterfulgt af »Braunbuch II. Dimitroff contra Göring. Enthüllung
über die wahren Brandstifter«, denne gang på forlaget Editions du Carre-

four i Paris. Münzenbergsvæsentligstelitterære værk »Propagandaals Waf-

fe«, der udkom i 1937, var en teoretisk analyse af den politiske propaganda
som fænomen. Udover at levere en knivskarp analyse af den nazistiske pro-

pagandas styrke og svaghed gav bogen ogsåen klar indføringi Münzenbergs
egen opfattelse af massepropagandaens muligheder og begrænsninger.

I 1924 var Münzenberg blevet valgt til den tyske rigsdag for KPD, hvor
han sad til nazisternes magtovertagelse i 1933. Desuden var han blevet med-
lem af KPD,s centralkomité, ligeledes i 1924, hvorfra han blev ekskluderet i

1938, efter han havde besluttet at undlade at følge gentagne opfordringer
fra Komintems internationale kontrolkommission om at give møde i Mos-

kva til nærmere undersøgelservedrørende hans politiske holdninger til bl.a.

retssagerne mod Kamenev og Zinoviev, som Münzenberg betragtede med

bekymring. Münzenberg og hans kone, Babette Gross, havde i forvejen væ-
ret i Moskva i 1936 til lignende forhør og havde efter alt at dømme kun fået

udrejsetilladelse p.g.a. behovet for Münzenbergsomgåendeindsats i Frank-

rig i forbindelse med udviklingen i den politiske situation i Spanien.
Efter eksklusionen fra KPD fortsatte Münzenberg den anti-fascistiske

kamp som uafhængig kommunist, men som en tydeligt svækket mand. I

1940 flygtede Münzenberg atter fra de fremrykkende tyske tropper. Under

kaotiske forhold på vej mod Sydfrankrig, forlod han sit rejseselskab sammen

med to ukendte rejseledsagere med det formål at ville organisere en bil til

den videre transport. Ingen af dem vendte tilbage. Münzenberg blev fundet

3 måneder senere liggende under et træ i en skov med en snor om halsen.

Det er aldrig blevet opklaret, bl.a. p.g.a. det franske gendarmeris lemfældi-
ge behandling af sagen, om der var tale om selvmord, som antaget af de fle-

ste kommunistisk orienterede historikere, eller der var tale om mord udført

af enten Gestapos eller især NKVD's agenter, som fremført af en række

iagttagere, der stod Münzenberg nær.
Litteraturen om Münzenbergs livsværk er sparsom set i relation til den

afgørendebetydning han har haft for den politiske udvikling i først og frem-

mest Weimarrepublikken. Her skal nævnes hans biografi skrevet af hans en-

ke Babette Gross: »Willi Münzenberg. Eine politische Biographie«,Stutt-

gart 1967 og Rudolf M. Lüscher & Werner Schweizer: »Amalie & Theo Pin-

kus-De Sassi. Leben im Widerspruch«,Limmat Verlag, Zürich 1987. Sidst-

nævnte belyser for en dels vedkommende Theo Pinkus' arbejde for Neuer

Deutscher Verlag i Berlin under Münzenbergsledelse. Endelig skal nævnes

en udmærket artikel af Jørgen Schleimann: »The Life and Work of Willi

Münzenberg«,trykt i det engelske tidsskrift Survey nr. 55, april 1965.

Hvad angår den danske arbejderbevægelses historie er Münzenbergs
funktion som formand for den socialistiske ungdomsintemationale af væ-

sentlig betydning. Hans forbindelser til SUF suppleret med et personligt be-
kendtskab med SUF's daværende formand Ernst Christiansen har været af

betydning for den politiske udvikling i det danske socialdemokratiske ung-
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domsforbund og dermed for det interne opgør og splittelsen i den socialde-

mokratiske arbejderbevægelse i årene under og umiddelbart efter L ver-

denskrig.
En undersøgelse af Socialistisk Ungdomsintemationales historie vanske-

liggøres af det forhold, at det intemationale bureaus arkiv tilsyneladende er

forsvundet, eller i hvert tilfælde ikke er tilgængeligti vestlige arkiver. Der er

grund til at formode, at arkivet er blevet opsplittet i løbet af de politiske be-

givenheder i årene efter 1 verdenskrigs afslutning og frem til fascismens

magtovertagelser i 1930,erne. Hvor stor en opsplitning, der har været tale

om, kan ikke siges med sikkerhed, ligesom det heller ikke kan siges, i hvor

stort omfang dette kildemateriale overhovedet eksisterer endnu. Vedrøren-

de tiden før lo'igsudbruddet i 1914, er der grund til at tro, at dette materiale

for en dels vedkommende er blevet beslaglagt af de østrigskemyndigheder.
Således har undersøgelser i Østriggodtgiort, at forskellige papirer tilhøren-
de den daværende leder af Socialistisk Ungdomsintemationale, Robert

Danneberg, blev beslaglagt i 1934 , og nu befinder sig i Staatsarchiv Wien i

dettes Revolutionsarchiv. Det drejer sig bl.a. om op mod 1000 breve og skri-

velser i Ungdomsintemationalens brevkopibog fra 1907 - 1909.

Hvad angårdet internationale bureaus arkiv for tiden efter 1915 meddeler

Babette Gross, at det blev overført fra Zürich til Berlin af Münzenbergs da-

værende veninde, Adele, i1919.3 Der er forhold, der kunne tyde på, at dette

arkiv i dag beñnder sig i Moskva i større eller mindre omfang. I hvert fald

viser KJI funktionæren Richard Schüllers bog »Von den Anfängen der pro-
letarischen Jugendbewegung bis zur Gründung der KJI«, Berlin 1931, at han

har haft adgang til kildemateriale, der i dag tilsyneladende ikke længere er

tilgængeligti Vesteuropa.
I udforskningen af Socialistisk Ungdomsintemationales historie og politi-

ske betydning spiller de skandinaviske ungdomsforbund på mere end én

måde en central rolle. Ikke blot henvendte disse sig på dansk initiativ til Ro-

bert Danneberg i Wien i slutningen af 1914 samtidigt med og uafhængigt af

Willi Münzenbergfor at få genoptaget intemationalens aktiviteter, men de-

res neutrale status i forhold til verdenskrigen gjorde dem også betydnings-
fulde i det politiske arbejde, som Willi Münzenberg blev en afgørende driv-

kraft i. En betydelig del af Socialistisk Ungdomsintemationales aktiviteter

kan anskueliggøres gennem en analyse af udviklingen i de skandinaviske

ungdomsforbund, der fra første færd var tilknyttet Zimmerwaldbevægelsen.
Og omvendt kom Ungdomsintemationalen og Willi Münzenberg, som alle-

rede nævnt til at spille en afgørende rolle i udformningen af den politiske
retning, som den almene radikalisering af først og fremmest arbejderung-
dommen tog i Skandinavien.

Mens det således indtil videre ser ud til, at det kan blive vanskeligt at belyse
SUF's historie yderligere ved hjælp af arkiverne fra Socialistisk Ungdomsin-
temationale, er det modsatte derimod ikke umuligt, idet ABA rummer en

del materiale, der kan kaste lys over Ungdomsintemationalens historie.

47



IABA's bibliotek findes de vigtigste pamfletter, beretninger, brochurer, bø-

ger og tidsskrifter vedrørende Socialistisk Ungdomsintemationale, bl.a.

- Bericht über die erste Internationale Konferenz der sozialistischen Ju-

gendorganisationen, abgehalten zu Stuttgart vom 24. bis 26. August 1907
- Die internationale Organisation der sozialistischen Jugend. Bericht des

Sekretariats der Internationalen Verbindung der Sozialistischen Jugend-
organisationen. August 1907.

- Militarismus und Antimilitarismus unter besonderer Berücksichtungder

intemationalen Jugendbewegung, von Dr. Karl Liebknecht. Zweite ver-

mehrte Auflage. Mit einem Anhang: Referat des Verfassers über den

Kampf gegen den Militarismus, gehalten am Stuttgarter Kongress der Ju-

gendorganisationen, Zürich 1908.
- Die Jugendbewegung der sozialistischen Internationale. Bericht über den

Stand der Jugendbewegung 1907 - 1909. Af Robert Danneberg.
- Robert Danneberg: Die Rekrutenschule der internationalen Sozialdemo-

kratie. Die sozialistische und die bürgerliche Jugendbewegung in den

Jahren 1910 bis 1913. Wien 1914.
- Sie ist nicht tot! Bericht über die internationale Konferenz der sozialisti-

schen Jugendorganisationen abgehalten zu Bern am 4., 5. und 6. April
1915. Zürich u. å.

- Willi Münzenberg:Der Kampf und Sieg der Bolschewiki. Ein Beitrag zu

dem bisherigen Verlauf der sozialen Revolution in Russland. Sozialisti-

sche Jugendbibliothek, Heft 21. Zürich, 1918.
- Willi Münzenberg:Programm und Autbau der sozialistischen Jugendin-

ternationale. Stuttgart 1919.
- Willi Münzenberg: Die sozialistische Jugendintemationale. Mit einem

Vorwort von Klara Zetkin. Berlin 1919.
- Willi Münzenberg: Die sozialistischen Jugendorganisationen vor und

während des Krieges. Berlin 1919.
- Georg Tschitscherin: Skizzen aus der Geschichte der Jugendintemationa-

le. Berlin 1919.
- Bulletin IVSJ 1907 - 1914 (ufuldstændig).
- Jugendintemationale 1915 - 1919. (Ogsådelvis i skandinavisk udgave).
- Zirkularschreiben 1918 - 1919 (ufuldstændig).

ABA”s tidsslaiftsafdeling rummer en fuldstændigsamling af de skandinaviske

socialdemokratiske ungdomsorganisationers tidsskrifter. Disse blade rum-

mer kun få artikler af Willi Münzenberg.Alligevel udgør de et værdifuldt

kildemateriale vedr. ungdomsinternationalens virke. Først og fremmest af-

spejler de ungdomsinternationalens politiske gennemslagskraft og dermed

Zirnmerwaldbevægelsensstadigt voksende indflydelse i ungdomsorganisa-
tionerne. Desuden viser de i hvilket omfang ungdomsinternationalens poli-
tiske aktioner blev ført ud i praksis, bl.a. salg af propagandamateriale, de in-

ternationale ungdomsdage, mm.
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»Fremad« 1907 - 1919. Organ for Socialdemokratisk Ungdomsforbund i Dan-

mark (SUF).

- Fremad 18. sep. 1915, Flyveblad: »Til den socialistiske Ungdom i alle lan-

de« Fra Ungdomsinternationalens ledelse vedr. en international ung-

domsdag.
- Fremad 19. feb. og 4. mar. 1916, »Ungdoms-Internationale.Det første Bu-

reaumøde«. Ernst Christiansens rapport fra det første møde i ungdomsin-
ternationalens ledelse efter krigens udbrud.

- Fremad 16. dec. 1916, Artikel af Willi Münzenberg: »Ofre talløse som

Draabeme i Havet«. Vedr. arrestationeme af Zeth Höglund,Karl Lieb-

knecht, Toscani, og andre.
- Fremad 6. okt. 1917,»ÅbentBrev til Det Kgl.Militærudskrivningskontori
Waldshut« af Willi Münzenberg, Zürich, Den 15. sep. 1917, Vedr. militær-

nægtelse. Tillæg: Brev til S. Hellberg, SUF, fra W. Münzenberg vedr. de

politiske aspekter i nægtelse af militærtjeneste.
- Fremad 19. jan. 1918, »Til den socialistiske Ungdom i Europa og Arneri-

ka.« Flyveskrift fra Ungdomsintemationalens ledelse, 1. jan. 1918,vedr. ar-

restationen af Willi Münzenberg og andre arresterede og faldne medlem-

mer af ungdomsinternationalen.
- Fremad 18. dec. 1919, »Ungdoms-internationalensKongres i Berlin fra 21.

- 29. Nov. 1919«. Willi Münzenbergsberetning om forhandlingerne vedr.

tilslutning til 3. Internationale.
- Fremad 5. sep. 1920, »Minder fra Ungdomsdagen 1917«. Artikel af W111i

Münzenberg vedr. den internationale ungdomsdags forløb i Dresden i

1917.

»Klassekampen«1907 - 1919. Organ for Norges Socialdemokratiske Ung-
domsforbund. Mikrofilm.

»Stormklockan« 1907 - 1919. Organ for Sveriges Socialdemokratiske Ung-
domsforbund. Mikrofihn.

Desuden findes dele af den schweiziske ungdomsorganisations udgivelser,
det drejer sig om tidsskrifter, årsberetningerog 302. Jugendbibliothek.

Socialdemokratiets, Lols, DSU's eller SUFs arkiv rummer stort set ingen
trykte kilder vedr. ungdomsintemationalen. Der er nogle ganske enkelte

trykte cirkulærer fra Robert Dannebergs hånd fra 1908 og fra 1912, men el-

lers intet. Hvad angårkilder til »Internationale Arbeiterhilfe« er situationen

en smule bedre, men heller ikke her er der meget at hente. Med undtagelse
af SUF,s arkiv er dette ikke overraskende, men som det senere vil blive om-

talt, tyder meget på, at et righoldigt materiale fra SUFs arkiv blev overført
til DKU,s arkiv i forbindelse med SUF”s brud med den reforrnistiske arbej-
derbevægelse i 1920 og den derefter følgende dannelse af kommunistiske

partiorganisationer i Danmark.
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Kun i SUF's arkiv findes der utrykt materiale, der belyser Socialistisk Ung-
domsintemationales aktiviteter, nemlig:

- »SUF - Forhandlingsprotokol«fra 28. nov. 1914 til 2. nov. 1919.

Den omfattende protokol viser, i hvilket omfang det internationale arbejde
kom til at præge den danske socialdemokratiske ungdomsbevægelse.For-

handlingsreferateme omtaler gennem hele perioden talrige breve, skrivelser

og andet propagandamateriale, der hidrører fra ungdomsintemationalens
bureau i Schweiz. Desuden kastes der lys over arbejdet med trykkeri, distri-

butation og salg af den skandinaviske udgave af tidsskriftet »Ungdoms-In-
temationalen«. Forhandlingsprotokollen giver et fremragende indblik i den

politiske gennemslagskraft, som blev udøvet af den Socialistiske Ungdoms-
internationale gennem først og fremmest Willi Münzenberg i Schweiz.

DKP's og DKU's arkiver frem til 1941 er netop overført til ABA. Disse

arkiver vil først blive almindeligt tilgængeligeefter de er blevet ordnet, dvs.

i løbet af 1990 og 1991. Men allerede nu er SUFs forhandlingsprotokoller
fra tiden 1907 - 1914 og fra 1919 - 1923 blevet fundet og er nu komplette.
ligeledes er SUFs brevkopibog fra 1906 - 1908 dukket op.

Meget tyder på, at det omfangsrige kildemateriale, der omtales i SUFs

forhandlingsprotokol i tiden fra 1914 - 1919 vedr. relationerne til Willi Mün-

zenberg og Socialistisk Ungdomsintemationale, har fulgt bl.a. Ernst Christi-

ansen over i den kommunistiske bevægelseog er havnet i primært DKU's

arkiv.

Afslutningsvis skal det nævnes, at der i forbindelse med den storstilede

udgivelse af 2. Internationales trykte kilder på forlaget »Editions Minkoff« i

Geneve, vil være ialt fire bind, der er tilegnet den Socialistiske Ungdomsin-
temationale. Det drejer sig om ialt ca. 3000 sider, der dækker konferencer,
kongresser, diverse tekster og pamfletter, intemationalens periodica og med

en enkelt undtagelse alle hæfteme i Sozialistische Jugendbibliothek fra 1917
- 1921.

'

Noter

1. Internationale Verbindung Sozialistischer Jugendorganisationen.
2. Se feks. Rolf Surmann: Die Münzenberg-Legende:Zur Publizistik der revolutionären

deutschen Arbeiterbewegung 1921-1933,Köln 1983.

3. Babette Gross:W1lli Münzenberg Eine politische Bibliographie. Stuttgart 1967, p. 103.
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Rasmus Juhl Pedersen

Danske Marx-oversættelser

Dette arbejde er en mindre del af et større projekt. Sigtet med projektet er

for det første gennem efterprøvningaf Hans Vilhelm Lunds oversættelse

fra 1885 at nå frem til, dels en vurdering af om oversættelsen er rimelig, og
dels om der udvikledes et begrebsapparat, der svarede til Marx', uden at det

brød med dansk sprogfomemmelse. For det andet skal dette arbejde indgå
som et led i bestemmelsen af, hvordan marxismen blev modtaget og indar-

_

bejdet i dansk arbejderbevægelsesteori og praksis.
Det her foreliggende arbejde kan betragtes som et indledende arbejde/pi-

lotprojekt i bestræbelserne på at nå frem til en metode for et videre Marx-

projekt og omfatter dels en gennemgang og kontrol af afsnittet fra Kapita-
lens 1. bind om »Das Britische Ackerbauproletariat«,som 1875 udkom sær-

skilt før den danske førsteoversættelse af »Das Kapital«,dels kap. 4 i »Das

Kapital«: - Verwandlung von Geld in Kapital -.

Den metode, jeg har anvendt, hvis man kan tale om en metode, har væ-

ret at kontrollere oversættelsen linie for linie. Jeg har valgt denne noget
omstændelige form, bl.a. fordi jeg ønskede at opnå et tættere forhold og
kendskab til Marx's sprog, men også fordi oversættelsen unægtelig lettes,
når man kender den indholdsmæssigesammenhæng.Jeg har ligeledes i en-

kelte tilfælde anvendt krydsreferencer, for at undersøge,hvordan samme

begreb optræder i andre forbindelser og sammenhænge. I det omfang jeg
har fundet sproglige og/eller meningsforstyrrende diskrepanser i Pio's over-

sættelse af »Das Britische Ackerbauproletariat«,har jeg krydschecket med
Hans Vilhelm Lunds oversættelse 1885.

Jeg har anvendt nutidige opslagsværker (Wahrig Deutsches Wörterbuch)
og i mit arbejde har jeg støttet mig på Friedrich Engels: »Wie man Marx

nicht übersetzen soll« (MEW bd. 2], s. 229-237) og Ole Stender-Pedersen:

»De danske Marx- og Engels-oversættelser og den danske Marx-forståelse

1848-1895« i »Marx i Danmark« (1983). Jeg har endvidere anvendt Gerd

Callesen: »Zur Verbreitung der ersten dänischen Kapitalausgabe«,i: Beiträ-

ge zur Marx-Engels-Forschung 28 (1989) s. 75-80.

Das Britische Ackerbauproletariat
Afsnittet er meget deskriptivt, og der er således ikke nogen selvstændigteo-

riudvikling, ligesom Marx i afsnittet betjener sig af et begrænset begrebsap-
parat.
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Der er tale om en omtrentlig og mere »fri« oversættelse. Oversættelsen

bærer præg af, at afsnittet af Pio er oversat fra fransk. Der er mange sprog-

lige fejl og der er fejl i tabeller og noter. Enkelte steder er endda hele afsnit
udeladt.

Såledesl:

l Or. s. 703: Das Armengesetz und seine Administration

oversættes

Overs. s. 7: Fattigdommen og dens udførelse

2 Or. s. 704: ...den Arbeiter am schamlosesten ausbeute

oversættes

Ov. s.11: der med den største skamløshed havde draget
fordel af arbejderne

Or. s. 706: Sætningen: - dies zusammen mit der ununter-

.
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På den engelske tegner Walter Cranes billede har det engelske landproletan'at rejst sig i triumf.

(Ill. fra »Socialdemokratiets Aarhundrede«.)
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brochnen raschen Erweiterung des städtischen

Absatzmarkt - oversættes ikke.

3 Or. s. 707: daB seine Lage sich auBerordentlich verschlechtert

hat

oversættes

GV. 3. 18: befinder sig nu i en elendig tilstand.

4 Or. s. 707: den Gefñerpunkterreicht

oversættes

Ov. s. 19: nået det punkt af sløvhed

5 Or. s. 710: notorischer Umstand
°

oversættes

Ov. s. 30: mærkeligomstændighed
Notorisch: Offenkundig, allbekannt.
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6 Or. s.71];

GV. 5. 31:

7 Or. s. 718:

Ov. s. 51:

Or. s. 733-36 nederst:

Pauperismus
oversættes

yderligste fattigdom
Pauperismus: Allgemeine Armut breiter

Schichten der Bevölkerung.

Eviktionsgeist
oversættes

Dette nedrivningssystem
Mærkværdig tekstafbrydelse og undladelse af

oversættelse. Oversættelsen genoptages i Or. side

736 = 94 i Ov.

Dette er kun et udsnit af de fejl, som forefindes i Pios oversættelse (yderli-
gere eksempler kan fås ved henvendelse til ArbejderbevægelsensBibliotek

og Arkiv). Det kan hævdes, at ovenstående fejl ikke er alvorlige, og at de ik-

ke forstyrrer eller ændrer Maris budskab. Dette gælder imidlertid ikke ne-

denstående graverende fejl.

Således:

8 Or. s. 701:

Ov. s. 3:

Or. s. 701:

Ov. s. 3:

Sammenligning:

54

der kapitalistischen Produktion und Akkumula-

tion

oversættes

Kapitalens

Der antagonistische Character

oversættes

fjendtligeforhold

Antagonismus: VVlderstreit (unversöhnlich).
Gegensätzlichkeit,Gegenwirknung.
Antagonistisch (adj.) auf Antagonismus beruhend,
widerstreitend, gegensätzlich.

A. Det engelske landproletariat (Pio)
&

B. Det britiske agerbrugsproletariat (Lund)

Oversættelsen i B er adækvat. Her oversættes

samme passage
- Ov. s. 406: Den kapitalistiske

produktion og akkumulations antagonistiske karak-

ter.

Andre forbindelser i Kapitalens bind 1, hvor begre-
bet antagonistisk optræder:

Nachwort zur zweiten Autlage; side 21:

In Deutschland kam also die kapitalistische Pro-



*lam-A

duktionsweise zur Reife, nachdem ihr antagonisti-
scher Character sich in Frankreich und England
schon durch geschichtliche Kämpfe (gegensätz-
lich) geräuschvolloffenbart hatte.

Kap. 11,IV side 352:

den kapitalistischen und daher antagonistzlschen
Character dieses Prozesses bedingt wird.

Kommentar: Det antagonistiske element er såle-

des iboende i kapitalismen, og som sådan at betrag-
te et særdeles væsentligtbegreb hos Marx.

Kap. 13, IV side 465:

Die von der kapitalistischen Anwendung der Ma-

schinerie untrennbaren Widersprücheund Antago-
m'smen existieren nicht, weil sie nicht aus der Ma-

schinerie selbst erwachsen, sondem aus ihrer kapi-
talistischen Anwendung.

kap. 23, VII, side 675:

faBt den Antagonismus der kapitalistischen Pro-

duktion als allgemeines Naturgesetz des gesell-
schaftlichen Reichtums.

Oversættes i B side 407: Administration

Oversættes i B side 408: udnyttede

Oversættes adækvat i B side 410: har fået sin stil-

ling meget forværret - Altså en korrekt passiv
konstruktion.

Oversættes i B side 410: nået frysepunktet.

Oversættes i B side 413: notorisk

Oversættes i B side 413: pauperismen

Oversættes i B side 418: Eviktionsaanden

Som det kan ses af denne sammenligninger de oversættelser, som jeg studsede

over eller fandt direkte forkerte, i Vilhelm Imds oversættelse alle korrekte.

Det vidner om, at Vilhelm Lunds oversættelse er langt mere adækvat 0g præ-

cis. For yderligere at efterprøvedette, vender jeg mig i det efterfølgendemod

dennes oversættelse af Kapitalens kap. 4 - Verwandlung von Geld in Kapital -

Marx: Das Kapital, kap. 4 »Verwandlung von Geld in Kapital« - side 161-191

i original og side 81-100 i dansk oversættelse

I dette afsnit har jeg kun konstateret få fejl. Ved hastig gennemgang konsta-

terer man, som Ole Stender-Pedersen også har anførtz, at originalens fod-
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Karl Marx fotograferet 1875. Dette senere så kendte portræt brugte han selv oprindelig som en

personlig hilsen til sønnen af sin afdøde ven, Dr. Roland Daniels fra Köln.
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noter og kildehenvisninger ikke alle er kommet med. Jeg har imidlertid ikke

kontrolleret fodnoter og henvisninger, men koncentreret min indsats om

hovedteksten. Hans Vilhelm Lunds oversættelse ligger særdeles tæt på ori-

ginalteksten, begreber oversættes konsekvent hele afsnittet igennem på
samme måde. Der er ligeledes efter min mening ingen alvorlige, menings-
forstyrrende fejl. Alt i alt er der tale om en glimrende oversættelse fra tysk,
som ligger meget ijemt fra den engelske oversættelse, som John Broadhou-

se har præsteret, og som Engels3 holder frem til skræk og advarsel. Her er

der tale om en direkte forvanskning af Marx,s originaltekst.
Nedenfor har jeg listet de steder i Lunds oversættelse, hvor jeg har fun-

det noget at bemærke:

Or. s. 164: Der Produktenaustausch, der Wechsel der

verschiednen Stoffe, worin sich die geselLschaftliche
Arbeit darstellt,
oversættes

Ov. s. 83: ..., hvori det sociale arbejde fremstiller sig

Or. s. 165: ..., sondem in ihr verändert er seine Wertgrö/J'e,
setzt einen Mehrwert zu, oder verwentet sich.

. oversættes

Ov. s. 85: ..., men den forandrer i den sin værdistorhed, læg-
ger en merværdi til, eller ñugtbargøres.I forståel-
sen: Forøger sin værdi.

Or. s. 172: Abstrakt betrachtet, d.h. abgesehen von Umstän-

den, die nicht aus den immanenten Gesetzen der

einfachen Warenzirkulation hervortlieBen,
oversættes

0V. s. 88: immanente grænser for

Or. s.180-181: Unser nur noch als Kapitalistenraupe vorhandner

Geldbesitzer muB die Waren zu ihrem Wert kaufen,
zu ihrem W291 verkaufen, und dennoch am Ende

des Prozesses mehr Wert herausziehn als er hin-

einwarf.

oversættes

Ov. s. 93: Vores endnu kun som kapitalistlarve forhånden-
værende pengeejer må købe varerne til deres værdi

og alligevel ved processens ende få mere værdi ud,
end han satte ind.

»zu ihrem Wert verkaufen«oversættesikke, selvom

det er et væsentligt led i en konklusion.

Or. s. 187: ..., so vergegenständlichtsich in der Arbeitskraft

täglich ein halber Tag gesellschaftlicher
Durchschnittsarbeit, oder ein halber 'lag ist zur

täglichenProduktion der Arbeiter erheischt.
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oversættes

Ov. s. 97: saa, legemliggørder sig i arbejdskraften daglig
en hel dags socialt gennemsnitsarbejde, eller der

kræves en halv arbejdsdag til den daglige produk-
tion af arbejdskraften.

Or. s. 187: - Er entdeckt dann mit Sismondi: Das Arbeitsver-

mögen ist nichts, wenn es nicht verkauft wird.

oversættes

Ov. s. 98: At arbejdsformue er intet, når den ikke bliver

solgt.
Her ville jeg oversætte: Arbejdsformuen

Or. s. 188: Der Bells derArbeits/a'aft ist kontraktlich festgesetzt

oversættes
Ov. s. 99: Arbejdslønnener kontraktmæssigfastsat, Det er

rigtigt, at prisen på arbejdskraft benævnes: ar-

bejdsløn, men hvorfor ikke holde sig til Marx og
oversætte: prisen på arbejdskraft eller arbejdskraf-
tens pris?

Det er begrænset,hvad der kan konkluderes ud fra dette lille udsnit af Ka-

pitalen og formålet med dette pilotprojekt opfatter jeg også nærmest som

det, at nå frem til en metode, ud fra hvilken de opstillede mål (efterprøve
om oversættelsen er rimelig, efterprøveom der udvikledes et begrebsappa-
rat, der svarede til Marx's uden at det brød med dansk sprogfomemmelse)
kan nås, og hvilken vej det videre Marx-projekts forløb skal tage.
På baggrund af mine erfaringer vil jeg ikke anbefale den omstændelige

metode, som jeg valgte. Lunds oversættelse er for præcis og tro mod origi-
nalen til, at det skulle være nødvendigt at støvsuge oversættelsen for fejl.
Tværtom tror jeg, at man skulle sætte ind ved udvalgte nøglebegrebers
oversættelse.

'

Noter

1. De i det flg understregede nummerangivelser henviser til sammenlignende oversættelse.
2. Ole Stender Petersen: De danske Marx- og Engels-oversættelser..., s. 132.

3. Friedrich Engels: Wle man Marx nicht übersetzen 5011,i: Karl Marx/Friedrich Engels: Wer-

ke, bd. 21, s. 229-237.
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Hanne NørregaardHansen

»Le socialisme en Danemark«:

En dansk arbejderbevægelsehistoriei oversættelse

»Det blev besluttet at lade Forretningsføreren besørge Udarbejdelsen og

Oversættelsen af Socialismens Historie i Danmark til Franskmanden Ma-

lons værk om Socialismens Historie.« Sådan lyder referatet i Socialdemokra-

tisk Forbunds forhandlingsprotokol fra mødet den 24. juli 1883.1

Vi må forestille os bestyrelsen samlet: ForretningsførerPeter Knudsen,
Christen Hørdum, C.C. Andersen, protokolførerValdemar T. Holst og Pe-

ter Holm. Knudsen må have haft dele af fremstillingen klar før beslutningen
på mødet, for allerede 4 dage efter - den 28. juli - begyndte en offentliggø-
relse af den danske version i Social-Demokraten »Socialismen i Danmark.

En kort Historisk Oversigt over Udviklingen af den socialistiske Bevægelse i

Danmark«, kaldte han artikelserien. Fra juli 1883 til juli 1884, fordelt på 13

numre af avisen bragtes den udførlige skildring og vurdering af dansk arbej-
derbevægelseshistOrie i årene 1852-1878.2

Benoit Malou, der levede fra 1841

til 1893, var livet igennem aktiv i

den socialistiske bevægelse.Han var

med i Pariserkommunen og levede se-

nere eksileret i Schweiz. Fra 1882 var han

redaktør af »La Revue socialiste«. (ABA).

59



Man har hidtil antaget, at P. Knudsens fremstilling aldrig kom med i Ma-
lons værk; den antagelse kan nu revideres. Teksten er med, men har for-

mentlig fået en lidt anden skæbne, end Socialdemokratisk Forbunds besty-
relse havde tænkt sig, den dag den besluttede at lade forretningsførerenfat-
te pennen.
Nærværende artikel vil skitsere fremstillingens endelige udformning og
præsentere nogle af de personer, der var involverede i resultatet.

Artikelserien var det første forsøg på en samlet fremstilling af den danske

arbejderbevægelseshistorie, tillige af partiofñciel karakter, og ovenikøbet

udarbejdet med henblik på offentliggørelseuden for Danmark, i franskman-
den Benoit Malons værk Histoire du Socialisme. Fremstillingen ( i den dan-
ske version) var delt i tre hovedafsnit, hvoraf det første i omfang udgjorde
1⁄7,de to andre hver 3/7:

L »Frederik Dreiers virksomhed«

2. »Fra bevægelsens Genrejsning i 1871 til »Internationale«s Opløsning«
(ca. 1871-73)

3. »Fra »Internationale«s Opløsning til Stiftelsen af Socialdemokratisk
Forbund« (1873-78)

Histoire du Socialisme3 er et stort anlagt samleværk med bidrag om alle eu-

ropæiske landes socialistiske bevægelser.Benoit Malon havde i 1879/80 for

første gang udgivet Histoire du Socialisme, blot i et noget mindre ambitiøst

omfang. Denne gang skulle alt med, værket skulle gennemillustreres, og
Malon skrev selv i sit forord, at han ville forsøge at være mere nøjagtig.4
Værket udkom hæftevis i årene 1882-85 og foreligger i dag som et værk i

fem bind. Det var en kraftpræstation.Det første forsøg på en samlet beskri-

velse og vurdering af socialistiske bevægelser i Europa og USA. Første de]

indeholder en generel fremstilling af socialismens historie fra oldtiden frem

til den franske revolution. Derefter et helt bind om socialismens historie i

Frankrig 1789-1878, og i de sidste 3 bind spreder teksten sig som en vifte

med beskrivelser af de enkelte landes politiske og faglige bevægelser.
Bind 5 indeholder et afsnit om Intemationalen og et om den anarkistiske

socialisme indtil 1880.S Sprogbarrieren -

og manglen på fremstillinger om

den danske socialismes historie - har nok været afgørendefor, at Malon i

Danmarks tilfælde har måttet benytte personlige kontakter, for i værkets

andre afsnit har han i stor udstrækninganvendt den tilgængeligelitteratur.

I april 1883 begyndte Social-Demokraten at offentliggøre det først ud-

komne bind af Histoire du Socialisme som føljetoni dansk oversættelse'.6 Ud-

givelsen var »ved C.E.«, velsagtens C.E. Jensen, senere mangeårigmedar-

bejder ved Social-Demokraten. Af en sammenligning mellem originaludga-
ven og føljetonen ses, at den danske tekst blev forkortet adskillige steder.
Derimod synes der ikke at være tale om ændringer i den tekst, der blev

medtaget. Tilsyneladende har bladet - hvis redaktør på dette tidspunkt i øv-

rigt var P. Knudsen - opgivet at trykke de følgende hæfter af Histoire du S0-

cialisme, efterhånden som de udkom, selv om bladet erklærede at 'ville gøre

60



P. Knudsen var i 1883 forretningsfører i Socialdemokratisk Forbund. Han skrev en artikelserie,
der først blev bragt i »Social-Demokraten«,men var tænkt som et bidrag til Benoit Malons sto-

re samleværk, »Histoire du Socialisme«.

så. Den 2. juli meddeltes nemlig, at næste bind i værket endnu ikke var ud-
kommet i Frankrig, og at læserne derfor indtil videre måtte vente med rest-

en. Social-Demokraten nåede derefter kun at bringe P. Knudsens danske bi-

drag.
Antagelsen af, at den danske socialismes historie aldrig blev trykt i Ma-

lons værk' kan skyldes,at dette ikke har været tilgængeligpå offentligetbi-
blioteker og samlinger i Danmark i mands minde. Imidlertid er Histoire du

Socialisme nu tilgængeligi et microfilmet eksemplar på Arbejderbevægel-
sens Bibliotek Og Arkiv, og det kan derfor ikke alene konstateres, at P.-

Knudsens fremstilling var med, men også,hvem ,der oversatte den til fransk.

Malon var nemlig omhyggelig med at nævne sine kilder, og i dette tilfæl-

de også artiklens oversætter, Ivar Berendsen (1865-1939).Ivar Berendsen var

stiftende medlem af Det Radikale Venstre, og blev i 1910 valgt til Folketin-

get for partiet.7 I 1883 - hvor oversættelsen formentlig har fundet sted - var

Berendsen lige netop blevet student og var startet på jurastudiet. Fransk-
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kundskaber har således været en naturlig ting, hvorimod hans tilknytning til

socialdemokratiske kredse er mere gådefuld.Han er betegnet som i sine un-

ge år at være politisk radikal i brandesiansk forstand, Venstremand med

Hørup-sympati,aktiv i Studentersamfundet. Måske har P. Knudsen og Ivar

Berendsen mødt hinanden i forbindelse med »den forenede københavnske

opposition«,i samarbejdet mellem Venstre og Socialdemokratiet i 1882-83.

Selve oversættelsesarbejdethar været en stor opgave, og vi kender faktisk

betalingens størrelse fra et referat af et senere bestyrelsesmødei Socialde-

mokratisk Forbund. På mødet 8. januar 1884 blev det meddelt, at oversæt-

telsen blev søgt betalt af bladets kasse og androg 133 kr. Til sammenligning
var en månedsløn for en arbejdsmand i den store industri i gennemsnit 51

kr., for en svend sammesteds 76 kr.8

I dag kender vi ikke Ivar Berendsens oversættelse og ved derfor ikke,
hvor tæt på P. Knudsens originale danske tekst, den har været. Det er der-

for problematisk at sammenligne P. Knudsens tekst fra Social-Demokraten

med den fremstilling, Malon har trykt. Hvis der rent faktisk er stor overens-

stemmelse mellem den danske og den franske tekst må man antage, at over-

sættelsen har været tæt på den originale version. Det er tilfældet for første

afsnits vedkommende, afsnittet om Frederik Dreier. Derimod er andet, og
især tredje afsnit, på så mange punkter ændrede og omredigerede, at en di-

rekte sammenligning ikke er aktuel? Det er dog indtrykket, at Malon - eller

oversætteren - har udeladt detaljerede og teoretiske redegørelser til fordel

for mere oversigtsbetonede oplysninger. I øvrigt er teksten fyldt med mere

eller mindre gennemskuelige læsefejl: Foucher for Toucher, Holn og Helm

for Holm, Aahrans for Aarhus og fagfan'ninger for fagforeninger. De sam-

Illustration fra »Histoire du Socialisme« af Charles Fouriers ideer om det ideelle samfund, her

et falansterium med landbrugs- og industribygninger. (Ill. her fra »Socialdemokratiets Aar-

hundrede«.)
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me danske termer og navne kan optræde i 3-4 varianter. Det giver grund til

i almindelighed at nære skepsis overfor værkets pålidelighed.Tekstens ten-

dens kan vi derimod analysere. Og det er relevant, for Malon fortæller i en

note, at han har anvendt oplysninger fra »citayenneJacquette Liljencrantz«(s.
1615).Jacquette Liljencrantz (1845-1920)var medarbejder ved Social-Demo-

kraten fra januar 1876, og skrev især om kvindespørgsmålet.Hun blev med-

lem af partiets første hovedbestyrelse på Gimle-kongressen samme år, men

efter ledemes flugt blev hun afskediget fra bladet. Hun tilhørte partiets ra-

dikale fløj, men forlod det efter Købmagergade-kongresseni januar 1877. I

tiden derefter havde Jacquette Liljencrantz redaktørarbejdeved forskellige
venstreradikale tidsskrifter, og var knyttet til Harald Brix.10 I sin danske

fremstilling nævnte P. Knudsen intet sted J acquette Liljencrantz -i det hele

taget nævnte han ikke mange navne, men beskrev udviklingen i en større

samftmdsmæssigramme. Det kronologiske slutpunkt for hans fremstilling
er som nævnt dannelsen af Socialdemokratisk Forbund i 1878 -

og det er

(med stor sandsynlighed) Jacquette Liljencrantz, der har meddelt Malon

nogle oplysninger om tiden derefter, navnlig om personer fra de såkaldt so-

cialrevolutionære kredse. Først og fremmest om Harald Brix - »... Hans

navn bør indskrives med ære i det europæiske proletariats helgenfortegnel-
se ...«,

- om journalisten Vilhelm Fleron og om tilknytningen til den tyske
socialist Johann J. Most. Ydermere er Jacquette Liljencrantz ophavskvinde
til en oplysning om, hvem der tegnede billedet for bevægelsen under leder-
nes fængsling,nemlig: »Liljencrantz,Helm (Holm), Hørdum, Foucher (Tou-
cher), Aarhus (?), Petersen, Giessing, Hertz, Winther, Pihl og Forsberg« (s.
1615).Bortset fra, at det er tvivlsomt, om man kan sige, at de alle har tilhørt
de ledende kredse under Pio, Brix og Geleff's fængsling,er hertil at bemær-

ke, at J. Liljencrantz først mødte Louis Pio og blev aktiv i bevægelsen i no-

vember 1875, flere måneder efter løsladelsen i april 1875. Oplysningen kan

dog bero på, at Malon selv har misforstået meddelelser, han har fået. Jeg
skal ikke komme nærmere ind på de modsætninger,der var imellem partiet
og oppositionsbevægelseme.Men en mere detaljeret analyse af teksten i
Histoire du Socialisme vil måske afsløre flere end de her nævnte eksempler
på, at J acquette Liljencrantz med sine oplysninger om oppositionen har æn-
dret tendensen i P. Knudsens tekst.

Jacquette Liljencrantz synes at have haft en relativ god forbindelse til de
internationale socialistiske kredse, hvori også Benoit Malon bevægede sig.
Hun optrådtenemlig i 1880 i tidsskriftet Jahrbuch für Sozialwissenschajiund

SoziaLvolitiksom forfatter til en artikel om de socialistiske bevægelsers situa-

tion i Danmark, Sverige og Norge. Denne artikel er også koncentreret om

alternativet til den socialdemokratiske bevægelse og indeholder en kraftig
hyldest af Harald Brix. Til dette tidsskrift havde Malon ogsåtilknytning.11Li-

geledes nævnes hun som medarbejder på tidsskriftet La Revue Socialiste,
der startede i 1880 og fra 1882 havde Malon som redaktør.12 I dette tids-

skrifts nr. 12, 1880, nævnes Jacquette Liljencrantz som »meddeler« til endnu

et af kredsens tidsskrifter, l'Emancipation. Om hun faktisk kom til at bidrage
har ikke kunnet konstateres. Man kan gisne om, at disse sammenhængehar
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Jacquette Liljencrantz havde nær kontakt til de internationale kredse, som ogsåBenoit Malon

bevægede sig i, og var medarbejder ved europæiske tidsskrifter som »Jahrbuch für Sozialwis-
senschaft und Sozialpolitik«og »La Revue Socialiste«.



været medvirkende til, at Malon har draget J acquette Liljencrantz ind i ud-

arbejdelsen af Histoire du Socialisme.

Som et effektfuldt punktum for afsnittet om den danske socialismes hi-

storie bringes en helt »varm« nyhed. I hæsblæsende stil - »... meddelt lige
før trykstart ...« - skriver Malon, at de danske socialister fik »en sand

triumf« ved, at to medlemmer, P. Holm og C. Hørdum, ved valgene den 5.

juni 1884 (fejl for 25. juni), blev valgt til Folketinget. Kilden til denne oplys-
ning er »CitoyenPetersen«, som i et brev først og fremmest ville meddele,
at takket være det danske socialdemokratiske parti fandtes der nu (dvs. i

1884) også en socialistisk bevægelse i Sverige (s. 1627). Denne oplysning
bragte Malon som en tilføjelse til et afsnit med en noget nedladende beskri-

velse af de svenske religiøse, ikke-socialistiske bevægelser, meddelt af

Jacquette Liljencrantz (s. 1624).13»CitoyenPetersen« er efter al sandsynlig-
hed identisk med smed Adam Petersen (1828-1886),der var aktiv i det fagli-
ge arbejde fra tidligt i 1870ierne. Han var revisor for Socialdemokratisk For-

bund og ledende ved indsamlingen af midler til opførelsen af forsamlings-
bygningen i Rømersgade.14

Den socialdemokratiske ledelse i Danmark fik alligevel det sidste ord i

fortællingenom »socialismen i Danmark«

Noter

1. Socialdemokratisk Forbunds forhandlingsprotokoller findes på Arbejderbevægelsens Bi-

bliotek og Arkiv.

2. Social-Demokraten 28. og 29. juli 1883, 7., 8., 11., 12., og 13. deoember1883, 9., 10., 11., 13.,
15. og 16. juli 1884. Gengivet i: P. Knudsen - Bidrag til hans politiske biografi. Red. af

Hans-Norbert Lahme, Odense. 1983. Heri findes ogsåen analyse af tekstens indhold.
3. Histoire du Socialisme, Lugano 1879, 627 sider. 11879/80 udkom den i 2. udgave, i Lyon.

Den udgave, der her er tale om, er omarbejdet og stærkt forøget: Histoire du Socialisme

depuis les Temps les plus reculés jusqu*a nos jour; au Efforts des Reformateurs et des Re-

voltés â travers les ages, par Benoit Malon. Edition illustrée de plus de deux cents gravu-
res dans le texte et de plus de quarante grandes primes hors texte idédites. Bind 1-5, Paris

1882-85, 1629 + 245 sider. I vor tids store opslagsværkpå dette område, G.D.H. Cole: A

History of Socialist Thought, vol. I-III, 1953-56, hedder det: »Histoire du Socialisme er ik-

ke nogen god bog, men den indeholder en stor mængde informationer, der er vanskelige
at finde andre steder.« (Vol. II, s. 445)
Forord, 5. 15.

Bind 3 behandler England, Rusland og Frankrig. Bind 4 Belgien, Holland, Italien,
Schweiz, Spanien, Portugal, Polen, Serbien, Rumænien, Østrig-Ungarn,Danmark, Sverige
og Norge.

6. 11. april 1883, sidste afsnit 5. juli 1883. Føljetonen blev senere samme år samlet og udgivet
som: Socialismens Historie fra de ældste Tider indtil vore Dage af Benoit Malon. Ved

C.E. Første Del. Socialismens Historie indtil den franske revolution. En Verdenshistorisk

Oversigt. Kbh., 1883. I 1889 blev den igen udgivet, nu både første og anden del, som bind 8

og 9 i Socialistisk Bibliotek.

7. Se Dansk Biografisk Leksikon, 3. udgave, bd. 1, 1979. Malon nævner I. Berendsen på 5.

1615.

V. Falbe-Hansen og W. Scharling: Danmarks Statistik, bd. 1, 1885, s. 776.

Det er især iøjnefaldende,at en sag om de deporterede kommunarders forhold påNy-Ka-
ledonien, som P. Knudsen blot nævner i den danske version, pustes op til en stor begiven-
hed. Malon bringer en petition fra de danske arbejdere til den franske regering i hele sin
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ordlyd, selv om den ikke er citeret hos P. Knudsen. Arbejderkommissionen 1875, som P.

Knudsen gør meget ud af, nævnes slet ikke. Mange oplysninger fra P. Knudsens danske

version bringes i en helt anden sammenhæng,og i mange tilfælde i forkortet form.

Dansk Biografisk Leksikon, 3. udgave, bd. 9, 1981. 'Ihre Nerman har udgivet en bog om J.

Liljencrantz, der bl.a bygger på hendes memoirer (beror påABA): Jacquette Liljencrantz:
Ett romantisk kvinnoöde. Stockholm, 1965. Se også'Ibni Liversage: At erobre ordet: Kvin-

derne og fagbevægelsen.København, 1980, s. 78 f.

J. Liljencrantz: Bericht über den Fortgang der sozialistischen Bewegung: Dänemark,
Schweden und Norwegen. Erster Jahrgang, Zweite Hälfte, s. 244-48. Tidsskriftet udkom

1879-8L Det er bl.a. kendt for at være stedet, hvor Marx og Engels i 1879 havde et opgør
med de tyske socialdemokrater. Benoit Malon bidrog ogsåtil tidsskriftet som anmelder, og
hans Histoire du Socialisme fra 1879 (Lugano) er anmeldt samme år, som den udkom.

T. Nerman: J. Iiljencrantz, 1965, s. 220. La Revue Socialiste var teoretisk anlagt, og søgte
at støtte en samling af mere eller mindre stridende retninger i den socialistiske bevægelse.
En liste over »meddelere« nævner - foruden J. Liljencrantz - bl.a. Guesde, Kautsky, Bem-

stein, Liebknecht og Lafargue (1880 no. 1). Der ses dog ingen artikler med J. Liljencrantz'
signatur.
Efterhånden må Malon have fået flere oplysnigner om situationen i den danske socialisti-

ske bevægelse.I La Revue Socialiste 1885 (s. 841)nævnes udgivelsen i Danmark af Den nye
Socialist som højrefløjensforsøgpå at splitte bevægelsen op til valgene i juni 1884. Hvad

Malon ikke nævner - og måske heller ikke ved - er, at den ene af redaktørerne var Jacqu-
ette Liljencrantz.
Se f.eks. Oluf Bertolt: Pionerer: Mændene fra halvtjerdsernes arbejderbevægelse.Køben-
havn, 1938, passim. Desuden:Socialdemoln-atiets Aarhundrede, bd. 2, s. 334.



DEBAT

Henning Ifømehøj

De gamle Teorier. Gustav Bang om Eduard

Bemsteins reformisme og revisionisme

I forbindelse med kansler Bismarcks anti-socialistlove (1878-90)emigrerede
en af det tyske socialdemokratis, SPDis, betydelige teoretikere Eduard

Bernstein til Svejts, hvor han blev redaktør af partiugebladet »Der Sozialde-

mokrat«. Men også Svejts måtte Bernstein forlade. Han slog sig herefter

ned i London, hvor han sluttede venskab med Fr. Engels. Ja, Engels fandt

sig så tiltalt af Bernstein, at han ved sin død udnævnte ham til sammen med

August Bebel at være eksekutor for sine personlige papirer.
I London kom Bernstein under stærk indflydelse af »fabianeme«, dvs. de

engelske »intellektuelle« socialister, der fulgte den romerske feltherre Fa-

bius strategi: længst muligt at undgå konfrontationer med fjenden. Fabia-

nerne ønskede ikke at gennemføre socialismen ad konfrontationens eller

revolutionens men ad forhandlingens vej, dvs. ved hjælp af stemmeseddel

og sociale reformer.

Samtidig kom Bernstein i tvivl om visse af Marx' grundlæggende teorier

bl.a. den såkaldte elendigheds- eller katastrofeteori, gående ud på, at det

kapitalistiske samfund uundgåeligtvil udvikle sig i retning af, at en lille

gruppe kapitalister bliver meget velstående og magtfulde, mens den øvrige
del af befolkningen i de kapitalistiske lande forarmes.

Det var der nu ikke meget, der tydede på i 1890,erne. 'lyærtimod opleve-
de et stigende antal arbejdere øget velstand. Og om nogen stærkt tiltagende
ekspropriering af de mindre selvstændige,var der heller ikke tale.
På grundlag af disse erfaringer påbegyndteBernstein da i 1896 en artikel-

serie i Die neue Zeit - det tyske socialdemokratis teoretiske tidsskrift - un-

der overskriften: Socialismens Forudsætninger og Socialdemokratiets Opga-
ver. I 1899 udsendtes denne artikelserie som bog.

Elendighedsteorien var på det tidspunkt så indarbejdet blandt SPD,s ide-

ologer, at de direkte opfordrede til at lade reformarbejdet via parlamentet
ligge. Kapitalismen ville jo alligevelbryde sammen af sig selv. Bernstein ad-

varede indtrængendeimod denne linie og anbefalede i stedet, at SPD styr-
kede sit parlamentariske reformarbejde. I virkeligheden blev denne linie al-

lerede fulgt af et flertal af SPD's parlamentarikere. Man skulle derfor tro,
at Bemsteins forsøg på at vurdere SPD,s opgaver i lyset af en revision af
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nogle af Marx” teorier, ville blive mødt med forståelse i SPD. - Men det

modsatte skete.

Skarpest i kritikken af Bernstein var vel den polsk-tyske socialdemokrat,
Rosa Luxemburg. Hun krævede sammen med andre Bernstein ekskluderet
af partiet - hun, der en snes år senere belærte Lenin om, at frihed altid bør
være frihed for anderledes tænkende, men altså ikke for Eduard Bernstein.
Rosa Luxemburg skrev også en artikelserie mod Bernstein. Den blev ligele-
des udsendt som bog under titlen: Socialreform eller revolution?

Rosa Luxemburg indleder sin bog med dette spørgsmål:»Kan Socialde-
mokratiet stille socialreformen (dvs. de samlede samfundsmæssigerefor-

mer) op som modsætningtil den sociale revolution ...«? Hendes svar savner

intet i klarhed: »Ingenlunde. For Socialdemokratiet danner den daglige
praktiske kamp for sociale reformer - for forbedring af det arbejdende folks

vilkår indenfor rammerne af det bestående - for de demokratiske institutio-
ner tværtimod den eneste vej til at lede den proletariske klassekamp og ar-

bejde hen mod endemålet ...«1. - Jamen, det var jo som talt ud af Bemsteins

hjerte.
Men når Rosa Luxemburg »ingenlunde«så nogen modsætning mellem

reform og revolution, hvorfor gav hun så sin bog titlen: Socialrefonn eller
Revolution? (min fremhævelse).Fordi bogen herefter er en lang afstandta-
gen fra hendes synspunkt i forordet om, at der ikke er nogen modsætning
mellem reform og revolution - en afstandtagen, som man fra »revolutio-

nær« side hidtil har forsvaret med en henvisning til, at Bernstein i sin opta-
gethed af revisionen af Marx glemte det socialistiske endemål. Det gjorde
han imidlertid ikke - hvad Rosa Luxemburg da også erkender: »Gentager
han (Bernstein) ikke både ofte og udtrykkeligt, at også han stræber efter

det socialistiske endemål Ja, alt dette er ganske rigtigt«(s.44).
Set i historisk perspektiv blev vort eget land -tillige med det øvrigeSkan-

dinavien - vel det område på kloden, hvor man nåede længst i retning af at

realisere den socialistiske tanke om en mere ligelig fordeling af godeme og
en større frihed og tryghed for det enkelte menneske. Det skyldtes ikke en

mere afklaret socialistisk teoridannelse i Skandinavien. Sandt at sige var

den ideologiske debat -især i Danmark - ikke meget bevendt. Men det var

til gengæld opbygningen af parti og fagbevægelse. På den måde var der

mange lighedspunkter mellem det »fabianske«, dvs. det reformistiske, og

»tradeunionistiske«, dvs. fagforeningsbevidste, England og Danmark - dog
med den forskel, at de engelske arbejdere helt frem til århundredeskiftet und-

lod at danne deres eget politiske parti, Labour. Indtil da havde de følt, at de fik

deres politiske synspunktervaretaget tilstrækkeligtaf det liberale parti.
Helt añdeologiseretvar det danske socialdemokrati dog ikke. Lise Togeby

skriver et sted: »Til det bedste i den (danske) socialdemokratiske tradition
må (regnes) en politisk realisme, der er lige langt fra principløs opportuan-
me og dogmatisk principrytteri. Kendetegnet er ikke foragten for teorierne,
men respekten for virkeligheden. Den socialistiske teori (skal) være et virk-

somt våben i partiets kamp, ikke en hæmmende spændetrøje«.2- Smukkere

og rigtigere kan det ikke siges.
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En fornem repræsentant for netop denne danske socialdemokratiske,

ideologiske tradition var historikeren Gustav Bang. Sine ideologiske syns-

punkter redeorde Gustav Bang bl.a. for i bogen: Den socialistiske Frem-

tidsstat, udsendt af Studentersamfundet i skriftserien: Videnskabeligt Folke-

bibliotek på Gyldendals Forlag i 1903.

Bang indleder bogen med at slå fast, at en række af Socialdemokratiets

»reformkrav kan virkeliggøres indenfor det herskende samfunds ram-

mer«.3 Men skabelsen af et i egentlig forstand socialistisk samfund »kan kun

føres ud i livet under samfunds- og ejendomsforhold, som ikke er gradsfor-
skellige men væsensforskellige fra de nuværende« (s.3-4). Denne omform-

ning karakteriserer Bang imidlertid som værende revolutionær. Men han

ser den - interessant nok - ikke som et brud med, men som »en bro fra nu-

tidens kapitalistiske samfund til et fremtidigt socialistisk« (5.4).
Bang er her helt på linie med Bernstein, når denne i sin bog Socialismens

Forudsætninger udtrykkeligt gør opmærksom på, at han bevidst bruger
udtrykket: kapitalistisk i stedet for udtrykket: borgerligt om det samfund,
som det socialistiske skal være en overgang fra. Socialdemokratiet vil - iflg.
Bernstein - »ikke opløse dette samfund og gøre alle dets medlemmer til

proletarer; det [SD] arbejder i stedet uafladeligt på at føre arbejderen væk
fra proletarens samfundsmæssigeplacering og frem til borgerens ...«.'*

Revolutionen kan iflg. Gustav Bang både forløbe over »en lang årrække,
og den kan fuldbyrdes på en eneste dag«.5Derimod mener han ikke, at tidli-

gere tiders »blodigesammenstød« vil forekonmre. De var »naturlige,sålæn-

ge de revolutionære folkemasser savnede organisation og politisk repræsen-
tation ...«. Men »i nutidens kulturstater er de revolutionære lag af befolk-

ningen i besiddelse af ganske andre kampmidler ...« (5.5). Bang nævner ikke

umiddelbart, hvad det er for kampmidler, han tænker på.Men det fremgår
senere i bogen at han bl.a. tænker på den almindelige valgret - som endnu

ikke var gennemført i Danmark -

og strejke-muligheden.
I slutningen af sit lille skrift understreger Gustav Bang således, at Social-

demokratiets »program« er »anerkendelsen af den almindelige valgret og de

almindelige borgerrettigheder, presse-, forenings-, forsamlingsfrihed og des-

lige« (5.90). Helt på linie med Bernstein, fremhæver Bang, at »demokratiet

for det socialistiske arbejderparti (er) noget andet og mere end et mål... det

er tillige det middel, ved hvis hjælp dets ideer kan føres ud i livet« (5.91).El-

ler med Bemsteins ord: »Demokratiet er på samme gang middel og mål.

Det er midlet til at nå frem til socialismen, og det er formen for dets realise-

ring«.°I øvrigt fremhæver Bang, at der her er tale om reformer, som »til en

vis grad - kan gennemførespå det bestående samfunds grundlag og under

tilslutning fra radikale (dvs. demokratiske) bestanddele af de øvrige (bor-
gerlige) partier«.7

Som man vil se, var der store lighedspunkter mellem Eduard Bemsteins

og Gustav Bangs synspunkter. Kom denne overensstemmelse nu også til ud-

tryk i Bangs anmeldelse af Bemsteins bog: Socialismens Forudsætninger i

tidsskriftet Tilskueren i 1899? Nej, kun i et vist omfang.
Bang ser formålet med Bemsteins bog som »en værdsættelse af marxis-
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men, og en prøvelse af dens gyldighed, en udfylden af dens eventuelle

mangler Intetsteds vil berettigelsen af en sådan undersøgelsemere bered-

villigt blive indrømmet end netop indenfor marxistiske kredse«.5 - Det kun-

ne man jo have håbet. Men modtagelsen af Bernsteins bog blev som nævnt

nok så kritisk, da Rosa Luxemburg, på linie med Parvus, Plechanov, Bebel,
Clara Zetkin m.fl., først havde ytret sig - hvad Bang imidlertid ikke nævner

med eet ord. Men måske er det bl.a. hende, han tænker på, når han fort-

sætter sin anmeldelse således: »Intet ville virke mere forbenende end om

Marx' og Engels' skrifter blev kanoniserede, blev kendt ufejlbarlige -

og det

kan ikke nægtes, at der har været tendenser i den retning«(s.380).
Gustav Bang fremhæver videre, at siden udsendelsen af Manifestet og 1.

del af Kapitalen, var »udviklingengåetfrem med syvmilestøvler;de konkre-
te erfaringers antal er mangedoblet, og nye sociale (dvs. samfundsmæssige)
faktorer er indtrådt,hvortil der kun var antydninger for få tiår siden. Det er

da forståeligt,at der er korrigerende bemærkningerat gøre til Marx” og En-

gels' skrifter, og det må indrømmes, at Bernstein har bragt enkelte værdiful-

de iagttagelser frem« (5.380).
Alligevelføler Gustav Bang sig i sin anmeldelse ægget til modsigelse. År-

sagen hertil var »Bemsteins kritik af den fundamentale forudsætning for

hele den marxistiske doktrin, opfattelsen af tendensen i den sociale udvik-

lingsgang, og den deraf flydende teori om den sociale katastrofe. Det er ker-

nepunktet i hele den videnskabelige socialisme, der her er rørt ved - et

punkt af den betydning, at hvis det kunne udslettes, ville den socialdemo-

kratiske bevægelsesberettigelse være mere end tvivlsom« (5.381).
Jamen, hvis det nu ikke var muligt at finde sådanne tegn på et sammen-

brud for kapitalismen, var det så - også- Gustav Bangs mening, at man alli-

gevel burde opretholde forudsigelsen om »den sociale (samfundsmæssige)
katastrofeteori« (overskriften påBangs anmeldelse af Bernsteins bog)?

Bang erkender, at der ved siden af kapitalens oentralisation også finder

en decentralisation sted, og at Bernsteins påstand om, at »det moderne

økonomiske system (kan blive) i stand til at løfte lag på lag op fra de besid-

delsesløse ...« (s.383) holder stik. »At en sådan bevægelse virkelig finder

sted, synes en betragtning af indkomststatistikken at vise. Var den marxisti-

ske tankegang rigtig, ville man finde en stærk vækst i de ganske små ind-

tægthaveresantal, en tilbagegang i de meget store indtægtshaveres,alt som

på den ene side proletariseringen bredte sig, på den anden den store kapital
koncentreredes på bestandig færre hænder. Men dette viser sig ikke at væ-

re tilfældet« (s.383).
Derimod afviser Gustav Bang, Bemsteins påstandom, at de gamle hånd-
værksfag ikke vil forsvinde. »I København vil enhver vide, hvordan brødfa-

brikkerne og de store kapitalistisk drevne hvedebrødsbagerierhar ort en

meget væsentlig del af de små bagermestres arbejde overflødigt,hvordan

skrædderiet influeres af de store herreekviperingsforretninger, hvordan

konkurrencen fra skotøjsfabn'kkemeer i færd med at underminere Skoma-

gemes stilling, hvordan stormagasineme truer ikke blot den lille handels-

stand, men ogsåde mindre håndværkere« (5.389).
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Men at tendensen går i retning af, at de store virksomheder æder de små,

benægter Bernstein intetsteds.9 Tværtimod gør han denne koncentrations-

tendens i erhvervslivet til en af de faktorer, der - sammen med en forbedret

kreditgivning og en forbedret kommunikatiOn - kan medvirke til, at anar-

kiet i erhvervslivet kan afløses af en bedre planlægningaf investeringer og

produktion -

og dermed udskydelse af kapitalismens definitive sammen-

brud.

Endvidere fremhæver Bernstein, at der stadig opstårnye små virksomhe-

der (værksteder)samtidig med, at andre af disse mindre virksomheder op-

sluges af de større (s.90,93).
Gustav Bang slutter sin anmeldelse af Bemsteins bog med disse ord: »Jeg

ser bogens hovedbetydning deri, at den vækker til diskussion, at den rejser
spørgsmåletom, hvorvidt de gamle teorier har fuld gyldighed under de nye

forhold, at den ved sin noget kætterske tone lægger en dæmper på tilbøje-

ligheden til at forbruske i gold dogmatisme. En sådan diskussion, selv om

den føres med skarpe våben, kan kun bidrage til at klare målene og kaste ri-

gere lys over bevægelsen, til at gøre partiet mere livskraftigt og kampdyg-
tigt«.'°

Men »de gamle teorier« havde jo netop ikke længere »fuld gyldighed un-

der de nye forhold«
- hvad Bernstein søgte at give en mere fyldestgørende-

men dog stadig mangelfuld - redegørelse for. Hvad var det da, der holdt

Bang tilbage fra at gøre den indrømmelse, når han i øvrigt lå ideologisk på
linie med Bernstein?

'Iblv år efter at Gustav Bang i sin anmeldelse af Eduard Bemsteins bog
Socialismens Forudsætningerog Socialdemokratiets Opgaver -i lighed med

alle andre socialdemokratiske ideologer på det tidspunkt - havde gjort elen-

dighedsteorien »til kemepunktet i hele den videnskabelige socialisme, der

hvis det kunne udslettes« ville medføre, at »den socialdemokratiske bevæ-

gelses berettigelse (ville) være mere end tvivlsom« (3.381),tog han -i en af

sine berømte Mandagsartikler den 9. januar 1911i Social-Demokraten - af-

stand fra elendighedsteorien.
Under overskriften: »læren om den voksende Elendighed« skrev Bang

bl.a. følgende: »Blandt de mange besynderlige vrangforestillinger om socia-

lismens ideer og principper er elendighedsteon'en, læren om den voksende

elendighed, en af de allerbesynderligste - en lære, der, om man ellers turde

tro vore modstandere, skulle danne en af hovedhjømestenene for hele den

socialistiske samflmdsopfattelse Konsekvensen af en sådan anskuelse ville

være en fuldstændig fatalisme, en dådløs given sig skæbnen i vold - uden

nogen bestræbelse for at råde bod på de onder, kapitalismen forvolder; jo
galere, des bedre; jo stærkere fattigdommen med alle dens ulykker husere-

de i arbejderklassen, des nærmere var det øjeblik,da befrielsens time slog.
Ganske vist står jo Socialdemokratiets virkelige optræden i den mest af-

gørende modstrid hertil. Det socialdemokratiske arbejderparti opstiller gen-

nemførelsen af den socialistiske samfundsordning som det endelige mål for

sine bestræbelser; men det kæmper samtidig ved alle de midler, der står til

dets rådighed,for jævnt og gradvis at hæve proletariatets kår, for at mind-
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ske de lidelser, den kapitalistiske udbytning volder - altså for at forebygge
og indskrænke elendigheden indenfor det bestående samfund«“.

Derfor mener Gustav Bang i sin Mandagsartikel, at turde konkludere, at

der er tale om »den gamle velkendte fremgangsmåde:først tillæggerman

Socialdemokratiet en række tåbeligeanskuelser, som det ingensinde har
drømt om, og bagefter beviser man disse anskuelsers tåbelighedog tror der-
med at have ramt socialismens idé i hjertet«(s.266).

Ja, det er ikke nogen ukendt fremgangsmåde.Men i sandhedens interesse
burde det have været erkendt af Gustav Bang, at han 12 år tidligere i sin an-

meldelse af Bernsteins bog om Socialismens Forudsætningerog Socialde-
mokratiets Opgaver selv havde giort elendighedsteorien til »kernepunkti
hele den videnskabelige socialisme« - helt på linie med de fleste andre soci-
aldemokratiske ideologer.

Det er heller ikke ukendt, at den der taler »Roma midt imod« - den, der
taler mod den herskende mening - må finde sig i hånsord og chikanering.
Det kom også til at gælde for Eduard Bernstein. Til trods for, at udviklin-

gen allerede dengang gav ham ret - for slet ikke at tale om den allerseneste

udvikling - blev han isoleret og af alle ordentlige »revolutionære« betragtet
som en kætter, en forræder. Det bliver han vist stadig? (Ja, i Mogens Rüdi-
gers licentiatafhandling om Gustav Bang (1989) leder man endog forgæves
efter Bernsteins hovedværk i litteraturlisten.). Men det er en anden, pinlig
historie, som jeg håber at få tid til at tage op ved lejlighed. Bernstein er bed-
re end sit rygte - meget bedre.

Noter

1. Her citeret efter den danske udgave af »Socialreform eller Revolution«? ved Hanne Rein-

toft, 1969, p.43.
2. Lise 'Ibgebyz»Var de så røde?«,1968, p.9.
3. Gustav Bang: »Den socialistiske Fremtidsstat« 1903, p.3.
4. Eduard Bernstein: »Socialismens Forudsætningerog Socialdemokratiets Opgaver«,svensk

udgave, 1907, p.202.
Gustav Bang, op.cit. p.4.
Eduard Bernstein, op.cit. p.196.
Gustav Bang, op.cit. p.91.
Gustav Bangs anmeldelse af Eduard Bernsteins bog: »Socialismens Forudsætningerog So-
cialdemokratiets Opgaver«i tidsskriftet Tilskueren, 1899: »Den sociale Katastrofeteori«,

p.380.
. Eduard Bernstein, op.cit. p.88.

. Gustav Bang, anmeldelse, op.cit. pp.393-394.
Her citeret efter: Gustav Bang »ArbejderklassensLiv og dens Kamp, Udvalgte Artikler«,
1915,bd. 2. pp. 264-265
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ANMELDELSER

Erik Bartram Jensen: Protest og indflydelse. Folkesocialisterne i Viborg 1959 - 89.

Socialistisk Folkeparti, Viborg partiforening gennem 30 år,
'

Forlaget EA, Viborg
1989, 60 5., kr. 60.- + porto. I kommission hos SP-forlaget, Århus.
Erik Bartram Jensen har efterhånden en omfattende produktion bag sig, og det har

arbejderbevægelseni Viborg nydt godt af. Arbejdernes organisationer i Viborg er

måske de bedst analyserede i landet - de er det, fordi EBJ forstår at indordne den

lokale organisationshistorie i den landsdækkende. Det betyder også,at den vibor-

gensiske udvikling får mere relevans, fordi den dermed ikke kan affærdiges som en

lokal pudseløjerlighed.
Bogen er det dårligekildegrundlag taget i betragtning en grundig analyse af SFs

udvikling i de 30 år. Alligevel mangler der en del, eller man må for SFs skyld håbe,
at der gør. Der er åbenbart næsten ingen politisk-teoretisk diskussion (mere) i SF,
der er heller ikke mere - hvad der var i starten - forsøgpå at konsolidere SF som et

arbejderparti. Som bekendt opstod SF ved bruddet i DKP i 1958/59 - dengang var

der en enkelt akademiker med i SF, det langt overvejende flertal var arbejdsmænd.
SiD-formanden var da ogsåovergangsvis SF'er. Da partiforeningen efter at have lig-
get i dvale en overgang igen aktiviseredes, lagde man da ogsåvægt på at få arbejde-
re ind i partiet igen. I dag ser det ikke ud til at bekymre partiforeningen overhove-

det, at der i de sidste mange år ikke har været en arbejder påpartiets kandidatlister

til kommunevalgene, der er lærere, adjunkter, sygeplejersker, husmødre - en enkelt

syerske havde dog i 1978 forvildet sig ind på listen. Ikke et ondt ord om disse er-

hverv, men det ses ikke at have ført til diskussioner i foreningen om, at det er et

problem, og at det er forsøgt at ændre dette forhold. Arbejdere er ikke bedre men-

nesker, men de har en bestemt stilling i produktionsprocessen, det er det, der er det

relevante ved dem. Fraværet af arbejdere har øjensynligogsåbetydet, at foreningen
har opgivet at føre arbejderpolitik i egentlig forstand, partiet har tilsyneladende hel-

ler ingen indflydelse i den lokale fagbevægelsemere og heller ingen politik på dette

område og har i stedet koncentreret sig om miljøpolitik,naturbeskyttelse, skolefor-

hold etc. Det er klart, at det også er væsentlige forhold, men det ses ikke af bogen,
at de er samordnet til et hele. Så måske er det ikke så underligt, at »I starten var

man som SFer lagt for had eller på is -i dag er man respekteret«(s. 56). Mon det

skulle være, fordi partiet er blevet aldeles ufarligt?
Det er det indtryk, man sidder tilbage med, når man har læst bogen. Det er

egentlig lidt uklart, hvorfor partiet stadig betegner sig selv som socialistisk - det

fremgårikke af denne bog. Det betyder nu ikke, at det er en uvæsentligfremstilling,
det er da også givetvis rigtigt, at industriarbejdemes betydning ikke er så stor mere,

det kunne være rigtigt, at SF ved at satse på de nye arbejdergrupper som pædago-
ger osv. gør en væsentligindsats. Men det fremgårikke af denne analyse, og man

må formode, at det skyldes en sandfærdigomgang med den lokale SF-virkelighed.
En enkelt kritisk anmærkning: det burde have været lagt mere vægt på den

sproglige udformning.
Forlagets adresse er: Slesvigsgade 17 st.tv., 8800 Viborg, tlf. 86 62 96 02.

Gerd Calksen

Bomuldsbyen. 'Ibkstilarbejdere i Vejle gennem 100 år. Projekt Arbejdslivets historie!

Vejle Byhistoriske Arkiv, Vejle 1989, 48 s., kr. 40,-.
I dette lille hæfte, indføres læseren i Vejles vigtigste industri, tekstilbranchen. Bogen
er et resultat af projekt arbejdslivets historie, der under Byhistorisk Arkiv i Vejle har
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kørt siden 1987. Udgivelsen skete i forbindelse med en udstilling over samme emne.

Gennem 4 artikler fortælles om tekstilindustriens etablering og historie i byen,
den faglige organisering, kvinder i byens tekstilindustri og sidst en barndomserin-

dring fra en af byens tekstilarbejderhjem.
Det er spændende artikler på hver sin måde. Dog savnes nogle linier om byens

befollmingstal, sammensætningenaf den øvrigearbejderbevægelseog tekstilarbej-
dernes lokale indflydelse heri. Postulatet om Vejle som bomuldsbyen, hænger og
svæver lidt i luften, når man ikke kan sammenligne antallet af beskæftigedetekstil-

arbejdere med antallet af øvrigefaggrupper i byen.
Artiklen om byens tekstilvirksomheder ville have været mere overskuelig, hvis

der i stedet for de enkelte virksomheders historie en efter en, var skrevet om hele
den lokale tekstilindustn's historie og udvikling, med opdeling i tidsperioder. Ved

gennemlæsningenbliver man bombarderet med furnanavne, man ikke har en chan-
ce for at huske - eller sammenkoble - uden et vist lokalkendskab.

Hæftet kan anbefales til alle, som kort vil vide noget om denne provinsbysdomineren-
de industri. Gennem de 48 sider får læseren et solidt indblik i de forskellige sider af

virksomhedernes historie, tekstilarbejderlivetog organiseringen af tekstilarbejdeme.
John Hansen

Niels Finn Christiansen: Fagbevægelsen historie. Udg. FIU, København 1989, 56 5.,
kr. 75,-.
På 56 sider præsenterer NFC »Fagbevægelsenshistorie« til brug for tillidsmandsud-

dannelsen. I forhold til tidligere historiske bøger udgivet af selve fagbevægelsen,sy-
nes jeg opgaven er løst af NFC med mere frisind (ogsåoverfor oppositionen), god
sammenhængmellem periodeme og meget læseværdigekapitler. Billedmaterialet

underbygger teksten hele vejen igennem, selvom der mangler lidt mere spræl i lay-
outen. Overskueligheden hjælpes meget på vej af bogens opdeling i fire store afsnit.

Periodeafsnit 1848 til 1880 fortæller om arbejderbevægelseni bondesamfundet. Næ-

ste afsnit går fra 1880 til 1920 og fortæller om oprettelsen af dansk fagbevægelse,
klassekamp og arbejdsret. 'Ii'edie afsnit omfatter perioden 1920 til 1945 og har over-

skriften »fagbevægelsenunder pres«. Bogen sluttes af med perioden fra 1945 til 1987

omkring »fagbevægelsen,velfærdsstaten og krisen«.

Når man læser bogen igennem, skæmmes den efter min mening af, at det også
her er lederne, der er synonym for hovedorganisationernes historie. Hvor bliver

»medlemmet«, »manden på gulvet«afi organisationemes opstart?
Ligeledes i den videre fremstilling mangler man repræsentanten fra arbejdsste-

deme,såvel som tillidsrepræsentanten.Og bogen er så godt som hele vejen igen-
nem »Københavnerhistorie«. Det er en svaghed, at man ikke i højeregrad får pro-
vinsen med. Det kunne være spændende,snart at se en historiebog, hvor medlem-

met af organisationerne har »hoved« selv. Er det kun i erindringer, at medlemmer-

ne kan blive synlige? Med hensyn til dette er hæftet konservativt og traditionelt, og
det opvejes ikke af dets øvrigekvaliteter.

Et meget spændende afsnit er forfatterens opsummering af 30'emes resultater,
og overgangen til besættelsen. Citat: »Der gennemførtes en serie positive reformer,
men samtidig blev fagbevægelsenskraft som selvstændigkamporganisation svæk-
ket«. Med sådan en enkelt formulering får læseren nemmere ved at forstå den soci-

aldemokratiske samarbejdspolitik under krigen. En politik, som mere var dikteret af

parlamentariske hensyn, end en stillingtagen til tyskernes besættelse af landet. Det

er første gang jeg mindes at have set en sådan reel beskrivelse/analyse af dette

spørgsmåli denne type bøger.Blottet for defensive forsvarsmekanismer.
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Sidst i bogen nævnes industriens udflytning til provinsen fra 50'erne. Her savnes

en analyse af, om denne udñytningfik nævneværdig lokal, politisk betydning rundt

omkring. Et relevant emne, hvor provinsen kunne være draget ind i helheden.

Alt i alt en udmærket bog. Nye boller på gammel suppe, men på sine punkter for-

friskende -

og i hvert fald en god indføringfor nye tiHidsfolk. Bogen er ikke nyska-
bende, eller specielt diskussionsvækkende. Måske strander det mere på oplægget
fra FIU - end på forfatteren? Jeg kan ikke besvare spørgsmålet.

John Hansen

DagligliviDanmarkivortid. Bindlr Samfund ogfamilie. Dagligliv i Danmarkivor

tid. Bind 2: Arbejde og fritid. Red. af George Nellemann, Iørn Piø og Birgit Vorre.

Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, Kbh. 1988/89, 574/517 s., ill., kr. 996,- (sælges kun

samlet).
I årene fra 1963 til 1971 udkom 4 bind i et værk, der fik titlen »Dagliglivi Danmark«,

redigeret af Axel Steensberg. Bøgerne dækkede tiden fra ca. 1620 og frem til om-

kring 1950. Nu er der kommet en efterfølger og fortsættelse i to bind med titlen

»Dagliglivi Danmark i vor tid« og med tre redaktører George Nellemann, Iørn Piø

og Birgit Vorre.

De to bind af »Dagligliv i Danmark i vor tid« rummer ialt 44 kapitler, der be-

handler hver sit emne indenfor tidsrummet ca. 1945 og frem til de sidste år af

1980'erne. De 44 artikler er skrevet af 37 forskellige forfattere, hvorfor det vil føre

for vidt at remse dem alle op i denne sammenhæng.Men der er tale om en spæn-

dende blanding af etnologer, antropologer, historikere og lægfolk med særlig ind-

sigt i et givet emne.

De to bøger er kommet i et særdeles flot udstyr. Der er tale om høj papirkvalitet,
god indbinding og en fornem lay-out. Begge bind er gennemillustrerede med tegnin-
ger, fotos og indsatte figurer med relevante statistiske oplysninger. Og i modsætning
til så mange andre illustrerede bøger er der gennemgåendegod mening med billed-

materialets placering, idet de ikke blot fungerer som »pusterum« for læseren, men

først og fremmest tilfører teksten en ekstra dimension på den indholdsmæssigeside.

Det gøres blandt andet ved sammenstilling af fotografier af samme tema fra forskel-

lige tiår. Man kan sige, at netop fotografiet, når det ellers anvendes rigtigt, formår at

understrege og udtrykke den fantastiske dynamik, der har fundet og stadig finder

sted i vores hverdags levemåde. Og i modsætning til alle andre tider har der som

bekendt aldrig nogensinde eksisteret et så righoldigt billedmateriale, som tilfældet

er i dag. Kunsten er at finde frem til det rigtige billedmateriale i de enorme mæng-

der, der eksisterer, og så at sætte det sammen med de rigtige tekster. Her er det lyk-
kedes. Det er ganske enkelt rigtig godt lavet.

Som det fremgår af titlerne på de to bind, er artiklerne opdelt i to kategorier,
nemligpåden ene side »samfund og familie« og på den anden »arbejdeog fritid«.

Denne overordnede inddeling følges stort set. Det er ikke overraskende, at der er

artikler ind i mellem, som vel med rette kunne siges at høre hjemme i begge grup-

per. Og det gør heller ikke noget i den store sammenhæng. Et større problem er

det, at der ikke synes at være noget egentligt styrende kriterium for, hvilke emner

man har valgt at lade indgå i den helhed, der hedder dagligliv i vor tid. Det er et

uhyre bredt emne, der her er grebet an. Og de to overordnede temaer for de to

bind er for brede i sig selv til, at man kan fornemme nogen egentlig styring af ind-

holdet. Som bøgerne fremtræder nu, har man valgt ialt 44 i sig selv udmærkede ar-

tikler, der behandler forskellige aspekter af det danske samfund efter 2. verdenskrig
uden væsentlige overlapninger. Men man kunne med lige så stor ret have valgt 44
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helt andre artikler om nogle ligeså interessante emner. Som læser kan man stille

spørgsmålet,hvorfor har man fra redaktøremes side valgt netop de emner, som er

medtaget i de to bind, og hvorfor ikke nogle helt andre? Det ville have været en

styrke for bøgerne,om redaktøreme i deres indledning eller i en selvstændigartikel
havde givet en forklaring på, hvorledes og hvorfor man har konkluderet på det sær-

deles vanskelige forhold, at bestemme, hvad der er væsentligt og typisk for vor tid,
og hvad der er mindre væsentligt.Fraværet af en sådan metodisk introduktion er

nok værkets største mangel, og det medfører, at helheden iværket er svær at finde
frem til for læseren.

Når disse kritiske bemærkningerer afleveret, skal det siges, at der til gengæld er

ort meget ud af den rent sproglige side i de enkelte artikler. De er uden undtagel-
se meget velskrevne, og rummer en lang række emner, der, når man først er kom-
met ind i artiklen, fanger læseren og giver megen interessant og fornøjeliglæsning.
Det fomøjelige stammer nok til dels fra det forhold, at man sidder og læser om no-

get, man kan genkende og forundres over, hvor hurtigt tiden gårog tingene udvikler

sig. Det er lidt af den samme effekt, hvormed Paul Hammerich opnåede sin store

succes i hans Danmarkskrønike i 6 bind fra 1970kme, der senere blev tilpasset fjern-
synet under titlen »gamleDanmark«. Men mens Hammerich først og fremmest be-

vægede sig på anekdotemes plan og sprang fra avisoverskrift til avisoverskrift op
gennem tiden, så er der langt mere bund i artiklerne i »Dagliglivi Danmark i vor

tid«. Oplevelsen af den umiddelbare fortid og forandringens dynamik bliver ikke

flad og poppet, og læseren gives indsigt og perspektiv igennem årsagsforklaringerog

sammenhængemed andre forhold i tiden. Det er her, man for alvor mærker, at det
er fagfolk, der står bag artikleme. At de så også kan fortælle en god historie, gør
det ikke ringere.

I bind to er der en række fælles faciliteter for bøgerne.Det drejer sig om en for-

tegnelse over illustrationerne. Der er et afsnit med korte, men informative forfatter-

biografier. Der er en kommenteret bibliografi, der er beregnet på at formidle yderli-
gere læsemulighedervidere til læseren. Og så er der naturligvis et indeks. Naturlig-
vis, fordi et indeks er af helt central betydning for bøger, der har karakter af op-

slagsbøger.Indekset er ganske omfattende i antallet af opslag, men det hænger ikke

lige godt sammen i alle sammenhænge.Det er én ting, at centrale begreber som

narkomani og narkotikamisbrug defineres forskelligt i forskellige artikler. Det er ac-

ceptabelt, at to forfattere kan have forskellige opfattelser heraf. Men det er værre,

når indekset ikke henviser til alle de steder, hvor et forhold rent faktisk bliver be-

handlet. Det er tilfældet i forbindelse med et opslag på ordet »sprogbrug«,hvor der

kun henvises til én artikel, nemlig Pia Jarveds artikel »Danskens røgt og pleje« i

bind 1 s. 331 ff. Der er faktisk endnu en artikel om sprogbrug i bind 2 s. 441 ff. med

titlen »Danskernes ordforråd«,ogsåskrevet af Pia J arved. Og det må siges at være

en alvorlig mangel, at der ikke henvises til begge titler i forbindelse med et så cen-

tralt emne. At man så henvises til Pia J arveds iøvrigtudmærkede artikel i bind 2 ved

et opslag i indeks på »ordforråd« er en stakket trøst, idet der her ikke er henvisning
til Jarveds artikel i bind 1. En central fejl i et værk af denne karakter og til den bety-
delige pris, der trods alt er tale om.

Hvad kan man i grunden bruge værket til? Man kan sige, at man i et vist omfang
kan bruge bogen som opslagsværk over danskernes levevis og udviklingen heri in-

denfor de sidste ca. 45 år. Men kun i et vist omfang. Dertil forekommer udvalgskri-
terieme for de medbragte emner at være for tilfældige, som det ovenfor er blevet

omtalt. På den anden side er der heller ikke tale om en bog, som man vil sætte sig
ned og læse fra ende til anden. Dette til trods for, at artiklerne som sagt er både
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velskrevne og spændende. Dertil er artiklemes indhold trods alt for spredt, når man

betragter de emner, der behandles. Man kan forestille sig, at der vil være en del un-

dervisningssammenhænge,hvor enkelte af artiklerne ville kunne indgåmed held in-

denfor fag som samfundsfag og orientering, og måske også i andre situationer. Men

alt i alt forekommer det som om bogen er faldet ned i lidt af et tomrum, når man

ser på dens samlede anvendelse som håndbog.Og det er faktisk synd, for der er

som sagt en masse gode og spændende artikler i værket. Men de kommer hver for

sig ikke rigtig til deres ret, fordi helheden på det helt overordnede plan er redigeret
for løst i forhold til det antal sider, man har haft til rådighed.

Niels Ole HøjstrupJensen

Deutsches Exilarchiv 1933-1945, Katalog der Bücher und Broschüren, Deutsche Bib-

liothek Eankfurt am Main (Sonderveröñ'entlichungder Deutschen Bibliothek, Nr.

16), Stuttgart 1989, 714 s., DM. 285,-.
Det foreliggende katalog er et resultat af den såkaldte grundforskning, der var del

af det eksilforskningsprogram, som Deutsche Forschungsgesellschaft iværksatte i

1969. På dette tidspunkt begyndte man også i BRD - dels som følge af den foran-

drede indenrigspolitiske situation, dels som reaktion på forskningsresultateme i

DDR - for alvor at interessere sig for Hitler-flygtningene og eksilet. Deutsches Exil-

archiv i Frankfurt råder i dag uden tvivl over den største samling af sin art. Den 0m-

fattede i slutningen af 1988 11.846 bøger og pjecer, 7.749 bind/hæfter tidsskrifter og
600 periodika, som var blevet udgivet af eksil-partier, grupper og enkeltpersoner.

Men vejen hertil har været lang. Allerede i 1948 besluttede Deutsche Bibliotheks

første direktør, Hanns Wilhelm Eppelsheimer, der var blevet tvangspensioneret af

nazisterne, sammen med repræsentanter for Schutzverband Deutscher Schnftrtellerat

opbygge et »bibliotek for emigrationslitteratur«.I den første tid bidrog tidligere I-Iit-

ler-flygtninge med gaver til samlingens opstart. Men i 1953 lykkedes det at erhverve
den såkaldte »Berendsohn-samling«.Den omfattede ca. 160 bøger og nogle reolme-

ter eksiltidsskn'fter. Dertil korn 2000 breve. Det drejede sig om litteraturforskeren
Walter A. Berendsohns korrespondence med eksilforfattere i landflygtighedens år
først i Danmark og siden i Sverige. Denne samling kom til at udgøre Deutsches
Exilarchiv's grundstamme. Men først med loven af 1969 om Deutsche Bibliothek
blev det det vesttyske nationalbiblioteks officielle opgave at samle og registrere de
»af tysksprogede emigranter mellem 1933 og 1945 skrevne og publicerede tryksager«.

Selve kataloget omfatter 6.907 titler, det vil sige tryksager af tysksprogede Hitler-

flygtninge, der mellem 1933 og 1945 blev publiceret i udlandet. Medtaget er også de
mellem 1945 og 1950 i udlandet udkomne tryksager, hvis forfattere ikke var vendt til-

bage til deres hjemland indenfor denne periode.
Mere konkret drejer det sig om: 1) samtlige udgaver og oplag af bøger skrevet af

Hitler-flygtninge,2) oversættelser af sådanne bøger,3) antologier som de landflygti-
ge har bidraget til, 4) publikationer som blev udgivet af dem eller som de har skre-

vet en indledning til, 5) bøger som de har illustreret eller lay-out”et,6) bøger som er

oversat af emigranter og 7) eksilforlags eller eksilorganisationers produktion herun-

der de såkaldte »'Iämschriften«. Dertil kommer 8) publikationer fra jødiske forlag
og organisationer i Tyskland, Østrigog Tjekkoslovakiet efter 1933 samt 9) publika-
tioner af forfattere, der ikke gik i landflygtighed, men som enten havde forbud mod

at udgive deres værker i Hitlertyskland eller som på anden måde blev begrænset i

deres publikationsfn'hed, dvs. den såkaldte indre ernigrations litteratur.

Kataloget er opbygget alfabetisk. Der findes en grundig vejledning i de anvendte
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katalogiseringskriterier. Desuden er værket forsynet med fire registre, der henviser

til titlemes nummer:

1) Et register over personer og organisationer, der som udgiver, illustrator mv.

havde del i enkelte værker, men som ikke selv var Hitler-flygminge.
2) Et register over andre landflygtige eller eksilorganisationer, der er nævnt i de-

dikationer i tryksageme eller som disses ejere.
3) Et register over forlag og udgivere, der er opført med deres fulde navn og med

samtlige udgivelsessteder. I de tilfælde, hvor Hitler-flygtninge er indehavere af for-

laget, nævnes de pågældendei parantes efter forlagsnavnet.
4) Et sagregister, der muliggøren indholds- og emnemæssigeindgang i kataloget.

Inddelingen følger her helt pragmatiske kriterier, der til dels beror på det forelig-
gende maten'ales karakter (de såkaldte 'Ihmschr-iften, dvs. illegale camouflerede

skrifter og af emigranter oversatte bøger mv.), dels afspejler eksilforskningens pro-

blemstillinger (f.eks. historiske romaner). Kataloget er i sig selv et vidnesbyrd om, at

samlingens hovedvægt fortsat ligger på især skønlitterære, men også politiske tek-

sters område. Sagt på en anden måde, viser både samlingen og kataloget, at eksil-

forskningen - alt andet lige - har været og fortsat er meget litteraturhistorisk orien-

teret. For den, der beskæftigersig med Hitler-flygtningene og det tysksprogede ek-

sil, er kataloget selvsagt en yderst værdifuld hjælp og indføring i Deutsches Exilar-

chivs samling. Det skal dog bemærkes, at kataloget ogsåpå en anden måde er et

spejlbillede af eksilforskningens udvikling. En række tekster, der blev udgivet i f.eks.

Danmark og som i og for sig burde være en natung del af samlingen, mangler. Det

kan kun skyldes, at Danmark fortsat er et af de eksil- og asyllande for Hitler-flygt-
ninge, der kun i begrænsetomfang er blevet undersøgt.Medvirkende hertil er uden

tvivl også sproglige vanskeligheder. Men det er overraskende, at ingen tekster, der

blev udgivet af Arbejderforlaget og som var skrevet af tyske emigranter optræder i

kataloget. Det gælder dog ikke kun danske tekster, men også en række skrifter, som

de tyske kommunister udgav på tysk under besættelsen. Om samlingen har tilsva-

rende huller for sammenlignelige asyl- og eksillandes vedkommende, kan underteg-
nede ikke vurdere. Men denne kritiske anmærkningændrer selvsagt intet ved, at

kataloget er et uundværligthjælpemiddel,der burde findes på alle relevante viden-

skabelige biblioteker.

Hans Uwe Petersen

Geschichte der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. M. 1: Von den Anfân-

gen bis 1917, Dietz Verlag, Berlin 1988, 1*, 849 s., Mark 22,-
I modsætning til det i 1960'erne udgivne 8-binds værk om den tyske arbejderbevæ-
gelses historie er dette en partihistorie, planlagt til i alt 4 bind; muligvis udkommer

de næste dog ikke - bd. 2 er ganske vist afsluttet i manuskript, og bd. 3 findes, i det

mindste delvist, som udkast. Værket har været undervejs siden begyndelsen af

1980'erne.

Det er ikke kun en partihistorie, men det revolutionære tyske arbejderpartis hi-

storie, idet SED i sin selvforståelse var en direkte fortsættelse af det revolutionære

socialdemokrati og sidenhen det kommunistiske parti. Det betyder for det forelig-
gende bind, at fremstillingens tyngdepunkt i tiden efter 1900 ligger på venstrefløjens
udvikling, men dog således at hele venstrefløjentilstræbes analyseret.

Bindet er rigt illustreret, ialt er der 522 illustrationer (mange i farver), hvortil

kommer 4 kort, der giver et ganske fremragende indtryk bl.a. af arbejderbevægel-
sens regionale fordeling og styrke. Det videnskabelige apparat består beklageligvis
kun af et navneregister og et geografisk register. Litteratur anføres kun forsåvidt
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den direkte citeres. Til trods for at forfatterne har haft et omfangsrigt, hidtil ikke

brugt kildemateriale, til rådighed,gøres der ikke rede for, hvori dette består, og
hvor det befinder sig. Det skyldes formentlig en misforstået opfattelse af, hvordan

en populær fremstilling skal være. Eller med andre ord er dette værk på sin vis op-

bygget på samme måde som »En bygning vi rejser«.Lad det dog være sagt med det

samme, at det på mange måder er overordentlig vellykket, og at forfatterne som

helhed har nået deres målsætningom at skrive en differentieret analyse, med en en-

kelt undtagelse, som vi skal vende tilbage til.

Bindet er inddelt i 8 kapitler og er skrevet af en række ældre og yngre DDR-hi-

storikere, der alle tidligere har fremlagt analyser af enkelte udviklinger eller episo-
der. Fremstillingen bygger på disse og på det væld af andre afhandlinger, som de

sidste mange år er udkommet i DDR; det gælder ikke kun for partihistorien eller

arbejderbevægelsens øvrige organisationer, men i lige så høj grad for produktiv-
kræftemes og hverdagens historie herunder ikke mindst arbejderklassens konstitue-

ringsproces (hvor de østtyske resultater er interessante, men næppe er så bemær-

kelsesværdige som f.eks. de polske og efter sigende også sovjetiske undersøgelser).
Undersøgelserne i forbindelse med den nye MEGA har givetvis betydet en del for

fremstillingen op til 1895. Iøvrigt udkommer sideløbende en omfangsrig tysk histo-

rie, hvoraf et eller to bind dækker dette binds periode.
Der polemiseres enkelte steder mod unavngivne borgerlige fremstillinger; en irri-

terende måde at skrive historie på, som det må formodes igen skyldes en besynder-
lig opfattelse af populær historieskrivning. Det er desto mere irriterende, som det

ikke gennemføres hele bindet igennem, man får således alligevel ikke en fornem-
melse af, på hvilke punkter den borgerlige historieskrivning vurderer anderledes

end den marxistisk-leninistiske.

Det er som nævnt partiets historie - ikke klassens eller bevægelsens i sin helhed,
men partiets historie i sammenhængmed helheden. Derfor undersøges og analyse-
res ogsåbl.a. væsentligestrejker, der gåsadskillige steder udførligtind på kulturpo-
litikken, som den udvikledes i en dialektisk proces i partiet - herunder vurderes

denne udvikling ogsåi lyset af senere erfaringer. Partiets teoretiske arbejde analyse-
res ligeledes, enkelte værker refereres udførligt, det gælder især for enkelte af

Marx', Engels' og Lenins værker, som markerer udviklingstrin i den marxistiske og
marxistisk-leninistiske teori.

L Kapitel behandler tiden fra starten af de første politiske arbejderorganisationer
til revolutionens nederlag i 1849. På grundlag af en kortfattet fremstilling af industri-

aliseringen og proletariatets konstituering som selvstændigklasse og marxismens

begyndende udvikling, analyseres især Marx' og Engels' betydning for og i partidan-
nelses-processen. Det er utvivlsomt her og i 2. kapitel, som behandler tiden frem til

1870, at det meste nye materiale fremlægges.I kapitel 3 diskuteres på en differentie-
rende måde forudsætningernefor sammenslutningen af de to eksisterende arbej-
derpartier i 1875 på baggrund af Pariserkommunen og det tyske riges oprettelse,
mens kapitel 4 på tilsvarende måde undersøgerpartiets udvikling under socialistlo-

vene fra 1878-1890. Ursula Herrmann har tidligere behandlet denne periode, og hun

sammenfatter kompetent den komplicerede udvikling, det halvillegale parti stod i.

Situationen var yderst vanskelig, fordi de to strømninger,som altid vil være til stede

i et arbejderparti, skulle afprøve en slags ko-existens. De praktiske og teoretiske

kampe og diskussioner om partiets forholden sig til udviklingen fremstilles forståe-

ligt og gennemskueligt.
5. kapitel går mere end de tidligere ind på den internationale udvikling, dvs. at

der er en del stof om Intemationalens udvikling og det tyske partis stilling i denne.
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Alt i alt forekommer det dog, at den internationale arbejderbevægelsesudvikling i

for ringe grad er inddraget i bindet som helhed. I dette kapitel diskuteres iøvrigtså
centrale forhold som samarbejdet mellem parti og fagbevægelse - der ikke blev in-

stitutionaliseret, som feks. i dansk arbejderbevægelse,og dermed lagde grunden for

en modsætning mellem parti og fagbevægelse - arbejderklassens struktur og korn-

munalpolitik, som i denne periode fik en stigende betydning.
I det følgende kapitel behandles perioden op til 1909. Det er stort set skuffende i

sammenligning med de tidligere. Ganske vist revurderes Wilhelm Liebknechts be-

tydning med rette, modsætningemetil Marx og Engels neddæmpes,men alt i alt er

de fleste vurderinger præget af skematisme og moralisme. I stedet for at analysere
hvorfor revisionisteme var på frermnarch, fordømmer Dieter Fricke dem gennem sit

ordvalg. Ejheller undersøgesog vurderes den konstaterede store medlemsfluktua-
tion i partiet. Medlemmerne var iøvrigthelt overvejende faglærte arbejdere fra min-

dre og mellemstore virksomheder. En diskussion af, hvorfor det ikke lykkedes soci-

aldemokratiet at organisere arbejderne i de store fabrikker, findes desværre ikke.

Perioden er iøvrigtvigtig, fordi den så udviklingen af nye metoder i kampen for

demokratiseringen af kejserriget, især gjaldt dette i forbindelse med mobiliseringen
af arbejdermasseme ivalgretskampene. Dette forhold spiller også en fremtrædende

rolle i 7. kapitel, som iøvrigt fortsætter fremstillingen af venstrefløjens udvikling
som en selvstændigstrømningi den tyske arbejderbevægelse.Modsætningen til det

foregåendekapitel ligger dog især i fremstillingens metode, som her er præget af en

differentieret analyse. Det afsluttende kapitel undersøgerarbejderbevægelsensud-

vikling under 1. verdenskrig frem til den russiske oktoberrevolution. Kapitlet kon-

centrerer sig om de oppositionelle strømninger i partiet, ogsåde retninger der i tid-

ligere tider ikke regnedes for venstreoppositionelle.
Bindet indeholder adskillige nyvurderinger, men det afgørende er imidlertid en

meget mere differentieret fremstilling i forhold til tidligere vurderinger og fremhæ-

velsen af udviklingen, af læreprocessen i hele perioden; i denne forbindelse må det

understreges, at også dogmatismens svagheder beskrives i lighed med revisionis-

mens. Det er alt i alt et vigtigt værk, der hermed er lagt frem. Dets problem er dog
dets omfang og dets opfattelse af populær historieskrivning. Man må spørge om,

hvem dette værk er beregnet for? Dets omfang kunne tyde på,at det henvender sig
til de videnskabeligt interesserede, dens fremstilling at det henvender sig til en me-

get bred læserkreds. Men hvem har mulighed for at læse 850 s. (og hvis værket blev

afsluttet måske ca. 3500 s.)? Som antydet ligner dette værk »En bygning vi rejser«
for meget.

Gerd Callesen

Grosse hanzösische Revolution und revolutionäre Arbeiterbewegung, Walter

Schmidt/Wolfgang Küttler/Gustav Seeber (ed.), Akademie-Verlag, Berlin/DDR 1989,
342 s., M. 32,-.
16 historikere og samfundsforskere fra forskellige videnskabsinstitutioner i DDR sø-

ger i værket at give et overblik over de indflydelser, erfaringerne fra den store

franske revolution (her: Revolutionen) har haft på arbejderbevægelsen.Vekselvirk-

ningen mellem revolutionær praksis/strategi og historisk bevidsthed om Revolutio-

nen er et »Leitmotiv« for alle bidragene, centreret om revolutionsvurderingeme i

arbejderbevægelsensiden 1830'erne og Revolutionens plads hos enkelttænkere og
-historikerez Marx, Engels, Wilh. Liebknecht, GM Plekhánov, Kautsky, Heinrich

Cunow, Karl Liebknecht og Rosa Luxemburg, Lenin, N.M. Lukin, A.M. Deborin,
A. Gramsci og G. Lukács. 'Ii'e af disse sidste bidrag belyser nærmere udviklingen af
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en sovjetmarxistisk revolutionshistoriograñ:L.D. Behrendt; om sovjethistorikeren
Lukin (1885-1940)med en rehabilitering af den 1934 nedgjorte M.N. Pokrövskij-sko-
le, W. Hedelers om sovjetfilosoffen Debörins (1881-1963)Fichte-reception og opfat-
telse og Peter Heyls om den ungarske filosof og litteraturhistoriker Lukács' »Junger

Hegel« og Revolutionen. I indledningen beklages, at værket savner tilsvarende en-

keltstudier om E Lassalle, A. Bebel, Jean Jaurés, Ed. Bernstein, Paul Lafargue og

Franz Mehring, men både Jaurês og Bemsteins revisionistiske revolutionsopfattel-
ser er naturligt omtalt i et bidrag om Revolutionen i revisionismedebatten.

'Ii'ods sit brede »Leitmotiv« er værket noget uegalt, man må selv finde »en rød

tråd« eller »tråde« under læsningen - fx det skiftende, uens syn på Revolutionen og
dens klassekræfter, der særlig har interesseret recensenten.

I nogen grad er værket blevet »indhentet« af de stormende politiske begivenhe-
der a.f revolutionær karakter øst for »muren«. De medfører, at man uvilkårligtgår
til værket med skarpere kritik end ellers. I dem ville Gramsci givetvis have fundet

en slags bekræftelse på en konstatering, han orde i sine optegnelser om Revolutio-

nen i et fascistisk fængsel 1929-35: det revolutionære (borgerlige) jakobinerdiktatur
1793-94 opfattedes af ham som et »ekspansivt«,men ikke et repressivt diktatur.

»Voldsherredømmet [har] allerede momenter til sin egen opløsning i sig, fordi det

befordrer et nyt magtudfoldelsesprinci .« Det samme aldt for Gramsci »proletari-
atets diktatur« eller vel snarere et diktatur (i USSR), der dog netop ikke som jako-
binerdiktaturet forstod at undgå »tilbagefald i bureaukratisk-militæriske vilkårs

praktiker«,men dog ligesom dette befordrede »varigeorganisationer, i hvilken dik-

taturet ophæver sig selv (Michael Grabeks bidrag om Revolution og »jakobinisme«
hos Gramsci, værket s. 335 m. noter).

Bogens første bidrag er tillige det mest værdifulde: Waltraud Seidel-Höppnersom

revolutionsopfattelsen i »Bund der Geächteten« (1834-36)og i »Bund der Gerech-

ten/der Kommunisten« (1836-52), en udvidet version af et foredrag holdt i Karl-

Marx-Haus, Trier. Det udmærker sig ved koncis karakter og fortrian udnyttelse af

et stort kildemateriale. Den positive vurdering - overtaget fra Graechus Babeuf - af

jakobinismen og Robespierre, der karakteriserede opfattelsen i første forbund, un-

dergik en tiltrængtkorrektion i det sidste. Fra at være ægte demokrater, ja, sociali-

ster og kommunister som fx Robespierre selv, blev jakobineme nu vurderet som

borgerlige revolutionære med alle disses begrænsninger.Samtidig underkastede en-

kelte forbundsmedlemmer den tidligere uglesete revolutionære venstrefløj en posi-
tiv nyvurdering, ikke alene Marat, men ogsåateisten J .-R. Hébert og anarkisten An-

acharsis Cloots, Cordeliersklubbens venstrefløj sendt til guillotinen af Robespierre
1794. Ved denne nyvurdering udmærkede sig særlig 1852 den af Fr. Dreier kendte

»ikan'ske« kommunist C.G. Allhusen i Kiel.

Siden 1843/44 dannede Marx sig på basis af den Konventsdeputerede Levasseurs

memoirer en ret korrekt vurdering af sansculottemes støtte til og pres på »Bjerget«
og af 1. Pariserkommune - domineret af venstrecordelierer - 1792-94 som en forlø-

ber for en »proletarisk kommune« H.-P. Jaeck befatter sig i sit bidrag med den

franske historiker François Furets kritik af Marx, revolutionsforståelse. Furet finder

det bl.a. inkonsekvent af Marx at tilskrive jakobinerdiktaturet og
- terroren »en pro-

letarisk realitet«, når Revolutionen i øvrigtblev defineret som borgerlig. J aeck frem-

hæver derimod, at Marx allerede 1848 var klar over, at hans betegnelse »proletari-
at« om sansculotteme - overtaget fra F. Mignets revolutionshistorie 1824 og L. v.

Steins værk 1842 - havde været anakronistisk. I øvrigt fremhæver Jaeck, at først

med A. Soboul i 1950erne blev sansculotterne - »menu peuple« - sociologisk analy-
seret som en uhomogen, småborgerlig/plebejiskgruppering (jvf. M. Seidelin i »Ar-
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bejderhiston'e«33, s. 13 om Sobouls vanskeligheder i den anledning med PCF og i

øvrigtom hans polemik med Furet).
Den tyske arbejderleder Wllh. Liebknecht arbejdede med Revolutionen under

fængselsophold1866, 1870/71 og 1872-74, uden at der dog kom et påtænkt større
værk ud deraf. Liebknechts fængselsoptegnelser fra 1870/71 beroer i Moskva, og

Wolfg. Schnöder har forstået at udnytte dem udmærket. Liebknecht videreførte »li-

nien« fra »Bund der Kommunisten«. 1873 fremhævede han i »Der Volkstaat« Hé-

berts tilhængere som kommunardemes bedsteforældre, i sammenligning med hine

fremstod jakobineme selv blot som »honette republikanere«anno 1848 og dagens
»borgerligedemokrater«, Seebers lidet koncise bidrag om »Bourgeoisi,kapitalistisk
system og arbejderbevægelsei jubilæumsåret1889« omtaler også arbejderbevægel-
sens ambivalente holdning til det i borgerligt regi fejrede jubilæum,men tillige vigti-
ge udgivelser ved SDAP (Sozialdemokratische Arbeiterpartei): W. Blos store revo-

lutionshistorie, Karl Kautskys grundlæggende»IGassengegensätzevon 1789« og føl-

jetoner i partipressen.
I jubilæumsåretblev 2. Internationale grundlagt på en stor arbejderkongres i

selve Paris, og i den blev Revolutionen snart opfattet »som klassisk type på enhver

revolution«. I revisionismedebatten 1898-1904, behandlet af Harald Køth, fremhæve-

de marxister som Kautsky, Lenin og Plekhánov Revolutionen som en borgerlig re-

volution af social karakter. Den tjente de revolutionære som argument for revolu-

tionemes lovmæssighedog den revolutionære magts vigtige rolle i revolutionære

opbrudstider. Det skete i opposition til Bernsteins begreb »social omformning«
(modsat revolution) og hans udredning af arbejderbevægelsensoprindelse i Revolu-

tionens liberale tradition (dog med jakobinerforfatningen 1793 og Babeuf positivt be-

dømt) og Jean Jaures' begreb »evolutionær revolution«. Kautsky og Franz Mehn'ng
polemiserede 1902/03 og 1904-05 specielt mod J aures betoning af Menneskerettighe-
derne som socialismens rod. Uvilkårligtvil man i dagens kritik af deres undervurde-

ring i USSR og i den faktiske »rehabilitering«,der i DDR er blevet Bernstein til del,
give ham og J aures en hel del indrømmelser i nævnte syn.

Bidraget er en god indfaldsvinkel til Peter Müllers bidrag om Kautsky, B. Floraths

om klassekampenes plads i Cunows værk om den franske revolutionspresse 1789-94

(Berlin 1906/07-08),1912 udsendt i udvidet udgave som en Revolutionens partihisto-
rie, og Detlef Jenas behandling af Plekhánov og Revolutionen. Engels kritiserede

1889 Kautsky for ud af bourgeoisiets allierede sansculotteme at gøre dets herrer.

Både Kautsky og Cunow var i øvrigttilbøjeligetil at sammenblande jakobinere og
sansculotter. Kautsky var helt klar over de store forskelle mellem Revolutionen og
kommende proletan'ske revolutioner og tilkendte den russiske bondestand samme

revolutionære kraft som i Frankrig 1789. Cunow tilhørte venstrefløjen i SPD om-

kring Kautsky. I sit værk demonstrerede han Revolutionens fremskynden af en klas-

ses udvikling fra »Klasse an sich« til »Klasse für sich«, men applikerede uhistorisk

samtidens erfaringer på 1789-94. Plekhánovs omtale af sansculotteme var korrekte-

re end Kautskys og Cunows. Allerede i 80erne forstod han, at der var modsætninger
mellem jakobinerdiktaturet og sansculotteme, og han betonede, at det moderne

proletariat ikke som sin uudviklede forgænger 1789 havde behov for terror.

Om Revolutionen i KPDs og PCFs historiske tænken i 20'erne og 30'erne drejer
K. Kinners afsnit sig. Udgangspunkt for det unge KPD var i 1919 ligesom for Lukin i

SovjetKautskys ahistoriske parallel mellem jakobinerdiktaturet og sovjetstyret. Det dre-

jede sig om at betone forskellene mellem de to former for diktatur. Men KPD og en tid

lang Imkin lagde selv et modemiserende syn til grund for bedømmelsen af klasseforhol-

dene 1789-94. Gradvis blev dog den uhistoriske aktualisering overvundet i KPD.
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PCFs revolutionsbillede var til ind i 3Ueme ambivalent, det var jo stadig bourge-
oisiet, der holdt de revolutionære traditioner i hævd. Men fra 0. 1926 begyndte PCF

at lægge større vægt på en positiv bedømmelse af Revolutionen, men så sent som

1933 modstillede »l'Humanité«s chefredaktør P. Vaillant-Couturier begivenhederne
1871 og 1917 dem i 1789. Denne negative indstilling til »arven« svarede ifl. Kinner til

KPDs påberåbelseaf 'II Müntzer - Luthers modstander til venstre, - der syntes at

udelukke en blot nøgtem vurdering af Luther - med kun få undtagelser som Clara

Zetkin, der skal have formået at hæve sig op til en sådan. Kan han mon have læst

hendes mindeord om Luxembng og Liebknecht i »Die Kommunistische Intematio-

nale« (2. årg, Petrograd 1920, sp. 1289 f.), hvor hun sammenlignede den dekapitere-
de tyske revolution med reformationen og godt nok foretog en jævnførelsemellem

»flertalssocialisteme« og Luther - til dennes fordel; men de faldne spartakister
jævnførte hun med Müntzer, »sin tids Spartacus«.

Folkefrontpolitikken betød endelig en revaluering af den revolutionære arv. Ze-

nit nåedes 1939 med Revolutionens 150-årsdag.I tidsskriftet »Commune« havde og-
så den unge Soboul et bidrag. Men Kinner omtaler ikke, at Revolutionens yderste
venstrefløj,»les Enragés« ledet af J. Roux, som fx Lukin havde haft så klart et blik

for, ikke længere blev omtalt, fordi de ikke længere passede ind i det »nationale«

panorama. Først efter 20. partikongres 1956 blev denne »hvide plet«overvundet bå-

de i USSR og DDR - ved fornyet sansculotte-, Roux- og Babeuf-forskninger (Ba-
beufs privatarkiv beroer i Moskva).

Ole Stender-Petemen

Peter Gundelach »Sociale bevægelser og samflmdsændringer«, Politica 1988, 321 5.,

kr. 170,-.
I sin bog afgrænserog definerer Gundelach sit undersøgelsesområdetil: Sociale be-

vægelser og deres rolle som kollektive samfundsforandrende kræfter indenfor for-

skellige samfundstyper. 'Ibsen han forfølger og understreger er, »at i brudflademe

mellem samfundstypeme dannes sociale bevægelser« (s. 11).Det betyder, at disse

bevægelser udgør potentielle forandringskræfteri overgangen til en anden sam-

fundstype. I det omfang de sociale bevægelser er stærke nok til at sikre deres insti-

tutionalisering og danne institutioner, vil de i den nye samfundstype forsvare, opret-
holde og reproducere deres positioner. Under disse vilkår vil der igen opstånye so-

ciale bevægelser.
Gundelach's bog er opbygget således, at der i de to første kapitler udvikles og

fremstilles en teoretisk referenceramme. Centralt er begrebet og problemstillingen
»social bevægelse«og dets placering indenfor samfundsvidenskabeme. Den sociale

bevægelse defineres som »en kollektiv, organiseret handlen, der har deltagernes ak-

tivitet som den væsentligste ressource, og som er dannet med henblik på at ændre

samfundet« (s. 23).Et andet centralt begreb er samfundstype,hvor der skelnes mel-

lem tre: det traditionelle, det moderne og det programmerede. Det er kun de to sid-

ste typer, der har hver deres specifikke sociale bevægelser.Herefter følger kapitler
af mere empirisk karakter, hvor konkrete træk ved de forskellige samfundstyper
indkredses, samt deres væsentligstesociale bevægelser.Det diskuteres og vurderes

om de er sociale bevægelser,og om de har et samfundsforandrende projekt. I et

sidste kapitel foretages der så en resumen'ng af de resultater, som foreligger i bo-

gen.
Det er en stor bog med et væld af problemstillinger. Det er centrale problemom-
råder, som fremlægges,hvor det drejer sig om samfundet i sin helhed, dets institu-

tioner, strukturer og dets forandringskræfter i form af sociale bevægelser.Væsent-
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ligt er det også,at Gundelach tør tage et så stort emne op, da det let medfører, at

der optræder blottelser og svagheder i de forskellige analyser. Indenfor dansk sam-

fundsvidenskab er der ikke en særlig stærk og omfattende tradition for at beskæfti-

ge sig med sociale, kollektive handlinger og sociale forandringer. Peter Gundelach

har vovet at tage udfordringen op. Både samfundstyperne og de sociale bevægelser
er desuden historisk og tidsmæssigtindplaceret i en udviklingsproces.Bogen og un-

dersøgelsenkan derfor placeres indenfor diciplinen historisk sociologi. Her udgør
aktørerne og deres kollektive handlinger samt deres samfundsforandrende rolle i en

historisk udvikling et vigtigt undersøgelsesområde.Det skal ses i forhold til analyser,
hvor menneskelige relationer tingsliggøresog indplaceres i a-historiske sammen-

hænge.
Hvilke resultater fremlæggesder? Det traditionelle samfund beskrives som insti-

tutionelt og strukturelt begrænset til lokalsamfundet, en lukket cirkulation, et

standssamfund med tilskrevne positioner, en stærk centraliseret statsmagt og
politikudøvelse,samt et indsnævret verdensbillede. I et sådant samfund opstår der
ikke sociale bevægelser.Det skyldes samfundets statiske og fastlåste karakter. I det

omfang der forekommer modstand, får den karakter af protest, spontane og kortva-

rige udbrud af utilfredshed. En social forandring af dette samfund måtte ifølge
Gundelach gennemføres »fra oven, hen over hovedet på bønderne«. De ændringer,
der her er tale om, er de landbrugsreformer, som gennemførtes i Danmark fra sid-
ste halvdel af 1700'tallet og ind i 1800”tallet.

I denne proces sprængtes standssamfundets binding af bønderne i et landsbyfæl-
lesskab og et hoveri samt håndværkemes binding i et laugsvæsen.En åbningblev

skabt, hvor der op gennem 1800'tallet opstod og udvikledes en moderne samfunds-

type, som var karakteriseret ved akkumulationstvang og profit, bøndernes selveje,
privat ejendomsret og industriel produktion, køb og salg af arbejdskraft, samt res-

sourceallokering via et marked. Hvad det enkelte individ angik var det sprængt ud

af lukketheden og begrænsningeme og blev indplaceret i ensartede klassemæssige
positioner, som bonde på landet eller arbejder i byerne.

Med denne baggrund opstod der to centrale klassebaserede sociale bevægelser:
en bondebevægelse og en arbejderbevægelse.De samfundsmæssigeprojekter, som

disse klassebaserede bevægelser havde på programmet, var for bøndernes vedkom-

mende en liberalistisk samfundsmodel, hvor markedet og de lokale institutioner do-

minerer. Arbejderbevægelsen,dvs. den socialdemokratiske arbejderbevægelsespro-

jekt var iflg. Gundelach socialismen og velfærdsstaten., Han viser, at bevægelsen
især var tvetydig i forhold til det socialistiske projekt.

Det moderne samfund var yderligere kendetegnet ved, at der ogsåopstod ikke-

klassebaserede bevægelser: en afholdsbevægelse og en kvindebevægelse. Afholds-

bevægelsensbaggrund var drikkeriet, elendigheden og umoralen, hvor projektet var

afholdenhed, kontrol, forbud og diciplinering. Kvindebevægelsenkrævede nogle af

de samme rettigheder som mændene. Her var projektet synliggørelse,stemmeret og

lighed.
Hvordan dannes disse sociale bevægelser?I besvarelsen af dette spørgsmåler

Gundelach ikke særlig præcis. Han fremfører, at klassebevægelsemeer bestemt af
deres fælles samfundsmæssigepositioner, hvad der kommer til udtryk i en samlet

klassebevægelse.En sådan forklaring er for mekanisk. På den ene side fremstår

klassebevægelsemeikke som en samlet enhed. De er opdelte i forskellige fraktio-
ner. Resultatet kan godt være enhed, men en analyse af den proces og af de artiku-

lationer, som fører frem til enheden er nødvendigt.På den anden side viser kompa-
rative undersøgelseren stor forskellighed i klassebevægelsemesprojekter.

84



Ligeledes er hans forklaring omkring de ikke klassebaserede sociale bevægelsers
udvikling utilstrækkelig.For kvindebevægelsensvedkommende er forklaringen ulig-
hed og undertrykkelse. Hvis en sådan forklaring var tilstrækkelig,skulle både grup-

per i det traditionelle samfund og et væld af grupper i det moderne samfund om-

sættes i sociale bevægelser.Det sker ikke. Heller ikke afholdsbevægelsensopståen
forklares. Det konstateres blot, at den har en diciplinerende og normgivende funk-

tion.

Et afgørende spørgsmåli en analyse af sociale bevægelserer, dels hvordan en

klasse skabes som klasse og som bevægelse!Hvordan en masse af individer mobili-

seres, danner og opnår former for kollektiv identitet. I det moderne samfund op

gennem 1800'tallet er der efter min opfattelse fire til fem centrale værdiorienterin-

ger, som er baggrunden for og bliver en del af bevægelsenskollektive identitet.

1) Et demokratisk ækvivalensprincip,hvorved undertrykkelse og underordning
samfundsmæssigtikke accepteres mere. Den kan dog begrundes biologisk, hvad der

også sker. 2) Religiøsitet(Pietismen og Grundtvigianismen) og verdsliggørelse(radi-
kalismen, socialismen og velfærdsstaten).3) Socialisme og velfærdssamfund.

Indholdet og elementerne i disse værdiorienteringerudvikles og skabes gennem
et samspil mellem internationale begivenheder, nationale sociale bevægelsers frem-

komst og intellektuelle bevægelsers næsten samtidige opståen.Især de intellektuel-

le spiller en væsentlig rolle med hensyn til at skabe forståelses- og betydningsformer
for bevægelseme. Gundelach har ikke systematisk fat i disse processer, værdiorien-

teringemes skabelse, deres artikulationer og betydning for de sociale bevægelsers
dannelse. Det er han imidlertid ikke alene om, da det samme gør sig gældende for

en række af de historikere, der har beskæftigetsig med denne periode.
Det moderne samfunds afløser er det programmerede samfund, hvilket er en for-

andringsproces som begynder i slutningen af 1960,eme og fremefter. I denne nye

samfundstype er akkumulationstvangen og allokeringen via et marked stadigvæk en

væsentlig strukturel mekanisme. Men det nye er, at staten og politikken er indgri-
bende, dels i forhold til produktionen og marked, dels i forhold til det civile sam-

fund og reproduktionen her. Det betyder, at de traditionelle klassebaserede bevæ-

gelser bonde- og arbejderbevægelsenhar mistet deres betydning.
I stedet har den statslige intervention dels medført en tiltagende ophævelse af ad-

skillelsen mellem det private og det offentlige gennem, at der er sket en indtrængen
i den private sfære samtidig med at denne gradvis opløses.Ligeledes er produktio-
nens og markedets rationalitetsformer i stadig større grad trængt ind både i privat-
sfæren, men også i offentlighedssfæren.Hermed politiseres hele den menneskelige
tilværelse. Eller mere specifikt: Der sker en politisen'ng af områderne udenfor pro-
duktionen, i det civile samfund og i de statslige institutioner. Resultatet er, at en

mangfoldighed af nye sociale bevægelseropstår.Gundelach nævner her: Ungdoms-
bevægelsemei 60'erne (Ungdomsoprøret),Vietnambevægelseme,Fredsbevægel-
serne (Kampagnen imod Atomvåben fra 1960 og Nej til Atomvåben fra begyndelsen
af 1980'erne), Slumstormerbevægelsenog bybevægelseme (fra sidst i 60'erne og op

gennem 70,eme, Kvindebevægelsenfra begyndelsen af 70'erne og de økologiskebe-

vægelser (NOAH og 00A) fra begyndelsen og op gennem 70'erne. For 1960iemes

vedkommende er han ikke inde på den centrale rolle, som Vletnambevægelsen får
for radikaliseringen af hele ungdomsoprøret. Studenteroprøret i Danmark bliver

netop radikaliseret som følge af Vietnamkrigen og den internationale solidaritetsbe-

vægelse,vietnambevægelsenblev.

Han har heller ikke særligt blik for den centrale betydning, som slumstorrnerbe-

vægelsen har for de sociale eksperimenter, der opstår sidst i 60,erne, men også op
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gennem 70'erne. Eeks. kollektiver, bofællesskaber, produktionskollektiver, mini-

samfund mm. I 1980'erne fremhæver Gundelach, at de sociale bevægelserer blevet

mindre synlige og for nogles vedkommende integreret i systemet. Denne udvikling
må imidlertid ses i sammenhængmed, at der fra 1980 sker en omplacering, hvor et

identitets- og individuelt arbejde opprioriteres sideløbende med et kulturelt arbejde.
Der er her muligvis, som nogle hævder det, »en stille revolution i gang«. Denne vi-

ser sig i form af grupper som arbejder med eksistentielle problemstillinger, spiritua-
litet og religiøsitet,sygdom og sundhed.

Det samfundsprojekt, som de nye sociale bevægelser har på dagsordenen, drejer
sig om, hvad Gundelach kalder grønne værdier, eller som andre har kaldt: post-ma-
terielle værdier. Disse værdier er knyttet til kravet om nedbrydningen af autoritet

og hierarkier på den ene side, og på den anden side et direkte demokrati og selvfor-

valtning. Kravet om kollektivitet og at gøre det personlige politisk. Vigtige i denne

sammenhænger imidlertid også de økologiskekrav om styrkelsen af brugsværdier,
energicirkulation og genbrug, opprioritering af det kvindelige erfaringsområdeog
værdier knyttet hertil som f.eks. omsorg og intuition. Gundelach vægter desuden

heller ikke, at en del af bevægelseme havde socialismen på dagsordenen og især i

1960'erne er en del af den generelle bevægelse,som betegnes Det Nye Venstre. Og-
så i forhold til de nye sociale bevægelserhar Gundelach problemer med at forklare

deres selvskabelse som bevægelse og udviklingen af centrale værdion'enteringer
som en del af deres kollektive identitet. Det kræver som nævnt en procesanalyse,
hvor internationale og nationale forhold indgår.Hertil kommer relationen mellem

sociale og intellektuelle bevægelser.
Et andet afgørende spørgmål er, om Gundelach i sin undersøgelse tilvejebringer

en bevisførelse for sin hovedtese: De sociale bevægelsers opståeni de brudtlader,
der opstår i overgangen til en anden samfundstype, og i denne forbindelse viser de-

res rolle som en afgørende samfundsforandrende kraft.

I den teoretiske »bevisførelse« har Gundelach som nævnt to vigtige begreber: so-

cial bevægelse og samfundstype. Kriteriet på en social bevægelse er at den er sam-

fundsforandrende og har et samfundsforandrende projekt på dagsordenen. Sam-

fundstypen identificeres ud fra akkumulationsprincippet og brugen af allokative og
autoritative ressourcer. Gundelach fremhæver her, at han ikke bygger på en evolu-

tionsteori. Udgangspunktet er Anthony Giddens' brug af kategorier som »episoder«
og »tidsrum brudflader«. »Episoder er sociale forandringsprocesser, der har en be-

stemt retning og form, og hvor der sker større overgange fra én sarnfundsform til en

anden« (s. 45). Tidsrumbrudfladen lægger vægt på den samtidige forbundne eksi-

stens af flere samfundsformer på samme tid. Imidlertid kan jeg ikke se, at Gunde-

lach gør brug af dette hos Giddens. Han identificerer brud- og overgangsprocesser-

ne, f.eks. for perioden 1870 og frem til begyndelsen af 1900-tallet, ud fra forenklede

teoretiske og empiriske karakteristika, »at her sker der noget væsentligt.«Tilsvaren-

de for 1960'erne og frem. Giddens giver imidlertid et teoretisk grundlag for dybere
at forstå og analysere de usamtidighedsprocesser, der fandt sted i det danske sam-

fund i 1800-tallet, i begyndelsen af 1900-tallet og i slutningenaf 1960,erne og frem.
Et alternativ er at vurdere og analysere udviklingen som en række usamtidige

processer, der foregår i forskellige rum og med forskellige tidsdimensioner. Eeks.

bøndernes religiøsebevægelseri perioden 1820-1850, borgerskabets klubber og salo-

ner i byerne fra slutningen af 1700-tallet og i begyndelsen af 1800-tallet, deres dyrkel-
se af liberalistiske ideer, progressivlitteraturen og malerkunst. Det er disse forskelli-

ge rum deres relationer og praksisformer, som mødes i helt specifikke situationer.

Det er denne proces og dette møde, som er vigtigt at beskrive og analysere. Resulta-
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tet kan på et tidspunkt være en alliance, f.eks. Bondevennernes selskab i 1840'erne,

junigrundloven og demokratiet i 1849. Under andre omstændigheder er der snarere

tale om modsætningerog konflikter, hvor de dannede og liberale intellektuelle for-

søger at dominere hegemonien. I denne forbindelse spiller grundtvigianismen en

væsentlig rolle for udviklingen af bøndernes kollektive identitet og synliggørelsena-

tionalt. Nye hegemonier dannes og 1849 er snarere en bestemt alliances og hegemo-
nis resultat. Denne er midlertidig og i 1870'erne dannes Det Forenede Venstre og

1901 er resultatet af en ny alliance og hegemoni, hvor resultatet er fastsættelsen af et

begrænset flertalsprincip. I 1915 udvides dette og kvinderne får stemmeret. Det væ-

sentlige er imidlertid at beskrive og analysere de processer, som går forud og fører

frem til dannelsen af specifikke og midlertidige hegemonier og deres institutionali-

seringer. I forhold til bønderne er det f.eks. de mellemstore gårdmænd,et grundt-
vigsk præsteskabog skolelærere, der dominerer hegemonien indenfor bondebevæ-

gelsen. Husmændene, men især landarbejdeme udgrænses.Husmændene har irnid-

lertid styrke til senere at manifestere sig fagligt og politisk organisatorisk.
Arbejderklassens dannelse som klasse og bevægelse er ogsåutilfredstillende ana-

lyseret. Dannelsesprocessen begynder formentlig her fra 1850,erne, hvor først en fol-

kelig nationalisme og en selvhjælpsideologiskal brydes. Det sker med arbejderbe-
vægelsensetablering i 1870'erne. Imidlertid har Gundelach ikke noget bud på,hvor-

dan arbejdernes konkrete materielle erfaringer på arbejdspladsen, i fagforeninger, i

strejker, i det politiske parti, i deres sociale eksperimenter, i byrådeneog i Folketin-

get spiller en væsentlig rolle for udviklingen af klassen som social bevægelse,af de-

res samfundsprojekt og værdiorienteringer.Hvordan spiller klassens »organiskein-

tellektuelle« ind her med deres fortolkninger. Er de nyskabende? Eller efterrationa-

liserer de?

Hvordan spiller internationale forhold ind? Hvad sker der, når institutionaliserin-

gerne sætter ind fra slutningen af 1890kme og frem til 1930. Resultatet kan i hvert

fald identificeres. Centraliseringer og koordineringer i fagbevægelsen,indenfor de

statslige institutioner, i arbejderkooperationen og i det politiske parti. En hegemoni,
som etableres i et samspil mellem de faglærte arbejdere og de organiske intellektu-

elle.

Efter min opfattelse er det dels de sammenfattende midlertidige hegemonier i

det civile samfund og i institutionerne, dels deres kulturelle-ideologiske og politiske
udtryk, som skaber overgangen fra et eller flere rum til andre rum fra én samfunds-

type til en anden. Denne hegemoni er i 1800-tallet ikke entydigt placeret hos hver-

ken bønderne og grundtvigianismen, den socialdemokratiske arbejderbevægelseel-

ler hos de nationalliberale, radikalismen og kapitalistklassen. Istedet for sker der i

det danske samfund en særegen form for samtykke mellem de involverede. I sit re-

sultat giver det det danske samfund en særlig udviklingsrytme og institutionalise-

ring,der er livskraftigfrem til slutningen af 1950ieme.

Springer vi frem til 1960,eme, er det en svaghed hos Gundelach, at han ikke kan

vurdere, hvilken rolle de nye sociale bevægelser har. Og hvilke resultater og effekter

de får. Han fremhæver, at »de nye sociale bevægelserhar medvirket til at ændre på
samfundets kultur«. »De har ikke været istand til at ændre samfundets grundlæg-

gende kapitalakkumulerende karakter«. Der er imidlertid ikke en bevisførelse for

disse udsagn. Igen er problemet en manglende procesbeskrivelse af den speciñkke

rumlige udvikling, de forskellige sociale bevægelser skaber og er forankret i, som

deres sociale eksperimenter gennemløber,deres indbyrdes artikulationer og deres

effekter og artikulationer i forhold til det etablerede samfundsmæssigesystem.

Spørgsmåleter hvor forandringen skal lokaliseres. Det er ikke tilstrækkeligtgene-
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relt at sige, at de har ændret på samfundets kultur. Denne er omsat og forankret i
struktur og institutioner materielt og politisk. Men på hvilken måde? Mit bud er, at

forandringerne må lokaliseres i forhold til produktionen og markedet, det civile

samfund, dets sociale relationer, dets institutioner og hegemonier og hierarkiet af

statslige apparater, politiske subsystemer og politiske partier. Det sker ujævnt og
forskelligt.

Ydermere afholder han sig fra at vurdere om de sociale bevægelser er progressi-
ve eller reaktionære. Han fremhæver, at en sådan stillingtagen ikke er nødvendig.
Efter min opfattelse kryber han her uden om en væsentlig,men besværligproblem-
stilling. For hvilke kriterier skal man gøre brug af. En mulighed er Habermas' di-
stinktion mellem moralsk og kommunikativ handling, hvor den moralske handling
er knyttet til en mekanisk reproduktion af den allerede g'vne moral og de hersken-
de værdiorienteringer.Den kommunikative handling derimod forudsætter et ud-

gangspunkt med en åbenhed,hvor moral og værdiorienteringskabes mellem hand-

ling, interaktion og samtale. En anden mulig indgang er Chantal Mouffe,s og Erne-
sto Laclau's skelnen mellem forskellige typer af etablerede hegemonisystemer, f.eks.

hegemoni, som bygger på en radikalisering af demokratiet: en kombination af et di-
rekte demokrati kombineret med et repræsentativt, samt parlamentarisk demokrati.

Endelig kunne Det Nye Venstre,s socialismeopfattelse og værdiopfattelseogsåhave
været et analysekriterium at gå ud fra.

Sammenfattende er min kritik, at Gundelach's begrebsapparat er for uudviklet og
snævert i forhold til den opgave han stiller sig. Hertil kommer, at ogsåhans under-

søgelsesmetodik er for begrænset. Det er væsentligt at undersøge bevægelseme
som en proces af selvskabelse og som en del af en artikulation med andre bevægel-
ser og de etablerede samfundsmæssigeautoriteter. I disse former for artikulationer
sker der omplaceringer, og skabelse af nye samfundsmæssigeprojekter, civilsam-

fund, sociale eksperimenter og nye hegemonier.
'Hods min noget gennemgribende kritik er det en væsentligbog, Peter Gundelach

har skrevet. Den er et fremragende problemkatalog, idet svaghedeme og det uforlø-
ste er så tydeligt, hvilket kan medføre, at læseren kan tage dette som udgangspunkt
for et fortsat udviklende arbejde, komme med nye forslag og løsninger mv. Analy-
seme af de historiske forhold står stærkere i bogen. Især er det godt at han har ta-

get de ikke-klassebaserede sociale bevægelsermed. Det samme gælder hans analy-
ser af det moderne samfunds foreninger eller frivillige sammenslutninger. Det er

netop organisationsforrner, som har betydet meget for det danske samfunds særeg-
ne udvikling. Dog mangler jeg her deres indplacering i det civile samfund. Analyser-
ne af det programmerede samfund og de nyere sociale bevægelserstår efter min op-
fattelse svagere. Dog er der her en dybtgåendeanalyse af »græsrodsbevægelsemes
deltagere og organisationer«som er god. Her mangler jeg en analyse af de inforrnel-

le processer i græsrodsorganisationer,dvs. forholdet mellem »ledere« og aktivister,
forholdet mellem dem der besidder et vidensmonopol og de menige aktivister osv.

Græsrodsorganisationerne er ikke uproblematiske decentrale organisationformer.
Sammenfattende har Gundelach med sin bog givet et væsentligtbidrag til forsknin-

gen i sociale bevægelserog social forandring.
Leif Thomsen

Carl Emil Hansen: Egeskov og ørneklo - en bog om Nakskov; Dansk Historisk

Håndbogsforlag,Nakskov 1989, 143 s., kr. 98,-
Carl Emil Hansen (CEH), tidl. socialdemokratisk borgmester i Nakskov 1962-1985,
har med sin bog bidraget til en nutidshistorisk beskrivelse af Nakskov. CEH beretter
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om byens udvikling og de vigtigste begivenheder fra begyndelsen af 1960'erne og
frem til 1988, med enkelte referencer til 1930,eme.

De første afsnit i bogen omhandler den fysiske placering af virksomheder, institu-

tioner og boliger, byrådetsopkøb af jord og ejendomme, boligselskabemes byggeri,
byfornyelse og -sanering; kommunereformen påVestlolland; Nakskov Uddannelses-

center og andre institutioner behandles indgåendeset ud fra det socialdemokratiske

byrådsflertalssynsvinkel. Afsnittene udgør en selvstændigenhed, hvilket medfører

en del gentagelser.
CEH har kun få henvisninger til den faglige aktivitet i Nakskov. Lønaftalen i 1976,

hvor Metal i Nakskov og Nakskov Skibsværft lavede en lokal lønaftale for at sikre

beskæftigelsen,nævnes. Værftet fik dog sværere og sværere ved at skaffe ordrer

hjem, værftet måtte derfor lukke i 1987.

Ota, en af byens store virksomheder med 250 ansatte, blev lukket i 1988. Dens

ejere var, efter at ØK solgte fabrikken i 1930, The Quaker Oats Company (kvæker-
samfundet) i USA. Virksomheden var en af byens mest driftige og havde for mange
år siden sikret sig retten til at udvide produktionen. Men ved indgangen til EF's in-

dre marked ønskede ejerne at flytte produktionen til England for at skabe større

produktionsenheder. Arbejdsløsheden svingede på dette tidspunkt mellem 20% og

25%, og nu kom de 250 nye til. CEH omtaler kun sparsomt Ota,s eneste strejke og
er desuden kritisk overfor den og dens årsager.Mølleriarbejdemestrejkede i 1973

en måneds tid for højere løn; strejken gik udenom fagforeningen og blev styret af

»kinesere« og var derfor meget politisk betonet.

I de to sidste afsnit skildrer CEH sine to forgængere i borgmesterstolen
A.E.Hansen og Marius Nielsen. A.E.Hansen kom i 1901 til Nakskov på S.Brese-

manns foranledning og blev dennes højrehånd. Han var en udpræget organisations-
mand og blev allerede i 1906 formand for Socialdemokratisk Forening i Nakskov og
i 1913 for kredsorganisationen; i 1913 medredaktør for Lolland-Falsters Socialdemo-

krat og fra 1918 eneredaktør. Fra 1917 var han medlem af byrådet,og da S.Brese-
mann i 1928 ønskede at træde tilbage som borgmester, tiltrådte A.E.Hansen.

A.E.Hansen overtog bystyret i dets værste krise; han kunne imidlertid ikke klare ar-

bejdspresset p.g.a. en hjertelidelse og måtte derfor træde tilbage i 1934. Han forblev

dog organisationsmand og redaktør. I mange år stod han for den socialdemokrati-
ske valgpropaganda og ledte de store valgslag.

A.E.Hansen blev afløst af Marius Nielsen, omend den socialdemokratiske byråds-
gruppe var splittet. En del ønskede Alfred Date istedet, men Marius N. fik flest
stemmer i gruppen. Marius N. kom i 1915 til Nakskov fra en af omegnskommuneme.
Han var uddannet smed og havde i de første år arbejde forskellige steder, indtil han
i 1916 blev ansat på skibsværftet. Han gjorde sig hurtigt bemærket i fagforeningsregi;
i 1917 blev han formand for Klub 4, som omfattede samtlige smede på værftet, sam-

tidig blev han indvalgt i smedenes bestyrelse og næstformand. Marius N. blev anset

for at være noget uregerlig med sympatier for syndikalismen. ØK og S. Bresemann

fulgte nøje den faglige og politiske udvikling på værftet, specielt de tyske arbejderes
orientering. (De tyske arbejdere, som kom fra Kiel og Flensborg, blev ansat da

skibsværftet blev dannet i 1916, som den første arbejdskraft). Bresemann og de soci-

aldemokratiske tillidsmænd lagde hurtigt mærke til Marius N.; murer Sand blev

derfor sat på ham med det formål at få ham til at gå ind i det kommunalpolitiske ar-

bejde. Det kunne kun ske ved medlemsskab af Socialdemokratiet og allerede i 1921

blev han byrådsmedlem.Marius N. er nok mest kendt for begivenhederne i 1931. Si-

den 1928 havde han fungeret som næstformand (dvs. viceborgmester) for byrådet,
og i de perioder, hvor A.E. Hansen var syg, som borgmester. Den 2. februar 1931
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fungerede han som borgmester, da DAO (De Arbejdsløses Organisation) fik gen-

nemtvunget en ekstra bevillingpå 20.000 kr. til Hjælpekassen.Beslutningen annulle-

redes senere. CEH kommer ikke nærmere ind på begivenhederne, men skriver, at

perioden 1928-1934 springes over af socialdemokrateme, når der tales om Nakskovs

nyere historie.

I 1934 udnævntes Marius N. til borgmester og Alfred Date til næstformand. Ved

kommunalvalget i 1943 blev en ny liste, kaldet Nakskov Vælgerforening,opstillet.
Listen blev af Socialdemokratiet opfattet som vendt mod partiet og derfor udråbt

som splittelsesliste. Ophavsmanden bag listen, overfyrbøderEskild Johnsen, havde

været mangeårigtmedlem af Socialdemokratiet, men var blevet kritisk overfor by-
rådsgruppenog specielt Marius N. Listen bestod udover socialdemokrater også af

borgerlige og kommunister. Listen fik indvalgt 4 medlemmer, heraf 1 DKP'er, John-

sen tik selv 668 stemmer, et par hundrede færre end Marius N.

Socialdemokraterne slap med skrækken, flertallet var stadigvæk sikkert omend

på et hængendehår.
Ved valget i 1946 røg Nakskov Vælgerforeningud. Listen havde gennem forskelli-

ge politiske og taktiske manøvrer forsøgt at få Socialdemokratiet og DKP til at gå i

alliance, et forslag flere fagforeninger støttede. Alliancen blev imidlertid ikke til no-

get, listen gik derefter ivalgforbund med DIG) og sikrede dermed kommunisteme 4

mandater. I 1962 mistede DKP sit sidste mandat, og Marius Nielsen gik samme år af

som borgmester.
Samlet giver bogen en skildring af begivenheder, som har haft betydning for by-

ens liv og kan derfor anbefales.

Bent Vedsted Rønne

Elmar E. Holly: Die Weltbühne. Ein Register såmtlicher Antoren und Beiträge. Mit

Einñihrungen von Bernd Sösemann und Elmar E. Holly - Abhandlungen und Ma-

terialien zur Publizistik bd. 11 - Colloquium Verlag, Berlin 1989, 392 s., DM 78.-,
ISBN 3-7678-0749-1

Die Weltbühne udkom i Berlin fra 1918 - 1933 - i marts 1933 blev tidsskriftet for-

budt. Efterfølgeren Die Neue Weltbühne udkom fra 1933 til 1939 i Praha og Paris,
men det var et andet tidsskrift med andre skribenter, dog ikke mindre vigtigt. Die

Neue Weltbühne var et af den tyske emigrations vigtigste tidsskrifter og allerede for

år tilbage er der kommet et register til det. Det har Die Weltbühne først fået nu - til

gengælder det blevet genoptrykt i sin helhed, to gange oven i købet.

Det har været et stort arbejde at udarbejde registret: 14 250 artikler på 26 336 5.,

skrevet af 1889 forfattere. Langt de fleste har har dog kun skrevet et enkelt bidrag,
mens 7 forfattere har skrevet 22,6% af artiklerne. Kurt 'Ihcholsky alene har skrevet

1552 bidrag under sit eget navn eller under et af sine 8 pseudonymer (3 af disse er

først blevet opdaget under arbejdet med dette register). Tidsskriftets grundlægger,

Siegfried Jacobsohn, skrev 763 artikler, mens den sidste redaktør, Carl von Ossietz-

ky, kun nåede op på 425 bidrag. Andre bidragydere var f.eks. Erich Kästner, Ernst

Toller, Arnold Zweig, Erich Mühsam, Heinrich og Thomas Mann for bare at nævne

nogle af litterært bedst kendte. Det og en del andre oplysninger fremgåraf de to

nyttige forord.

Men tidsskriftet var langt fra kun at være et litterært tidsskrift, selvom det var

startet som et teatertidsskrift. Det var den brede, ikke-partibundne venstrefløjsvig-
tigste politiske tidsskrift, måske Weimar-republikkens mest indflydelsesrige tids-

skrift. Hvor bredt det var, ses f.eks. af at Anker Kirkeby (som her staves Kirbeby)
har bidraget med 4 artikler i 1923-24. Der er ingen tvivl om, at det var et vigtigt tids-
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skrift, at læse forfatternes navne, og hvad de har skrevet om hvornår,giver et godt
indtryk af, hvad den tyske venstrefløj i disse år diskuterede. Det var åbenbart især et

diskussionsorgan - men havde betydning udover det. Det vidner bl.a. de mange

retssager mod bladet om.

Registret er opstillet alfabetisk efter det brugte forfattemavn, dvs. at man for 'Iii-

cholskys vedkommende skal slå op under samtlige benyttede navne - der er imidler-

tid henvisninger fra og til disse navne. Omtrent 20% af artildeme er skrevet under

et pseudonym, Holly har opklaret de fleste artiklers forfattere, således at kun ca.

300 artiklers forfattere stadig ikke er kendt. Endelig er der et register over 1750 ano-

nymt udkomne artikler, opstillet kronologisk. Registret virker meget velfunderet.

Den eneste indvending er, at det ikke har været muligt at udarbejde et emneregi-
ster; det ville sandsynligvis have umuliggjort registrets udgivelse - det er allerede nu

ret omfangsrigt. Et vigtigt tidsskrift som Die Weltbühne er med det blevet meget
mere tilgængeligt.

Gerd Callesen

Kurt Jacobsen: Mellem København og Moskva, Forlaget Tiden, København 1989,
183 s., kr. 225,-
I 1988 udgav historikeren Kurt Jacobsen bogen »Moskva som medspiller«med un-

dertitlen »DKPs gennembrud og Aksel Larsens vej til Folketinget«.Bogen blev et

gennembrud både for forfatteren, der fik megen ros, og for udformningen af DKPs

historie, der hidtil havde været næsten umuliggiort af hemmeligholdelsen af Komin-

tem-arkivet i Moskva. Med glasnost i Sovjetunionen blev der åbnet mulighed for

kommunister til at studere deres eget lands kommunistiske partier på grundlag af

arkivet, der beror i Instituttet for Marxisme-Leninisme ved SUKPs centralkomité.

De centrale instanser - EKKIs - arkivalier er dog vistnok stadig lukkede, sådan at

det kun er i relation til hvert enkelt parti man kan følge EKKIs linie, således som

den afspejler sig i behandlingen af de enkelte nationale sektioner. Dette er naturlig-
vis en mangel, og det vil ikke være muligt at skrive Komintems historie fuldt for-

svarligt, før ogsådisse arkivalier gøres tilgængelige.
Kurt Jacobsen har kunnet udnytte Komintem-arkivets dokumenter om DKP i

Moskva, og han har også haft fn' adgang til DKPs eget arkiv i København. Det er

der kommet to meget spændende bøger ud af. De dækker hhv. tiden 1919-28 (Mel-
lem København og Moskva) og 1929-32 (Moskva som medspiller). Min opgave her

er at vurdere den førstnævnte, der omhandler tiden fra 1919 til 1928, mens den an-

den tidligere er blevet anmeldt i »Arbejderhistorie«(nr. 33).
Jacobsens bog er som nævnt et pionerværk.Men han har altså heller ikke haft

egentlige konkurrenter, fordi andre ikke har kunnet udnytte arkiverne. Alle med

lidt kendskab til skrivning af historie må imidlertid medgive, at arkivmateriale (og
aviser mm.) langt fra er nok til at sikre et ordentligt resultat. Der er skrevet masser

af historie på grundlag af primærkilder,som enten er kedelig eller relativ betyd-
ningsløs.Det er ikke tilfældet med Jacobsens bøger. De er rasende godt fortalt, og

de dækker et hul i vores viden om den tidlige »venstrefløj«i Danmark. Der er na-

turligvis skrevet om 1920'emes DKP før, men som sagt har forfatterne manglet væ-

sentligt kildemateriale, og det har medvirket til at give resultaterne indholdmæssige
eller perspektivmæssigemangler. Den eneste mulighed for at relatere skiftene i de

enkelte partiers politik til EKKI var at slutte fra den overordnede politiske udvik-

ling her, som er alment kendt, til det, der skete i de enkelte sektioner. Herved kun-

ne man antage en forbindelse mellem ændringer i centrum (som igen var afhængigt
af ændringer i Sovjet og magtkampene i SUKP) og tilsvarende i periferien.
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Kurt Jacobsen kan derimod konkret 0g dokumenteret påviseforbindelsen mellem
f.eks. den begyndende »ultra-venstrelinies« gennemslag i EKKI 1926-27 og udskift-

ningeme i det danske partis ledelse og partiets kursændring over for Socialdemo-

kratiet i mere ultrakritisk retning i 1927 (kulminerende med socialfascisme-teon'en

nogle år senere). Han har simpelt hen kilder på det: Breve, EKKI-skrivelser, vidnes-

byrd om udlændinge der bliver sendt til København for at sætte skik på partiet i
overensstemmelse med EKKIs linie osv. Det virker stærkt både som forskning og
som politisk erfaringsgods for den danske venstrefløj.Man havde jo haft sine anel-

ser, men socialdemokraternes kommunisthad og den kolde krig orde det nok
svært at erkende, hvor styret udefra DKP egentlig var - og hvor udemokratisk 0g
vilkårligtdenne styring foregik. Her får vi dokumentationen sort på hvidt. Og så er

det endda kun begyndelsen, årene før Stalin fik uindskrænket magt i SUKP og Ko-
mintem....

Jacobsens studie forlenes herved med en ekstra interesse: gennem studiet af en

mini-del er han i stand til at illustrere et helt verdenspartis styring og funktionsmå-
de.

Denne ekstra-interesse er nok afgørende for bøgernes fascinationskraft. Vi ved,
hvad der skete på længere sigt, og vi lever i en verden, der præges af verdensparti-
ets endelige sammenbrud efter 70 års dramatisk historie: Det definitive sammen-

brud for den centralistiske og statsfikserede socialismemodel, der ovenikøbet var så

»uheldig«at blive uadskilleligt forbundet med et ganske vist stort, men stærkt tilba-

geståendeland, hvor kapitalistiske strukturer kun var i deres vorden og bønderne
var den dominerende sociale klasse.

Faren ved denne senere viden, når man læser Kurt Jacobsens bog, er, at man har
en tendens til at falde hen i undren over, hvor bizart mennesker, der opfatter sig
selv som idealister, egentlig kan opføre sig. Hvordan de kan genere og ødelægge
hinanden og sig selv for en tro, der i dag forekommer blind, selvom der ganske vist

hurtigt kom andre faktorer ind i billedet end de ideologiske for nogle af aktørerne,
nemlig karrieremæssigeog måske også rent materielle. Og selvom man tvinger sig
selv til at se rationelt påmagtkampene i DKP i 20”eme, som Jacobsens bog handler

om, bliver alligevel spørgsmålettilbage, om det ud fra den historiske materialisme

virkelig er muligt at forklare den adfærd, der bliver beskrevet. Den s.k. Stockholm-

kommission, der i 1922 skulle udrede trådene mellem »Møntergadepartiet«og

»Blaagaardsgadepartiet«,der begge orde krav på at udgøre DKP, orde faktisk

forsøget ved at forklare »den lidenskabelige hadefuldhed«, der herskede mellem

parterne, som »en følge af tidens hårde klassekamp«!(s. 68) Men med mindre de

mente den internationale klassekamp, der altså skulle sætte sig igennem f.eks. i Sig-
vald Hellbergs og Thøger Thøgersens hoveder, så skulle hadefuldheden jo være
stærkere i lande som Tyskland eller England, hvor klassekampen var langt hårdere
end i lille Danmark. Og det kan man faktisk ikke forestille sig, den næste station

kunne ikke være andet end en sindssygeanstalt!
Sådan er den umiddelbare virkning af denne bog, i hvert fald på mig. Det virker

bizart, ikke ubehageligt, men som at se absurd teater. Det er altså umiddelbart
svært at tage nogen af bogens aktører alvorligt, og det rejser naturligvis spørgsmålet,
om skildringen er »retfærdig«,dvs. om den indtænker samtidens præmisser,både i
samfundet generelt og i DKP - eller DKP'erne. (Hvis den gør det, har meget trods
alt ændret sig til det bedre. Måske fordi klassekampen er blevet mildnetl) Og det

gør den vel i hovedsagen - men jeg synes alligevel at forfatteren ved at fokusere så

meget påpersonslagsmålene,som han gør, kommer til at formidle et billede af dati-
dens venstrefløj,der trods alt er sortere end den fortjener. Ikke fordi det positive
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skal trækkes frem, hvis det er uden betydning, men i denne fremstilling er der intet

positivt i de organisationer og personer, der er skildret. De virker alle som blinde

søfolk på et skib under vejs mod en orkan, som de ikke aner. Alle er ligeglade med

alle, det eneste der gælder er at promovere sig selv over for kaptajnen (læs: EKKI).
Med én mulig undtagelse: Marie Nielsen, der virker seriøs og reflekteret i sine be-

stræbelser på at rejse og sikre et intemationalistisk revolutionært parti.
Mens selve den internationale vinkling og ligeledes fremstillingen af begivenheds-

historien er fm, er der altså et problem omkring det ideologiske, en mangel på for-

midling af forståelse,hvorfor folk og organisationer handlede som de gjorde. Denne

mangel gør sig måske stærkest gældende i bogens første del, hvor syndikalisme og
lenirrisme (i varierende grad) står over for hinanden, personificeret i hhv. Chr. Chri-

stensen og »de tre små mænd«, Ernst Christiansen, Johs. Erwig og Sigvald Hellberg.
Det beskrives, hvordan Chr. Christensen ved årsskiftet 1921-22 fremlægger et stort,

nyt kommunistisk program og derved sprænger et begyndende kompromis mellem

syndikalisterne og leninisteme i den »kommunistiske føderation«, der havde eksiste-
ret siden april 21 (s. 50). Men det beskrives ikke, hvad der stod i det, og man må dog
formode, at det har været vigtigt for Chr. Christensen. Det var iøvrigt hans svane-

sang som revolutionær politiker, for nogle uger efter forsvandt han bevidst og for
altid (stort set) fra venstrefløjen og dansk politik. Tilsvarende forholder det sig med
Robert Klitfords og andre »syndikalisters«position ved årsskiftet 1922-23 - hvad
stod de egentlig for, man må jo formode, at det har været med til at drive dem?
Heller ikke de senere konflikter er efter min mening ideologisk uddybet i Jacobsens

fremstilling.
Skildringen er som antydet ekstremt magt- og personcentreret. Det er sikkert vel-

valgt, i betydningen realistisk, men Machiavelli-skruen har fået en omgang for me-

get. Konsekvensen er også, at personernes rolle ind imellem bliver svær at forstå,
skildret som de er som rene magtdyr. Hvori bestod feks. Thøger Thøgersens ud-

stråling,siden han kunne få så stor en tilhængerskare som han iik, især i Køben-
havn. Det får man ikke nogen fornemmelse af, kun at han var egocentreret og
usympatisk i sine metoder. Når bogen nu fortrinsvis handler om personer, havde
lidt mere biografisk og psykologisk stof været på sin plads.

Den opmærksomme læser vil have bemærket, at jeg ikke har givet noget referat
af bogens faktuelle indhold, af skildringen af den historiske udvikling fra Venstreso-
cialistisk Parti i 1919 over indordningen under EKKI, som Jacobsen henlægger til

1924, til Christiansens og Hellbergs nederlag i 1927 og Thøgersens »overtagelse«af

partiet. Men dels er den i hovedtrækkene kendt i forvejen, og dels er det bedst selv
at læse bogens fortællingherom. Den er alt andet end kedelig, ja som narrativ begi-
venhedshistorie faktisk mesterlig.

Claus Bryld

Karl Marx, Friedrich Engels und Italien. Herausgegeben von Gerhard Knck. Teil 1,
Paolo Favilli, Herausgabe und Verbreitrmg der Werke von Karl Marx und Friedrich

Engels in Italien. Katalog und Auswahlbibliographie, 148 s., Teil 2, Die Entwicklung
des Marxismus in Italien: Wege, Verbreitung, Besonderheiten. Vorträge von Gian

Mario Bravo, Franco Sbarbieri, Renato Monteleone, Paolo Favilli, Aurelio Macchio-

ro, Alceo Riosa, Jindrich Volek, 147 5. = Schrilten aus dem Karl-Marx-Haus Trier

40/1 og 40/2, 'hier 1989.

Karl-Marx-Haus i Ti'ier gennemførte i 1987 en udstilling om udbredelsen af Karl

Marx, og Friedrich Engels' værker i Italien. 'Ib små bind om dette tema udkom i

Trier sidste år. Paolo Favilli stod for første halvbind, hvor han i sin indledning efter-
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sporer marxistiske teorielementer i vigtige italienske socialistiske tidsskrifter mellem

1880,eme og århundredskiftet. Dette bind er samtidig udstillingskatalog og indehol-

der en række fotos af skrifter og personer, der har haft betydning for udbredelsen

af de revolutionære ideer i Italien. Bindet afsluttes med et periodiseret bibliografisk
udvalg af den italienske Marx-Engels forskning fra begyndelsen af 1870'erne til det

fascistiske regimes fald i 1943.

Andet halvbind indeholder foredragene fra det kollokvium, som fandt sted i for-

bindelse med udstillingen. Det indeholder et navneregister til begge bindene.

Marx-receptionen i arbejderbevægelsener ikke noget nyt tema. I begyndelsen af

70'erne indledte E.P. Thompson og EJ. Hobsbawm en udforskning af marxismens

udbredelse først og fremmest i den europæiske arbejderbevægelse:den politiske og

ideologiske bevægelse,der i al sin forskelligartethed kaldte sig marxistisk, begyndte
at blive bevidst om sin biografi.

De italienske historikere Emesto Ragionieri og Corrado Vivanti udarbejdede
sammen med landsmanden Vittorio Strada, englænderen Eric Hobsbawm, østrige-
ren Franz Marek og Georges Haupt i Frankrig et projekt til marxismens historie,
der udkom i form af fire bind sidst i 70,eme på forlaget Einaudi i Torino under tit-

len »Storia del marxismo«. Historiseringen af marxismen var historikemes bidrag til

opgøret med de dogmatiske konstruktioner af legitimerende karakter, der i årtier

har kvalt marxismens fomyelsesevne.
Initiativet, der i 70'erne afspejlede og fremmede et frugtbart Opbrud i arbejderbe-
vægelsen i øst og vest, mistede sin dynamik og breddevirkning senest i løbet af

80'erne. Einaudi-projektets engelske pendant, der var en del af den oprindelige
plan, forblev en torso. Kun første bind udkom på engelsk.

Der kan med rette tales om en »krise« i den forbindelse. Det gør Gian Mario

Bravo ogsåklart i sin redegørelsefor udviklingslinieme i den italienske marxisme -

som han indskriver i den internationale kontekst. »Marxismens krise« omkring år-
hundredskiftet er derfor en interessant indgangsvinkel til forholdet mellem politisk
taktik, strategi, parti-ideologi og teori, der har aktualitet. Det er måske ikke tilfæl-

digt, at Bravo, som i mange år har arbejdet med dette tema, slutter sin gennemgang
af Marx-receptionen i italiensk politik med at udtrykke et håb om, at marxismens

nuværende krise kan danne udgangspunkt for en ny opblomstring. Han peger på,at

marxismens indflydelse har været stærkt på retur i Italien i firserne, og at det er

vanskeligt at få øje på en marxistisk diskussion for tiden. Men han begrunder sit håb

om en genopblomstring med, at betydelige dele af den italienske kultur er dybt på-
virket af den omfattende marxistiske kulturdebat, som udviklede sig siden 1945 og

frem til rrridten af 70'erne.

Aurelio Macchioro fremhæver i sin gennemgang af den økononriske liberalismes

indflydelse på italiensk arbejderbevægelsesmarxisme, at sidstnævntes teoretiske

svækkelse i højgrad beror på adskillelsen af klassekamp-ideens teoretiske og prakti-
ske aspekter fra teorien om arbejdskraftens værdi og om merværdien. Macchioro

trækker paralleler mellem den socialistiske leder Filippo 'Iuratis modvilje mod at ta-

ge fat i spørgsmåletom kritikken af den politiske økonomi i 1890'erne og den nutidi-

ge politiske marxismes uvilje mod at efterprøve om de aktuelle forandringer i pro-
duktionsstrukturen i det kapitalistiske samfund kan føres tilbage til grundliggende
kategorier som klassekamp og arbejdsmerværdiloven.Er disse begreber stadig i

stand til at forklare kapitalismens udvikling? Det er der faktisk ikke noget gennem-

arbejdet svar på,mener Macchioro.

Mens marxismen tidligt fandt usædvanliggenklang blandt italienske intellektuelle

i forrige århundrede, udviklede arbejderbevægelsensig kun langsomt. Marxismen
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udviklede sig i socialistpartiet til en eklektisk, modsætningsfuldrefomristisk ideologi
præget af den økonomiske liberalisme (»renøkonomi«).Franco Sbarbieri viser i sin

gennemgang af Antonio Labriolas historiske materialisme, dennes teoretiske en-

somhed i Italien. Sbarbieri viser ud fra Labriolas tætte korrespondance med de ty-
ske marxister, hans klare forståelse af revisionisme-debattens teoretiske og politiske
konsekvenser. Han understreger i modsætning til andre historikere Labriolas politi-
ske engagement fra 1870,eme til 90'erne og dennes stadige kritik af den teoretiske

eklekticisme, som blev typisk for det italienske socialistparti og bevirkede, at skilleli-

nieme i revisionisme-debatten længe forblev uklare.

Renato Monteleone søger at påvise,hvordan den stærkt positivistisk inspirerede
socialistleder 'Ibrati hentede ideologisk og teoretisk inspiration fra den franske re-

formsocialisme og ikke først og fremmest af den tyske marxisme - uanset at 'Ihrati

havde defineret sig selv som »tysker«og »marxist«.

Paolo Favilli mener til gengæld, at 'Ibrati til det sidste søgte at fastholde nogle af

marxismens revolutionære tanker trods den stadige stærkere understregning af de

små skridts politik i en strategi, der villle undgå en skærpelse af klassekampen. 'Iii-

ratis fastholden skyldtes først og fremmest ønsket om at bevare partiets enhed, me-

ner Favilli.

Alceo Riosa undersøger de revolutionære syndikalisters marxisme-opfattelse cen-

treret omkring Arturo Labriola og Enrico Leone. De opløste den organiske sam-

menhæng mellem økonomi og politik og indsatte som bindeled den menneskelige
vilje, der blev betragtet som fri for enhver kausalnexus. Arbejderklassens oprør mod

kapitalisterne blev den drivende kraft i samfundsforandringen forstået som et oprør
af moralsk natur, der går ud over de materielle betingelser. Ud fra tesen om, at den

borgerlige stat i grunden ikke kan undvære et fungerende proletarisk parti, satsede

Arturo Labriola på fagbevægelsen som den organisationsforrn, der kunne spille den

afgørende rolle i uddannelsen og opdragelsen af arbejderklassen til sin rolle som

selvstændigthandlende klasse.

De revolutionære syndikalisters standpunkt, som en kort overgang efter århund-

redskiftet vandt flertal i Socialistpartiets ledelse, er værd at kigge på, som en af de

strømninger,der gennemfører en kritik af reforrnismen og som siden delvis indgåri
dannelsen af den kommunistiske bevægelseog delvis finder sin plads i den fascisti-

ske bevægelse.
Riosa påviserdesuden, at Labriola ikke ser nogen nødvendigsammenhængme-

lem markedslovene og den borgerlige økonomi. Tvært imod bliver udbytningen mu-

lig netop gennem den ufuldstændigegennemsættelse af markedslovene, mener La-
briola i sin kritik af borgerskabets protektionistiske politik. Grænsenytteteorien fik

ogsåindflydelse på Labriola og Enrico Leone og i lighed med en række socialistiske

Økonomer var der en overgang omkring århundredskiftet en særpræget overens-

stemmelse mellem liberale og socialistiske økonomer. Blandt sidstnævnte diskutere-

de man bl.a. muligheden af en slags »markedssocialisme«.
Dette lille bind om Marx-receptionen i Italien er netop nu interessant på grund af

denne gensidige teoretiske påvirkning,der afspejlede reformpolitikkens dominans

og en generel teoretisk svaghed i arbejderbevægelseni Italien.

Bravos håb om, at den marxistiske kulturstrømningefter en periode »i neddykket
tilstand« igen kan udvikle nye kræfter, kan - efter de helt klare cæsurer, der har og
vil præge arbejderbevægelseni 1989-systemsammenbruddet i Østeuropa - ikke tæn-

kes som en lige linie fra opløsning til en ny krystallisering.
De italienske marxistiske historikere, der siden slutningen af 40'erne spillede en

betydelig rolle i udviklingen af arbejderbevægelsensklassebevidsthed og af en perio-
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devis nationalt ledende ideologi centreret omkring Italiens kommunistiske parti,
PCI, er siden slutningen af 70'erne gradvist kommet til at spille en marginal rolle i

den samfundsmæssige debat.

Deres held er, at de i løbet af 60'erne og 70”eme havde været med til at udvikle

forskningen i arbejderbevægelsens og arbejderklassens historie i et bredt netværk af

forskningsinstitutioner, der politisk havde relativt frie hænder. Flere af disse insti-

tutter med tilhørende historiske tidsskrifter og forlagsaktiviteter er blevet nødt til

enten at skrue ned eller stoppe projekter. Alligevel er det netværk, der takket være

sin politiske bredde har haft en helt anden karakter end de tilsvarende franske, en-

gelske og vesttyske miljøer,en demokratisk og forskningsmæssigstadig frugtbar er-

faring Omvæltningeme i Europa skaber et nyt behov for en omfattende oparbejd-
ning af de historiske dimensioner i de væsentlige sociale og ideologiske processer på
et marxistisk grundlag. Initiativer til at organisere og udvikle dette arbejde er også
kollektiv mentalhygieine.

'

Ole Jorn

Køn og videnskab. Serie om Kvindeforskning nr. 27, Aalborg Universitetsforlag, Ål-

borg 1989, 296 s.

Kvindeforskningen er i dag en integreret del af forskningsmiljøernepå de danske

universiteter og centre. Denne forskning støttes ogsåaf Folketinget ved, at der i fle-

re omgange er blevet bevilget penge øremærket til kvindeforskningsprojekter og an-

sættelser indenfor området. På Aalborg Universitetscenter har det tværfaglige
Kvindeforum i perioden 1986-88 arbejdet med kvindeforskningsprogrammet: Køns-
arbejdsdeling og samfundsudvikling. Resultaterne af dette arbejde kan nu læses i

forskningsrapporten: Køn og Videnskab, hvor kvindeforskere fra et bredt spektrum
af fag præsenterer deres forskning. Kvindeforskningsmiljøetved AUC har eksisteret

siden 1976. Hovedvægten ligger på de samfundsvidenskabelige fagområder,men

omfatter ogsånaturvidenskaber, økonomi mm.

Netop tværfaglighedener en force i denne spændende forskningsrapport, idet de

forskellige fags teorier og metoder kobles med en kvinde- og kønssynsvinkelog gi-
ver derved et bredt billede af kvindeforskningen. Da artiklerne ud over at omtale

konkrete undersøgelser i vid udstrækning inddrager de respektive fagområders
forskningsdiskussioner, giver rapporten en hurtig indføring i centrale kvindeforsk-

ningstemaer i fag, man til dagligmåske ikke har mulighed for at sætte sig ind i.

Kvindeforskningen har i de sidste år været i Opbrud. Redaktørerne af rapporten
placerer i forordet Kvindeforum påAUC på den historisk materialistiske forsknings
grund, hvor »køn og klasse er fundamentale videnskabelige kategorier, og de teore-

tiske analyser har bestræbt sig på at analysere sammenhængenmellem de to syste-
mer kapitalisme og patriakat«.

Det er ikke her muligt at komme ind på de enkelte artikler, men nogle centrale

temaer skal istedet trækkes frem. Frem for alt er kvindeforskningen blevet til køns-

forskning, hvilket giver mulighed for en bredere forklaringsramme. Halvljerdsemes
universelle opfattelse af kvinder og kvindeforskningproblematiseresi mange af ar-

tikleme. Forfattçme sætter i stedet en forskning, der tager højde for kvinders for-

skellighed, men også de fælles interesser kvinder har. Der diskuteres kvindekultur-

teorier, kapitalisme og patriarkatsteorier, kønssystemer,kvindeinteresser og kvinde-

magt, hvor teorierne relateres til forfatternes konkrete undersøgelser.Kvinders ind-

flydelse på den politiske proces, kvinders underordning på arbejdsmarkedet og i fa-

milien, samt påvisningenaf, at de ulige kønsrelationer på trods af formel ligestilling
til stadighed reproduceres. Kvinders forhold til magt og politik, samt kvindelige løn-
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arbejderes interesse i bevarelse af den skandinaviske velfærdsstat. Mange af artik-

lerne inddrager også det frigørelsesperspektiv,der ligger som en understrøm i den

feministiske forskning.
Forskere, der studerer arbejderkvindemes vilkår historisk og aktuelt, vil i denne

forskningsoversigt kunne hente megen inspiration til det videre arbejde.
Bogen må således ses som en status over de diskussioner om forskningstemaer og

strategier som kvindeforskningen i dag står i.

Anette Eklund Hansen

VJ. Lenin: Udvalgte værker. Bind 16. Udvalgte værker og sagregister. Red. Gelius

Lund. Forlaget Tiden, København 1989, 173 s., kr. 150,-.
Bind 16 i udgivelsesrækkenaf Lenins udvalgte værker er primært et registerbind.
Når det er nødvendigt at skrive primært,skyldes det, at der alligevel findes 5 korte

artikler og breve fra Lenins hånd i dette bind. Der er tale om tekster, der tidsmæs-

sigt hører hjemme i forskellige andre bind af denne serie af Lenins udvalgte værker.
Hvorfor de ikke er blevet anbragt i de rette bind fremgårikke af de ledsagende tek-

ster eller af forordet, men man kan gætte på oversættelsesproblemereller lignende
redaktionelle forhold, som redaktøreme af et så stort projekt, som det foreliggende,
ikke altid helt er herre over. Det er en smule ærgerligt,da de forskellige bind netop
er sammensat efter kronologiske retningslinier. Men problemet reduceres unægtelig
noget af det nu udkomne register. Det pointeres i forordet, at titel- og sagregisteret
i bind 16 ikke kan anvendes på den ældre udgave af Lenins udvalgte værker på 12

bind, der udkom i årene 1948-1950. Ikke desto mindre er der i titelregisteret henvis-

ninger til de af den nye udgaves artikler, der tidligere har været bragt i den ældre

udgave. Og det vil trods alt sige flertallet af teksterne. Her er det imidlertid værd at

nævne, at der i denne nye udgave er tale om nyoversættelseraf alle teksterne, hvor-
for henvisningeme til den ældre udgave må siges at være ganske relevante.

Der er udarbejdet to registre til de 16 bind udvalgte værker. Et titelregister og et

sagregister. Det førstnævnte består i en samlet indholdsfortegnelse for de forskelli-

ge bind. Det vil i praksis sige en kronologisk opstilling af de udvalgte tekster efter

tidspunkteme, hvor de oprindeligt blev offentliggjort. Man kunne måske ønske, at

teksterne ogsåblev opstillet i alfabetisk rækkefølge ordnet efter titel og med henvis-

ning til de relevante bind, men det har man altså ikke fundet nødvendigt,antagelig
med henvisning til bogens andet register, nemlig sagregisteret.

Sagregisteret er velfungerende. Det er opbygget efter navne på personer, der er

nævnt i teksterne, og efter de emner, som teksterne behandler. Herved opnås, at

der kan være flere henvisninger til den samme artikel, men udfra forskellige emner.

Og naturligvis omvendt, at et emne belyses ud fra en række forskellige artikler.

Endelig skal det nævnes, at der i dette registerbind ogsåer samlet et mindre antal

rettelser til de forudgåendebind. Der er for det meste tale om små og ikke særlig
betydningsfulde fejl, men der er dog enkelte »sværvægtere« imellem; Det er en god
idé at samle sådanne rettelser på ét sted i stedet for at sprede dem ud over forskelli-

ge bind, hvor der alligevel skal tilfældighedertil, før man finder dem, og kan gøre

brug af dem.

Alt i alt må det siges at være et vellykket 0g nyttigt projekt, som Forlaget Tiden

hermed afslutter. Nok er tiden vel ikke lige just nu til det store, rivende salg. Men

når man tænker på den brug, der har været gjort af den gamle 12-binds udgave gen-
nem årene, både i forbindelse med historiske analyser og i forbindelse med politisk
skoling og politiske diskussioner, må denne sprogligt forbedrede og tekstmæssigt
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udvidede udgave absolut hilses velkommen. Tiderne skifter som bekendt, og det bli-

ver de nok ogsåved med i årene fremover.

Niels Ole HøjslrupJensen

Marx-Engels-Forschung Hente I. »Kapital« -Interpretationen - Vormän-Forschung
- Formationstheorie. Materialien der 2. Sitzung der Arbeitsgruppe Marx-Engels-
Forschung am 11.-12. Juni 1988 in Fhmkñrrt am Main, Edition Mnrxistische Blätter,
Neuss, (Schrimen der Marx-Engels-Stiftung, bd. 13), 132 sider, DM 22,-
Marx-Engels-forskningen har i de senere år konsolideret sig som en kooperativ in-

ternational forskningsaktivitet. Denne tendens kommer naturligvis mest markant til

udtryk i det organiserede samarbejde omkring udgivelsen af MEGA, men gælder
generelt. Således er der i Vesttyskland blevet dannet en Arbejdsgruppe for Marx-

Engels-Forsehung i tilknytning til IMSF i Frankfurt og Marx-Engels-Stiftung i Wup-
pertal. Gruppen blev dannet i oktober 1987 med det formål at skabe kontakt mel-

lem forskere, der ikke er i berøringmed hinanden. Gruppen er tænkt som et åbent

diskussionsforum for alle, der beskæftigersig videnskabeligt med Marx' og Engels,
liv og værk, og har derudover ambitioner om at bidrage som gruppe til den intema-

tionale forskning.
Det foreliggende bind indeholder oplæggene til arbejdsgruppens andet seminar,

afholdt i Frankfurt am Main den 11.-12. juni 1988. I seminaret deltog 40 forskere, ho-

vedsaglig fra Vesttyskland.
Der er ikke tale om »proceedings«i normal forstand, idet de her offentliggjorte

tekster gengiver de mundtlige foredrag, ikke de videnskabelige artikler. Dette svæk-

ker desværre samlingens værdi for en bredere kreds af interesserede. Den eneste

undtagelse er en artikel af Lars Lambrecht om udviklingen af det venstre-hegelian-
ske miljø i Tyskland fra 1837 til dets splittelse i 1842. Sidstnævnte artikel fylder til

gengæld halvdelen af bogen. Denne skævhed er dog ikke nogen alvorlig anke, for

Lambrechts bidrag kan sagtens bære den fremtrædende placering, idet der er tale

om en fremstilling af udviklingen af ung-hegelianemes politiske tænkning.Der er

tale om et første forsøg på en samlet fremstilling, som ikke metodologisk betragter
denne udvikling ensidigt som en bevægelse,der fører frem til Marx. Forsøget er alt i

alt meget lovende.

Tematisk rækker samlingen fra denne analyse af marxismens forhistorie til analy-
ser af aspekter af Marx' kritik af den politiske økonomi. Dertil kommer bidrag om

Marx-Engels-forskningen generelt og om Marx-Engels-forskningen i DDR og Sov-

jetunionen.
Samlingen indeholder to bidrag om Marx* kritik af den politiske økonomi. Joa-

chim Bischoff, der i begyndelsen af 1970'erne var den drivende kraft i Projekt Klas-

senanalyse og dermed en fremstående skikkelse i den »kapitallogiske«skole i Vest-

tyskland, har sammen med Christoph Lieber og Axel Otto et bidrag om »Fetichisme

og fremmedgørelsei kritikken af den politiske økonomi«. Det er bemærkelsesvær-

digt, at Bischoff m.fl. arbejder videre på den problemstilling og det konceptuelle
grundlag, der blev udformet for tyve år siden, tilsyneladendeuanfægtetaf det kapi-
tallogiske projekts manglende evne til at frembringe resultater såvel som af den ud-

vikling, den marxistiske teori i øvrigthar oplevet siden.

Bischoff m.fl. slår således endnu engang til lyd for, at kernen i den marxistiske te-

ori er »dechifreringen«af varens, pengenes og kapitalens fetichkarakter, og hævder

at kunne udlede »alle« bevidsthedsstrukturer og livsforhold af disse »økonomiske

mystifikationer«(p. 40). Dermed detroniserer forfatterne merværditeorien, dvs. te-

orien om den kapitalistiske produktionsmådesgrundlæggendeproduktionsforhold,
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og forvandler Marx' økonomiske teori til en abstrakt bevidsthedssociologi.Hvad Bi-

schoff m.fl. alt i alt foreslår,er at udlede »alle« politiske, religiøse,æstetiske, kunst-

nen'ske og i det hele taget bevidsthedsmæssigefænomener direkte og uformidlet af

kritikken af den fetichkarakter, alle økonomiske forhold i den kapitalistiske forma-

tion er behæftet med, uden formidlende mellemkomst af de specifikke bevægelses-
love, der karakteriserer alle disse forskellige politiske, ideologiske, religiøseosv. sy-

stemer, dvs. uden hensyntagen til, at relationen mellem de kapitalistiske produk-
tionsforhold og deres fetichkarakter og disse bevidsthedsmæssige systemer er

enormt formidlet.

Det andet bidrag til samlingens sektion om Marx' kritik af den politiske økonomi
er en artikel af Hans-Georg Backhaus om kritik-begrebet i Marx' »kritik af national-

økonomien«. I dette bidrag - hvoraf dog kun første del foreligger i dette bind - for-

søger Backhaus at vise, at formålet med Marx' »kritik« af den politiske økonomi er

at afdække de ikke-økonomiske forudsætningerfor nationaløkonomien, og at den-

ne kritik i sin keme er »antropologisk«(p. 54). I artiklen, der især bygger på Marx'

økonomisk-ñlosofiske manuskripter fra 1844, men som i øvrigt ikke skelner mellem

de forskellige stadier i udviklingen af Marx' økonomiske teori og rask væk sammen-

stiller udsagn fra forskellige udviklingsstadier, gengiver Backhaus Marx i en fortolk-

ning som var Marx feuerbach'ianer. Dette er der imidlertid ikke grundlag for, end

ikke når det drejer sig om de økonomisk-ñlosoñske skrifter fra 1844. Marx opfattede
rigtignok en overgang Feuerbach som allieret, men som påpegetaf Inge 'Iåubert
delte han aldrig Feuerbachs ahistoriske og udialektiske antropologiske anskuelse.l

Allerede i 1842 forfægtede Marx således, at teorien måtte relatere sig til historisk

specifikke forhold: »Den sande teori må afklares og udvikles indenfor konkrete til-

stande og i relation til bestående forhold.«2 Når Marx omtaler sit hovedværk som en

»kritik af den politiske økonomi«, refererer han til, at værket afdækker de historisk

specifikke, materielle forudsætningerfor den kapitalistiske samfundsformation og
for de hertil svarende kategorier, og at det dermed bestemmer den borgerlige politi-
ske økonomis -igen historisk forbigående- gyldighedsområde.

Heller ikke Backhaus synes at have taget notits af den enorme udvikling, Marx-

Engels-forslmingen har undergåetde sidste godt og vel ti år, og han baserer end ik-

ke sin analyse af de økonomisk-filosofiske manuskripter og Marx' andre arbejder på
de nye tekst-kritiske udgaver i MEGA.

Af de øvrigebidrag er der grund til at fremhæve Werner Goldschmidts bidrag om

Marx' forhold til jakobinismen i den franske revolution. Ikke fordi Goldschmidt her

bidrager med afgørende nyt til forståelsen af Marx' forhold til Jakobinismen eller

hans teori om politik, men fordi hans bidrag indeholder en række betragtninger om

betydningen af Marx' »kritik af politikken«for den aktuelle debat om marxismens
krise. Goldschmidts bidrag bekræfter på udmærket vis, at Wmfried Schwarz har ret,
når han i sit indledende foredrag om Marx-Engels-forskningen siger, at den »altid

handler om marxismens substans og den vedvarende afprøvningaf dens gyldighed«
(p. 13).

Kjeld Schmidt

Noter

l. Inge 'lhubertz »Probleme der weltanschaulichen Entwicklung von Karl Marx in der Zeit von

März 1841 bis März 1843«,Marx-Engels-Jalubuch1, Berlin 1978, pp. 205-237.

2. Karl Marx til Dagobert Oppenheim, august-sept. 1842; MEGA, bd. III/2, pp. 31 f.
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Olaf Meiler: Die Deutsche Sozialdemokratische Arbeiterpartei in der Tschechoslo-

wakei (DSAP) im Spannungsfeld zwischen tschechischen Sozialdemokraten und

Kommunisten (1918 - 1929), Seliger-Archiv, Stuttgart 1989, 84 s. (ikke i boghande-
len)
I tider hvor nationale modsætninger dukker op i mange lande kan det være nyttigt
igen at overveje, hvordan arbejderbevægelsensstilling var tidligere. For at få et godt
historisk perspektiv vil det gamle østrigskemonarki og dets efterfølgestatervære et

godt grundlag.
Den foreliggende bog er en magisterathandling og kan som sådan ikke være sær-

lig dybtgående.Den bygger da heller ikke på et egentligt kildestudie, men holder sig
stort set til et udvalg af de trykte kilder. Forfatterens kendskab til tjekkisk literatur
er åbenbart heller ikke særlig omfattende. Men trods dette virker den lille bog som

en rimelig god indføringi problemstillingen, som forhåbentligkan udvides tidsmæs-

sigt til 1938/39 og ogsåtil at bygge på grundigere undersøgelserog litteraturbrug.
I det gamle Østrigopstod arbejderbevægelsenide tysktalendeområder i Bøhmen og
Mähren/Schlesien. Det var de tidligst industrialiserede områder. Indushialiseringen til-

trak ogsåtjekkiske arbejdere, som dog forblev et mindretal i de tyske områder - som

bekendt var flertallet i de tre områder tjekkisk, men nationaliteteme boede i relativt

klart afgrænsedeområder. De tjekkiske socialdemokrater følte sig nationalt undertrykt
og problemet beskæftigededet østrigskesocialdemokrati og senere også Intemationa-

len i mange år. Partiet udviklede et naüonalitetsprogram,som imidlertid ikke kunne re-

aliseres; partiet splittedes i et ovemationalt og et tjekkisk parti.
Efter verdenskrigen opstod Tjekkoslovakiet; men mens landet faktisk var multi-

nationalt blev det til en tjekkisk stat med store nationale mindretal, som blev ude-

lukket fra statsdannelsen. Tjekkeme hævdede, at det af historiske og økonomiske

årsagervar nødvendigt at inkludere disse mindretal, de største var tyskere, ungare-
re, polakker og ukrainere. Kun ukrainerne opnåede en vis autonomi-status. Iøvrigt
var der ogsåmodsætningermellem tjekker og slovakker.

Det nationale problem blev dominerende for mellemkrigstiden, selvom det i pe-
rioder lykkedes at inddrage mindretalspartier i regeringsarbejdet. Fra 1935 var mod-

sætningemeblevet så store, at især det tyske mindretal kun så en løsningi en græn-

seændring til fordel for Tyskland - ved Tjekkoslovakiets opdeling i 1938/39 kom der

ogsåområder til Polen og Ungarn.
Afhandlingen undersøger især det tyske socialdemokratis forsøg på at overtale

det tjekkiske søsterparti til en fælles politik for at overvinde den nationale modsæt-

ning. Det vidste fra førkrigstiden,at de nationale modsætninger nemt kunne få de

sociale til at forsvinde - eller snarere at de sociale modsætningerkunne iklædes en

national dragt. Bl. a. p.g.a. den politiske splittelse i arbejderbevægelsenblev denne

så svækket, at den ikke kunne præge statspolitikken på afgørendevis. Den nationa-

le udsoning blev aldrig til noget. Det fremgårklart af denne afhandling.
Problemet optræder her i næsten klassisk klarhed, og da der foreligger en del an-

dre undersøgelserom partierne og mindretals-problememe fra dette område, er det

et velegnet studieobjekt ogsåi fremtiden.

. Bogen fås gratis ved henvendelse til udgiveren: Seliger-Archiv, Schloss-Str. 92/11,
D - 7000 Stuttgart 1

Gerd Callesen

A nemzetközi munkásmozgalom történetéböl. Evkönyv,Budapest, årg. 1 -, 1974 -

Siden 1974 er denne årbogom den internationale arbejderbevægelseshistorie ud-
kommet på forlaget Kossuth. Det er efterhånden blevet til ret omfattende bind på
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henved 300 til 350 s. Indholdsfortegnelsen oversættes til flere af hovedsprogene og
en del bind har ogsåresumeer på bl.a. engelsk.
Årbogener inddelt i følgende rubrikker: Studier, dokumenter, årsdage,biografi-

er, overblik over den internationale arbejderbevægelsesudvikling, anmeldelser, rap-

porter og blbliograñ - i de senere år er der blevet tilføjet to nye rubrikker a) analy-
ser af vigtige arbejderaviser (feks. The Commonweal, El Socialista, The Labour Le-

ader, Der sozialistische Kampf) som regel i forbindelse med årsdageog b) arbejder-
bevægelsens store historikere (eksempelvis Wolfgang Abendroth, Prosper Lissaga-
ray, G.D.H. Cole, Paolo Spriano, Jözef Kowalski). I nogle år er årbogenovervejen-
de viet et årgangstema:i 1988 således folkefronten i Spanien, i Frankrig, Østrigs
Anschluss og München 1938, mens årgang1989 holdt sig til de mange jubilæer i det

år - startende med den franske revolution.

De fleste forfattere er naturligvis fra Ungarn, men der har lige fra starten været

et betydeligt internationalt islæt - herunder en del vesteuropæiske forfattere -

og

langt fra altid fra den mest venstreorienterede del af arbejderbevægelsen;forfattere

som har bidraget vederlagsfrit med relevante artikler.

Årbogensmange forskelllige bidrag dækker et overordentligt bredt spektrum af

relevante emner, som behandles differentieret, som det fremgår af ovenstående

overblik over rubrikkeme. Studieme er som regel artikler på en 10 - 15 sider, men

de følges ofte op af kilder i den dokumentariske afdeling eller underbygges i den

biografiske afdeling med et portræt af en eller flere af de i artiklen nævnte centrale

personer (biografieme offentliggøresellers ofte i anledning af årsdage.Som regel er

biografieme forsynet med præcise litteraturhenvisninger). Dokumenteme er oftest
værdifulde: der bringes principielt kilder fra hele arbejderbevægelsensperiode fra

hele verden, f.eks. i årg.1980 dokumenter fra det iranske Tildeh-parti (et kommuni-
stisk parti) og et foredrag af den spanske socialdemokrat Felipe Gonzalez i Moskva
i1979.

Årsdagespiller en væsentlig rolle i publikationen og bruges åbenbart pædago-
gisk. Så vidt det kan vurderes, er et af formålene med årbogenat give et bredt publi-
kum mulighed for at vurdere udviklingen i den internationale arbejderbevægelse.
Årbogensbind har en slags håndbogskarakter,de 16 udkomne bind giver mulighed
for at slå op og orientere sig. Denne funktion har årbogenimidlertid også for viden-

skabelige formål. Det ser ud til at være en meget nyttig årbogmed overordentlig
stor informationsværdi. Det er kun beklageligt, at det store materiale alene er til-

gængeligt for ungarsk-kyndige. Indholdsfortegnelseme og resumeeme giver dog
mulighed for at orientere sig og i givet fald få oversat det, man har brug for. En del
af årgangeneer tilgængeligepåArbejderbevægelsensbibliotek og arkiv.

Gerd Callesen

Jens JørgenNielsen: Til skærm i vor nød - Arbejderbevægelsenshistorie og idehi-

stnrie 1789 - 1945, Pædagogisk Medlriælper Forbund, København 1989, 47 s.

Bogen er en kortfattet indføringi emnet og kan derfor kun bevægesighen over overfla-
den af ca. 150 års udvikling Det er g'ort kompetent, der kan ikke være nogen tvivl om,
at Jens Jørgen Nielsen behersker sit stof. Der er naturligvis mindre, uvæsentligefejl,
men ellers kunne fremstillingen absolut

yære
et udgangspunkt for en diskussion.

Fremstillingen er delt i 4 store kronologiske afsnit; det første og korteste giver
nogle data til den almene udvikling og forudsætningernefor arbejderbevægelsens
opståen.I de 3 andre behandles den danske bevægelse mere indgående,mens den

internationale politik og overordnede udviklinger, feks. keynesianismen, behandles

mere kortfattet, men dog udførligt nok til at deres relevans bliver klar.
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Problemet med bogen er ikke dens enstrengethed, det kan være fremmende for

en diskussion, men det at den overhovedet ikke stiller et eneste spørgsmål,ikke op-

giver en eneste alternativ udlægningaf historien og endvidere ikke indeholder hen-

visninger til yderligere litteratur. Det er en alvorligmisforståelse,fordi bogen er be-

regnet til tillidsmandsuddannelsen og derudover ifølge indledningen kan bruges »i
andre voksenpædagogiskesammenhænge«.Det er utroligt, at et pædagogisk for-

bund kan være så upædagog'sk at mene, at indoktrinering er velegnet i voksenun-

dervisningen. For selv om Jens JørgenNielsen ved hvad han skriver om, er det let at

være uenig med ham på væsentligepunkter. Der er ikke plads til at gå ind i en dis-

kussion her, men det er heller ikke problemet - problemet er at pmf og/eller Niel-

sen tror at sådanne tekster kan anvendes som udgangspunkt for en diskussion i ar-

bejderbevægelsen.Det er utvivlsomt nødvendigtmed diskussion i arbejderbevægel-
sen om den videre vej- især for tiden -

og det historiske perspektiv er, som det kor-

rekt siges i indledningen, centralt i denne sammenhæng.Men det kan ikke gøres,
som det her er lagt op.

Gerd Callesen

El Proeeso del P.0.U.M. Documean Judiciales y Policiales, redaktion: Victor Alba

og Marisa Ardevol, Barcelona 1989.

»Hvor er Andrés Nin?« - Først og fremmest dette spørgsmålblev stillet igen og igen
både i og udenfor Spanien i løbet af sommeren 1938. Hvad var der sket med lederen

af det venstresocialistiske parti POUM efter de blodige begivenheder i Barcelona i

begyndelsen af maj, hvor dele af befolkningen med våbenmagthavde forsøgt at for-

hindre eentralregeringen i at overtage kontrollen med byens telefonhus? Man vid-

ste, at han var blevet arresteret, men af hvem -

og hvor var han nu? Men ogsåan-

dre spørgsmålblev stillet i den forbindelse: var det Nin og POUM, der havde startet

denne »borgerkrig«i borgerkrigen på et for republikken yderst vanskeligt tidsrum,
hvor den cantabriske og baskiske front stod foran sit sammenbrud? Og i bekræften-

de fald: var det sket i ledtog med fascisteme og de højreorienteredeoprørere under

general Frances ledelse?

Som bekendt blev spørgsmåletom Nins skæbne først definitivt besvaret efter bor-

gerkrigens afslutning. Efter 1939 fremkom stadig flere udsagn, der pegede på,at han

var blevet tortureret og henrettet af agenter fra det »parallel«-politi,de spanske
kommunister havde oprettet i samarbejde med det sovjetiske KGB. Hvad imidlertid

det andet spørgsmålom POUM,s andel i maj-begivenhedeme angår,ñk man allere-

de et svar, endnu mens borgerkrigen stod på. Ikke blot Nin, men ogsåpartiets øvri-

ge ledere blev arresteret og under en efterfølgenderetssag stillet overfor en anklage
for at være fascistiske agenter. I oktober 1938 faldt dommen, der - i betragtning af

omstændighederne- vakte en del overraskelse. Dommerne havde nemlig civilcou-

rage nok til at afvise agent-anklagen, idet retten skønnede, at bevismaterialet var for

tyndt. Til gengæld blev de anklagede hver idømt 15 års fængsel for »anstiftelse af

oprør«, samtidig med at partiet blev erklæret ulovligt.
POUM var kun et lille parti, men alligevel blev retssagen og dommen gjort til

genstand for stor opmærksomhedbåde i den internationale presse, blandt republik-
kens spanske og udenlandske sympatisørerog især indenfor den europæiske arbej-
derbevægelse.Var retssagen en nødvendigog forståelignødværgepå et tidspunkt, hvor

republikken vaklede - eller var den ét ud af flere udtryk for, at totalitære kræfter var

ved at skaffe sig kontrol over en republik, der hidtil havde hævdet, at den kæmpedefor

demokrati og frihed? Processen mod POUM blev med andre ord den enkeltbegiven-
hed, der for mange afgjorde,om man fortsat kunne have tillid til den republikanskesag.
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Om denne retssag har man indtil nu kun haft en begrænset viden. Man kendte

anklageskn'ftet, dommen og enkelte referater fra domsforhandlingeme, men resten

sørgede den republikanske censur for blev gemt bort i det spanske justitsministe-
riums arkiver - indtil nu 50 år efter, hvor hele sagen igen er blevet fundet frem.

Da nye friske vinde blæste ind over Spanien efter Francos død i 1975, stødte man

under gennemgangen afArchivo Histán'co Nacional i Madrid på den halvanden tu-

sind sider store sag, der i alle henseender levede op til den spanske tradition for bu-

reaukratisk grundighed. Efter opdagelsen besluttede en gruppe forhenværende

medlemmer af POUM at skaffe de nødvendigemidler til en gennemgang af materi-

alet med henblik på en udgivelse af væsentlige dele af sagens mange akter.

Det er denne publikation, der nu foreligger i form af en bog på ikke mindre en

570 tæt trykte sider. De to redaktører, VictorAIba og Man'sa Ardevol, har ordnet

teksterne kronologisk, så vi følger slagets gang fra sagen blev rejst, over forundersø-

gelseme til selve retshandlingen med adskillige indlæg og afhøringerfrem til doms-

afsigelsen med diverse bilag. Undervejs hjælpes vi i beskedent omfang af nogle re-

daktionelle indledninger, når personer og begivenheder bliver meget specielle, og
kun enkelte gange bidrager redaktøreme med forklaringer på de mange udsagn, der

iflg. indledningen »taler for sig selv«.
Det er klart, at bogen indeholder en mængde oplysninger om POUM's virksom-

hed på mange fronter frem til maj 1938, som ingen, der i fremtiden skal beskæftige
sig med dette parti, vil kunne komme uden om. Men det er væsentligt at slå fast, at

disse retsdokumenter ikke afgørende forrykker de hidtidige opfattelser af Nins død

og POUMs rolle under borgerkrigen. Til gengæld giver de et særdeles afslørende

billede af, hvor langt ud republikken efterhånden var kommet på den totalitære gli-
debane. I hvert fald, når det drejer sig om anklageme, der i moralsk, psykologisk af-

stumpethed ikke adskiller sig synderligt fra det, man kender fra skueprocesser andre

steder i verden både før og efter.

At der i Spanien imidlertid endnu i 1938 var en grænse for magtrnisbruget, ses

klart af de anklagedes og de fleste vidners optræden under retssagen. Selv de mest

absurde anklager og spørgsmålbesvarer de med mod, humor og værdighed; endnu

var man langt fra det kendte mønster, hvor de anklagede på kommando og uden

forbehold »tilstår« deres forbrydelser, og hvor de indkaldte vidner indretter deres

udsagn efter anklageskn'ftet. Især tidligere premierminister Largo 'Caballeros op-
træden i vidneskranken er et smukt eksempel på en personlighed, der tør vedstå si-

ne synspunkter, selvom han er i strid politisk modvind. 'Irods det pres, han må have

været udsat for, fastholder han den modstand imod at nedlæggeforbud imod politi-
ske partier, der efter maj-begivenhederne seks måneder tidligere havde tvunget ham

til at træde tilbage.
Selvom denne dokumentsamling visse steder så absolut kun er for nostalgiske til-

hængereaf POUM og andre specialister, er den derfor alligevel et væsentligtbidrag
til den spanske republiks ulykkelige historie.

Claus Larsen

Helga Skou: Når bægeret er fuldt. SFAH skriftserie nr. 20, København 1989, 143 s.,

medlemspris 80 kr.

Dette er en meget ekstraordinær bog - en landarbejderkvindes erindringer fra åre-

ne 1915-1960 - en historie om et liv ud af en stor gruppes, som vi ellers ikke hører

meget fra/om. Ikke mange landarbejdere, og især ikke kvinder, tror på, at det de

har at berette om, kan være af interesse for andre. Og ikke mange historikere har

været interesserede.
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Bogen er stærkt personligt og gribende skrevet, i et så levende sprog, at man

fængsles som var det en roman man læste. Men det er en landarbejderkvindes bar-

ske virkelighed, der skildres, og de tanker og følelser, som Helga knytter hertil - fra

en opvækstunder kummerlige forhold, - over ungdomstiden, der er præget af såvel
hårdt arbejde, og af de dårlige forhold bønderne byder, som af kammeratskab og
kærlighed, - til voksenlivet, med dets hårde slid på herregårdene,bekymringer og
glæder over mand og børn, og det kammeratskab, der er så nødvendigtfor at over-

leve. Især vil jeg fremhæve Helgas skildring af, hvordan hun og hendes familie ñk
del i, og oplevede den velstandsstigning, der satte ind fra slutningen af 50'erne. Det-
te er jo ofte nok beskrevet set fra bymenneskers og byarbejderes synspunkt - som

en gradvis forøgelse af mulighederne - køleskab, ijemsyn, en større lejlighed, evt.

bedre uddannelse. Men Helga oplever dette anderledes, som en pludselig omvælt-
ning - fra de usleste boligforhold til bil og eget hus - utroligt.

Er Helga så repræsentativ kunne en historiker så spørge -tja - hun adskiller sig
jo i hvert fald fra andre landarbejderkvinder ved at have nedskrevet og fået redige-
ret og udgivet sine erindringer. Men de forhold hun beskriver, de tanker og følelser
hun giver os indblik i, er der ikke noget der tyder på, har adskilt sig fra de mange
landarbejderkvinder rundt om på de danske bønder- og herregårde.
Læsningen af Helgas erindringer kan få mange, der enten selv, eller hvis forældre

har levet et tilsvarende liv, til at nikke genkendende - ja-ja, sådan var det. Herud-
over vil den af historikeme kunne bruges som et vægtigtkildematen'ale til at få vi-
den om livsvilkårene for den store gruppe af landarbejdere og landarbejderkvinder,
som vi ikke ved ret meget om. Uddrag af den vil ogsåkunne bruges i et evt. under-

visningsforløbom landbrug og landboforhold i gymnasie og HF.
Det er slående, hvordan de forhold, som Martin Andersen Nexø beskriver for

Lassefar og Pelle på Bornholm, og som Jeppe Åkjærskildrer i Vredens Børn, ikke
adskiller sig væsentligtfra Helgas beskrivelse af forholdene for landarbejdeme helt

op til 1950eme.

Margaret Nielsen

Preben Sørensen: De udelukkede. En Danmarkspmosaik om arbejdervilkår under
stor-lockouten i 1899, AOFs Forlag, København 1989, 176 s., ill., kr. 95,-.
Forfatteren gør i indledningen opmærksom på, hvor vigtig det midt i hverdagen er

at dykke ned i historien. Alle inden for arbejderbevægelsenkender septemberforli-
get og dets betydning for det danske arbejdsmarked. Men hvor mange tænker på,
hvad kampen inden forligets indgåelsebetød for de 40.000 berørte arbejdere og de-
res familier. Preben Sørensen er journalist og har grebet opgaven an som sådan: Et

givet materiale er blevet kulegravet for at blive bragt videre i en let tilgængeligform.
Det er til fulde lykkedes; bogen er spændende som en kriminalroman, giver de nød-

vendige historiske oplysninger, men fortæller hele tiden i første række om de men-

nesker, der var med til at skrive historie. De mange citater fra skønlitteratur og selv-

biografi er med til at give fortællingenliv.
I sin fortællestil er bogen uprætentiøs, let og ligetil uden fodnoter, men ved ma-

terialets tyngde og de mange illustrationer virker den meget seriøs. Den populære
form har ikke indbudt til udarbejdelse af et stikordsregister, men på den anden side
er den vældigoverskuelig i sin disposition. Bagest er der en kortfattet litteraturliste.

Det eneste, der kan undre, er omslaget: Det er gyldent med bnmt tryk og en tegning
af to barfodede børn med hinanden i hånden. Måske er meningen,at »de udelukkede«s
familier fortjener at blive forgyldt,og at vi aldrigmå glemme det. Så er vi enige.

Anne-Lise Walsted
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Tim Toiiekær. Katyn aifæreu og den polske eksilregering. En undersøgelse af en

krigsforbrydelses konsekvenser, udgivet af Slavisk Institut ved Københavns Univer-

sitet, i komm. hos CA. Reitzels Forlag, København 1989, 273 5., kr. 65.

George Nellemann: For Damarks frihed og Polens ære. Den polsk-engelske efter-

retningstjeneste i Danmark 1940-45, Årsskrift for møslevlejrens Venner 1989, 115 s.,

kr. 58.

Historikeren Toftekærs bog er en udvidet version af hans speciale fra 1986. Studier

1984 i Foreign Offices arkiv i London har gjort det muligt at afdække det diplomati-
ske spil bag kulisserne, hvad det spændte eksilpolsk-sovjetiskeforhold i almindelig-
hed og Katynaffæren i særdeleshed angår.

Selve affæren har ca. 15.000 i USSR forsvundne polske militærpersoner som ho-

vedpersoner, der havnede i sovjetisk krigsfangenskab efter landets ulykkelige deling
1939 mellem Tyskland og USSR. Allerede fra 1941 pressede den 1939 dannede pol-
ske eksilregering i London under general Sikorski på i Kreml for at få sagen opkla-
ret. I nævnte regering var ogsåPolske Socialistparti (PPS) repræsenteret, mens pol-
ske venstresocialister i marts 1943 dannede det illegale Polske socialistiske Arbejder-
parti (RPPS), der kæmpede sammen med kommunisteme (PPR).

Bogen bygger på et omfattende trykt og utrykt materiale og er den første grundi-
gere behandling på dansk af emnet. Toftekærs dom (s. 187-95)-i højgrad bygget på
indicier - går ud på, at USSR - realitet NKVD, det hemmelige politi- må tillægges
ansvaret for massakren. Den, der vil vide noget om Katyn-affæren, vil ty til Tofte-

kær. Men lekturen har stedse relation til arbejderbevægelsen.De 1941/42 i USSR

ulykkeligt likviderede polske, socialistiske Bund-ledere H. Erlichs og V. Alters skæb-

ne vakte således ogsåeksilpolsk protest (s. 69). Og affæren er relevant for arbejder-
bevægelsen og for den løbende afstalinisen'ngskampagne i »arbejderstaterne«:i Po-

len og USSR tillæggerskribenter nu NKVD ansvaret for massakren. Men det sker

nærmest ved en problematisk gengivelse af materiale fortrinsvis af vestlig observans

(se fx artikel »Katynzbekræft eller afkræftl« i »Moscow News« nr. 21 for 21. maj
1989).

Interessant er Toftekærs oplysning s. 144 om eksilregeringens Hjemmehærs
(AKs) dygtige imødegåelsei den illegale agitation af den Goebbelske udnyttelse i

polske kollaboratøraviser 1943 af de løbende opgravninger og undersøgelser af 8

fundne massegrave med ca. 4.250 lig af polske officerer, undersøgelser,som AK ille-

galt ogsådeltog i via Polske Røde Kors (Internationale Røde Kors i Geneve ville ik-

ke deltage i undersøgelsen)for at kunne forsyne eksilregeringen med materiale, -

dog blev fx oplysning om fund af tysk ammunition i Katyn-gravene stukket under
stolen overfor de vestallierede af eksilregeringen selv (s. 14111).Man spørger sig
selv, om dette tilfælde så er enestående.

Med rette betegner forf. s. 142 den polsk-illegale »'underjordisk[e]'AK-undersø-
gelse [som den] eneste helt sikkert vederhæftigeinformationskilde ...« Men har

han nu nærlæst alle de hemmelige AK-telegrammer (om Katyn) til London? Han

citerer ét sted som kilde for AK-undersøgelsenutrykt materiale i Polske Institut &

General Sikorski-Museet i London (n. 340) og ellers blot nogle US-'Hearings -led

i den kolde krig 1951-52 (H.489). Til tider er det, som bunder 'Ibftekær selv lidt i den

kolde krigs atmosfære, fx hvor han opererer med den gamle modsætningmellem

AK og kommunisteme. En sådan eksisterede godt nok særlig grundet AK-ledelsens

og eksilregeringens Delegaturas »ventepolitik«med lægen vægten på efterret-

ningsvæsen frem for på væbnet kamp, som PPR-partisaneme førte den. Men siden

1956 er den officielle polske opfattelse gået i retning af, at AK overvejende bestod

af kæmpere fra det arbejdende folk, besjælede af dyb patriotisme. Samarbejde på

105



militært plan mellem partisaner fra AK og PPRs Folkehær var da ejheller helt

sjældne i 1944. I øvrigthar foxf. s. 43 kun fire linjer tilovers for Folkehæren i et af-

snit om den polske modstandsbevægelse.
Men hvilket mod krævede ikke ogsåefterretningsvirksomheden! Etnografen Nel-

lemann har skrevet en studie om den polsk-engelske efterretningstjeneste, der

1940-45 arbejdede i Danmark på eksilregeringens initiativ - som afdeling af »Konti-

nental aktion«, der skulle mobilisere alle polske ressourcer til gavn for de allierede.

Bogen er et biprodukt af forskning af den polske landarbejderindvandring til Dan-

mark 1893-1929, altså egentlig arbejderforskning. Denne indvandrings 2. generation
dannede grundstammen i nævnte efterretningsorganisation, »Felicia« kaldet. Claus

Jensen alias Adam Sokölski skrev i en rapport (bogens bilag 1, s. 65-69; kopi i Soköl-

skis arkiv) som leder af »Felicia I«, nu -i november 1943 -i Malmö, til London, at

medlemskaren i de af ham organiserede 3-mandsgrupper »udelukkende [bestod] af

arbejderungdom, som er fuld af entusiasme, men som har store vanskeligheder med

den type konspirationsarbejde, som kræver stor intelligens [!]. - Den helt igennem
materialistiske opdragelse [?] har påvirketnegativt [?] ...«, derfor de kun beskedne

resultater. Det må her oplyses, at »Felicia« helt undgik blad- og sabotagearbejde.
Men højst relevant for Katyn-affæren er en oplysning fra en af de tvangsudskrevne
polakker i Wehrmacht, som Sokolski organiserede i 3-mandsoeller på Vordingborg-
egnen: en polsk officer i 'Ibrün blev sidst i 1939 arresteret af Gestapo. Under den

Goebbel”ske Katyn-propaganda ñk hans kone meddelelse om hans død - henrettel-

se i Katyn, -

og da hun forundret henvendte sig til Gestapo om yderligere informa-

tion, forsvandt hun. Om en tilsvarende añære hørte Kai Moltke under tvangsarbej-
de i kz-lejren Stutthof ved Danzig 1944.

Nellemann redegør grundigt for »Dansk Felicia«s opgaver: kurérforbindelse til

Malmö, kontakt til hjemlandet, efterretningsarbejde, påvirkningaf polske soldater

og arbejdere i tysk tjeneste - et interessant kapitel- og hjælp til desertører og flygt-
ninge fra tyske krigsfangelejre til Sverige, England og fra og til det besatte Polen

forklædte som danske Tysklandsarbejdere (s. 53). Kildematerialet er særlig inter-

views og 'trykt materiale bl.a. en studie af E. S. Kruszewski, der kom 1988 i Køben-

havn, »Felicia Det skandinaviske brudstykke af Kontinental Aktion«, der netop har

udnyttet et betragteligt efterretningsmateriale i Polske Institut & General Sikorski-

Museum. Også arkivmateriale har Nellemann udnyttet og bringer (s. 73-98) en højst
detailleret fortegnelse over materiale, sendt til Stockholm/London foråret 1945,
samt flere faksimiler af skitser og rapporter om krigsvigtigemål. I bogen redegøres
også for »Felicia«s opbygning fra 1942, dens finansiering fra London og dens kon-

takt med politiet og ritmester H. M. Lunding, den danske efterretningschef. »Felicia
II« blev 1943-45 ledet af ofñceren Lucjan Maslocha, der efter flugt fra tysk krigsfan-
genskab oprettede et omfattende net. Hans danske kone Lone Mogensen formidle-

de kontakt til den danske modstandsbevægelse,hvorimod det militære efterretnings-
væsen var mere end reserveret, ligesom eksilregen'ngenselv ejheller var særligsamar-

bejdsinteresseret (s. 58). Dog blev »Felicia« sidst i 1944 accepteret af den danske efter-

retningstjeneste(s. 33).Selve oversendelsen af materiale til london startede i 1943. 1944

optrevlede Gestapo en stor del af »Felicia« formentlig grundet et Gestapo-kup i selve
Polen. Maslocha og Lone Mogensen omkom selv efter ildkamp med Gestapo januar
1945,deres grave ñndes i Ryvangen. De blev afløst af danske ledere.

Nellemann redegør grundigt for den farlige radiotelegrafiforbindelse til Sverige
og England, senere med retransmission Polen-England. Sendesteder var Hellerup-
Gentofte-området. SOE var iøvrigtmodsat den konkurrerende SIS, den britiske ef-

terretningstjeneste, mod denne polske radiotrañk (s. 56, 59).
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Under læsningenaf de to bøger sidder man stadig og spekulerer på,om det ma-

teriale, »Felicia«s telegrafister med livet som indsats sendte til London, skulle rum-

me mere om Katyn end nævnte rapport gør. 'Ibftekær bygger ikke i større udstræk-

ning - som allerede berørt - på selve rapportmaterialet fra AK til nærmere belys-
ning af Katyn-tragedien. Til gengæld refererer han vidt og bredt tyske, sovjetiske,
britiske og polske »officielle« rapporter om affæren. Han finder den tyske hvidbog
og den britiske O'Malley-rapport fra hhv. august og maj 1943 mere troværdig end

den sovjetiske rapport fra januar 1944 fremgåetaf fornyede grav-undersøgelseri det

nu befriede Katyn-område.Den eksil-polske rapport fra 1946 (1965) forekommer

grundig, men 'Ibftekær befatter sig ikke med en undersøgelseaf dens kildeværdi i

modsætning til de andre rapporter.
Endelig er ikke alt materiale i britiske og polske arkiver blevet udnyttet endnu.

Ifølge pressemeddelelser skorter det ikke på sovjetisk arkivmateriale, hvilket også
fremgåraf selve 'lbftekærs bog, der nogle steder omtaler eksistensen af et sådant

(naturligvis dog uden at have kunnet benytte det).
En polsk-sovjetisk historikerkommision i Warszawa arbejder nu med Katyn-affæ-

ren, men hidtil har den bevaret en mærkelig tavshed. Polakker er begyndt at blive

utålmodigeog har til stadighed i Moskva berørt den pem'ble sag og krævet ny un-

dersøgelse.Skulle den makabre Katyn-affæremåske alligevel være mere speget end

som så?

Ole Stender-Petersen

P.s. Endelig d. 13. april udsendtes gennem TASS en oüiciel, sovjetisk meddelelse

om, at en granslming af bevarede dokumenter skulle have bevist, at NKVD begik
massakren på 0. 4.000 polske officerer i Katyn-skoven. Massakren betegnes som en

af de værste i Stalin-tiden, og den beklages dybt.
idem.

Regina og Bruno Wechselmann: Slår bro fra kyst til kyst. Af Torben Bjerg Clausen,
Forlaget Tiden, København 1989, 160 s., kr. 178,-
»Det er ud fra sine erfaringer i livet, man skal vælge sit ståsted og ikke efter hvad

andre prøver at opdrage én til. Heller ikke ens forældre.« (s. 38) Ordene er den rus-

siskfødte Regina Wechsehnanns, og det ståsted som både hun og hendes mand Bru-

no Wechselmann har valgt for deres liv er kommunismen. Begge blev medlemmer af

Danmarks kommunistiske Parti i 1931, da de kom hertil fra Canada, hvor de havde

mødt hinanden i Canadas kommunistiske Parti.

Den foreliggende erindringsbog er et dobbeltportræt af Regina og Bruno

Wechselmann lavet af 'Ibrben Bjerg Clausen, som med parret har ført samtaler, der

er optaget på bånd. Bogen er bygget op af 8 kapitler, hvor Regina og Bruno tildeles

ordet på skift i hver 4 kapitler. Begge har en jødiskbaggrund, og den første del af

bogen beretter om deres opvækst og baggrund frem til de mødes i Canada. Indled-

ningsvis hører man om Reginas barndom og ungdom i zarens Rusland, hendes ople-
velse af jødepogromeme, og siden af revolution og borgerkrig Hendes far sender

hende illegalt ud af landet og ved et tilfælde havner hun i Canada, hvor hun i 1927

tilslutter sig det kommunistiske parti. Bruno er vokset op i et jødisk københavner-

miljø.Efter sin studentereksamen rejser han til Wien for at komme i handelslære,

og herfra videre til Canada, som han havde hørt omtalt som fremdriftens nye land.

Tidsmæssigt strækker bogen sig fra 1902 (Reginas fødsel) og frem til tyskernes
kapitulation i 1945. I afsnittene som omhandler parrets liv efter ankomsten til Dan-

mark i 1931 kan man sige, at der er en vis skævhed i fremlæggelsen.Reginas afsnit
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er meget korte, omhandlende det personlige og private liv, hvorimod der i Brunos

afsnit bruges megen plads på mere generelle politiske betragtninger.
30'erne igennem havde han skiftende kontorjobs vekslende med arbejdsløsheds-

perioder, og som medlem af HK søger han på hver ny arbejdsplads at organisere si-
ne kolleger, hvilket ofte medfører fyring.

I erindringeme er det dog arbejdet i DKP, der optager Bruno Wechselrnann mest,
arbejdet i partiafdelingerne på forskellige poster, arbejdet som dirigent ved diverse

friluftsmøder, men først og fremmest rollen som bladaktivist, som sælger af Arbej-
derbladet. Han fortæller om partiarbejdet under besættelsen, og om det illegale ar-

bejde efter at partiet var blevet forbudt i 1941. Bruno W. beskriver ogsåde psykiske
og menneskelige omkostninger ved dette illegale arbejde, som på et tidspunkt fører
til hospitalsindlæggelsemed mavesår.

Jeg synes dog, at der i Bruno Wechselmanns afsnit er for mange langtrukne op-
remsninger af almindelig partihistorie, og forklaringer af partiets rolle og synspunk-
ter i 30'eme og 40'erne. Den kontroversielle diskussion om DKP,s deltagelse og en-

gagement i modstandskampen under besættelsen er et af de ømme punkter, som

BW berører flere gange. Det er ofte blevet fremført, at DKP først engagerede sig i

modstandskampen efter Tysklands angreb på Sovjetunionen i juni 1941, men BW til-

bageviser denne kritik med, at det var bedst at bruge legalitetens muligheder, så
længe det lod sig gøre. Det er i virkeligheden diskussionen om, hvorvidt DKP,s poli-
tik under den igangværendekamp var antiimperialistisk eller antifascistisk, og parti-
ets forholden sig til den spanske borgerkrig anvendes som bevis for, at partiet i hele

perioden var antifascistisk.

På denne måde bruges erindringeme ogsåsom forklaring på og retfærdiggørelseaf

den førte DKP-politik, men argumentationen virker til tider noget floskelprægetog

dogmatisk, og monologforrnen forhindrer her en mere alsidigbelysningaf problemstil-
lingeme. En strammere redigering af disse kapitler havde derfor været frugtbar.

Bogens sidste kapitler beskriver, hvordan Regina og Bruno W. i 1943 må flygte til

Sverige på grund af de intensiverede jødeforfølgelser.Man får beskrivelse af deres

modtagelse og deres nye tilværelse her. Regina beretter om det umyndiggjorte flygt-
ningeliv, og Bruno tager kritisk stilling til Sveriges eksport af jernmalrn til den tyske
krigsmaskine. I Sverige har familien bevaret kontakten til det illegale arbejde i Dan-

mark og de er medvirkende ved oprettelsen af DLS, Danske lønarbejderes Sam-

menslutning, - en hjælpeorganisationder tager sig af flygtningeproblemer. Jeg sy-

nes, det har været interessant for en gangs skyld også at høre om, hvad der skete

med de jødiskeñygtningeefter de trådte i land på svensk jord.
Sammenfattende kan siges, at det er en spændendeog læseværdigerindringsbog,

fyldt med gode illustrationer i form af fotos, kort, tegninger, etc. Bogen burde dog
have været redigeret noget strammere. Det kunne sagtens være gjort uden at øde-

lægge indtrykket af et aktivt og engageret ægtepar, der har valgt et personligt stå-
sted i tilværelsen og har kæmpet for det.

Kompositorisk er det en meget god ide at lade ægtefælleme fortælle på skift, det

gør at fremstillingen virker meget velordnet og begges personlighed får mulighed
for at komme frem. Det er dog meget uklart om den kønsspecifikkevægtningaf te-

maerne i bogen skyldes personerne, eller forfatterens tilrettelæggelseaf arbejdet og
redigering af stoffet.

Jeg savner i høj grad et forord ell. lign. med en redegørelsefor metoden. Hvem
har været til stede under interviewene? Har begge ægtefæller, eller har forfatteren
interviewet dem enkeltvis? Hvad er de blevet spurgt om? Hvilke redigeringsprincip-
per har ligget til grund?

108



Alt sammen vigtige elementer, når bogen skal vurderes som historisk kildemateri-
ale.

Bodil Redder

Ulla Wikander: Kvinnors og mäns arbeten: Gustavsberg 1880-1980. Genusarbetsde-

ling och arbetets degradering vid en porslinsfabrik, Arkiv forlag, Lund 1988, 279 s.

Kvindeforskere har i de senere år fokuseret på hvorledes den samfundsmæssigear-

bejdsdeling mellem mænd og kvinder foregår,historisk og aktuelt.
Det er bl.a. undersøgelseraf, hvorledes kønsarbejdsdelingenfungerer konkret set

i lyset af teknologiudviklingen, hvorledes den meget rigide arbejdsdeling mellem

kønnene er opstået,og hvad årsagerneer til, at de store uligheder mellem mænd og
kvinder stadigt består.

Den skæve deling af det danske (og vesteuropæiske arbejdsmarked) i dag er ble-
vet dokumenteret gennem flere forskningsprojekter bl.a. det fællesnordiske Bryt-
projekt. Endnu er der kun blevet publiceret få og mindre analyser på historisk mate-

riale, men disse viser, at den skæve kønsarbejdsdelingikke kun er et nutidsfæno-

men, men at det har dybe rødder.
Den svenske historiker Ulla Wikander præsenterer i sin bog om »kvinnors og
mäns arbeten på Gustavsberg 1880-1980« en af de første større empiriske undersø-
gelser af den historiske udvikling af kønsarbejdsdelingenpå nordisk materiale.

Ulla Wikander har i sin undersøgelse af kvinders og mænds arbejde på Gustavs-

berg porcelænsfabrik analyseret kønsarbejdsdelingenshistoriske forløb: hvorledes
relationerne mellem mænds og kvinders arbejde ændrer sig i forhold til den tekno-

logiske udvikling.
Ulla Wikander definerer kønsarbejdsdelingeneller »genusarbejdsdelingen«som

den totale arbejdsdeling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet og i familien.
Hun opfatter ikke den ulige kønsarbejdsdelingi det industrielle samfund som en

overleveret del af et forældet samfundssystem, men som en integreret og nyudviklet
del af det kapitalistiske samfundssystem. I dette system har kvinderne generelt fået
de underordnede lavstatusjob, og de har dermed også fået mindre del i de sam-

fundsmæssigeressourcer i form af penge og magt. Den lave vurdering af kvinder er

derimod overleveret fra tidligere samfund, hvor kvinden både legalt og formelt var

underordnet manden. Under industrialismen, i takt med demokratiseringen af sam-

fundet, har kvindernes underordning antaget andre og mere usynlige former. Så-
danne normer og psykologiske faktorer er længe om at ændres og påvirkerstadig
opfattelsen af kvindens plads i systemet. Andre forklaringer på den skæve arbejds-
deling henføres også til kvindernes historisk betingede tilknytning til familien, og
deraf mere udsatte placering på arbejdsmarkedet.

Ulla Wikander opererer altså både med en økonomisk og med en magtrelateret
forklaringpåkønsarbejdsdelingen.Hendes konklusion er således, at relationen i ar-

bejdet mellem mænd og kvinder ikke har ændret sig, men at den industrielle udvik-

ling blot har betydet en nyordning af kvindernes underordning. Ulla Wikanders tese

er, at relationerne mellem kvinders og mænds arbejde må bestemmes ud fra et

magtperspektiv. Disse har ændret sig konkret og historisk, men ikke i relation til
hinanden.

Den empiriske undersøgelse beskriver meget minutiøst og spændende, hvorledes

arbejdsprocesseme ændrer sig i løbet af hundrede år på porcelænsfabrikken, samt

hvorledes mænd og kvinder placeres eller lader sig placere i disse processer. Poin-
ten i denne undersøgelseer, at både mænds og kvinders arbejde analyseres, således
at brudene i arbejdsdelingen som faktisk jævnligt finder sted, kommer frem.
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Kvinderne udgør i den meste af perioden 40-50% af de ansatte i produktionen,
men de fungerer først og fremmest som hjælpearbejdereeller i tillærte arbejdsfunk-
tioner. Kvinderne var meget lavere lønnet end mændene. I 1960 fik kvinderne 58%

af en mandsløn.

Selv om kønsarbejdsdelingenvar fastlagt, kunne der i visse situationer ske over-

skridelser.

Ulla Wikander har bl.a. undersøgt, hvorledes indførelse af ny teknik påvirker
kønsarbejdsdelingenover tid, hvorledes uddannelse, løn, kontrol over arbejdspro-
cessen og afhængighedi arbejdet påvirkeret arbejdsområdeskøn.
På baggrund af undersøgelsenkunne der trækkes følgendekarakteristika af seg-

regeringsprocessen frem.

1. Kvinder kunne overtage »mandligt«arbejde ved indførelsen af teknik, sålænge
den var ny og endnu ikke havde fået kønsmærke. Specielt kunne kvinderne bruges,
når maskinerne skulle erstatte håndværksmæssigtarbejde, og mændene ikke ønske-

de at medvirke til dette. Set over tid blev de ñeste af disse arbejdsområderigen
overtaget af mændene, i hvert fald når der var tale om arbejde med høj status.

Kvinderne ñk altså »æren« af at bane vejen for ny teknik.

2. Når en teknik var ved at være forældet, og arbejdet ingen fremtid havde og
dermed var lav status, kunne kvinderne ogsåbetjene maskiner, som mænd ellers

havde arbejdet ved. Mændene arbejdede i stedet med mere prestigebetonet teknik,
der gav højere status og dermed højere løn.

3. Ny teknik kunne ændre kønsarbejdsdelingen,når teknikken brød den hidtidige
arbejdsproces og forårsagedeen omorganisering af arbejdet, f.eks. ved indførelse af

samlebånd.

Derudover ville perioder med ekspansion og mangel påmandlig arbejdskraft give
kvinder mulighed for at arbejde i relativt selvstændige og velbetalte jobs, som de

dog sjældentbeholdt. Et arbejdes køn var ikke kun afhængigaf faglig dygtighed og

løn, der ville ofte ogsåforegåen mere eller mindre skjult kamp mellem arbejdsgive-
re og lønarbejdere,mænd og kvinder for at give arbejdet køn. Hvis et arbejde defi-

neredes som kvindearbejde, var det ofte lavt lønnet, havde lav status og kunne der-

for ikke besættes med mandlige arbejdere. Omvendt blev det arbejde mænd udfør-
te anset for at være mere kvalificeret og gav højere løn, selv om det ikke kunne do-

kumenteres, at værdien af de to køns arbejdsfunktioner var forskellig
I forbindelse med værdifastsættelsen af arbejdet nævner Ulla Wikander ogsåfag-

foreningemes muligheder for at skaffe henholdsvis de mandlige og kvindelige arbej-
dere bedre arbejds- og lønvilkår.Kvindernes fagforeninger har traditionelt stået sva-

gere end de stærke faguddannede mænds og har bl.a. af denne grund haft sværere

ved at komme igennem med kvindernes krav.

Selv om teknologien og den lave løn gav kvinderne mulighed for at trænge ind på
de mandlige arbejdspladser konkluderer Ulla Wikander i sin undersøgelse,at tekno-

logiudviklingen ikke afgørendehar ændret på relationerne mellem mænd og kvin-

der på Gustavsberg porcelænsfabrikde sidste 100 år. Kvinder er stadig lavere lønnet

og placeret i arbejdsfunktioner, der er præget af monotoni, akkordarbejde og i un-

derordnede positioner.
Undersøgelseninddrager kun i mindre omfang fagforeningemes virksomhed og

strategier. Et interessant aspekt ville være at se hvilken rolle fagforeningerne har

spillet i kønsarbejdsdelingen,bl.a. hvor aktiv disse har været i de konflikter, der er

opståetmellem kønnene ved ændringeri arbejdsdelingen.
Den minutiøse undersøgelse af Gustavsbergs 100 årige arbejdshistorie er også
spændende fordi det lange tidsspand viser dynamikken i udviklingen af arbejdspro-
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eesseme og ændringeri organisationen af arbejdet, samt følgerneaf teknologiudvik-
lingen, som arbejderne mærker på deres krop og sjæl, dels i form af degraden'ng i

arbejdet, men ogsåsom forbedring af et belastet arbejdsmiljø.
Ulla Wlkander har med denne historiske undersøgelse af ændringer i arbejdsde-

lingen afdækket mange væsentligepointer ved udviklingen eller mangelen på sam-

me i kønsarbejdsdelingen.Påpegningenaf, at relationerne mellem mænd og kvinder
er blevet genskabt på tværs af teknikudvildingen, er væsentlig og svarer iøvrigttil de

konklusioner nutidige undersøgelserer nået frem til (ij. det tidligere nævnte Bryt-
projekt). Sådanne forskningsresultater må nødvendigvismedtænkes, når fremtidens

ligestillingspolitik skal udformes af fagforeninger og politikere.
Anette Eklund Hansen

William Winpisinger: Reclniming our Future an Agenda for American Labor.

Redigeret af John Logue, med forord af Senator E.M. Kennedy, Westview Press,
1989.

William W'mpisinger var leder af International Association of Machinists, (IAM) fra
1977 frem til slutningen af ñrserne. Han blev uddannet som mekaniker, da han gjor-
de militærtjenestei flåden under anden verdenskrig og var aktiv i sit forbund fra

1947, først som tillidsmand, siden som afdelingsleder og »organizer«både lokalt og
nationalt. Han arbejdede sig altså op nedefra, i modsætning til mange af den nyere
tids fagforeningsledere, som rekrutteres direkte fra fagbevægelsensadministratio-
ner. Han har altid hørt til den fløj af den amerikanske fagbevægelse,som mener, at

det ikke er nok kun at drive en fagforening som en forretning, det man i USA kal-
der »Business Unionism«, med det ene mål for øje at få så mange penge i kassen
som muligt, for medlemmerne såvel som til fagforeningen. Desuden hører han til på
en fløj, som kaldes »social unionism,« som f.eks. Walter Reuther, leder af Automo-

bilarbejderforbundet, også tilhørte. Denne fløj mener, at fagbevægelsen,udover at

forhandle lønkrav og arbejdsvilkår,også skal være med til at præge det politiske liv

og dermed sarnfundsudviklingen,således at USAs arbejdende befolkning ikke blot
får del i, men også er med til at præge, den »amerikanske drøm«. Politisk er han er-

klæret socialist, og som sådan et særsyn i USA. Han kalder sig en »Seat-of-the-

pants-socialist,«altså en pragmatiker, ikke en teoretiker.

Bogen er blevet til ved at redaktøren, John Logue, har samlet uddrag af mei-
singers mange taler i perioden fra 1977 til 1988 og grupperet dem i en række centra-
le temaer. Der er f.eks. afsnit om ledelsen af den amerikanske økonomi, om forhol-
det mellem videnskab og teknologi -

og den korporative stat, om »reaganomics,«og
om arbejderbevægelsenog politik. Bogen indeholder et væld af konkrete oplysnin-
ger om sociale og økonomiske forhold, og dette er i sig selv nok til at den er værd at

købe og læse. Men dertil kommer, at meisingers sprog er levende og saftigt; gang
på gang forestillede jeg mig, hvordan hans tilhørere må have grinet, og raset, ved
hans eksempler og konklusioner.

Dette er, som meisinger selv siger i indledningen, en bog om de sædvanlige,
kendte problemer, men med usædvanligesvar. De problemløsningerhan kommer

med, er måske ikke fremmede for en dansk læser, men de angreb han kommer med

på firsernes grådigeWall Street spekulanter, på Reagans dumsmarte »soundbytes«
og lignende fænomener, ligger langt fra indfaldsvinkleme til den amerikanske de-

bat, som vi kender fra fjernsynet.
Der er f.eks. et angreb på phillipskurvens logik, der påstår,at der er et fast for-

hold mellem inflation og arbejdsløshed,- des lavere arbejdsløshed,des højere infla-

tion.
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Afsnittet slutter: »En økonomisk politik, som bevidst ofrer flere millioner menne-

skers økonomiske velfærd er moralsk uforsvarlig. Denne moralske forbrydelse bli-

ver endnu grovere når arbejdsgivere og regeringsmedlemmer prædiker arbejdsglæ-
dens evangelium mens de samtidig sammensætter og gennemføreret politisk pro-

gram, der fremmer ledigheden eller - i bedste fald, skaber deltidsjobs til underbeta-

ling, uden mulighed for sygeforsikn'ngs- eller pensionsordninger«.
Kapitlet, thenskab, Iëknologiog den korporatr'vestat indledes med et citat af den

amerikanske socialdemokrat Michael Harrington: »Hvor teknologiske fremskridt

sker uden sociale fremskridt følges det næsten automatisk af en stigning i menne-

skelig elendighed.«
meisinger argumenterer, at USAs styrende lag, anført af de store multinationa-

le flrmaer, ikke tager hensyn til flertallet i den amerikanske befolkning, og at det

netop er de teknologiske fremskridt, ofte finansieret med skatteborgernes penge,
der resulterer i, at den amerikanske arbejder og hans familie har oplevet en ind-

tægtsnedgangog en forringelse af livskvalitet, især i firserne.

I begyndelsen af firserne vedtog IAM et program; »The 'Ibchnology Bill of

Rights,« (en henvisning til de 10 første tilføjelser til den Amerikanske forfatning,
som fortrinsvis skal beskytte den enkelte borger,) som IAM har tilpasset fra det nor-

ske metalarbejderforbunds teknologiprogram. (I det hele taget er Winpisinger en

beundrer af fagbevægelsemei Skandinavien.) Den første grundsætninglyder: »Ny
teknologi skal bruges til at skabe beskæftigelseog til at fremme fuld beskæftigelse

på nationalt plan.«Den sidste fastslår, at »Når ny teknologi anvendes til produktion
af militært udstyr skal arbejdere, gennem deres fagforbund, have ret til at forhandle

med ledelsen om etableringen af alternative produktionskomiteer, som skal finde

frem til måder som tilpasser teknologien til socialt anvendelige varer til den civile

sektor«.

Bogen kan læses i sin helhed, eller enkelte temaafsnit af gangen. Den giver en

sammenhængendemosaik, der bidrager til et mere nuanceret billede af USA end vi

får ved at se Oosby eller lignende fremstillinger af den amerikanske drøm. Den vi-

ser, at der i det land ogsåfindes velartikulerede og vrede mennesker, som aktivt for-

søger på at forandre USA til et land, hvor social anstændighedog retfærdighed ikke

kun er en by i - ja, hvor???
Ole Strømgren



FORSKNINGSMEDDELELSER

SFAIPs Generalforsamling 2. marts 1990

Niels Senius Clausen blev valgt som dirigent, og overlod ordet til forman-

den Henning Grelle, der aflagde beretning for 1989. Der blev ort status

over 1980'erne, og formanden mente, at SFAH stod solidt medlemsmæssigt.
Der var kommet mange nye synsvinkler på arbejderhistorien i tiåret, lige-
som arbejderbevægelsenselv i langt højere grad var blevet bevidst om sin

egen historie. Der var her tale om et markant skift fra 1970,eme.

Til det kedelige ved tiåret hørte imidlertid, at de interesserede i arbejder-
historie blev stadig ældre, og kun meget få unge vælger dette område. Imid-

lertid ville det være svært at få kræfter til aktivitetsudvidelser med SFAH,s

nuværende struktur. Og der var ingen planer om organisatoriske ændringer.
Selskabet havde mange udgivelser på beddingen. Det drejede sig om en

bog om den islandske arbejderbevægelse,SFAH's bog om arbejderbevægel-
sens historie fra 1850'erne til 1982, en bog om 1. maj-jubilæet,en efterfølger
af Den internationale Arbejderforening, en bog om Andersen Nexø, Marie

Nielsen og den danske venstrefløj 1918-24. I forbindelse med SFAH's jubi-
læum december 1990 kommer der en bog, som behandler arbejderhistorien
fra en metodisk synsvinkel. Endelig en bog om »Den demokratiske socialis-

mes opståen«.
Selskabet havde holdt et halvdagsseminar om Intemationaleme og Dan-

mark, og et week-end-seminar om »Klasser, køn, hverdagsliv og politik om-

kring 1960,erne.«
Formanden omtalte, at SFAH i 1991 skal være vært for en nordisk konfe-

rence om arbejderbevægelsenefter 1945.

Niels Finn Christiansen udtalte på årbogsredaktionensvegne, at der var

sket en lille revolution, idet temaprincippet var blevet brudt. Næste årbog
vil som hovedtema omhandle fagbevægelsenefter 1945, mens sidetemaet
består af papirer fra konferencen om eksilproblemer. I redaktionen var

Hanne Caspersen blevet erstattet af Anette Eklund Hansen.

Arbejderhistorie har været udvidet p.g.a. overvældende stofmængder.
Man havde bestræbt sig på at bringe flere og kortere artikler. Erik Strange
Petersen beklagede, at registreringsstoffet var gledet ud, men Gerd Callesen

forsvarede det med, at der var blevet færre forskere, og dermed mindre in-

teresse for dette stof. Der var kritik af, at det videnskabelige niveau tilsyne-
ladende var sænket. Hertil svarede Callesen, at man gerne ville gøre bladet

mere tiltalende for den forudsætningsløselæser. Niels Finn mente, at der

var opnåeten udmærket arbejdsdeling mellem årbogog Arbejderhistorie.
Der udspandt sig en mindre debat om lokalarkivemes status i forhold til

SFAH. Sanne Hansen mente, at lokalarkiveme var mindre forskningscen-
tre, mens formanden udtrykte skepsis over for de mindre arkivers ressour-

cer, når det gjaldt arbejderhistorie. Efter den i forhold til de foregåendeår
ret livlige diskussion blev beretningen enstemmigt godkendt.
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Regnskabet viste et overskud, hvilket skyldtes skriftserie 20. Der var imid-

lertid tale om en svag medlemstilbagegang. Regnskabet blev énstemmigt
vedtaget. Kontingentet for næste år blev uændret 225 kr.

Der blev valgt et nyt medlem af bestyrelsen, idet Bent Rønne trådte ind i

stedet for Carl Erik Andresen.

Det blev fremført, at det ville være en fordel med en bogholderikyndig til

at bistå kassereren i det store arbejde med regnskabet. Bestyrelsen skulle

arbejde videre med dette forslag.
Som revisorer blev The Magnussen og Karen Pedersen genvalgt med ak-

klamation. Hannah Lindén og Steen Bille Larsen belv valgt som revisorsup-
pleanter.

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 22.10, og dirigenten takkede for

god ro og orden.

Referent
Carl Erik Andresen

'ridsskrirter/årbøger1989/90

Actuel Marx

Nr. 7, 1990's dossier hedder »Le marxisme analytique anglo-saxon«og be-

står af 8 artikler (s. 15-138).Fra de øvrige faste rubrikker kan nævnes artik-

len »Bæuvre de Marx« af Maurice Godelier (s. 139-163).

Arbeitskreis zur Erforschung des Nationalsozialismus in Schleswig-Hol-
stein. INFO

Af interesse i INFO nr. 17, 1989 bør nævnes artiklen af Karsten Dölger:
»Ein Urteil des Hanseatischen Oberlandesgerichtes Hamburg gegen drei

Dänen aus dem Arbeiterlager Jägerslustaus dem J ahre 1942« (s. 4-14).

Arbetarhistoria

I oktober 1989 afholdt Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek et heldagssemi-
nar om arbejderbevægelsensprogramdebat - »Från 40-tal till 90-tal. Arbe-

tarrörelsens programdebatt.«
Udgangspunktet var programforslagenes historiske baggrund; d.v.s. den

programdebat, som har været ført siden 2. verdenskrig. Herefter blev de

nye programforslag præsenteret: det nye socialdemokratiske programfor-
slag - D0 og SAP's 90-ta1sprogram og sidst fagbevægelsensarbejde med si-

ne fremtidsspørgsmål.
Indlæggene,kommentarerne samt diskussionerne fra dette seminar gen-

gives i dette dobbeltnummer, nr. 53/54, 1990 /s. 9-52).

Archiv. J ahrbuch des Vereins für Geschichte der Arbeiterbewegung
1989-årb0genadskiller sig fra de tidligere ved »kun« at indeholde artikler -

5 styk - af én og samme forfatter, amerikaneren Anson Rabinbach. De fem

artikler er: »Politik und Bildung in der österreichischen Sozialdemokratie

1867-1927« (5. 7-35) - »Otto Bauer und der fünfzehnte Juli 1927« (s. 37-64) -
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»März 1933, Paralyse und Uneinigkeit«(s. 65-87) - »Gegen Bauer. Die Her-

ausfordenmg der Linksopposition«(s. 89-117)samt »Der Parteitag im Okto-

ber 1933« (s. 119-141).

Archiv für die Geschichte des Widerstandes und der Arbeit

Af indholdet i nr. 10, 1990 kan nævnes Otto Langels: »Die Revolutionären
Industrieverbände. Gewerkschaftspolitik in der Weimarer Republik zwi-

schen Freien Gewerkschaften und KPD« (s. 41-60);Gemot Volger: »Max
Hoelz - Kämpfer, Rebell, Revolutionär« (s. 109-124)samt Rode Schulze:

»Autonomia - vom Neoleninismus zur Lebensphilosophie. Uber den Ver-

fall einer Revolutionstheorie« (s. 141-170).

Argument
Nr. 180, 1990 beskæftiger sig med 2 temaer. Det første hedder »Revolution

oder Restauration oder ...?« og består af 7 artikler. Af disse kan nævnes

André Gunder Frank: »Die Osteuropäische Revolution von 1989. Zwölf

Lehren für demokratische soziale Bewegungen (und Sozialisten?)«(S. 191-

203) samt Wolfgang Fritz Haug: »Aus dem Tagebuch des Umbruchs« (s.
173-189),som er uddrag af hans politiske dagbog, der udkommer i juni, om-

handlende perioden juni 1989 til marts 1990.

Det andet tema er »Frauenbewegungin der DDR« (s. 255-280) og består

af følgende 4 artikler: Ina Merkel: »Ohne Frauen ist kein Staat zu machen.

Einige Frauenfragen an ein altematives Gesellschaftskonzegtoder: Mani-

fest für eine autonome Frauenbewegun « - Frigga Haug: »Uber die Frau-

enfrage als Systemfrage. Anmerkungen zum Frauen-Manifest von Ina Mer-

kel« - Irene Dölling: »Frauenforschungin der DDR« samt Eva Schäfer:

»Wer sich nicht wehrt, kommt an den Herd!« Zur feministischen Emeue-

rung in der DDR«.

Beiträge zur Marx-Engels-Forschung
Nr. 29, 1990 er helliget »42. Tägungdes Wissenschaftlichen Rates für Marx-

Engels-Forschung der DDR«. Temaet på konferencen var »Internationalis-

mus und Friedenskampf der Arbeiterklasse im Werk von Marx und Engels.
Ergebnisse und Aufgaben der MEGA-Forschung zur I. und II. Intematio-

nale« og bidragene hertil bringes i dette nummer.

Oommunisme
Hovedtemaet i dobbeltnummeret 22-23, 1990 beskæftiger sig med det

franske kommunistparti og kommunerne - »Oommunisme et municipalités
en France« (s. 32-160)og består af 9 artikler. 6 af artikleme behandler en-

kelte kommuner/områder og 3 beskæftigersig mere overordnet med tema-

et.

Sektionen »Chroniqueélectorale du oommunisme« (s. 161-183),som star-

tede i nr. 17 og fortsattes i nr. 20-21, indeholder 3 artikler. Den første be-

skæftiger sig med kommunistpartieme og EF-valget, de 2 øvrige behandler

1989-valgene i Grækenland og Spanien.
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Hallesche Studien zur Geschichte der Sozialdemokratie

Nr. 19, 1990 er en sammenlignende analyse af den indrepolitiske samfunds-

opfattelse, som den kommer til udtryk i forskellige socialdemokratiske par-
tiers programmer udarbejdet i perioden 1951-62 - »Die innenpolitische Ge-

sellschaftskonzeption des »demokratischen Sozialismus« in den Grundsatz-

programmen der Parteien der Sozialistischen Intemationalen (1951-1962)-
ein historischer Vergleich«af Ralf Kessler. Et af disse programmer er Soci-
aldemokratiets 1961-program.

History Workshop
Nr. 29, 1990 bringer udover de sædvanligesektioner et special feature »Hi-

story, the nation and the schools« (s. 92-133).

International Socialism

Nr. 46, 1990 bidrager med en marxistisk analyse af begivenhederne i Sydafri-
ka samt Østeuropa.

Chris Harmanis artikel »The storm breaks« (5. 9-93) er en analyse af begi-
venhederne i Sovjetunionen og Østeuropa.Begivenhederne i Sydafrika be-

handles af Alex Callinicos i artiklen »Can South Africa be reformed?« (s.
95-139).

The Journal of Communist Studies

Nr. 4, 1989 er et sæmummer om Cuba med titlen »Cuba after thirty years.
Rectification and the revolution« (s. 1-183).Bidragene starmner fra en kon-

ference »Cuba, 30 years on. The dynamics of change and the international

dimension« som blev afholdt påWarwick universitetet i maj 1989.

Labor history
Af indholdet i nr. 4, 1989 kan nævnes 2 artikler, nemlig »»Summer light-
ning«,1907. The Wobblies in Bridgeport«af Robert J. Embardo (s. 518-535)
samt Michael J. Goldberg's artikel »The Teamsters, board of monitors. An

experiment in union reform litigation«(s. 563-584)
Endvidere skal nævnes Peter Filardo's bibliografi »Annual bibliography

on american labor history 1988. Periodicals, dissertations, and research in

progress« (s. 585-594) samt Steven C. Levis »Annotated bibliography of la-

bor and labor related documents in Alaska prior to 1970« (s. 595-607).

Materiaux pour l'histoire de notre temps
I anledningen af 100-året for II. Internationales stiftelse er hovedemnet for

nr. 16, 1989 selvfølgeligII. Internationale. Af artikler kan nævnes: Theo Van

Tijn: »Caractéristique des mouvements ouvriers naissants - l'exemple du
Sociaal-Democratische Bond aux Pays-Bas« (5. 6-12);»Les socialistes espag-
nols et la fondation de la Deuxiëme Internationale« (s. 13-17)af Jean-Louis

Guerena; Pertti Haapala og Markku Hyrkkänen:»Le mouvement ouvn'er et

le socialisme en Finlande, 1884-191 « (s. 18-26); »Krastio Rakovski et la

Deuxieme Internationale« (s. 27-31)af J ivka Damianova samt Nicole Gabri-

elis artikel »L'Intemationale des femmes socialistes« (s. 34-41).
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Mitteilungsblatt des Instituts zur Erforschung der europäischenArbeiterbe-

wegung
Nr. 9, 1989's »Schwerpunktthema«hedder »Gründerväter - Bürokraten -

Akademiker. Zur Rekrutierung des gewerkschaftlichen Führungspersonals«
og består af 6 artikler omhandlende fire forskellige lande - Tyskland, Itali-

en, USA og Polen. Som eksempel kan nævnes: Bruno Groppo: »Kader und

Führungskräfteder italienischen Gewerkschaftsbewegung nach dem Zwei-

ten Weltkrieg« (s. 52-60); Melvyn Dubofsky: »American trade union lea-

ders. A historical perspective«(s. 61-71)samt »Gewerkschaftliches Führung-
spersonal der polnischen Gewerkschaften - Historische Entwicklung und

gegenwärtigeProbleme« (s. 72-83).

Le Mouvement Social

Ferie med løn blev indført i Frankrig i 1936 og det er dette emne, der er te-

maet i nr. 150, 1990 - »Les congéspayés«,som bliver behandlet i 9 artikler.

New Politics

Fra nr. 8, 1990 kan nævnes følgende artikler: Patrick Flaherty: »Class power
in Soviet society«(s. 157-177);»The oollapse of totalitarianism« af Julius Ja-

cobson (s. 137-156)samt Boris Hagarlitsky*s artikel »Mass strikes in the Sov-

jet Union« (s. 116-127).

Radical History Review

Af artikler i nr. 44, 1989 skal nævnes »Historical revisionism in the USSR«

af Lewis H. Siegelbaum (s. 32-61).
Nr. 46/47 er et specialnummer, der fokuserer på Sydafrika, dets historie

og historikere. Nummeret indeholder 9 artikler omhandlende forskellige
aspekter i Sydafrikas historie og historiograñ;9 »brieñngs«der fokuserer på
folkelig historie i nutidens Sydafrika samt 6 »review essays« omhandlende

bøger,artikler, noveller og tegneserier.

The Raven

Nr. 9, 1990 indeholder bl.a. artiklen »Mikhail Bakunin and the national que-
stion« af Serge Cipko (5. 3-14) samt Laslo Sekely”sartikel »Has anarcho-
communism a future?« (s. 15-25).

Nr. 10, 1990 er et temanummer med den enkle titel »On education« inde-
holdende 7 artikler, bl.a. Michael Smith's artikel »Kropotkinand technical

education. An anarchist voice« (s. 122-138).

Saothar

Nr. 14, 1989 indeholder bl.a. »Women and work in Derry City. A survey« af

Eithne McLaughlin (s. 35-45) samt Richard English”sartikel »Peador O,

Donnell: Socialism and the republic, 1925-1937« (s. 47-58).
Endvidere skal nævnes 2 bibliograñer: »A Bibliography of Irish Labour

History, 1987-1988« oompiled by Deidre Oioonnell (s. 129-142)samt »'Iën

Year Retrospective Bibliography of Irish Labour History, 1963-1972« compi-
led by Mary E. Flynn, (s. 143-157).
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Science & Society
Af indholdet i nr. 1, 1990 bør nævnes 2 artikler - Ferenc Tökei: »Democracy
and socialism in Georg Lukács' political philosophy«(s. 29-41) samt Ber-

nard H. Moss: »Workers and the Common Program (1968-1978).The failure
of French communism« (s.42-66).

Socialism and Democracy
Sektionen »Socialism in transition« som startede i nr. 9 med 3 artikler fort-

sættes i nr. 10, 1990 og denne gang bringes 5 artikler.

Herudover må man sige, at der især fokuseres på USA med artikler som:

»An unpublished interview with Herbert Gutman on U.S. labor history«af

Mimi Rosenberg (s. 51-68)og Juliet Ucelli: »Drugs,women's work and eco-

logy. Three burning questions for our movement« (s. 103-119).
Endvidere finder vi i dette nummer en indholdsfortegnelse for numrene

1-10 (5.179-188).

Zeitschrift für Geschichtswissenschaft

Nr. 1, 1990 indeholder bl.a. Gottfried Stiehler's artikel »Materialismus und

Dialektik als Grundlagen der marxistischen Geschichtsauffassung«(s. 5-20)
samt Gerhard Becker: »Frauen über August Bebel 1910. Artikel über den

Verfasser von »Die Frau und der Sozialismus« zu dessen 70. Geburtstag«
(s. 32-57).

I nr. 2, 1990 finder vi artiklen »Defensive oder Offensive? Revolutions-

auffassungen in der II. Internationale um die Jahrhundertwende (1898-
1904)«af Harald Koth (s. 114-127).

Afhandlinger under udarbejdelse
Nedenstående er modtaget som svar på det spørgeskema,som fast bringes i hvert

nummer af Arbejderhistorie. Numrene refererer til skemaets spørgsmål:1. Navn, 2.

Adresse, 3. Projektets titel (arbejdstitel), 4. Nærmere beskrivelse af projektet, 5.

Projektets art, 6. Hvornår påbegyndtesog forventes projektet afsluttet?

Fritzen, Peter

Stærevej 16 4.tv., 2400 København NV

Arbejderbevægelsenog radioen

Den socialdemokratiske arbejderbevægelsesforestilling og benyttelse af radioen

i tidsrummet mellem 1926 og 1935

Kombineret kommunikations- og historiespeciale på RUC

Lfebr. 1990 - febr. 1991

PPNH
95"

Gantriis, Anders

Poul-Martin-Møllers-vej13, 8000 Århus C, tlf. 86 20 92 21

Mellem Socialdemokrati, syndikalisme og kommunisme. Christian Christensen

liv og virke 1882 - 1922

4. Biografi og samtidshistorie i en helhed. En revolutionær skildret ud fra sin tids

muligheder og begrænsninger.Materialet: artikler, løbesedler, aviser med C.C.

som skribent [P.S.alt af interesse modtages med dyb taknemmelighed]

.WPH
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Historiespeciale ved Århus universitet

Projektet er påbegyndtforår 1989 og er et livslangt projekt med rødder langt ud

og ned i dansk arbejderhistorie, men hvis der stadig er utopier at fæste lid til

(jvf.Øst- og Vesteuropa) burde det kunne afsluttes forår 1992.

Hauge Hansen, Finn

Knudsøvej20, 7200 Grindsted

Hovedorganisationemes og regeringens holdning til uroen på arbejdsmarkedet
1918-1920

Arkivalsk. Påskekn'sen belyst ud fra de faglige forhold

Videreførelse af speciale
?

Hånningsen,Peter

Sundevedsgade 17 2.th., 1751 København V

DDR - stat og identitet

En undersøgelse af hvorfor det ikke lykkedes for staten DDR og SED at skabe

en national identitet og bevidsthed hos DDR's borgere 1949 - 1990

Historiespeciale ved Københavns universitet

Sommer 1990, forår 1991

Håvorsen, På]

Sydneshaugen 11,N - 5007 Bergen

5 københavnske fagforeningers forhold til EF, EF-pakken
Hovedopgave i sammenliknende politikk ved universitetet i Bergen
Vår 1989, avsluttes forhåbentligjul 1990

Kaminsky, Thomas

Karl-Marx-Universität, PSF 920, DDR-7010 Leipzig
Lokale socialdemokratiske organisationers holdning til ikke-konservative bor-

gerlige partier og organisationer (1890-1914)og deres baggrund. En sammenlig-
nende analyse (af eksempler i Tyskland, Danmark og Schweiz)
Forsøg på en »tætrbeskrivelse« af de lokale forhold uden tilknytning til den

egentlige problemstilling; først derefter skal sammenligningen gennemføres.
Dansk eksempel: Århus - de øvrigesandsynligvis Basel, Halle og en sydtysk by.
Disputats
1990 - ca. 1994

Reinhold, Christian

Flintemarken 65 st.th., 2950 Vedbæk

Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik 1945 - ca. 1953

Dansk udenrigspolitik 1945-53 med særligt henblik på de Nordiske relationer

Afhandling i historie

Afsluttes juni 1990
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International Marx-Engels-Fond
21. og 22. maj 1990 fortsattes forhandlingerne mellem IISG, Amsterdam,
IML Moskva, Akademie der Wissenschaften der DDR Berlin og Karl-

Marx-Haus i Trier om videreudgivelsenaf den nye Marx-Engels-Gesamtaus-
gabe (MEGA). Der var enighed om, at en fuldstændighistorisk-kritisk ud-

gave af Karl Marx” og Friedrich Engels, udgivelser, manuskripter og korre-

spondenoer fortsat er en opgave for den internationale forskning.
De fire institutter vil i fællesskab arbejde for, at den af institutteme i

Moskva 0g Berlin påbegyndteudgave »Marx-Engels-Gesamtausgabe(ME-
GA « videreføres i en udvidet international ramme. Til dette formål skal
der - i overensstemmelse med nederlandsk lovgivning - oprettes en »Inter-

nationale Marx-Engels-Stiftung« i Amsterdam, som for fremtiden vil stå
som udgiver af MEGA. Foruden en redaktionskommission skal der oprettes
en international videnskabelig Beirat af fremtrædende fagfolk.

*

Udviklingen i de østeuropæiske lande har medført, at den hidtidige udgivel-
sesform ikke kan opretholdes. Instituttet for Arbejderbevægelsenshistorie i

Berlin (det tidligere IML) har overdraget størstedelen af sin hidtidige
Marx-Engels-afdeling til Akademie der Wissenschaften der DDR, hvor man

har nedsat en MEGA-kommisssion, som kan koordinere Marx-Engels-
forskningen på de forskellige universiteter i DDR. Den resterende del af

Instituttets Marx-Engels-forskere har oprettet en MEGA-stiftelse, som fort-
sat kan yde en væsentlig indsats, hvis der kan findes sponsorer. Instituttets

fortsatte skæbne er imidlertid uvis, da det er en partiinstitution, og partier-
nes økonomiske forhold skal undersøges - det er en officiel omskrivning af

et felttog mod det nuværende PDS. Hvordan den universitetsbaserede

Marx-Engels-forsknings fremtid kommer til at se ud er ikke afklaret.

I Moskva diskuteres en omstrukturering af Instituttet for marxisme-leni-

nisme, men det er for tiden ikke klart, hvordan denne vil se ud.

Imidlertid er en del bind af MEGA allerede afsluttet i manuskript og un-

der udgivelse, det første bind uden de gamle udgiverinstitutters navn udkom

i maj - yderligere to bind vil komme i løbet af året. Andre er undervejs, og
hvordan de formelle udgiverbetegnelser vil være for dem er uklart. Hvornår

de første bind i det nye regi vil udkomme får stå hen, udgivelsestakten vil

formentlig i fremtiden blive langsommere, selvom det vil minde om et kvæl-

ningsforsøg.Med de endnu ca. 90 planlagte vil det selv med 3 bind om året

vare 30 år inden værket er afsluttet. En effektiv understøttelse af udgivelsen
kunne være at sørge for at værket står på alle større videnskabelige bibliote-
ker. For tiden sælges ca. 4000 eksemplarer pr. bind, deraf ca. 1000 i såvel
DDR som Sovjetunionen. Salgstallet skal dog helst op på 5-6000.

Det hidtidige udgivelsesarbejde er ikke for alvor blevet kritiseret, selvom
der har været indvendinger af den ene eller anden art. Det er et fremragen-
de arbejde de videnskabelige medarbejdere i DDR og Sovjetunionen har

ydet, og man vil ikke i det fremtidige arbejde kunne give afkald på dem. En
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opbakning er imidlertid yderst tiltrængt,hvis forsøget om at videreføre ME-

GA skal lykkes.
Gerd Callesen

Seminarrapport: Arbejderkooperation
Smukt anbragt på toppen af den (vistnok) eneste bakke i Kansas ligger The

State University of Kansas omgivet af en lille forblæst by, Lawrence, på ca.

50.000 indbyggere. Ved det historiske institut går der folk rundt, som inter-

esserer sig for den europæiske arbejderbevægelseog mere specielt for ar-

bejderkooperationen. De havde i dagene 6.-7. april 1990 arrangeret en kon-

ference under overskriften: Consumer Cooperation in the Western World

1840-1950.'An Alternative to Capitalist Consumen'sm?

Hertil var indbudt historikere fra Europa og fra alle dele af USA. Fra Eu-

ropa var der kun Oplægsholderefra Sverige og Danmark. Det gjorde irnid-

lertid mindre, idet flere amerikanske historikere havde store oplæg om eu-

ropæisk arbejderkooperation, således både om Frankrig og Belgien, to af

kemelandene i kooperationens udvikling i 2. Internationales periode.
Set med danske briller var det interessante ved konferencen præsentatio-

nen af den amerikanske arbejderkooperation. Det var i hvert fald for mig
overraskende så udbredt den havde været både geografisk og tidsmæssigt,
og at der endnu eksisterer en livskraftig (forbruger)kooperation. Sammen-

lignet med Danmark er en række forhold interessante. For det første de

meget store regionale forskelle i sociale og politiske forudsætninger for at

oprette kooperative virksomheder. For det andet, at kooperationen tilsyne-
ladende er indgåeti en bredere social-kulturel sammenhæng i de stater el-

ler byer, hvor den har fungeret, end tilfældet har været for arbejderkoope-
rationen i Danmark. I fraværet af en nationalt dækkende faglig og politisk
bevægelse har kooperationen mange steder været det lokale samlingspunkt.
Endelig er der også ligheder. Eeks. er mange amerikanske kooperativer
grundlagt i forbindelse med lokale arbejdskampe, således som det ogsåken-
des i Danmark.

I USA er der ganske mange kvinder, som forsker i kooperationen. Det

betyder, at kooperationens rolle i de kvindelige livssammenhængetrækkes
frem på en måde, som vi (endnu) ikke har set herhjemme, men som navnlig
i brugsforeningsforskningmå være en indlysende dimension at inddrage.
Under udarbejdelsen af mit eget oplæg til konferencen og under diskussio-

nerne blev jeg opmærksompå,hvor store huller, der er i udforskningen af

den danske (arbejder)kooperati0n.
De mange oplæg fra konferencen vil blive publiceret sammen med enkel-

te bidrag fra f.eks. Østrig,der ikke nåede frem. Det blev desuden aftalt at

etablere et uformelt internationalt netværk af kooperationsforskere.
Niels Finn Christiansen

Det internationale socialdemokratis historie

I 1978 udgaves første nummer af »Hallesche Studien zur Geschichte der So-

zialdemokratie« af en historikergruppe ved universitetet i Halle. I de indtil
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nu udkomne 19 numre har det hovedsageligt været et tidsskrift for forsk-

ningsgruppens medlemmer og for dens umiddelbare samarbejdspartnere
ved andre universiteter i DDR og i Østeuropa.

Adskillige af bidragene har haft direkte relevans for Socialdemokratiet i

Danmark og har været omtalt eller anmeldt på forskellig måde bl.a. i Arbej-
derhistorie. I det sidst udkomne nummer (19) analyseres således forskellige
socialdemokratiske partiers programmer fra tiden 1951-1962.

De nye forhold giver forskningsgruppen mulighed for at udvide samarbej-
det også med vestlige interesserede og den inviterer til at bidrage til tids-

skriftet »Hallesche Studien«. Tidsskriftet udkommer ca. to gange årligti et

omfang på ca. 100 s. pr. nummer. Tidsskriftet betaler ikke honorar, men til-

byder at levere særtka efter aftale.

Samtidig er tidsskriftet interesseret i at få nye abonnenter, et årsabonne-

ment er for tiden ca. 20.- DM. Men redaktionen er også interesseret i ud-

vekslingsaftaler, dvs. bytte tidsskriftet mod tilsvarende tidsskrifter, serier og

lignende. Det er endnu muligt at få tilsendt alle udkomne numre. Interesse-

rede kan henvende sig til tidsskriftets redaktion ved

Dr. Hartmut Peter

Universtät Halle-Wittenberg,
Bereich Allgemeine Geschichte

Heiru'ich-und-Thomas-Mann-Str. 22

DDR - 4020 Saale

Arbejdstekster
Institut for Økonomi,glitikog forvaltning ved Ålborguniversitetscenter

(Kroghstræde 5, 9220 borg Ø, 98 15 85 22) udgiver en serie Arbejdstekster,
hvoraf en de] har betydelig relevans for arbe'derbevægelsenshistorie. Næv-

nes kan f.eks. Erik Christensens artikel fra bog for arbejderbevægelsens
historie 1990 »SF og fremtidens arbejderbevægelse.Fra arbejderflertal til

det rød-grønne flertal?« og sammes foredrag »Fremtidens fagbevægelse.
Om 'Iëknisk Landsforbunds placerin «.

Arbejdsteksteme kan bestilles gratis på den ovenfor anførte adresse.

Arbejderhistorie på Fyn
I februar måned ,90 afholdt Museumsudvalget for fynsk arbejderhistorie, og

dets tidsskrift »Rødder«, et offentligt møde om arbejderhistorie på Fyn på
Brandts Klædefabrik i Odense. Mødet, som var velbesøgt,præsenterede
fynske arbejderhistoriske aktiviteter.

Først vistes Albert Petersens video »Krybskytten«.Filmen fortæller histo-

rien om en krybskytte, der driver sin jagt omkring Hesselagergårdpå Østfyn
omkring år 1800. Videoen fortæller historien om, hvordan skovridderen til

sidst får ram på ham. En flot video, med professionelle skuespillere fra Bag-
gårdsteatereti Svendborg.

Derefter præsenteredeJohn Hansen sit og Sanne Hansens Lillebæltspro-
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jekt. (Omtalt i SFAH Årbog18, 1988).Det specielle ved dette projekt er, at

det henvender sig til skolernes 4.-6. klasser, og giver en forståelse for arbej-
dets værdi og organisationens nødvendighed.

Winna Greve fortalte om de tidligere tekstilarbejdere på stedet, hvor mø-

det fandt sted, Brandts Klædefabrik, og det specielle i at på Fyns nye kul-

turcenter var de tidligere arbejder ikke synlige på nogen måde. Derfor hav-

de hun etableret en studiekreds for tidligere ansatte påBrandts, og i samar-

bejde med 'Ibkstilarbejdemes fagforening sat en masse aktiviteter i gang. De

vil munde ud i en bog, video, et lokalspil, og forhåbentligfortsætte med at

være et blivende element også i selve bygningerne. Hun håber det hele vil

munde ud i en »Odense Arbejderhistoriske forening«.
Sidst fortalte en repræsentant fra AOF Assens om projekt »Assens Suk-

kerfabrik«. AOF havde indkaldt til møde i april 1989. Man blev enige om, at

da Assens Sukkerfabrik var den dominerende virksomhed i byen, at lave en

bog om arbejdsliv genem 3 generationer på denne virksomhed. Det er tan-

ken, at bogen bliver delt op i kapitleme: Håndens arbejde 1945-60, mekani-

seringen 1960-70 og automatiseringen 1970-90, samt teknologien i - 90'erne.

John Hansen

Inkalhistorieseminar 1990

SFAHs lokalhistorieudvalg afholdt d. 24. marts 1990 et éndagsseminar.Em-

net var »Hvordan kan man skrive lokal arbejderhistorie?«;seminaret fandt

sted på Center for Kulturforskning, Århus.
Som noget nyt var seminaret lagt an på to bogudgivelser: John og Sanne

Hansens »Fynskeplejere i 75 år« og Svend ÅgeAndersens »Havnearbejde-
re i Århus«.Disse blev præsenteret og deltagerne skulle derefter diskutere

fordele og ulemper ved forskellige metoder til skrivning af lokal arbejderhi-
storie.

I seminarets første oplæg tog Allan Frandsen (AF) udgangspunkt i Svend

ÅgeAndersens bog. AF gav en kort gennemgang af SÅAs bog, der beskri-

ver havnearbejdemes totalhistorie. AF fremhævede specielt det formid-

lingsmæssigeaspekt i forhold til lokal arbejderhistorie og stillede i den for-

bindelse spørgsmålet,om denne skulle give ny viden; AF mente, det var vig-
tigere at formidle arbejderne deres egen historie. AF kritiserede SÅAs brug
af erindringer, som han mente skulle gennemarbejdes af forfatteren.

Efter gennemgangen af bogen fortalte AF om sit eget igangværende

forskningsprojekt, hvor han undersøger forholdene omkring en tekstilfabrik

(1849-1920)i et jysk landsogn. Fabrikkens arbejdere var frem til 1916 organi-
seret i en kristen fagforening og derefter i Dansk Tekstilarbejderforbund;
specielt konflikter i forbindelse med fabrikkens placering optagerAF.

Gert Jacobsen, næstformand for Dansk Plejerforening Fyns Amt, fortalte

om udgivelsen af »Fynskeplejere i 75 år«, set ud fra udgiverens synsvinkel.
Bogen blev bestilt hos John og Sanne Hansen, da foreningen ønskede, at

bogen skulle kunne bruges af flere, og at den blev beskrevet af nogen udefra

kommende. Bogen henvender sig dog primært til foreningens medlemmer,
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dens formål er at beskrive en arbejdsplads, Middelfart Sygehus Psykiatrisk
Afdeling; at gøre plejeme og patienterne synlige og at skabe bevidsthed om

psykiatrien.
Morten Thing (MF) holdt et bredt foredrag om udviklingenindenfor 10-

kal arbejderhistorie. Hvor man i 1960'erne og starten af 1970,eme var tilbøj-
elige til at beskrive den traditionelle organisations-/formandshistorie, be-

skæftiger man sig idag med at beskrive medlemmernes historie. Grupper i

befolkningen, som før var tavse, bliver idag synliggjort. Forholdet mellem

lokalhistorie/rigshistorie og amatører historikere kom MT også ind på. Ek-

sempler på den nyere udvikling indenfor lokal arbejderhistorie i Norge blev

fremlagt.
Efter oplæggene udspandt der sig en livlig diskussion om brugen af erin-

dringer i beskrivelsen af lokal arbejderhistorie. Derfor blev det også fore-

slået, at næste seminar kommer til at omhandle brugen af erindringer.
Bent Vedsted Rønne

Kvindeseminar

I anledningen af 75 året for kvindernes valgret stod Arbejderbevægelsens
bibliotek og arkiv d. 20.-21. september som arrangør af en konference på
Højstrupgårdom arbejderkvindernes vilkår historisk og aktuelt. Formålet
med konferencen har været at styrke forskningen i arbejderkvindernes hi-

storie, samt at fremme dialogen mellem forskere og arbejderbevægelsen.
Der var to hovedtemaer på konferencen. For det første, arbejderkvinder

og politik set i historisk belysning. Her blev kvindernes første organisering i

Socialdemokratiet vist, men ogsåproblemerne op gennem århundredet med

at fremføre kvinderelevante krav indenfor partiets rammer. De danske
kvinders vilkår blev sat i relation til Sverige, hvor kvinderne fra begyndelsen
havde deres selvstændige organisation i det Svenske socialdemokratiske
Kvindeforbund.

Andet tema beskæftigedesig med kvindernes forhold på arbejdsmarke-
det. Oplægsholdeme belyste udfra historiske og nutidige undersøgelser
nogle af årsagernetil den skæve kønsarbejdsdeling:Hvorledes kvindearbej-
det blev til kvindearbejde, og hvad det betyder, at manden stadig betragtes
som normen på arbejdsmarkedet.

Derudover satte to repræsentanter, henholdsvis fra den faglige og politi-
ske arbejderbevægelse,den historiske udvikling i relief ved at fortælle om

de problemer kvinderne i dag står i, og hvilke strategier de har for at få gen-
nemført reel ligestillingmellem kønnene.

Til sidst diskuteredes hvorledes forskningen i arbejderkvindernes vilkår
kan fremmes, og hvorledes samarbejdet mellem arbejderbevægelsenog for-
skerne kan styrkes.

Der vil blive udgivet en rapport med oplæggene fra konferencen.

Anette Eklund Hansen
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Pressemeddelelse

International Association of Labour History lnstitutions (IALHI)har blandt sine

medlemmer alle store vestlige biblioteker, arkiver, dokumentations- og forsk-

ningscentre omkring de faglige og politiske bevægelser til venstre for midten

såvel som de akademiske institutioner, der specialisere sig om arbejderbevæ-

gelsens historie og teori.

På sin 2l. årligekonference fra den 29.-3I. august |990 i Helsinki vedtog or-

ganisationen nedenstående resolutioner:

Om arbejderbevægelsens arkiver og de politiske forandringer
i Østeuropa.

Den senere tids politiske forandringer i Østeuropa har pågodt og ondt haft af-

gørende indflydelse påarbejderbevægelsensarkivers og bibliotekers tilværelse

såvel i Øst som i Vest. Nye institutioner er opstået,gamle har lukket dørene

eller står midt i en fundamental omstrukturering.
Selvom nogle af disse udviklinger er meget lykkelige, består der en virkelig

fare for, at de i visse tilfælde vil medføre, at dokumenter, der ikke blot er af

vital betydning for social- og konomihistorikere, men som også udgør en in-

tegral del af den europæiske kulturs historie, vil forsvinde eller blive destrue-
ret.

l lyset heraf appellerer IALHI

-- til alle relevante akademiske, politiske og statslige institutioner om at tage
alle tænkelige forholdsregler for at forhindre tab af denne karakter og at

opretholde helheden i de samlinger, som ofte er blevet etableret med stor

omhu;

- til alle IALHI-medlemmer om at give al mulig støtte til de berrte arkiver

og biblioteker for at bevare arbejderbevægelsenslitterære arv og gøre den

tilgængeligfor forskere fra hele verden;

- til alle arbejderbevægelsensbiblioteker og arkiver i Østeuropa om at til-
slutte sig IALHI for bedre at kunne fremme deres interesser i en intema-
tional sammenhæng.

Om videreførelsen af Marx-Engels Gesamtausgabe
IALHI imødeser med forventning etableringen af »Internationale Marx-Engels
Stiftung«,Amsterdam. som fremtidig udgiver af Marx-Engels Gesamtausgabe
(MEGA), idet IALHI anser en komplet historisk-kritisk udgave af Karl Marx' og
Friedrich Engels' arbejder for at være af den største betydning for arbejderbe-
vægelsens historie.

Yderligere oplysninger fås hos jaap Kloosterman, sekretær for IALHI.

c/o IISG, Cruquiusweg 3I, NL-I0l9 ATAmsterdam
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SPØRGESKEMA

Arbejderhistorie
ArbejderbevægelsensBibliotek og Arkiv

Rejsbygade 1

1759 København V

»Arbejderhistorie«vil med dette spørgeskemasøge at skabe et overka over

den forskning i arbejderbevægelsenshistorie, som finder sted for øjeblikket.
Derved muliggøres en kontakt mellem folk, der arbejder med beslægtede
enmer, 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, monograñetc.)

HVORNÅR PÅBEGYNDTES OG FORVENTES PROJEKTET

AFSLU'ITET



ADRESSEFORTEGNELSE FOR BESTYRELSES-, REDAKTION S-

0G FASTE UDVALGSMEDLEMMER I SFAH, marts 1990

SFAH, Rejshygade 1, 1759 København V, 31 24 15 22

Bestyrelsesmedlemmer
Henning Grelle (formand), Olesvej 9, 2830 Virum ..................................... ..42 85 33 38

Anette Eklund Hansen, Kirkebjergallé156, 2600 Glostrup . . . . . . . . . . ..42 45 04 16

Anna-Birte Ravn, Gertrud Rask Vej 118, 9210 Aalborg SØ . .... ..98 14 64 24

Bent V. Rønne, Kvintusallé 7/19, 2300 København S . . . . . . . . . . . . . . . . . ..31 59 89 66

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, Moseskrænten 26, 2860 Søborg . . . . . . . . . . . . . . ..31 67 70 28

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, Lindehøjen5, 2720 Vanløse .................... ..31 74 63 33

Hannelene 'Ibft Jensen, Dronningensvej 23, 2000 Kbh. F. . . . . . . . . . . . . . ..31 87 49 96

Hilda Rømer, Ny Munkegade 70,2, 8000 Århus C ......................... ..86 12 89 07

Anette Eklund Hansen, Kirkebjergallé156, 2600 Glostrup ...................... ..42 45 04 16

Marianne Rostgaard, Geskevej 28, 9000 Aalborg ....................................... ..98 18 29 61

Arbejderhistorie
Gerd Callesen, 'Ibglgårdsvej341,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

Inkalhistorieudvulg
Hilda Rømer, (5.0.)
Erik Bartram Jensen, Slesviggade 17, st., 8000 Viborg ............................. ..86 62 96 02
Bent V. Rønne, Kvintusallé 7/19, 2300 København S . . . . . . . . . . . . . ..31 59 89 66
John Hansen, Nygade 3, 5500 Middelfart .................................................... ..64 41 00 81

Svend-ÅgeAndersen (5.0)
Margaret Nielsen (3.0)
Anette Vasström, Havremarken 10, 3060 Espergærde .............................. ..42 23 16 10

Udvalget for international arbejderhistorle
Uffe Jakobsen, Ryesgade 74, 4., 2100 København Ø .................................. ..31 39 98 89
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