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Knud Aundorf og Søren Federspiel

J acquette Liliencrantz, færd mod Louis Pio

Ved en omordning af Chicago konsulats arkiv i 1989 er der

fundet en hel del materiale til belysningaf forholdet mellem

Jacquette Liljencrantz og Louis Pio. Forfatterne kommer her

med den foreløbigsidste opdateringaf historien.

Historien om Louis Pio og Jacquette Liljencrantz begyndte for mere end

100 år siden, alligevel er det sidste ord om dem ikke sagt og bliver det næp-

pe heller foreløbig.
Nyt materiale dukker stadig op. Korrespondance, der i 1989 er (gen)fun-

det i New Yorks konsulatsarkiv, dokumenterer politiinspektørHertz, rolle

som »Udvandringsagent«.Breve, der i årevis har været anset for tabte, ka-

ster nyt lys over forholdet mellem Louis Pio og Jacquette Liljencrantz og

bringer yderligere dokumentarisk bevis for politiets bestikkelse af Pio.

Omordningen og ompakningen af Chicago konsulatsarkiv 1858-1927 har

afsløret, at alle breve, der er indgåettil det danske konsulat i New York i

perioden 1871-1893,ved en fejltagelse i 1918 er blevet indlagt i Chicago-arki-
vet. Disse tusinder af breve fra myndigheder og privatpersoner er for tiden

under registrering og vil i løbet af 1991 blive ort tilgængeligeved udgivel-
sen af en egentlig brevskriverregistrant. Det kan allerede konstateres, at en

del af materialet vedrører Pio og Geleff, og der er begrundet formodning
om, at yderligere materiale vil dukke op om de to danske socialisters virke i

Amerika.

Ved den foreløbigeomordning af arkivet er der ligeledes fundet breve fra

J acquette Liljencrantz vedrørende det økonomiske mellemværende med

Pio. Desværre er arkivet endnu i en sådan forfatning, at det ikke vil være

muligt at lede efter konkrete breve eller sager, men det er ikke usandsynligt,
at der vil dukke materiale op med relevans for arbejderhistorien. Det vil bli-

ve meddelt hér, efterhånden som arbejdet skrider frem.

De fundne Liljencrantz-breve viser baronessens utrætteligekamp for at

inddrive sin fordring på Pio. Enkelte breve i ABA bidrager til en del af hi-

storien, mens brevene fra New York-arkivet viser, at J aoquette Liljencrantz
helt frem til Pios død i 1894 bombarderede konsulen i New York med gen-

tagne anmodninger om støtte i færden mod »Skurken Pio«, som hun i 1878

kaldte ham i et brev til den fyrede bogtrykker på Social-Demokraten, I.

Henriksen. I det følgende skal vi følge J acquettes færd mod Louis.
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Indledning
Louis Pio regnes almindeligvis for grundlæggeraf den organiserede arbej-
derbevægelse i Danmark. Som sådan har hans person og virksomhed været

genstand for særligopmærksomhed.
Den mystik han omgav sig med i begyndelsen øgede kun interessen. Da

han trådte offentligt frem vakte hans synspunkter furore og hans succes som

organisator begejstring og bekymring. Pio blev så kontroversiel en person, at

myndighederne så sig nødsaget til at sætte ham bag lås og slå. Karrieren

som arbejderleder blev kort -

og tiden i fængslet lang! Det gjorde ham til

noget nær martyr.
Pios genkomst på den politiske scene efter fængselsopholdetog især hans

sortie, blev ikke mindre dramatisk end hans entre. I anden omgang kom

han i modvind i bevægelsen, og satte sig i gæld til en adelig frøken, der

mente at være hans udkårne. Senere lod han sig bestikke og tog som en an-

den »Emil« flugten til Amerika. Der er stof nok til flere ugebladsnoveller.
De er aldrig blevet skrevet, muligvis fordi emnet var og på sin vis hele tiden

har været politisk sprængfarligt.Det er måske også grunden til, at der kun

er skrevet én biografi om Pio, nemlig Jens Engberg: Til arbejdet! Liv eller

død! Louis Pio og arbejderbevægelsen (1979). Den står som afrunding på
1970”ernes fornyede interesse for Pio og arbejderbevægelsen.Interessen be-

gyndte med Claus Larsens artikel: Louis Pio, baggrund og udvikling 1868-

1871 i Årbogfor arbejderbevægelsens historie nr. 2, 1972 og blev fulgt af fle-

re specialeathandlinger og artikler. Jacquette Liljencrantz er nærmest

ukendt i sammenligning med Pio, og modsat ham er hun en perifer ñgur i

den tidlige arbejderbevægelse.Som person har hun imidlertid flere træk til

fælles med ham. Hun kom udefra til arbejderbevægelsen,var intellektuel,
dertil baronesse og svensk. Som han var hun excentrisk, kamplysten, stillede

sig på de undertryktes side, agiterede, ofrede sig for sagen og led til slut ne-

derlag. Og som han gav hun sin harme luft i selvbiografiske skitser. Som

kvinde havde hun endnu flere odds imod sig end Pio.

Den svenske historiker Ture Nerman har tegnet en biografisk skitse af

J acquette Liljencrantz på grundlag af hendes upublicerede erindringer: J ac-

quette Liljencrantz. Ett romantisk kvinnoöde (1965). I Danmark er hun ikke

biograferet selvstændigt,men findes omtalt i forbindelse med Pio hos Jens

Engberg og andre. Endvidere behandles hun i sammenhængmed oppositio-
nen i arbejderbevægelsen i slutningen af 1870'erne, hos Erik Strange Peter-

sen i artiklerne Socialdemokratiets gennembrudsvalg 1884, i ABAs Årsskrift
1984 og Fra Internationale til Socialdemolcratisk Forbund, i Arbejderhisto-
rie 9, 1977.

Den løsladte socialist

I april 1875 blev den 34 årigeLouis Pio, løjtnant af reserven, postskriver og

socialistleder, løsladt fra fængslet, nedbrudt på legeme, men ikke på sjæl.
Snart tog han fat igen, hvor han slap med opbygningen af dansk arbejderbe-
vægelse. Men der var løbet meget vand i stranden siden hin nat i maj 1872,
da han blev arresteret. Først og fremmest eksisterede Internationale ikke
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Jacquette Liljencrantz
tegnet af Djalmer Chri-

stoffersen i 1915. ABA.

mere. Den lille danske afdeling var blevet forbudt, og den store Intematio-

nale var gået i opløsningefter generalrådetsoverflytning til New York. En

af de første opgaver, Pio tog fat på, var at genskabe de internationale for-

bindelser og reorganisere bevægelsen i Danmark. Det blev til Gimlekon-

gressen, Socialdemokratiets første, i pinsedagene i juni 1876 og to uden-

landsrejser. I juni/juli 1875 opholdt Pio sig i Tyskland, hvor han traf ledende

tyske socialdemokrater og samtidig rekreerede sig. Et års tid senere i maj
1876 opsøgte han sine to forbilleder, Marx og Engels, i London. Med dem

drøftede han muligheden af at genrejse Internationale. De to gamle inter-

nationalister var skeptiske, og den unge danskers planer vakte ingen begej-
string. Det var en desillusioneret Pio, der efter 14 dage i England vendte

hjem til Gimlekongressen. Den blev en tvivlsom opmuntring oven på skuf-

felsen i London. Marx var blevet inviteret, men kom ikke, og på kongressen
lød åbenlyskritik af Pio. I 1876 var dansk arbejderbevægelseikke den jom-
fruelige klump ler, Pio i 1871 kunne forme i sit billede. Alligevel blev han

valgt enstemmigt til formand, men ikke til Stormester, som han havde øn-

sket. De beføjelser over parti, fagforeninger og presse, han fik, blev mindre

vidtgående,end han selv havde lagt op til. De var dog ganske omfattende

endda, og skulle benyttes til en ny offensiv. Politisk og økonomisk synes ti-
den at være med ham. Midt i 1870'erne kunne bevægelsenmønstre op mod.
10.000 medlemmer og de økonomiske konjunkturer havde ikke stået bedre.
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Et af de vigtigste virkemidler var pressen. Den erfaring havde Pio allerede

gjort i 1871/72. Derfor satsede han på at styrke Social-Demokraten. Sidetal-

let, oplaget og bladets horisont skulle udvides, ligesom det skulle have mere

bid.

I juni 1875 havde han, Brix og Geleff, det gamle ledertriumvirat, fået

brugsretten over Social-Demokraten, der ejedes af den samlede arbejderbe-
vægelse. I praksis blev Pio redaktør af bladet, hvis indhold tydeligt kom til

at bære præg af hans hvasse pen. Tonen blev mere agitatorisk pågående,og

det internationale udsyn, der prægede bladet i 1871/72, vendte tilbage. Op-
lagstallet voksede da også,indtil krisen i 1876/77. Men det var ikke kun flag-
skibet, der blev rigget og gik for fulde sejl. I Social-Demokratens kølvand

søsattes et par mindre fartøjer. Brix's satiriske ugeblad, Ravnen, kom på ga-
den fra april 1876. Det var populært og blev noget af en kassesucces. Maa-

nedsblad for det socialdemokratiske Arbejderparti udkom fra juli 1876. Bla-

det var seriøst, et slags teoretisk organ med længere informative artikler

især om internationale forhold. Det blev ingen sællert! Fra januar til marts

1877 udkom Folkeviljen, som organ for Pios udvandringsprojekt. Det hen-

vendte sig til den kreds af meningsfæller,der var besluttet på at følge Pio i

emigration.
I sommeren 1876 var Social-Demokratens oplagstal stadig for opadgåen-

de. Det gav Pio blod på tanden til en satsning, der skulle gøre bladet billige-
re. For egen regning bestilte han en ny hurtiggåendetrykkerimaskine i

Hamborg, pris 30.000 kr. Det var en formue, hverken Pio eller bevægelsen
rådede over. Men fra overskuddet på Ravnen ville Brix skyde et par tusinde

ind. Jacquette Liljencrantz, der på Gimlekongressen var blevet valgt ind i

hovedbestyrelsen, var god for yderligere nogle tusinde. Resten måtte maski-

nen tjene ind selv.

Borgerinde Liljencrantz
Jacquette Liljencrantz var en kvinde, der tidligt stod på egne ben. Den yd-
myge, underordnede stilling, som var de fleste medsøstres lod i 1870'emes

mandsdominerende samfund, kunne hun ikke affinde sig med.

Hun blev en oprørerske, der især vendte sig mod undertrykkelsen af

kvinderne. Født i Stockholm den 4. februar 1845 som datter af overhof-

marskal, senere landshøvding,grev Gustaf Fredrik Liljencrantz, tilhørte hun

den svenske højadel.Tidligt orde hun op med familien og den dystre pie-
tisme, der herskede i hjemmet. Som lille havde hun lidt et dybt savn da mo-

deren døde, og 24 år gammel flygtede hun i april 1869 fra Stockholm efter

faderens død. Tabet af ham var en ulykke for Jacquette, der blev prisgivet
sine ældre brødres forgodtbefindende. Familien satte himmel og jord i be-

vægelse for at hindre flugten, der gik til København, men intet kunne stop-

pe J acquette.
Den danske hovedstad var som en befrielse. Hun indlogerede sig i Ny-

havn på Schows pensionat, der søgtes af svenske og norske rejsende. I 1872

kom en norsk familie, Gjerding, til pensionatet. Jacquette blev indtaget i

den unge Anton Gjerding, der skulle studere medicin i København. Sympa-
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tien var gensidig og de unge mødtes i hemmelighed - på Jacquettes værelse!
Ni måneder senere høstede de frugten af deres kærlighed,eller rettere sagt
J acquette orde. Anton ville ikke vide af noget barn, og den 7. januar 1873

forlod Jacquette København for at føde om ikke i dølgsmålså i udlandet.
Cannes var målet.

I sin fortvivlelse havde Jacquette fået overtalt pensionatsværten, Schow,
til at ledsage sig på rejsen, og de ankom 1. februar til Cannes. Et par måne-
der blev brugt til sight seeing i Sydfrankrig og Schweiz, hvorefter turen gik
til Heidelberg. I den gamle universitetsby fødte »fru Antonsen«, som J aequ-
ette kaldte sig, den 18. april 1873 »lille Anton«.

Under sin udlændighedhavde hun definitivt besluttet sig for at sætte bar-
net i pleje. Hun og Anton holdt stadig af hinanden, og hvis barnet ikke var

der, kunne alt måske blive godt igen. En strålende forårsdagi maj forlod

Jacquette Heidelberg og »lille Anton« - tung om hjertet og i dyb vildrede
med sig selv. Da hun et par måneder senere iik meddelelsen om barnets

død, blev hun fortvivlet. Fødslen havde svækket hende fysisk, beslutningen
om at forlade barnet nagede hende, og da hun hørte om »lille Antons« død,
brød hun sammen.

Under Schows beskyttende vinger besøgte de en række tyske kurbyer.
Rekreationen og rejsekammeratens omsorg bragte Jacquette til hægteme
igen, men først et år senere i maj 1874 havde hun samlet sig til at opsøge
Anton. Han boede ikke længere i Nyhavn, men hos sin velhavende familie i

Kristiania/Oslo. Tiylleriet mellem dem fra tiden i København kom ikke igen.
Deres møde endte i et opgør. Rollen som den forsmåede elskerinde og for-

ladte mor passede ikke J acquette.
Den iltre baronesse indledte en offentlig fejde mod Anton Gjerding og

hans familie, stik imod al sund fornuft i datidens samfund. Hun drog på op-

læsningsturnei Norge og Sverige. Deklamerede digte -

egne og andres -

og
talte om kvinden og hendes stilling i samfundet og over for manden. Den

offentlige fremtræden bragte Jacquette i forbindelse med kvindesagsfor-
kæmpere, som den norske Hansteen, og andre kritikere af den bestående

orden. Det blev indledningen til et livslangt engagement som forkæmperfor

kvindernes rettigheder og særlig den ugifte mors og det uægte barns stilling.
En af hendes forbindelser gik til de danske socialister, tidens medst yder-
liggåendesamfundskritikere. Samfundsomstyrtere kaldte nogle dem. For-

bindelsen blev knyttet på en lidt snørklet måde.

I efteråret 1875, under en foredragstume i Sverige, traf Jacquette i Upp-
sala redaktøren for byens frisindede avis. Han havde i nogen tid forinden

været i København, hvor han på en Sporvogn havde gjort bekendtskab med

ingen ringere end Louis Pio. Han forærede den svenske kollega flere numre

af Social-Demokraten, som denne nu viste til Jacquette, der kastede sig
over bladet

»... med en opmærksomhed, som snart gik over til begejstring. Her fandt

jeg endelig, hvad jeg så længe forgæves havde søgt: en bestemt opposition
mod det rådne, bomerte bestående samfund, dette samfund, som jeg ha-
dede og afskyede så hjerteligt! Her så jeg på hver spalte et glødende for-



svar for de undertrykte og forurettede i samfundet. Især var der en artikel

om kvindesagen, som greb mig. Den mand, som ledede dette blad, den

mand, der talte således de fortryktes sag, han måtte være en ny Messias.

Jeg ville rejse til København og tale med ham, og hvis, som jeg antog, han

forlangte kvindens ubetingede ligestillelse med manden, så ville jeg ind-

træde i socialisternes rækker.«1

Jacquette bliver socialist

Som sagt så gjort. I november 1875 drog J aoquette igen til København, den-

ne gang for at blive socialist. Hun havde en lille arv, stor nok til at leve af

indtil videre. Ankommet til København opsøgte hun Pio og opdagede, at

det ikke alene var hans artikler, der henførte hende.

Social-Demokraten havde til huse ude på Nørrebro, i Ravnsborggade
over en baggård.Redaktionskontoret var to små værelser, hvor Jacquette
mødte Anton Mundberg, »en tumpet udseende mand« og Povl Geleff, »en

lille undersætsig mand«. Kontrasten var stor til den tredie, »som ved min

indtrædelse rejste sig og bukkede elegant och gentlemanlike. Det var ham.

Den første danske socialistiske agitator. Arbejdernes gud. Storborgernes
skræk. Manden med den stolte helteskikkelse, det varmtfølende hjerte, men

det alt for letbevægeligesind - Louis Pio.«2

J acquette gik lige til sagen og spurgte, hvordan socialisteme stillede sig til

kvindespørgsmålet.Pio svarede tilfredsstillende - at de anerkendte kvinder-

nes fulde ligeberettigelse -

og Jacquette erklærede på stedet, at hun ville

være socialist og medlem af partiet. Da hun senere på dagen gik hjem, hav-

de livet forandret sig for hende som ved et trylleslag:
»Fra mit 13. år havde jeg forlangt ligeberettigelse for kvinden, men den-

gang aldrig mødt andet svar på mit forlangende end latter eller bebrejdel-
ser for min ukvindelighed. Vel var tiden gået noget fremad siden da, men

dog havde jeg endnu aldrig fundet nogen, som havde samme standpunkt
som jeg i det spørgsmål.Men nu var manden fundet, og nu skulle jeg som

hans kampfælle indrulleres i socialisternes rækker, kæmpe på liv og død

for indførelsen af et nyt samfund, hvor kvindens ret ikke skulle blive trådt

under fødder. Jeg svimlede næsten ved tanken på en sådan lykke. Jeg hav-

de lidt så grusomt ikke blot personlig, men også ved at høre om andre

kvinders lidelser.«3

Fra da af var J acquette socialist med liv og sjæl og blev aktiv i dansk arbej-
derbevægelse. Til en begyndelse skrev hun i Social-Demokraten under

mærket »Medea« - den hævnende furie i Euripides klassiske tragedie. Fra

februar 1876 kom en række artikler om kvindespørgsmålet,som hun året ef-

ter udgav i pjecen »Den ugifte Kvindes juridiske Stilling«.
Skriftet afspejler hendes egen situation, men har også almen gyldighed.

Den overlast hun havde lidt som følge af sin forbindelse med Anton Gjer-
ding kunne Jacquette ikke glemme. Optændt af harme ville hun advare an-

dre mod at komme i samme situation. Det blev til slqiftet »Stud. med. An-

ton Gjerdings Forhold til Baronesse J .L. Fremstillet af hende selv«, der lige-
ledes udkom 1877 -i flere variationer.

Skriftet vidner om en dyb trang til retfærdighed,men også om en form
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for stædig hævngerrighed.Hun kunne ikke helt slippe Anton, men især

kunne hun ikke forlige sig med det tomrum samfundsmæssigtog juridisk
hun pludselig befandt sig i som vordende mor til et uægte barn. Hun ville

delagtiggøreandre kvinder i den nærmest retsløse tilstand, de kunne havne

i, dels for at advare, dels for at mane til oprør mod urimelige tilstande.
I sine artikler og skrifterne trådte J acquette offentligt frem med sin priva-

te historie. Men det var ikke bekendelseslitteratur i vor moderne forstand

endsige et skriftemål eller den form for offentlig afbigt som visse religiøse
kredse praktiserede i samtiden.

Jacquette var oprørt, hun tog et konkret udgangspukt og var meget direk-
te i sin agitation. Det gjorde, at hun blev forstået. Lidelsesfælleme så op til

hende, modstanderne hylede hende ud. Hun formulerede i en vis forstand
en eksisterende kollektiv bevidsthed.
Foråret 1876 holdt hun foredrag i Helsingør om betingelserne for kvin-

dernes frigørelse.Teatersalen var fuld og alt gik stille og roligt indtil afslut-

ningen, da Jacquette fremhævede, at kun Socialdemokratiet gik ind for
kvindens virkelige frigørelse.
»I samme øjeblik, som jeg udtalte disse ord, slog hele teatret en skralden-
de latter op. Det var som om man havde trukket i en snor, hele forsamlin-

gen brølede forrnelig af latter Ja, sådan var det at være socialistisk agita-
tor dengang.«4

Karriere i arbejderbevægelsen
Virksomhed'som skribent og agitator bragte Jacquette ind i organisatorisk
arbejde. Hun orde karriere i arbejderbevægelsenog blev i maj 1876 for-
mandinde for Den fn' kvindelige Forening, som hun fik tilsluttet Fagforenin-
gernes Centralbestyrelse.

Det vakte en del murren, formelt var der ikke tale om en fagforening, og
mange mente, at kvinderne ikke havde noget at gøre i foreningslivet, de
skulle værsgo holde sig hjemme. Samme mening havde J acquettes familie. I

sin begejstring skrev hun til svogeren. De havde stået på god fod i sin tid,
men det var forbi nu. Han svarede:

»Dit valg til præsident i den latterlige kvindeforening kan ikke andet end

dybt smerte mig, da det beviser, at du rimeligvis er den galeste af alle fore-

ningens gale kvindemenneskemë

J acquette lod sig ikke anfægte,men fortsatte sin færd. Hendes dygtighed og

gåpåmodførte hende ind i Socialdemokratiets første hovedbestyrelse, valgt
på Gimlekongressen, hvor hun støttede Pio. De trak på samme hammel i

kampen for kvindernes frigørelse.
Karrieren i arbejderbevægelsenblev imidlertid kort. Allerede på den føl-

gende kongres, Købmagergade-kongressenijuli 1877, blev hun udelukket på
grund af sin tilknytning til oppositionen, de såkaldte pionister.
Afgørende for hendes stilling i arbejderbevægelsenvar forholdet til Pio.

Var det fra starten indviklet, blev det fra efteråret 1876 yderligere komplice-
ret af det lån,hun ydede Pio og hans avis.



Lånet

De lån til udbetaling på trykkerimaskinen, Pio havde udsigt til, forsvandt

som dug for solen, og da maskinen lå på toldboden i København klar til op-

stilling, havde han end ikke råd til at betale tolden.

Først trak Brix sit tilsagn tilbage. Han var blevet arresteret i september
1876, denne gang for sine artikler i Ravnen. Siden meldte baronessen hus

forbi. Hendes sagfører havde frarådet hende at sætte resterne af arven,

6.000 kr., på højkant i et så tvivlsomt foretagende som et socialistisk blad.

Fagforeningeme var heller ikke villige.
De første afdrag skulle betales, ellers gik maskinen retur, men Pio var

blank. Han havde handlet på egen hånd og måtte selv redde sig ud af sup-

pedasen.
I sidste øjeblik lykkedes det ham alligevel at overtale Jacquette til et lån,

men kun på 2000 kr. og kun på betingelser. Han måtte skrive under på en

veksel med 3 måneders løbetid og ansætte hende ved bladet med 6 måne-

ders opsigelse. Den ugifte 31 årigemor vidste nok, hvad hun ville. Løfter og

søde 0rd var ikke længere nok. Vekslen udløb den 27. januar 1877.

Pio vidste også, hvad han ville. I de tre måneder vekslen løb arbejdede
han febrilsk på at få bladprojektet til at løbe rundt.

I begyndelsen gik det godt, et par fagforeninger havde også indvilget i at

skyde penge i bladet. Sidetallet blev udvidet og indholdet bedre, men kon-

junktureme var ham imod. Det blev klart i december 1876, da abonnenteme

faldt fra på stribe. En arbejderfamilie havde ikke længere råd til at holde

avis. Pio redigerede og skrev selv hovedparten af artiklerne 0g agiterede
ihærdigt for internationalt samarbejde både i Social-Demokraten og Maa-

nedsbladet. Engagementet på den internationale front var usvækket, men

hans forsøg på at knytte en direkte forbindelse til de engelske 'Iiade Unions

mislykkedes.
De følere Pio havde haft ude til den internationale kongres i Bern stran-

dede ligeledes - på ideologiske modsætninger.Det blev også klart i decem-

ber 1876, og nu var der kun en månedstid tilbage til, at vekslen forfaldt. Net-

op som det hele syntes at ramle sammen over hovedet på Pio, kom en ud-

strakt hånd,men fra en noget tvivlsom kant.

Den 12. december lod politidirektørHertz Pio kalde. Ihukommende Brix,

fornyede indespærring, anede Pio, at enden var nær. Det var den, men på
en helt anden måde end han havde forestillet sig. Det var ikke fængslet,
Hertz stillede Pio i udsigt, men penge. Han kunne ikke tro sine egne øren,

ville politiet betale afdragene på maskinen. Nej, pengene var ikke tiltænkt

bladet, men Pio selv og hans kumpaner i ledelsen af arbejderbevægelsen.
Betingelsen var, at han og hele banden forsvandt til Amerika.

Da den rette sammenhæng gik op for Pio, fik han betænkeligheder.Han

afslog definitivt at medvirke til at likvidere bladet, men Hertz* plan kunne

på næsten djævelskvis passes ind i emigrationsprojektet. Det gav en ny di-

mension på hele elendigheden.



Emigmtionsprojektet
Fra foråret 1876 havde Pio gået med planer om en organiseret udvandring _

til Amerika. Det ville tage lidt af presset, som den stigende arbejdsløshed
lagde på bevægelsen.I juli 1876 afrejste Geleff til USA. Mulighederne skulle
sonderes for at grundlægge en socialistisk koloni i Guds eget land. I Social-

Demokratens rejseberetning kunne man følge Geleffs rute, der førte gen-
nem flere danske/skandinaviske områder særlig i Kansas.

Efter hjemkomsten drog Geleff på agitationsturne. I januar og februar

gik turen fra Kolding op langs den jyske østkyst,med foredrag om Amerika

og udvandringsprojektet. I København afholdtes et folkemøde 5. februar på
Fælleden med b1.a. Pio som taler. De 15.000 deltagere krævede foranstalt-

ninger mod arbejdsløsheden,herunder at myndighederne bevilgede 200.000
kr. til udvandring.

Samtidig indbød Pio til deltagelse i anlægget af en koloni i Nordamerika

og Social-Demokraten bragte i februar føljetonen: »Kansas Efter forskelli-

ge rejseberetninger ved Louis Pio«.

Partiets hovedbestyrelse havde i januar konstitueret sig som udvandrings-
kontor, og flere var allerede indtegnet. Udvandringssagen havde således

stået på tapetet i nogen tid, men projektet blev intensiveret efter Pios første
kontakt med politiet midt i december 1876.

J acquettes penge

Jacquettes veksel fik Pio fornyet uden de store problemer den 27. januar, og
dertil ydede hun ham et mindre lån. Vekslens løbetid var denne gang kun to

måneder. Udvandringsprojektet havde gjort J acquette forsigtig, men af flere

grunde ville hun nødig se Pio forsvinde over Atlanten. Sin mistanke fik hun

bestyrket en månedstid senere, hvor det forlød:

»at Pio inden kort tid ville »stikke af« uden at betale den store gæld, han

havde stiftet og tage sit fruentimrner og hendes barn med.«'3

Jacquette forelagde Pio de ubehagelige oplysninger, men han affærdigede
dem som pure løgn - hvor kunne hun dog tro på den slags, ville hun stå der

og fomærme ham - Pio? Brødebetynget gik Jacquette igen efter at have

fået tilgivelse,men forholdet mellem dem var blevet køligere.
Tiden for vekslens forfaldsdato, 27. marts, nærmede sig, men inden den

indtraf var Pio påvej til Amerika. Den 23. marts afrejste han i dyb hemme-

lighed, i hvert fald var hans partifælleruvidende om datoen.

Politiets penge
For myndighederne var afrejsedatoen ingen hemmelighed.Den tidligeremi-
nister A.F. Krieger skrev i sin dagbog den 23. marts 1877:

»Bio og Geleff forsvinder i dag til Amerika. I går aftes gaves sidste hen-
stand med regnskabets aflæggelse.Det siges at politiet har skaffet dem rej-
sepenge (Ruben - Burmeister-Wain), Pio 20.000 kr., G. 10.000 kr.«.

Krieger antyder, at det ganske betragtelige beløb stammer fra to af tidens

førende københavnske industrivirksomheder. Rubens bomuldsvæverier på
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Frederiksberg var grundlagt 1854 og beskæftigede i 1872 op til 300 arbejde-
re, fortrinsvis kvinder. Burmeister & Wain på Christianshavn var grundlagt
1846 og beskæftigede 960 arbejdere i 1872.

Politünspektør Martin Hertz

Politiet stod som fomridler af pengene med politiinspektørHertz i en cen-

tral rolle. Martin Hertz drev i tilknytning til sit borgerlige hverv en mere lys-

sky forretning med at fragte forbrydere og andre uønskede elementer over

Atlanten. I 1874 havde denne trafik forårsageten mindre diplomatisk krise

mellem Washington og København. Udenrigsministeriet følte sig i februar

1875 foranlediget til at fastslå, at »de danske autoriteter ikke gav sig af med

at sende forbrydere til Amerika«. Det kunne vel være sket, skrev Udenrigs-
ministeriet videre, at politiet, når en person efter udstået straf frivilligt hav-

de bestemt sig til at forlade Danmark, ved pengeunderstøttelse»havde bi-

draget til beslutningens iværksættelse, men at den kongelige regering, for

ikke at udsætte sådanne personer for ved deres ankomst til en amerikansk

havn at blive sendte tilbage, har truffen foranstaltning til, at politiautorite-
terne end ikke på den angivne indirekte måde, yde deres bistand til de om-

handlede personers rejse«.7
Udenrigsministeriet havde således dels afvist de amerikanske myndighe-

ders beskyldninger, dels medgivet, at der var et vist hold i dem. Men mini-

steriets erklæring var også et forbud til politiet mod at yde økonomisk bi-

stand eller på anden måde medvirke til forbrydere og andre uønskede per-
soners udvandring. Til trods herfor så fortsatte politiinspektørHertz frejdigt
denne trafik - med eller uden officiel accept. Igennem 1870,erne og helt

frem til sin død i 1879 brewekslede Hertz fortroligt og på sit private brevpa-
pir med konsulatssekretær Thomas Schmidt i New York om bistand til løs-

ladte forbrydere, der var påvej til Amerika.

Martin Hertz har således i sin dobbeltrolle som politiinspektørog udvan-

dringsagent med flere årserfaringxbagsig kunnet ekspedere ogsåde to poli-
tiske forbrydere Pio og Geleff afsted på-en behændig og diskret måde. I

hvert fald anede de amerikanske myndigheder ikke uråd.

Planen som Hertz havde aftalt med Pio var, at han skulle have udbetalt

5.000 kr. ved afrejsen fra Danmark og 5.000 kr. tre måneder senere i St.

Louis. Derudover vinkede yderligere 10.000 kr., hvis han kunne få partile-
delsen til at følge sig og likvidere bladet. De sidste betingelser kunne og ville

Pio ikke opfylde.
I dagene forud for afrejsen blev konsulatet i New York informeret. Den

19. marts 1877 skrev Hertz til Thomas Schmidt i New York og bad ham »om

at udbetale medfølgendePrivatbankens anvisning i pålydende:5.000 kroner

til den herre, der efter aftale med mig, måtte henvende sig til Dem og opgi-
ve mærket: »Sent er ikke for silde««.a

Den 21. marts meddelte Hertz Th. Schmidt, at Geleff skulle have udbetalt

7 1.500 kr., og samme dag gav Pio en fuldmagt til Geleff, så han kunne hæve

1000 kr. hos Schmidt i New York af de 5.000 kr. Pio skulle have.

Ankommet til New York sendte Pio sin sekretær A.W. Hansen, kaldet
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Sorte Hansen, til det danske konsulat, hvor han hos Schmidt den 13. april
hævede 1.113 dollars og 13 cents svarende til 4.000 h. Løsenet var »Sent er

ikke for silde«.

I USA kølncdes forholdet mellem Pio og Geleff ikke mindst som følge af

pengespørgsmålet.Geleff følte sig snydt og udgav i Chicago pjecen: »Den
rene og skære sandhed om Louis Pio og mig selv«, hvor han skældte Pio
huden fuld.

Reaktionen på flugten til Amerika

For den borgerlige offentlighed var Pios afrejse gefundenes Pressen. Side

op og side ned blev stormesteren hængt ud til spot og spe. Smædeviser og
satiriske tegninger prydede avisernes forsider i dagene efter den 23. marts

1877. Det var, hvad man kunne vente, men også flere af Pios politiske ven-

ner eller tidligere venner var parate til at falde over ham.

Augusta Jørgensen,
som Louis Pio giftede
sig med. Foto ABA.



J acquette lå politisk på linie med Pio, og det vedblev hun med, men øko-

nomisk og personligt havde hun en hel del i klemme. Det var en skuffelse

og et nederlag - endnu et - at Pio foretrak Augusta Jørgensen, fik et barn

med hende og giftede sig med hende. Det nederlag forvandt Jacquette al-

drig helt. Det blev den spore, der drev hende frem i forfølgelsen af sine

økonomiske krav på Pio.

Man aner et mønster i »Medea«s færd først mod Anton Gjerding siden

mod Louis Pio. Et mønster, hvori forsmået kærlighedbliver drivkraften i en

næsten uudslukkelig hævntørst og et oprør, der i lige grad retter sig mod de

elendige eksistensvilkår, et mandsdomineret samfund byder kvinder og sær-

ligt enlige mødre, som mod mere konkrete mål og navngivne mænd.
Der skulle gå et års tid efter Pios flugt, før Jacquette havde forvundet

chokket og samlet sig til »at åbne en kamp mod skurken Pio«, som hun

skrev til bogtrykker Henriksen den 2. februar 1878.9

Vilhelm Rasmussen,
som Jacquette Liljen-

crantz giftede sig
med. ABA.



Det var ikke kun vanskeligt at få penge ud af Pio, ogsåSocial-Demokra-

ten havde Jacquette et retligt krav på - på 50 kr. - det blev fra 1879 udbetalt

som naturalier i form af frieksemplarer af bladet.

I løbet af 1880'erne intensiverede hun indsatsen for at få pengene hjem.
Særlig efter giftermåletmed meningsfællenjournalist Vilhelm Rasmussen i

oktober 1884. De boede i Rådmandsgadepå det ydre Nørrebro, sad meget
småt i det og havde god brug for de penge J acquette havde retmæssigt krav

på. De breve hun sendte til Pio er formentlig gået tabt, og de hjalp som en

skrædder i helvede. Pios økonomiske situation var lige så elendig som Jac-

quettes.
11887 tabte hun tålmodighedenog tog skridt til at lade de amerikanske

myndigheder inddrage sine penge hos Pio. Gennem sin mand gav hun den

tidligere konsul, H. Krebs, fuldmagt til at repræsentere sig. Krebs fremstille-

de i et brev af 7. december sagen for den svenske konsul i Chicago Emil

Dreier og sluttede: »Jeg anmoder Dem derfor om, at De for en bedragen
kvindes skyld vil forelægge Pio vedlagte regning og forespørgepå hvilken

måde, han agter at afgøre denne gæld. Jeg kender hans stilling og lønnings-
forhold. Beløbet vil, af hensyn til den ikke store løn han nyder, blive modta-

get i mindre månedligeafdrag, dog ikke gerne under 10 dollars månedlig.«1°
Den mere officielt udseende henvendelse og truslen om at lade sagen gå

til inkasso fik Pio til at reagere. Han sendte i april 1888 et første -

og sidste
- afdrag på 10 dollars. Samtidig fremstillede han i et længere brev af 12. juni
1888 sagen, som han så den: »Frøken Liljencrantz, penge var, som jeg genta-
gende betydede hende før hun lånte dem ud, ikke lånte til mig personlig,
der havde indtægternok til at leve af, men til forretningen, bladet Penge-
ne blev da også skrevet ind i bøgerne og benyttet til de næste forfaldne pa-

pirveksler. Ikke en cent - eller en øre rettere - af disse penge er gået til mit

private brug, og da jeg forlod Danmark, tog jeg ikke en øre med af bladets

penge ...«”.

Det gav tilsyneladende Pio en vis frist. Først i august 1889 var Jacquette
igen på krigsstien. Hos den amerikanske konsul i KøbenhaVn havde hun

forhørt sig om Pios økonomi. »Han mente, at Pio nu sad i gode kår, og i et-

hvert tilfælde med lethed ville kunne præstere den ubetydelige afbetaling af

ti dollars om måneden ...« skrev hun til konsulen i Chicago, som hun også

gav sin version af sagen:
»... han /Pio/ fremsatte den mærkelige anskuelse, at han ikke behøver at

betale mig mit tilgodehavende fordi at han selv var blevet snydt af det

socialdemokratiske parti i Danmark, som havde sat sig i besiddelse af en del

ting, til hvilke han påstod sig at have ejendomsret. En sådan påstand er

imidlertid aldeles uholdbar. Har Pio beviselige fordringer på det socialisti-

ske parti her i Danmark, så må han søge sin ret ad lovens vej. Det er ligeså
ubeføjet, når han af den grund vil nægte mig mit tilgodehavende, som det

ville være, hvis jeg når en handlende præsenterer mig en regning på varer,

som jeg har taget hos ham, ville svare: »min gode mand! Henhold Dem til

hr. Louis Pio. Han skylder mig tretusinde kroner og førend jeg får disse tre-

tusinde kroner, kan jeg intet betalel.«12
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Den henvendelse var lige så frugtesløs som de foregående,men Jacquette
fulgte stadig Pios færd og den 26. juni 1892 skrev hun på ny et brev til kon-

sulen i Chicago: »Da jeg af bladene ser, at Louis Pio nu er blevet landagent
eller noget lignende, beder jeg Dem, hr. konsul, om De godhedsfuldt ville

erindre ham om den forpligtelse, han for 4 á 5 år siden indgik på Deres

kontor, om at ville betale mig 10 (ti) dollars om måneden som afdrag på den

gæld, hvori han står til mig. Som landagent tjener han jo godt, så det vil væ-

re ham en let sag.«13
Heller ikke denne gang fik Jacquette penge ud af Pio, men så længe Pio

var i live ville hun ikke opgive sin fordring på ham. Hendes økonomiske

laav fulgte ham bogstavelig talt til graven. I april 1894, 3 måneder før Pios

død, henvendte hun sig til »Det høje udenrigsministerium«med en samlet

fremstilling af sin sag.
Denne gang med sin egen fortvivlede situation som anledning:

»Jeg har for nogle måneder siden haft den tunge sorg at miste min mand,
hr. Vilhelm Rasmussen, redaktør af »Nordisk Handels-Tidende«, hvilket

blad efter hans død har måttet ophøre. Jeg har en søn på otte år at forsør-

ge og opdrage, og finder det derfor dobbelt tungt at være berøvet min i

forvejen ringe formue. En henvendelse direkte fra mig til hr. Pio vil intet

nytte, det har jeg allerede mange gange erfaret. Men hvis det høje ministe-

rium ville tage sagen i sin hånd, er jeg vis på, at den vil kunne føre til et

heldigt resultat«.“

Om det høje ministerium har reageret er uvist, døden indhentede Pio før
J acquette. På et hospital i Chicago døde han af tyfus den 8. juli 1894.

Dermed sluttede J acquettes færd mod den mand, der blev hendes skæb-

ne. Men hun opgav ikke sine økonomiske krav af den grund. De blev fortsat

rettet mod Socialdemokratiet, hvor hun heller ikke havde større held med

sig, men det er en anden historie.

J acquette Liljencrantz upublioerede erindringer, i ABA, s. 22.

Erindringer, ABA, s. 23.

Erindringer, ABA, s. 23.

Erindringer, ABA, s. 24 -

og kvindesagsforkæmper,kunne man tilføje.
Erindringer, ABA, s. 24.

Louis Pios færd s. 14.

Udenrigsministeriets arkiv.

Udenrigsministeriets arkiv. Konsulatet i New York, aflevering 1916,brevbøger1873-1895,
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Liljencrantz's arkiv, ABA.

Udenrigsministeriets arkiv. Konsulatet i Chicago, pk. 31.

Liljencrantzls arkiv, ABA.
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With the help of new material from consulate archives in Chicago
and New York, the authors draw a picture of two of the most co-

lourful personalities of the early labour movement in Denmark,
J acquette Liljenkrantz and Louis Pio. The relationship between the

two was complicated. At one time J aoquette Liljenkrantz lent Louis

Pio a sum of money in order to purchase a printing press for the

party newspaper »Social-Demokraten«. Later Louis Pio was bribed

by the police to emigrate to the USA. Jacquette Liljenkrantz never

got her money back. In vain she kept trying to make Louis Pio pay
until his death. But Louis Pio as well as the Social Demokratic Par-

ty refused to repay the debt.
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Erich Kundel

August Bebel 0g Pariser-kommuuen

Som Louis Pio erklærede sin -

og den begyndendedanske

arbejderbevægelses- solidaritet med Pan'serkommunen i S0-

cialistiske Blade og i ugebladet Socialistens første nummer,

således erklærede også det tyske arbejderparti under ledelse

af August Bebel sin solidaritet med Kommunen. Dermed

kom beÆepartier i stærk opposition til det omgivende bor-

gerlige samfund. Mens Pan'serkommunen for arbejderbevæ-
gelsen var det førstetegn ogsåfor arbejderklassens emancipa-
tion, stod den for borgernefor mord, brand, plyndring og an-

den ejendomsberøvelse.Pan'serkommunen blev slået blodigt
ned i disse måneder for 120 år siden.

»Paris må have lært jer, at Socialdemokratiet véd at stå inde for sine prin-
cipperl«Med denne erklæring i det socialdemokratiske blad »Volksstaat«

den 7. juni 1871 bakkede det Socialdemokratiske Arbejderparti samme dag
op om sit rigsdagsmedlem, August Bebel, der den 25. maj havde holdt en ta-

le i Rigsdagen i Berlin, en tale der mere end nogen anden begivenhed skul-

le komme til at påvirkeden offentlige opinion. I ugerne der fulgte knusnin-

gen af Pariser-kommunen, blev talen debatteret voldsomt i pressen og på
møder, men også i regeringskontoreme beskæftigedeman sig med den. Selv
fremmede Staters regeringer blev via deres ambassader underrettet om den

bemærkelsesværdigetale, som drejermesteren fra Dresden, der med sine 31
år også var blandt de yngste rigsdagsmedlemmer, havde holdt.
På dagsordenen for mødet den 25. maj var tredjebehandlingen af en lov

om Elsass-Lothringensindlemmelse i Det tyske Rige. I princippet drejede
det sig kun om den måde, hvorpåde områder, man havde erobret under

den Fransk-Tyske Krig skulle administreres. De konsekvente modstandere

af en tysk-preussisk annektionspolitk udgjorde et så stakkels mindretal i det-

te parlament, hvor godsejere og storborgere bestemte farten, at deres argu-
menter ikke havde den ringeste mulighed for at ændre på udviklingen. Til-

stede var bl.a. polakken Taczanowski, valgt i Posen, der i begyndelsen af de-

batten som repræsentant for et folk, der var blevet knægtet og delt af stor-

magteme - Rusland, Preussen og Østrig - vendte sig mod den nationale un-

dertrykkelse af elsasseme og lothringerne.1 Efter ham talte August Bebel.
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På samme måde som under de forudgåendeforhandlinger advarede re-

præsentanten for Det revolutionære tyske Socialdemokrati om faren for en

ny krig i Europa, som det før eller senere ville komme til, hvis man holdt

fast på at ville indlemme Elsass-Lothringen. Men man vidste i forvejen, at

Det socialdemokratiske Arbejderparti havde denne holdning. Det havde

igen og igen siden efteråret året før påmøder, i pressen og i parlamentet re-

degjort for dets holdning, der var i fuld overensstemmelse med generalråds-
adressen om den Fransk-Tyske Krig.2Så der var altså ikke noget, der tydede
på, at Bebels debatindlæg skulle vække særlig opmærksomhed i eller uden

for parlamentet. Der var temmelig mange rigsdagsmedlemmer, der, endda

med en vis skadefryd, lyttede til hans tale, hvori han angreb Bismarck p.g.a.
dennes »originale«udlægningaf Pariser-kommunen.

Alle huskede endnu klart kanslerens bemærkning, som havde forbløffet

rigsdagen og den internationale offentlighed den 2. maj, om at parisernes
længsel efter en kommunalforfatning i stil med den preussiske bystyreord-
ning udorde den sunde kerne i Pariser-kommunen. Alle vidste naturligvis
også,at Bismarck ved at sige sådan blot ønskede at læggeyderligere pres på
regeringen i Versailles for at tvinge den til at underskrive fredsaftalen, og
det var ligeledes velkendt, at man i Berlin havde gjort alt for at støtte rege-

ringen i Versailles i dens nedkæmpelse af Kommunen.3 Det var dette hykle-
ri, som Bebel satte i gabestokken i sin polemik med Bismarck, og rigsdags-
medlemmerne reagerede endog med »munterhed«,da han konstaterede, at

»hvis Kommunen ikke havde kæmpet for noget bedre end den preussiske
bystyreordning, så måtte man beklage hvert eneste skud krudt, der var ble-

vet affyret, thi efter min mening er den preussiske bystyreordning ikke et

skud krudt værd«.“

Tilsyneladende undte man på begge fløje i parlamentet kansleren, der ef-

ter Frankfurterfredens indgåelsevar blevet endnu mere autoritær end el-

lers, dette hug. Men dette ændredes brat, da Bebel gik videre i sit indlæg og

begyndte at tale om den tyske arbejderklasses forhold til Pariser-kommu-

nen. På vegne af det europæiske proletariat og sit eget parti erklærede Be-

bel, »at kampen i Paris kun er en lille forpostfægtning,at hovedspørgsmålet
i Europa endnu ligger forude, og at om få årtier vil parisemes kampråb
»Krigmod paladseme, fred med hytteme, død over nød og lediggang!«bli-

ve det samlede europæiske proletariats kampråb.«I lyset af de seneste op-

lysninger fra Paris om Kommunens umiddelbart forestående undergang re-

agerede rigsdagsmedlemmeme også afslappet og med »munterhed« på den-

ne udtalelse. Men det var ikke desto mindre disse få ytringer fra Bebel, deri

løbet af de næste par uger skulle komme til at sætte gang i en principieldis-

kussion om det socialdemokratiske partis karakter og mål samt dets stilling i

stat og samfund.

Selv flere år senere spillede Bebels tale og specielt hans ytringer om Pari-

ser-kommunen en vigtig rolle på et ikke mindre dramatisk og for det revolu-

tionære socialdemokratis udvikling nok så betydningsfuldt rigsdagsrnøde.I

generaldebatten om socialistlovene i 1878 mindede Bismarck om, at han

først havde ændret mening om det sociale spørgsmål,da Bebel i en patetisk
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»Bismarck taler i Rigsdagen«.'Regningi »Vore Fædres og vor egen Tid«, 1900.

tale til den samlede Rigsdag havde holdt Pariser-kommunen op som et ek-

sempel på politisk kløgt og selv åbent over for folket havde bekendt sig til

disse morderes og mordbrænderes evangelium. Siden dette øjeblik havde

han forstået vægten bag denne overbevisning og i disse elementer set en

fjende at bekæmpe,mod hvem stat og samfund måtte opfatte sig som væ-

rende i en nødværgetilstand.
Mere end syv år efter hidsede Bismarck sig voldsomt op over en tale, som

han, da den blev holdt den 25. maj 1871 havde prøvet at feje af bordet med

en slap håndbevægelse.Umiddelbart efter at Bebel havde holdt sin tale,
bad kansleren om ordet, for at forsikre medlemmerne om, at han ikke anså

det for nødvendigtat gå ind på Bebels erklæring: »De skal, mine herrer, ik-

ke være bange for at jeg svarer på det, den forrige taler sagde; De vil sikkert

alle dele min fornemmelse af, at hans tale i denne sal ikke kræver svar.«

Rigsdagsmedlemmemefra de forskellige grupper fulgte beredvilligt Bis-

marcks eksempel og undgik at tage en diskussion med Bebel. Eeks. sagde
Hermann Schultze-Delitsch fra Fremskridtspartiet, at det internationale

parti selv havde sørget for, at Bebels spådommeikke ville gå i opfyldelse.
Julius Hennig fra Det nationalliberale Parti antydede det betydningsløse
ved Bebels tale ved at sige: »Hr. rigsdagsmand Bebel har beskæftiget sig
indgåendemed /.../ Pariser-kommunen«, men han mente, at »netop det,
som foregår i PariS« vil »være egnet til at afskrække alle«. »Jegkan da ikke

tænke mig«,fortsatte Hennig, »at der eksisterer nogen proletar, måske lige
med undtagelse af hr. Bebel, der billiger denne sag«.5
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I første omgang så det ud til at pressen, på samme måde som rigsdags-
medlemmerne, ikke ville skænke Bebels optræden nogen særlig opmærk-
somhed. De fleste aviser bragte om üedagen og lørdagen de sædvanlige
parlamentsreportager, uden dog at kommentere Bebels tale. Men søndag
den 28. maj overraskede »Norddeutsche Allgemeine Zeitung« sine læsere
med en bemærkelsesværdigleder, der netop handlede om denne tale. På
samme dag, som de parisiske kommunarders sidste fortvivlede modstand

brød sammen under Versailles-soldatemes skud på Pere-Lachaise kirkegår-
den, beskæftigede avisens redaktion sig udførligt med den »episode«,der
havde fundet sted torsdag eftermiddag, hvor Bebel »dristede sig til at frem-
sætte en apologi, som kynisk stiller socialismens mål og ideer til skue«.
»Ganske vist havde kansleren med rette påpeget,at en sådan tale ikke for-

tjente at blive lagt mærke til, men det havde været Rigsdagens pligt med en

højtideligerklæring at vende sig mod socialismens vilde gebærder«.Avisen

advarede indtrængendeimod at ignorere eller undervurdere betydningen af

Bebels erklæring. Idet man henviste til risikoen for, at den revolutionære

bevægelseogsåskulle brede sig til Tyskland, erklærede avisen, »at de socia-

listisk-kommunistiske bestræbelser, hvis resultater nu så grusomt blev tyde-
lige i Frankrig, spreder sig til hele Europa«.

Som bevis for dette mindede lederartiklen i »NAZ« om de plyndringer,
brandstiftelser og endog snigrnord, der angiveligt skulle have fundet sted i

1848, for herefter at drage den konklusion, »at socialismen siden da har fun-

det stor udbredelse og regner, trods alle nederlag med at realisere sine pla-
ner, efter at dens ledere i Paris har haft held til en tid lang at tilrane sig
magten«, Det var kun takket være Preussen-Tysklands militære hjælp, at ar-

bejderopstanden i Paris ikke var smittet af på andre lande. Idet man henvi-

ste til de skæbnesvangrefølger af en sådan udvikling, erklærede avisen, »at
saturnalierne i Paris vel ikke helt ville have undgåetat smitte andre, hvis ik-

ke Tyskland netop havde været i den heldige situation, at man både materi-

elt og moralsk havde kunnet holde sig det revolutionære bål fra livet.« Alli-

gevel skulle man på ingen måde føle sig sikker, for når alt kom til alt, var

Bebel blevet valgt til Rigsdagen af 100.000 vælgere og en stor arbejderbe-
folkning ville blindt følge socialismens vranglære,så man måtte under ingen
omstændigheder lægge sig til rette på selvtilfredshedens og selvtillidens so-

vepude: »Derfor har Bebels ord, selv om de ingen genklang fandt i Rigsda-
gen, en betydning, som man ikke blot kan tillade sig at imødegåmed for-

nem ringeagt.«
Det var kernen i lederen i »Norddeutsche Allgemeine Zeitung«, som alle

vidste hentede sine politiske artikler fra n'gskanslerens pressemeddelelser.
Moritz Busch, der var ansvarlig for pressearbejdet har, i sine »Tagebuchblät-
ter«, der udkom i 1899 de præcise angivelser af, hvilke artikler Bismarck
havde inspireret, ja ligefrem havde dikteret, og af disse stod en ikke ubety-
delig del i »NAZ«.6

Den leder i »NAZ«, der lagde Bebel for had, blev øjeblikkeligopfattet
som et vink ovenfra. Næsten hele den samlede presse viderebragte dette
blads nyheder fra Paris om Kommunens påståedeugerninger - begyndende

20



med melodramatiske beretninger om nedskydningen af gidsler, der end ikke

havde ladet den aldrende ærkebiskopDarboy gå ram forbi, til sensations-

rapporterne om den skæbnesvangrerolle, de såkaldte petroleuser spillede -

de havde brandskattet Tuilerierne og andre paladser -

og satte dette i direk-

te relation til Socialdemokratiets mål. Det ordforråd, som journalisterne be-

nyttede til at karakterisere kommunardeme, spækket med udtryk som af-

skum, umennesker, uhyrer, dæmoner, blodtørstige,mordbrændere, barba-

rer, vandaler, hunner eller ligefrem djævlesuggererede helt bevidst læseren

til at sammenligne med Kommunens tilhængere i Tyskland. Af den der for-

svarede Kommunen, som Bebel havde ort i Rigsdagen, kunne man også
vente sig sådanne handlinger, som de der fandt sted i Paris, og som den bor-

gerlige presse i næsten hvert eneste nummer for sine læsere beskrev som af-

skyelige, blodtørstige, elendige, forbandede, tarvelige, koldblodige, rå,
skrækkelige,forrykte og vanvittige.7
»SpenerscheZeitung«ville ogsåopfattes i denne aktuelle sammenhæng,

da den i sit »Tilbageblikpå Paris, erobring«den 6. juni skrev: »/.../1871-kom-

munisteme er de gemeneste uhyrer, som nogensinde har levet på jorden, og
Paris vil aldrig blive af med denne skamplet på sin historie«. Selv det katol-

ske dagblad »Germania« syntes, at det var helt i orden, uagtet den grufulde
massakre i Paris, entydigt at tage parti for Versailles-tropperne: »Versailles-

troppeme udrydder kommunisteme«, skrev avisen den 11. juni, »fordi de in-

derst inde er overbeviste om, at disse mennesker aldrig mere kan blive roli-

ge, fredelige borgere«. I den velvillige forståelse for bødlernes motiver lå

implicit en advarsel til alle, der måtte vove at være solidariske med ofrene.

»Nu gåsder i støt tærskertakt løs på Kommunens tilhængereog medlem-

mer«, konstaterede August Otto-Walster i lyset af denne hetz den 31. maj i

»Dresdner Volksbote«, en socialdemokratisk lokalavis, som var udkommet

fra begyndelsen af april 1871 med ham som redaktør. For at kunne slå poli-
tisk mønt af de løgnehistorier om Kommunen, der var udbredt i den tyske
bladverden for at kaste smuds på Det revolutionære Socialdemokrati, var

alle midler i realiteten tilladt. Den borgerlige presse, som ellers var så øm
om sit gode navn og rygte, veg ikke engang tilbage fra et klodset forsøg på
at fordreje en tale, der var holdt i Rigsdagen, og som var nedfældet i et be-

kræftet stenografisk referat. Ene og alene for at hetze mod Socialdemokra-

tiet og kommunardeme havde »NAZ« i den før omtalte leder ved hjælp af

primitiv manipulation forsøgt at ændre på meningen i Bebels tale. I stedet

for at bringe hele ordlyden af det citat, Bebel brugte »Krigmod paladserne,
fred med hytteme, død over nød og lediggang!«,stod der i lederen: »Bebel

sagde, »at hele det europæiske proletariat ser mod Paris og snart vil oplade
slagordet: Krig mod paladseme«.«

De hberale og de konservative aviser gik sammen i skøn forening om at

påstå,at Bebel med dette krav i Rigsdagen havde opfordret til at brandskat-

te smukke privatejendomme, teatre og museer. Denne politiske bagvaskelse
fik Bebel til at fremsætte en erklæring i »LeipzigerTageblatt«,hvori han

skarpt vendte sig mod denne gemene bagvaskelse af sin person og sit parti.
Samtidig benyttede han også lejligheden til på ny at forsvare kommunarder-
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»I Tilhørerlogen,naar Bismarck taler«. Tegning i »Vore Fædres og vor egen Tid«, 1900.

ne. -»Mordbrænderne i Paris er ikke de såkaldte oprørere«, understregede
Bebel i sin erklæring, der også offentliggjordes den 31. maj i »Dresdner

Volksbote«, »men derimod hr. Thiers og hans slæng, som vil tilintetgøre re-

publikken, vil skyde Paris i brand med petroleumsbomber og samtidig under

hele den ,liberale' og reaktionære europæiske presses bifald vil skyde pari-
seme dette i skoene«.

På samme måde som Bebel orde i Rigsdagen i Berlin stod ogsåW11-

hehn Liebknecht i redaktionen af bladet »Volksstaat« i Leipzig helt på de

parisiske kommunarders side, efterhånden som deres nederlag rykkede
nærmere og blev til vished. »De stakkels parisere. Tanken om, at vi ikke kan

hjælp dem, gør mig helt syg«°,skriver han den 24. maj i et brev til Engels.
Når han alligevel i samme dags nummer af »Volksstaat« skriver, at rappor-
terne fra Paris var gunstige for kommunardeme, så var den udlægningnok

snarere udtryk for et ønske end for en realistisk vurdering af situationen.

Allerede i næste nummer (den 27. maj) af centralorganet må Liebknecht

indrømme, at kommunardeme ganske vist yder Versailles-troppeme indædt

modstand, men at man trods alt må regne med Kommunens nedkæmpelse.
Han understreger, at denne ganske vist kun vil være noget »midlertidigt«,
for »det gamle samfunds økonomiske sammenbrudsproces kan ikke afvær-

ges«. I forlængelse heraf gav Liebknecht udtryk for en tanke, der knyttede
an til Bebels rigsdagstale og videreførte hans fremstilling. Dagen før Pari-

ser-kornmunens glorværdigenederlag, sagde Liebknecht, at proletariatet i

1848 havde holdt stand mod reaktionen i fire dage, i foråret 1871 havde det

kunnet holde stand i mere end to måneder, og i den næste konfrontation,
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som ikke ville lade vente længe på sig, ville proletariatet have endnu større

ressourcer til sin rådighed.
På mødet i Generalrådet i London blev der ogsågentagne gange i debat-

ten om Pariser-kommunen refereret til de parisiske arbejderes opstand i da-

gene 23. til 25. juni 1848.9 I et af sine breve til Louis Kugelmann betegnede
Marx Kommunen som »vort partis mest strålende bedrift siden junioprøret
i Paris«.1° I fortsættelse af denne idé erklærede Marx i en festtale, han holdt

i september 1871 i anledning af Intemationalens syvårsdag,at juni-opstan-
den var »en revolte mod hele den herskende klasse«“,efter at arbejderne
havde erkendt, at bourgeoisiet havde svindlet det for frugterne af dets sejr i

februarrevolutionen. 1871-Kommunen var derimod allerede »arbejderklas-
sens erobring af den politiske magt«. Også i referatet fra Generalrådets

kongres i Haag i september 1872 understregede Marx den dialektiske sam-

menhæng mellem de to begivenheder, idet han konstaterede: »Det tager

mange år, før arbejderne selv har erkendt deres egne forpostfægtningeriju-
ni-opstanden 1848. Pariser-kommunen hilstes med det samme velkommen

af jubelråb fra proletariatet i alle lande«.12

Engels fandt det hele to årtier senere relevant at undersøge ligheder og

forskelle mellem juni-opstanden og Pariser-kommunen. I forordet til jubilæ-

umsudgaven af Marx' skrift om »Borgerkrigeni Frankrig«,der udkom i Ber-

lin, karakteriserede Engels arbejderopstanden i Paris i 1848 som Pariser-

kommunens direkte forløber, idet arbejdernes indflydelse på de politiske
begivenheder i den franske hovedstad allerede i 40erne havde været så be-

tydelig, »at en revolution ikke kunne bryde ud dér, som ikke ville antage en

proletarisk karakter«.13 De parisiske arbejderes selvstændigeog selvbevidste

optræden, som gav klassekampen selv indenfor det borgerlige samfund -

for nu at citere Engels - en »proletariskkarakter«, blev for første gang tyde-
lig i februarrevolutionen i 1848. De parisiske arbejdere havde på afgørende
måde bidraget til republikkens sejr; en republik som de betegnede som soci-

al og af hvilken, de forventede opfyldelse af deres krav. Og selvom disse

krav med hensyn til enkeltheder var forvirrede og uklare, gik de dog i deres

væsen »alle ud på at afskaffe klassemodsætningenmellem kapitalister og

arbejdere«,de var »en fare for den bestående samfundsorden« Og anderle-

des var det heller ikke forud for Pariser-kommunen. De arbejderbataljoner,
der var blevet oprettet efter revolutionen i Paris den 4. september 1870 måt-

te meget hurtigt erkende modsætningsforholdetmellem bourgeoisiet, der

agerede som det nationale forsvars regering, og deres egne klasseinteresser.

Omvendt blev det, navnlig efter indgåelsenaf fredsaftalen med den preus-

sisk-tyske erobringsmagt, til en uigendrivelig vished, »at de besiddende klas-

sers magt - storgodsejernes og kapitalistemes - bestandigt ville være truet,

så længe de parisiske arbejdere fastholdt deres bevæbning«.Nøjagtig lige-
som efter Februar-revolutionen i 1848 var afvæbningen af arbejderne det

mest påtrængendespørgsmålfor den herskende klasse. Kommunens udrå-

belse, det første forsøg arbejderklassen gjorde på at sikre sig den politiske
magt, var de parisiske arbejderes svar i foråret 1871.

I juni 1848 var det lykkedes bourgeoisiet at afvæbne arbejderne efter en
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opstand, der var blevet nedkæmpet på den mest brutale måde. »Det var

første gang,« som Engels kunne konstatere i sin historiske sammenligning
mellem Pariser-kommunen og Juni-opstanden, »at bourgeoisiet viste, hvilke

grusomme hævnakter, det var i stand til at udføre, så snart proletariatet vo-

ver at træde op imod det som selvstændigklasse med egne interesser og
krav. Og alligevel var 1848 bameleg sammenlignet med det raseri, som 1871

udløste.« På samme måde drog ogsåLiebknecht en historisk parallel i en le-

der, i »Volksstaat« den 3. juni 1871 under den ligesåprogrammatiske som

prægnante overskrift: »Juni 1848, marts - maj 1871, ...?«. Idet han satte kom-
munardemes kamp i sammenhængmed arbejderklassens kamp for at gen-
nemføre sin verdenshistoriske mission, forklarede han sine læsere: »I søn-
dags efter at der havde været kæmpet i gaderne i otte dage, led Pariser-
kommunen nederlag. Den socialistiske springflods anden bølge knustes
mod det borgerlige samfunds mure.« Men kampen for socialismen ville

fortsætte, for Pariser-kommunen havde vist, »hvor meget vi er blevet styrket
siden 1848, og vi kan beregne den tid, der vil gå, til I ikke længerekan besejre
os«, fortalte Det socialdemokratiske Arbejderpartis oentralorgan sine mod-
standere.

Avisen »Norddeutsche Allgemeine Zeitung« (8. juni 1871) udtrykte det
mere konkret: »Efter vor mening må det ikke kunne forekomme, at man i

Rigsdagen lovpriser en gemen forbrydelse og spår om en fremtid, hvor en

sådan forbrydelse vil gå sejrrigt ud af kampen mod lov og orden«. Kansle-
rens avis var således i fuld overensstemmelse med den internationalt set

eskalerende hetz- og smædekampagnemod Den internationale Arbejderas-
sociation. I deres fortrolige samtaler forsøgte statsmænd og diplomater da
heller ikke at lægge skjul på, at begivenhederne i Paris var en enestående

chance til at styrke deres egen magtstilling ved at begrænse en gang erhver-

vede, omend beskedne, rettigheder og friheder. Den russiske kansler og
udenrigsminister, Fyrst Gortschakov, gav allerede i begyndelsen af maj den
til ambassaden i Skt. Petersborg akkrediterede ambassadør fra Wien det
helt uforblommede råd, at »regeringerneskulle drage nytte af det afskræk-

kende eksempel, man nu har for øjnene i Paris. Det ville nu være let for re-

geringerne at modsætte sig de subversive principper med større energi, og
der ville måske sjældentvære en lignende lejlighed, hvor hele den offentlige
mening i samme grad som nu stod på regeringens side«.14
På samme iskolde måde foretog Grev Andrassy i slutningen af maj i en

samtale i Wien med den tyske ambassadør, Grev von Schweinitz, sine be-

regninger. OgsåAndrassy, der få måneder efter skulle avancere til posten
som Østrig-Ungarnskansler og udenrigsminister, var overbevist om, »at det-
te øjeblik er gunstigt til at finde måder og veje til at styrke den statslige er-

den. Begivenhederne i Paris ville« mente greven, »gøre offentligheden mod-

tagelig for egnede forholdsregler«.'5Den franske udenrigsminister, Jules

Favre, skrev endda den 6. juni et officielt cirkulære, hvori han opfordrede
de europæiske regeringer til fælles handling mod Internationalen.16

Men ogsåBismarck havde planer om at udnytte den ved hjælp af ham

nedkæmpedePariser-kommune til fordel for sine egne politiske ambitioner.
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Ilsomt gav han sine repræsentanter i de europæiske hovedstæder besked

om sine hensigter. »Efter min mening består den næste opgave i at udveksle

erfaringer angåendeden socialistiske organisations udbredelse og retning
og i anerkendelsen af princippet, om at den socialistiske trussel mod liv og

ejendom - som er blevet omsat til virkelighed i Paris, hører til blandt de

strafferetlige og ikke de politiske forbrydelser«,skrev Bismarck den 7. juni
til den tyske gesandt i Paris. Idet han endnu stod under indtryk af rigsdags-
debatten den 25. maj, tilføjede kansleren, at rigsdagsmand Bebel »åbent i

Rigsdagen havde givet udtryk for sine meningsfællers forbryderiske hensig-
ter«.17 Den saksiske regering, der var i gang med at forberede en højforræd-
deriproces mod Bebel, Liebknecht og »Volksstaats« redaktør, Adolf Hep-
ner, skulle efter Bismarcks mening lægge særligvægt på Bebels optræden i

Rigsdagen. Han så i den kendsgerning, »at en mand, der vovede åbent at

forsvare den optræden, som det socialistiske parti, der var kommet til mag-
ten i Paris, havde lagt for dagen, i en tysk valgkreds på 100.000 sjæle har

kunnet få flertallet, var et symptom på udbredelsen af de tendenser, som

Bebel repræsenterer og en fonnaning om ikke blot at forholde sig passiv
over for disse«.18

Bebels modige tale i Rigsdagen, den forbilledlige solidaritet, som de klas-

sebevidste arbejdere havde vist kommunardeme, den socialdemokratiske

presses engagerede polemik - var alt i alt tilstrækkeliggrund for de besid-

dende klasser og herskende kredse i Tyskland til at tilsværte og forfølge Det

socialdemokratiske Arbejderparti som en fare for stat og samfund. De tallø-
se sejrsfester, der hilste de fra Frankrig tilbagevendende tropper velkom-

men, blev ikke mindst afholdt for at beklikke fortalerne for et andet, et fre-

deligere og demokratisk Tyskland som fædrelandsforrædere. Der var kun

få, der - ligesom medlemmeme af Det socialdemokratiske Arbejderparti -

havde tilstrækkeligt moralsk og personligt mod til at modstå dette pres.

Nogle blade havde endog den frækhed »at opfordre det tyske Socialdemo-
krati til en formel desavouering af Pariser-kommunen«. For at få sat sagen
på spidsen satte de spørgsmålstegnved »Bebels ”ret, og ,mandat' til at tale

på Pariser-kommunens vegne«.19
Denne spekulation i partiets vankelrnodighed blev der en gang for alle sat

en stopper for i »Der Volksstaats« allerede omtalte erklæring den 7. juni
1871. »Vz er, og erklærer os solidarisk med Pariser-kommunen, og er rede til, til
enhver tid og over for hvem som helst at stå inde for Pariser-kommunens

handlinger.«Med dette modige udsagn viste partiet entydigt vintervejen til

alle dem, der troede, at socialdemokraterne p.g.a hetzen, løgnehistorieme
og forfølgelserne ville vige så meget som en tomme fra deres principielle
holdning til Pariser-kommunen. Og til dem der troede, at man p.g.a. Pari-

ser-kommunen kunne så splid mellem ledelse og medlemmer, sagde »Der
Volksstaat« (den 10. juni 1871),så det ikke kunne misforstås: »Bebel havde

ikke kun ret til, men ogsåpligt til i Rigsdagen at tale til fordel for Pariser-

kommunen. Hvis han ikke havde gjort det, ville han have været en ringe re-

præsentant for Det socialdemokratiske Parti; hvis han havde sagt det modsatte,
ville han ikke længere have været medlem af Det socialdemokratiske Parti.«
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I samme nummer af partiets centralorgan bragtes det officielt bekræftede

stenografiske referat af Bebels tale den 25. maj 1871, og i annoncespalteme
meddelte redaktionen læserne, at man også kunne få denne tale som sær-

tryk i »Volksstaats« ekspedition. De lokale partiblade - »Crimmitschauer

Bürger- und Bauernfreund«, »Dresdner Volksbote« og »Braunschweiger
Volksfreund« bragte i de følgende dage ligeledes talen. Carl Hirsch bragte i

»Crimmitschauer Bürger- und Bauernfreund« den 10. juni 1871 en leder med

overskriften »Bebels sidste tale«, hvori han afviste den borgerlige presses

mistænkeliggørelse,der bl.a. tillagde »Bebel og alle andre socialister et per-

sonligt nid og nag mod dem, der bor i paladser, ja mod alle der ejer noget«.
Wilhelm Bracke kommenterede i Braunschweig offentliggørelsenaf Bebels

tale ved at henvise til de repressalier, man nu kunne vente sig: »Med et

sandt kæmpemod har den liberale og konservative presse, som nu engang
ikke kan forstå en afvigende mening, kastet sig over den mand, der dristede

sig til at fremkomme med uønskede ytringer på dette sted, og i konservative

kredse siges man endog at have til hensigt at begrænse talefriheden i Rigs-
dagen, således at sådanne taler slet ikke mere skal kunne forekomme«.20

Som Engels kort tid efter sagde i anledning af fremsendelsen af første

sending af den af ham oversatte »Civil War in France« til »Volksstaats« re-

daktion i Leipzig, så havde partiets principfaste holdning og centralorganets
modige optræden i dagene for Pariser-kommunens nedkæmpelsegjort stort

indtryk på Generalrådet i London. Engels gav også udtryk for sin tilfreds-

hed med »bladets holdning, der er meget modig, og som vi fuldkommen an-

erkender« i et brev til Liebknecht. Lige så stærke ord brugte han om parti-
medlemmernes og ledelsens standhaftighed, ved, til trods for alle angreb, at

forsvare Pariser-kommunen som deres egen sag. »De tyske arbejdere har

opført sig formidabelt i denne seneste krise, bedre end alle andre. Også Be-

bel klarede sig ganske fortrinligt, hans tale om Pariser-kommunen har været

bragt af hele den engelske presse og har gjort stærkt indtryk her«.21
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Abstract. Kundel, Erich: August Bebel über die Pariser Kommune.

Arbejderhistorie 36 (1990)

In seiner Reichstagsrede am 25. Mai 1871 nahm Bebel auch kurz

Stellung zur Pariser Kommune und erklärte, dass der Kampf in Pa-

ris nur ein Vorpostengefecht im Emanzipationskampf des gesamten
europäischen Proletariats sei. Die Rede, die unmittelbar kein gros-
ses Aufsehen erregte, wurde nach einigen Tagen Ausgangspunkt ei-

ner umfangreichen Pressepolemik, die der Sozialdemokratischen

Arbeiterpartei Gelegenheit gab ihren Standpunkt zur Kommune

ausführlich darzustellen und sich insgesamt mit der Kommune ge-

gen allen öffentlichen Widerstand zu solidarisieren.
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Mogens Rüdiger

Velfærdsstaten og de glade tressere. Bemærkninger
om 60,ernes selvforståelse og forståelsen af 60iernel

Med udgangspunkt i 1950'erne diskuteres velfærdsstatensop-
ståen, selvforståelseog indhold. I stedet for blot at være et

spørgle om socialpolitik anskues velfærdspolitikkensom

en politisk strategi, der havde statsligsikringaf fortsat økono-
misk vækst,füld beskæjiigelse,social sikkerhed samt øget lig-
hed og demokratisering som målsætning.

Velfærdsstaten blev opbygget i 1960'erne. Denne konstatering er udgangs-
punktet for det følgende,men det skal straks suppleres med to aspekter: for

det første er 1950'erne uomgængeligei forståelsen af velfærdsstaten og vel-

færdspolitikken.'liesserne begynder ikke i 1957/58 med trekantregeringen
(Socialdemokratiet, de Radikale og Retsforbundet) og det økonomiske op-

sving. Vigtige forudsætningerblev skabt i 1950erne. For det andet var intro-

duceringen af velfærdspolitikkenikke kun et fænomen i Danmark; det er li-

geså uomgængeligtat forstå den som led i en international proces, der tog
sin begyndelse i 1950'erne.

Derfor et smut ned i 1950'erne. Ikke for at begynde med Adam og Eva,
men simpelthen for at ridse velfærdspolitikkensog velfærdsstatens to vigtig-
ste forudsætningerop

-

og dermed indkredse hvad velfærdspolitikkenog
-staten er.

Når det er ort, er 60'emes selvforståelse i realiteten karakteriseret et

stykke af vejen. Det vil jeg så sige noget lidt mere konkret om: hvordan selv-

forståelsen gav sig udtryk, hvilke modsætninger,der var knyttet til velfærds-

staten, den borgerlige kritik og ungdomsoprøreti '68. Det afrundes med

nogle bemærkninger om 607eme set i bakspejlet, om hvordan 60”ernes selv-

forståelse fortsatte efter årtiet var slut.

Hvad var velfærdspolitikken?
Hvis man søger efter et svar på spørgsmåleti den omfangsrige litteratur om

velfærdsstaten, vil indtrykket i høj grad blive, at velfærdsstaten først og
fremmest har noget at gøre med socialpolitik, med et socialt sikkerhedsnet.
Den samme forståelse kommer ofte til udtryk i daglig tale. Dermed forstås

velfærdsstaten ikke som et historisk fænomen, som knyttet til en særlig fase
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i Vesteuropas udvikling, men snarere som et uomgængeligt træk ved indu-

strisamfundet.

Efter min mening kommer man længere i forståelsen af velfærdsstaten og
af tresserne, hvis udgangspunktet tages i, at velfærdspolitikkener en politisk
strategi. Det skal ikke forstås som om, at der er et enkelt parti- eller parti-
type - der internationalt havde patent på velfærdspolitikken,heller ikke

selv om en socialdemokratisk/sødalliberal/demokratisk linie dominerede

den politiske scene. I Danmark var Socialdemokratiet drivkraften, men blev

støttet af andre partier, de Radikale, SF, og på mange punkter også af de

store borgerlige partier, ligesom der var udbredt opbakning i befolkningen
til den førte politik.

Inden vi kaster et blik på 50'erne, vil jeg antyde de fire centrale målsæt-

ninger i velfærdspolitikken:

fortsat økonomisk vækst

fuld beskæftigelse
Øget lighed og demokratisering
social sikkerhed.»www

Tilbage til 50,erne

Når diskussionen drejer sig om velfærdsstatens udformning, er det ret lære-

rigt at kaste et blik på Socialdemokratiets udvikling fra krigen til slutningen
af 1950feme.

En af dansk politiks meget få statsmænd efter 2. verdenskrig, J. 0. Krag,
var hovedmanden bag Socialdemokratiets program for efterkrigstiden:
Fremtidens Danmark. Uden at komme nærmere ind på indholdet, var det

kort sagt en plan for industrialisering og demokratisering af Danmark, hvil-

ket involverede en målrettet statslig indgriben i det økonomiske liv og i den

sociale sammenhæng.
Da Socialdemokratiet fik regeringsmagten 1947 til 1950 stod den imidler-

tid på tørre tæsk fra de borgerliges side. Industrirådet var heller ikke med

på idéen i Fremtidens Danmark: de dele, der handlede om målrettet statslig
styring og indgriben i erhvervslivet til fordel for nogle udvalgte sektorer blev

fuldstændig afvist. Grundtankeme i programmet blev ikke opgivet af den

grund, men det stod klart, at Socialdemokratiet måtte gøre noget ved det

svage punkt, erhvervspolitikken og forholdet til industrien.

Det var nu ikke kun på nationalt plan, der blev sat spørgsmålstegnved

nogle af holdningerne i Fremtidens Danmark. Også den kolde krig og libe-

ralismens renæssance fra ca. 1950 var medvirkende til, at Socialdemokratiet

tog programmet op til fornyet overvejelse.
Den kolde krig var et voldsomt angreb på kommunisterne, men det var

også et forsøg på at begrænse fagbevægelsens indflydelse og tildele den en

ny rolle. Politisk-ideologisk handlede det om en sammentømringaf de vest-

lige demokratier og en afgrænsning fra fremskridt, der pegede væk fra libe-

ralismen. Socialdemokraterne og fagbevægelsen skulle integreres i denne

proces, hvis den skulle lykkes i Vesteuropa.
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Den udformning, som den kolde krig og anti-kommunismen fik i Mar-

shall-planens første fase 1948-50 var helt parallel med Socialdemokratiets

forståelse af efterkrigsudviklingen, feks. omkring keynesianismen. Men det-

te forhold var ikke nok til at sikre opbakningen bag det danske Socialdemo-

kratis politik, idet de borgerlige partier reagerede skarpt på grundtankerne,
som de fandt skadelige for landbruget og markedskræfterne. Marshall-pla-
nen blev lagt om i 1950, og Socialdemokratiet korrigerede kursen i mere li-

beralistisk retning.
Socialdemokratiet justerede groft sagt linien i to omgange, først mellem

1950 og 1953 og dernæst mellem 1955 og 1957, en udvikling, der på ingen
måde forløb gnidningsfrit, og som også satte sig spor i partiet i tresserne.

Den afgørende fornyelse bestod i, at de statslige indgreb blev mindre mål-

rettet og direkte, mindre selektive. I stedet for at fremme f.eks. en bestemt

sektor eller eksporten, blev støtten fordelt til stort set hele industrien via

skattebilletten, osv. .

Det var den linie, trekantregeringen med Socialdemokratiet i spidsen
fremlagde, det var den linie, der blev grundlaget for velfærdsstaten i

1960'erne. Et produkt mærket af den kolde krig og et politisk nederlag til de

borgerlige, men naturligvis i sin substans en socialdemokratisk strategi for et

bedre samfund, der byggede på et samarbejde mellem Socialdemokratiet,
staten, fagbevægelsenog industrien. Og det var en strategi, hvis udførelse

konstant har været udsat for pres fra de borgerlige, og som konstant er ble-

vet gennemførtsom kompromisser med de borgerlige- et pres, der blev for-

midlet af de Radikale.

H. C. Hansen gav et rammende billede af Socialdemokratiets program fra

1957. Han sagde: »Der er måske ikke så mange faner i programmet, men det

er godt solidt rugbrødmed godt dansk svinefedt på«.2En meget pragmatisk
udlægningaf en plan for større velstand og velfærd.

Det var på den baggrund, at velfærdsstaten blev bygget op i 60'erne, no-

genlunde parallelt med udviklingen i andre dele af den vestlige verden.

Med hensyn til dette internationale aspekt ved velfærdspolitikken skal jeg
blot pege på, at de 3 overskrifter for den økonomiske side i 1950'erne og
1960'erne var:

- industrialisering
- internationalisering
- integration

Det danske Socialdemokrati satsede - som resten af den vesteuropæiskear-

bejderbevægelse,både den socialdemokratiske og den kommunistiske - på
en national opbygning af industrisamfundene. De konservative, de liberale

og de kristelige demokrater lagde i højere grad vægten på integrationen og

intemationaliseringenâModsætningen mellem den socialdemokratiske og
den konservative-liberale linie handlede ikke om velfærdsstaten skulle byg-
ges op eller ej, men om hvilken udformning, den skulle have (og i hvilken

international proces, den skulle indgå).
Med dette i baghovedet kan vi så vende tilbage til tresserne.
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Velfærdsstaten

Velfærdspolitikkenmå altså forstås som en politik, der vedrører alle områ-

der i samfundet, og ikke blot socialpolitikken. Der blev formuleret nogle
målsætninger(jf. tidligere) og fremlagt en bestemt sammenhæng mellem de

forskellige politiske områder, den økonomiske politik, uddannelsespolitik-
ken, socialpolitikken, osv.

Det kommer ganske præcist til udtryk i en artikel- Forsvar for velfærds-

staten - skrevet af Ivar Nørgårdi 1960:

»Personlig tror jeg på, at det bedste i mennesket er dets evne til at føle

samhørighed med og ansvar for andre. Et samfund, der er indrettet sådan,
at det fremmer og beskytter denne evne, har jeg langt mere sympati for

end et samfund, der bygger på frygt og konkurrence Begrebet vel-

færdsstat er derfor for mig fællesnævneren for noget positivt, et nærmere

mål for de politiske bestræbelser end de utopiske samfundsidealer som

f.eks. det klasseløse samfund eller den socialistiske stat (...) Fuld beskæfti-

gelse og stærk økonomisk vækst er ikke blot' de væsentligste betingelser
for størst muligt nationalprodukt pr. indbygger og dermed en høj gennem-

snitlig levefod, men også det bedste udgangspunkt for en retfærdig forde-

ling af goderne og en høj grad af social sikkerhed (...) Det må også være
en samfundsopgave at sikre den åndeligevelfærd. Hvis det alene overla-
des til den private sektor at påvirkebefolkningen med stadigt mere raffi-

nerede salgsfremmende foranstaltninger, vil samfundsstrukturen og for-

brugsmønstret let blive forvredet. Samfundet bør derfor føre en aktiv kul-

turpolitik.«4

Socialdemokratiemes hovedmodstander var naturligvis først og fremmest

de liberale partier. I Danmark var det Venstre, hvilket er det samme som at

sige, at den dominerende modsætning i dansk politik gik mellem Socialde-

mokratiet og Venstre. Men de Konservative var på mange måde ogsåprinci-
pielt afvisende overfor den socialdemokratiske velfærdspolitik.Et godt ek-

sempel er Poul Møllers erindringer, hvor der hældes galde ud over vel-

færdsstaten. I Danmark var og er den konservative og den liberale kritik

dog ikke nær så forskellige som i andre lande.

Det er vigtigt at understrege, at der ikke er en modsætningmellem at vel-

færdsstaten var en international proces, hvor ogsåkonservative/kristelig-de-
mokratiske lande indgik (f.eks. Italien og Vesttyskland) på den ene side og
at der foregik en politisk kamp, også i Danmark, om velfærdspolitikkenog
dens konkrete udformningpåden anden side. En politisk kamp, der blødte
linierne op, skabte komprornisser, flyttede hegnspælene osv. og som først

og fremmest blev ført på den økonomiskepolitik. Den danske velfærdsstat

var således nok et socialdemokratisk projekt, men det blev på en række om-

råder søgt trukket i liberal retning af de borgerlige partier; de borgerlige
kan ikke frasige sig medansvaret for velfærdsstaten og den deraf følgende
store offentlige sektor.

Som tidligere nævnt kan den velfærdspolitiskemålsætningsammenfattes

til, at det var et statsligt ansvar at sikre den økonomiske vækst, fuld beskæf-

tigelse, øget lighed og demokratisering samt social sikkerhed. Det sted, hvor
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modsætningenmellem de forskellige politiske linier var og er mest markant,
var den økonomiske politik. Det har også involveret stat-marked diskussio-

nen. En væsentligdebat, der normalt føres på liberalistiske præmisser,hvor

den offentlige sektor og markedet ses som to modsætninger.Socialdemo-

kraterne har derimod forsøgt at få dem til at supplere hinanden. Staten

skulle ikke vokse på markedets bekostning, statsindgrebene skulle styrke og
udvide markedet ved at regulere dele af det, ved at begrænse visse af mar-

kedskræfteme.

Socialdemokratiet kunne føre denne politik fra ca. 1957 frem til begyndel-
sen af 1970'erne, hvor krisen satte ind. VKR-regeringen 1968-71 var ikke i stand

til at bryde den socialdemokratiske linie, hvilket er et meget godt udtryk for det

politisk-ideologiske klima, hvori den politiske kamp og udvikling foregik.
Krisen i 1970'erne satte en stopper for velfærdspolitikken.For projektet

forudsatte simpelthen økonomisk vækst. Uden vækst ingen velfærdspolitik
(helt så firkantet var virkeligheden ikke jf. bistandsloven i 1976). Socialde-

mokratiet brugte derefter godt 10 år fra midten af 1970'erne til at få tingene
til at hænge sammen igen.

Denne hastige gennemgang af træk ved velfærdsstaten udgør lidt af bag-
grunden for tresserne. Hvad blev det så til?

Det moderne velfærdssade

Vækst fik vi. Og det gik stærkt. I forhold til de andre OECD-lande lå Dan-

mark i 1950'eme i bunden mht. økonomisk vækst og i toppen mht. arbejds-
løshed. I 1960'erne var det lige omvendt: Danmark toppede mht. væksten

og bundede mht. arbejdsløsheden.Samtidig voksede den offentlige sektor

fra at være en af de mindste (målt i forhold til BNP) i Vesteuropa til en af

de største.

Det havde naturligvis meget at gøre med Danmarks omstilling fra land-

brugs- til industrisamfund i 1960'erne - det var en modernisering, der udlø-

ste nogle potentialer i industrien. I parentes bemærket er sammenhængen
mellem industrialiseringsprocessen og de krav, den stillede til velfærdssta-

tens konkrete udformning en central, men helt overset problemstilling.
Omstillingen, den høje vækst, foregik stort set hovedløst, uden planlæg-

ning. Velfærdsstaten og velstanden eksploderede mellem hænderne på poli-
tikerne. 1950'emes struktur- og balanceproblemer blev ikke løst selv om det

var problemer, der navnlig var knyttet til landbrugssamfundet. I stedet blev

grunden lagt for nye problemer, og nu blev det problemer forbundet med

industrisamfundet.

Der var mange årsagertil planløsheden.Her skal blot antydes to forhold:

- det politiske styrkeforhold: de borgerlige var stærke nok til at hindre

planlægning (bortset fra Helhedsløsningen i 1963), ligesom de afgørende
prægede finansieringen af velfærdsstaten, dvs. skattepolitikken. De bor-

gerliges indflydelse blev formidlet af de Radikale, der som betingelse for

alliancen med Socialdemokratiet krævede samarbejde med Venstre og
Konservative - et meget vigtigt træk ved det politiske system.
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- den vesteuropæiske integrations forløb, hvor Danmark ikke blev medlem

af EF, men af EFTA, »de ydre syv« som unionen betegnende blev kaldt:

det var ikke her, det politiske og økonomiske initiativ blev taget.

Hele denne store proces havde selvfølgelig også en ideologisk side, der

handlede om, hvordan velfærdsstaten blev forstået og modtaget.
En af Socialdemokratiets bedst huskede valgplakater fra den tid, 1960, var

»Gør gode tider bedre«. Sloganet dækkede meget godt velfærdssideologien:
det går fremad, velfærdsstaten sikrer os ubrudt økonomisk vækst, en krise-

fri kapitalisme, og garanterer skole, uddannelse, social tryghed, bolig, osv.

Ikke at velstand og velfærd var 'det samme, men det var ikke meget galt, og
velstanden skulle gøre velfærden mulig. Det forudsatte en demokratisering,
at kollektiviteten og solidariteten blev udbygget -

og hvad er mere kollektivt

og solidarisk end staten - hvis det gøres rigtigt.
Det prøvede man så. Det offentliges opgaver ikke alene voksede i om-

fang. Der blev også flere opgaver. Der blev lovgivet og brugt penge på sta-

dig flere nye områder, feks. kulturen. Befolkningens opbakning var der.

Også selv om de nye områder af en del blev mødt med et: er det nu også
nødvendigt,- skal der nu bruges penge på dét?

Det her nævnte er en meget kort skitsering af den fremherskende politi-
ske ideologi. Den bør suppleres med to andre aspekter:

Et vigtigt træk ved 1960,ernes bevidsthed var den øgede internationale

forståelse, der dog var meget sammensat. Eeks. blev den politiske solidari-

tet med andre lande udviklet i forbindelse med Vietnamkrigen. Sammen

med modstanden mod atomvåbnene og den begyndende opblødningaf den

kolde krig medførte det en styrkelse af den internationale solidaritet. Den

traumatiske god-ond model blev nuanceret eller opgivet. Solidariteten fik

betydning. Ikke kun i forbindelse med holdningen til Vietnamkn'gen, men

også ved anerkendelsen af befrielsesbevægelsemei Afrika, for nu blot at

nævne to sager.
Et andet træk ved den internationale forståelse voksede frem i tilknyt-

ning til udviklingen i Vesteuropa. Jeg tænker på diskussionen om EF i

1960*erne og begyndelsen af 1970”erne. Forløbet blev bestemt af, at tilhæn-

gerne var stærkest, men samtidig var tvunget til at tage højde for en udbredt

skepsis i befolkningen, der især rettede sig mod de politiske sider af unio-
nen. Tilhængeme var dog så stærke, at de kunne bestemme de emner, der

blev taget op, og den måde debatten foregik på. Den meget uensartede

modstanderfløjhavde svært ved at opstille et alternativ, og fællesnævneren

blev nationalisme.

Debatten handlede næsten udelukende om økonomi, om eksporten af

æg, bacon og skinke, dvs. landbrugseksporten. Grundtonen i debatten var

prangermentaliteten og provinsialismen (på begge sider): hvad tjener os

bedst, og hvordan opnårvi det uden at dem syd for grænsen får indflydelse
på smørhullet Danmark. Økonomisk integration og samarbejde var ok for

tilhængerne. Men politisk og kulturelt samarbejde blev hårdnakket afvist

overhovedet at være til debat. Tilhængeme frygtede det ville skade EF-sa-
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gen. Og modstanderne afviste det, fordi de ønskede at fremstå som natio-

nens sande forsvarere. Europæere var der ikke mange af. Nogle modstan-

dere prøvede, men evnede ikke, at slå igennem med andre temaer end den

nationalistiske forherligelse af Danmark og Norden.

Debatten nåede sit højdepunkt i 1972, og er siden blevet genopført flere

gange som en farce, der effektivt har hindret, at tressemes internationale
forståelse satte sig spor i spørgsmåletom Vesteuropas udvikling.

Det andet supplerende træk ved ideologien og verdensbilledet i tresserne

er fornyelsen. 1960,eme stod og står først og fremmest for fornyelse. En vis

optimisme vandt indpas i kunsten og afløste 1950*emes indeklemte skyld-
komplekser og bornerthed. Blikket blev rettet mod fremtiden, mod fremti-

dens industrisamfund og bykultur, mod sammenhængenmellem individ og
samfund. I det hele taget blev kunsten samfundsrelateret og anerkendt som

en eksperimenterende del af samfundet og ikke blot som en æstetisk indre

emigration for kunstens egen skyld - eller som skovsøen over sofaen.

Skolernes opdragelse og indlæring blev samfundsorienteret, kritisk og

selvstændiggørende.Opdragelse til demokrati, frihed, selvstændighed var

med til yderligere at dreje skolen fra almendannelse til specialisering.
Men det, der for alvor ændrede folks forståelse af samfundet, ændrede

den kulturelle horisont, var fjernsynet. Fra 1960 og fremefter eksploderede
antallet af ñemsyn.Horisonten blev udvidet, kultur- og samfundsindtrykke-
ne blev udvidet, men TV fremmede på den anden side også en privatisering
af kulturen og af samfundsforståelsen.

Fjernsynet ændrede den politiske kultur. De politiske argumenter blev vi-

sualiseret, og for at kunne konkurrere blev avisernes udseende og indhold

lagt om: flere billeder, større overskrifter, færre analyser, mere lir, osv.

Folk fik mere og mere at vide, og vidste mindre og mindre. Informations-

mængdenvar steget så stærkt, at de færreste var i stand til at bearbejde
den, især når avisernes analyser og kommentarer blev tyndere og tyndere,
og mere og mere fokuseret på personer.

Den velfærdsideologiskeproces var ingenlunde entydig. Reaktionen mod

den viste sig på mange planer. Det mest berømte eksempel er selvfølgelig
debatten om Statens Kunstfond, hvor rindalisteme reagerede skarpt mod

de såkaldt forkælede kunstnere. Debatten var et eksempel, der viste, at ud-

viklingen gik så hurtigt, at det var svært at skræve over de store kløfter mel-

lem almindelige mennesker og den politiske og kulturelle elite i en tid, hvor

samfundet var inde i en forholdsvis voldsom omstilling.

Kritikken

Velfærdspolitikkenblev kritiseret både fra højre og venstre. Den borgerlige
opposition vendte sig først og fremmest mod den statslige styring og det

øgede statslige ansvar. Venstres kritik var ret entydig liberalistisk. Det øn-
skede et decentralt samfund, hvor enhver var sin egen lykkes smed - det der

senere blev besmykket med sloganet »det nære samfund«
De Konservatives modstand blev ganske præcist formuleret af Poul Møl-

ler i artiklen »Velfærd - for hvem og hvordan« fra 1960. Han siger her:
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Har man sagt JA til velfærd, må man imidlertid tage stilling til spørgsmå-
let: for hvem? og hvordan? Til det første kan man ikke nøjesmed svaret:

for folket. For folket er en flerhed af vidt forskellige menneskeskæbner, af

divergerende karakter og sind. Det samfund, der lader sit skabende min-

dretal betale velfærdssarnfundets pris, kan meget vel begå uret over for

fremtidens borgere, hvis velfærd beror på vore fremskridt (...) Sand frihed

beror på personlig uafhængighed.Først når den enkelte har opnået en så-

dan uafhængighed, at han selv kan bestemme over indkomst og formue,
skabt ved egen indsats, og selv kan skabe sig mulighed for uddannelse,

selvstændigbedrift, bolig og alderdomstryghed, har vi et personligt demo-

krati, der åbner mulighed for personlighedens udfoldelse på grundlag af

selvstændigevurderinger (...) Jeg tror derimod aldrig man kan eller skal

fomægte uligheden i samfundet, simpelthen fordi ligheden vil føre til stag-
nation og er uforenelig med et samfund, der bygger sit økonomiske liv på
frie muligheder for initiativ. Initiativ forudsætter risiko, begge dele er

utænkelige,hvis den, der sår, ikke kan forvente at få en betragtelig andel i

høsten.«5

Venstres styrke i forhold til de Konservative, dets lederrolle i oppositionen
var med til at dreje de Konservative i en mere liberalistisk retning, end der

traditionelt var tale om -

og iøvrigtogså end de fleste andre konservative

partier i Vesteuropa. Samlet var blokken dog også under indflydelse af be-

folkningens krav: velstand, velfærd og et øget statsligt ansvar var at fore-

trække frem for usikkerhed, arbejdsløshed,en mager alderdom osv. Kort

sagt: tidsånden var socialdemokratisk, og det var en kendsgerning, de bor-

gerlige ikke kunne undslippe, og kun delvist forsøgte at undslippe, fordi de

langt hen ad vejen var på bølgelængdemed de velfærdspolitiskemålsætnin-

ger.
Kritikken fra den anden side kulminerede i ungdomsoprøret.Protesten,

der kom til udtryk i og omkring ungdomsoprøretvar utrolig sammensat.

Navnet antyder et generationsopgør,og det var det i den forstand, at de un-

ge var første efterkrigsgeneration, der var frigjort fra ærbødighedenover for

USA som befrier og den frie verdens forløser. En generation, der var fri-

gjort fra den kolde krigs klippefaste hyldest til - eller i det mindste accept af
- den vestlige verdens moral, fra udskejelser i atombomber, undertrykkelse
ikolonierne i det store til bomerte normer i det små.

Ungdomsoprøretvar ikke én, men flere sideløbende og samtidige bevæ-
gelser. Vigtigst var venstrefløjens protest mod imperialismen og Vietnam-

krigen,dens kritik af den økonomiske vækstfilosofi og velfærdsstatens bure-

aukratiske træk. Men der var også studenteroprøret, rødstrømpeme, den

seksuelle frigørelseog af langt mindre betydning hippieme, provoeme, ud-

forskningen af det indre med meditation og dybdepsykologi,og religiøsebe-

vægelsermed østerlandske forbilleder. Disse mange bevægelserhavde i og
for sig kun to fællestræk, og de var endda ret overfladiske, nemlig 1. protes-
ten mod samfundets indretning, og 2. aktivismen - handlingen, kreativiteten

og fantasien.

Ungdomsoprøret forudsatte velfærdsstaten, men var også en reaktion

herpå.Den politisk formulerede del af oprøret handlede bl.a. om demokra-
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tisering og modernisering af forældede institutioner, f.eks. af uddannelses-

apparatet, det handlede om at fremme lighed og kollektivitet og om en pro-
test mod bureaukratiet og statsliggørelsen.

De borgerliges og ungdomsoprøretskritik var således parallelle på det

punkt, der drejede sig om kritikken af den såkaldte statslige umyndiggørel-
se, og der blev opstillet et forsvar for den enkelte, for et mere decentralt
samfund.

Venstrefløjen havde sine rødder i modstanden mod atomvåben (fra ca.

1960) og Vietnam-krigen. Fløjen blev styrket af ungdomsoprøretog kom i
årtiets slutning til at hænge sammen med de spirende græsrodsbevægelser.
Venstrefløjenoptog i vid udstrækningden decentralistiske kritik og koblede
den til marxismen. Uden at man troede på en krisefri kapitalisme blev kri-
tikken rettet mod fejl og mangler i forhold til målsætningenom fuld be-

skæftigelse,social sikkerhed, større lighed og mod manglende indflydelse på
den hastigt voksende stat. Her lå, kort sagt, udgangspunktet for venstreflø-

jens kritik af Socialdemokratiet.

Socialdemokraterne var ikke upåvirketaf kritikken. Eeks. gav Bent Han-

sen i bogen »Velstand uden velfærd« (1969,1973)udtryk for en skepsis ved

velfærdspolitikkensdogme: øget og fortsat vækst fører til større velfærd. Og
i begyndelsen af 19707eme rettede Jørgen Dich, en af velfærdspolitikkens
teoretikere, et hårdt angreb på de mellemlag, der voksede i kraft af vel-

færdsstaten. Det skete i bogen »Den herskende klasse« (1973). Socialdemo-

kratiets politiske linie var igen udsat for pres, hvilket blev en vigtig del af

den politiske krise i 1970leme.

Myten
Og hvad kan man så lære af det? Jeg skal her til sidst blot komme ind på et

enkelt træk, der handler om forståelsen af tresserne.

'Iressernes selvforståelse var ikke en entydig størrelse. Det er elementært.

Det var den socialdemokratiske/socialhberale fortolkning, der var fremher-

skende, og som i høj grad bestemte slagmarken, dens rammer, hvor hegns-
pælene skulle stå.

Og netop fordi 1960'erne blev et eksempel på høj vækst, lav arbejdsløs-
hed, større social sikkerhed, frigørelse, demokratisering og solidaritet via

staten - ja, så var grunden lagt til myten om tresserne. Som alle myter kræ-
ver den, at øjnene lukkes for en del af virkeligheden: den planløse vækst,

balanceproblememe, forbrugerismen, bureaukratiseringen, den enorme in-

tensivering af arbejdet, belastningen af miljøet osv. Disse beklagelige bivirk-

ninger hører ikke med til myten om 1960'erne, de glade tressere.

De glade tressere blev målestok for resten af efterlm'gstiden. Både de
umiddelbare efterkrigsår,1950'erne, 1970,eme og i det mindste den første
halvdel af 1980erne blev normalt målt og vejet i forhold til tresserne.

Da Ritt Bjerregaard ved indgangen til 1980leme sagde, at der ikke var no-

gen økonomisk krise, blev hun mødt med et ramaskrig, navnlig fra venstre-

fløjen. Det passede jo ikke med myten om tresserne, med 1960'erne som

den forkromede målestok. Men det passede med virkeligheden: 1970,erne
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var langt mere end tresserne udtryk for en normal tilstand i den kapitalisti-
ske verden, en vis arbejdsløshed,konjunktursvingninger mv.

Her tyve år efter de glade tressere kan vi bagklogt konstatere: 19603erne

var undtagelsen, en for de fleste mennesker positiv undtagelse fra den kapi-
talistiske regel. 'Itesseme var et spring fremad på trods af alle de uløste pro-
blemer. Men en undtagelse kan ikke bruges som målestok, hvilket var tilfæl-

det helt frem til midten af firserne. Myten om tresserne var så levedygtig i

1970,eme, at den var med til at hindre en realistisk forståelse af tresserne -

og dermed af 1970'ernes og l980'ernes problemer.

L En nærmere argumentation for og nuancering af efterfølgende synspunkter gives iHanne

Rasmussen og Mogens Rüdiger:Danmarkshistorie bind 8. Tiden 1945-1988 (Gyldendal 1990).
Ansvaret for nærværende oplæg er dog mit eget.
Verdens Gang 1957.

Dette er en slående forskel mellem arbejderpartieme og de borgerlige partier. Dengang i

50'erne var der meget få socialister eller socialdemokrater og næppe én kommunist, der ar-

bejdede aktivt for europæisk integration. Denne forskel mellem en national strategi og en

integrationsvenlig linie kan stadig ses, omend den er blevet mindre tydelig (jf. diskussionen

om EF's politiske union i1970'eme og 80'erne). _

Artiklen er trykt i Erik Hofmeyer (red.): Velfærdsstat og velfærdsteori, 1961.

Som note 4.

.WP

P'P

Abstract. Rüdiger, Mogens: The welfare state and the sixties. Com-

ments on the knowledge and self-understanding of the 1960s. Arbej-
derhistorie 36. (1991).

The 1960,s was the decade of the rise of the welfare state. Mogens
Rüdiger discusses the origin of welfare policy in Denmark and the

contradictions within it. Welfare policy was much more than mere

social policy. It was an integrated political strategy according to

which the state should secure continued economic growth, full em-

ployrnent, social security and expansion of civil rights in society.
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Annette Vâsström

Når det sete afhænger all...

Om etnologiske perspektiver på lokal

arbejderhistorie.

I anledning af SFAH's 20 års jubilæum blev der den 3. de-

cember 1990 afholdt et seminar »Gør vi sådan i 90'erne? Per-

spektiverfor forskning i arbejderhistorien«.Her bringes det

førsteaf en række af seminarets indlæg,som Arbejderhistorie
har fået lov at trykke. Resten vil blive bragt i næste nummer

Der gøres opmærksompå, at det er et mundligt indlæg,der

ikke er specieltomarbejdet til slaiftligfonn.

I romanen Rosens Navn af Umberto Eco er den rene og sande historie-

skrivning en så alvorlig sag, at munkene må gribe til mord, for at hindre al-

ternative forklaringer. Videnskaben er dybt alvorlig, den er bestemt ikke no-

get at sætte spørgsmålstegnved eller spøge med, den munk som foretræk-

ker Aristofanes i stedet for Aristoteles er hjemfalden til straf. Den, der ud-

fordrer doxa, forstået som den alment accepterede sandhed, og bringer den

frem på scenen som en opinion, et synspunkt eller en opfattelse, hvis me-

ningsindhold kan diskuteres, gør sig ifølgemunkene i Ecos bog skyld i hel-

ligbrødeog må tilintetgøres.
Historievidenskaben har igennem forskellige perioder måtte opleve, at

historiens doxa, de alment accepterede forklaringsmodeller, blev gjort til

opinion, til genstand for kritik og diskussion. Engang var det historikeme

som alene definerede indholdet af den videnskab, som forsker i det for-

gangne, siden blev denne definition udfordret fra mange forskellige sider. I

en artikel i Historien i kulturhistorien har Vagn Wåhlin beskrevet, hvorledes

dansk historieforskning igennem begyndelsen af dette århundrede i stigende
udstrækning afgrænsede sit forskningsfelt til rigshistorien. Forskningens
genstandsfelt relaterede sig snævert til det kildemateriale, som fandtes på
Rigsarkivet og på landsarkiveme. Forskningen var hierarkisk. De fineste hi-

storikere beskæftigede sig med rigets mænd og de begivenheder, der præ-

gede rigets historie, mens landsarkiverne tog sig af det mere almene per-

spektiv. Mens historievidenskaben proñlerede sig i relation til de kilder, den

selv havde defineret som væsentlige,afskar den sig efterhånden fra mange
andre forskningsfelter, som tidligere havde været en del af historieskriv-
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ningen, ved at udsondre de museumsrelevante fag som arkæologienog kul-

turhistorien til selvstændigefag. Lokalhistorien ville man vist ogsågerne ha-

ve skilt sig helt af med, i hvert fald befandt den sig absolut i bunden af hi-

storieskrivemes hierarki - men det var ogsådengang de lokalhistoriske arki-

ver blev bestyret af ihærdigedegne og skolelærere.

Historien var videnskaben om magtrelationer i samfundet, og dens gen-

standsfelt har selv i stor udstrækningværet styret af disse magtrelationer. I

takt med arbejderbevægelsensstigende indflydelse på samfundet og den

deraf følgende demokratisering kom ogsåarbejderbevægelsenshistorie i fo-

kus for historieskrivningen. Igennem mange år fulgte denne forskning dog
stort set de samme spor som den »officielle« historieskrivning, idet forsknin-

gen især beskæftigedesig med den politiske og organisatoriske del af histo-

rien. Arbejderklassens historie forstået som de livsvilkår,der var en betin-

gelse for bevægelsens fremvækst, var længe et forsømt forskningsfelt. Som

nævnt i oplægget til dette seminar var det især kvindehistorikerne, der åb-

nede op for en beskrivelse af hverdagshistorien, fordi den i så høj grad var

forudsætningen bag kvindernes historie i bevægelsen og det organisatoriske
arbejde.

Fagets nyorientering faldt sammen med ændringerpå andre områder in-

denfor humaniora. Nogle af de fag, som tidligere var blevet udskilt fra histo-

rieforskningen, udfordrede nu de »gamle«etablerede fag med nye synsvink-
ler og arbejdsmetoder. Opfattelsen af kultur som produkter blev erstattet af

en kulturopfattelse, hvor kultur var levet liv, og historien kunne ikke længe-
re forstås som person- og begivenhedshistorie, men måtte sættes i relation

til hverdagsliv og kulturhistorie. Udviklingen foregik overalt i Europa. I

Frankrig var det kredsen omkring tidsskriftet Annales som pegede på nye

forskningsfelter, i England var det socialhistorikerne, og i Tyskland var det

teoretikeme fra Frankfurterskolen, for blot at nævne nogle eksempler.
Menneskers hverdagsliv var begyndt at blive et helt legitimt og meriterende

forskningsfelt.
Historien var blevet udfordret udefra, og det var også udefra, man hente-

de metoder til at analysere hverdagslivet. Kildeme var ikke længere udeluk-

kende de officielle dokumenter, men kunne være det talte såvel som det

skrevne ord f.eks. i form af det, vi kalder »erindringer«.Og forskerne behø-

vede ikke altid at have en akademisk eksamen i baglommen, de kunne være

repræsentanter for de mennesker, hvis historie skulle nedskrives.

Retten til at definere historien og de rette historiske kilder er med andre

ord udtryk for en kamp mellem forskellige fagtraditioner og teoretiske sko-

ler. Der er derfor en forskningspolitisk handling at ville tale om lokalhistori-

en, og til og med ud fra et andet fags synsvinkel. Er en sådan tværfaglighed
overhovedet mulig? Og er det netop fordi den lokale historie ikke opfattes
som så central i arbejderhistorieforskningen, at en etnolog får lov til at ud-

tale sig om emnet? Er lokal arbejderhistorie et centralt eller perifert forsk-

ningsfelt?
I det følgende vil jeg anskue forskningen i lokal arbejderhistorie ud fra to

synsvinkler. Jeg vil dels se på,hvad der allerede er produceret indenfor ern-
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net ved kort at omtale 5 studier, der har anlagt hver sin synsvinkel på den
lokale arbejderhistorie, dernæst vil jeg se på emnet i relation til den debat,
som rejses i SFAHs jubilæumsbogvedrørende tværfaglighed,kildekritik og
teoridannelse som specielt Flemming Hemmersams, Jens Engbergs og
Flemming Mikkelsens bidrag lægger op til. Jeg vil gerne her fortsætte den

debat, der handler om, hvad vi faktisk gør, når vi søger at indkredse begre-
ber som arbejderhistorie og arbejderkultur, uanset om det er på intematio-
nalt, nationalt eller lokalt plan.

De 5 studier, jeg vil omtale, er kun et udpluk af en lang række meget fine
lokalhistoriske værker, som har set lyset indenfor det sidste 10-år. Den før-
ste studie er en klassisk historisk studie af politisk liv. Det drejer sig om

»Arbejderbevægelseni Lyngby-Taarbæk«af Henning Grelle. Bogens mål er

skildringen af den lokale partihistorie, og lokaliteten afgrænses derfor na-

turligt nok til Lyngby-'Paarbækkommune. Det er det organisatoriske liv, op-
bygningen af et slagkraftigt partiapparat og en bæredygtigorganisation, som

er bogens emne, men den lægger samtidigt op til en perspektivering af den

landspolitiske historie på flere områder. Dels i relation til arbejderbevægel-
sens opbygning, dels i relation til den senere førte politik. Lyngby-Taarbæk
kommune var kendetegnet ved en arbejderbefolknringknyttet til de gamle
feudalt organiserede manufakturer i Mølleådalen. Det var en stærk fagbe-
vidst, men også konservativ arbejdsstyrke, der i stor udstrækningvar organi-
seret inden for de borgerlige arbejderforeninger. Det tog tid, før man fik
brudt den skeptiske holdning til socialisteme blandt arbejderne her. Samti-

dig var modstanden fra borgerlig side hård, og grove metoder blev taget i

brug for at standse bevægelsensfremmarch.
I skildringen af parti og bevægelse som en etableret faktor i kommunen
får man et billede af en sej og målbevidst kamp for at opbygge en »mønster-

kommune«, hvor mange af de mål, som ikke kunne gennemføres på lands-

plan, kunne realiseres, feks. omkring skolepolitik og ældreforsorg.Bogen
er derfor et godt korrektiv til den almindelige debat om Socialdemokratiets
rolle i mellemkrigstiden, fordi man alt for ofte har overset det store arbejde
ude i kommunerne, hvor de socialdemokratiske ideer faktisk havde en stør-

re gennemslagskraft end på landsplan. Kommunerne var forsøgs-samfund
for den socialdemokratiske velfærdsmodel.

Kilderne til skildringen har været de klassisk-historiske: forhandlingspro-
tokoller, avisartikler og privatarkiver suppleret med enkelte erindringer og
interviews med kommunalpolitikere.

Ikke kun partiforeninger, også fagforeninger har 100 års jubilæum. For

SID i Esbjerg har Erhvervshistorisk bureau ved Søren Federspiel og Erik

Bartram Jensen udarbejdet en skildring af arbejdsmændeneshistorie i Es-

bjerg: »... i Esbjerg var der større chancer«, Målet for studiet var at skildre
det lokale perspektiv på fagforeningens arbejde, specielt med henblik på or-

ganisationshistorien, men skildringer af levevilkår,arbejdsliv, kammeratskab

og fremfor alt vilkårene under kriser og arbejdskampe bidrager til at give en

nuanceret forståelse af livet i byen som helhed igennem 100 år. Bogen er

opbygget kronologisk, og udviklingen tegnes på baggrund af byens historie,
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fra et Klondyke til en betydningsfuld havneby. Forfatterne viser, hvorledes

der netop i Esbjerg er en nær sammenhængmellem byens udvikling og ar-

bejdsmændenes organisering. Den politiske del af bevægelsen opbygges
først efter, at arbejdsmændenehavde fået skabt deres faglige organisation.

Bogen er opbyggetkronologisk, men i modsætningtil mange andre lokal-

historiske studier intensiveres og fordybes skildringen af hverdagsliv og leve-

vilkår jo længere frem mod vores tid, man kommer, for næsten at eksplode-
re i en meget engageret og nærværende skildring af havnearbejderkonflik-
terne under den borgerlige regering i 1980eme, med den såkaldte Karl Jør-

gensen-sag som skildringens absolutte højdepunkt.Her forlader vi den sam-

vittighedsfulde skildring af udviklingslinjer og levevilkår for at stå midt i et

socialt drama, der på en gang binder fortid og nutid sammen. Som bekendt

var Karl Jørgensen-sagen en tilspidsning af en lang række konflikter igen-
nem 1970erne og 80eme, der bl.a. drejede sig om udhulingen af dagpenge-
retten til havnens løsarbejdere.Der var strejker i andre havne, men Esbjerg
blev konfliktens centrum med voldsomme konfrontationer mellem politi og

strejkende. Sagen mod Karl Jørgensen giver mindelser om socialistproces-
serne for 100 år siden. Dengang som nu brugtes hetz, chikanerier og bagva-
skelse mod arbejdernes talsmænd.

I denne bog rækker skildringen af den lokale arbejderhistorie således og-
så langt ud over lokalitetens rammer. Den lokale udvikling og det sociale

drama, som udspillede sig omkring havnearbejder-konflikteme bliver en

indgang og et middel til en bredere forståelse af arbejderhistorien generelt,
og den føles vedkommende netop i de passager, hvor vi kommer tæt på de

levende mennesker.

Bogen bygger på et bredt udvalg af kilder, hvor erindringer og interviews

supplerer de mere traditionelle historiske kilder som forhandlingsprotokol-
ler, fagblade og aviser.

Erindringsmaterialet spiller også en stor rolle i den næste studie, jeg vil

omtale, Keld Dalsgaard Larsens bog om papirarbejdeme i Silkeborg. Også
her er der en nøje sammenhæng mellem by og arbejdsplads, men målet er

ikke primært den organiserede arbejderbevægelseshistorie, her skal fortæl-

les om arbejdslivet og om arbejdernes dagligdag. Det er socialhistorie og ik-

ke organisationshistorie, som er bogens mål. Derfor er der lagt stor vægt på
at lade papirarbejdeme selv komme til orde. Det, der fortælles om, er ar-

bejdslivet. Dels det konkrete fysiske arbejde på kludesalen, ved papirmaski-
nerne, på papirsalen o.s.v., dels det kammeratskab, som udviklede sig om-

kring arbejdet. Man får et stærkt indtryk af en særlig arbejdspladskultur,
der efterhånden skaber sin egen tradition, der udmønter sig i øgenavne og
et fast repertoire af anekdotiske fortællinger,om chefen, om kammeraterne

og om fælles oplevelser.
Bogen bidrager med andre ord til at nuancere opfattelsen af arbejder-

klasse og axbejderkultur ved at fremdrage og gennemarbejde specielle ar-

bejdsforhold og levevilkår. Herved opnås en bedre forståelse for variationer

i klassens levevis og kultur. Arbejderne ses ikke som en stor, grå homogen
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masse, men som en befolkningsgruppe med forskellige livsbetingelser og
med individuelle kendetegn.

Det følgendeprojekt, jeg vil omtale, adskiller sig fra de foregåendei selve

projektforløbet.Hvor de tre foregåendestudier er skrevet af professionelle
historikere, er det her arbejdere selv, som under ledelse af en historiker

fremskaffede og bearbejdede et stort kildematiale. Bogen »De grove hæn-

ders nytte« udarbejdet af den såkaldte Historiegruppe i Sorø, ledet af Ulla

Holdt er et eksempel på såkaldt »barfodsforskning«inspireret af »Grav

hvor du står«-bevægelsen,der havde sit udspring i Sverige.
Projektets vigtigste resultat kan ikke aflæses af den bog, som blev resulta-

tet, men derimod af det engagement, som lå bag projektet. Her var indsam-

lingsprocessen vigtigere end produktet. Formålet var ikke at skrive historie,
men at bevidstgøre om historie på anden måde end gennem det skrevne

ord. Projektet involverede mange, mange flere end de 8, som siden stod bag
etableringen af en udstilling og udgivelsen af bogen. Bogen stiller spørgsmå-
let: Hvorfor faglig og politisk organisering? Og beskriver siden såvel det fag-
lige og politiske arbejde som arbejdsforhold og levevilkår set i relation til en

lang række forskellige arbejdspladser i Sorø og omegn. Bogens værdi ligger
især i det kildemateriale, projektet fik indsamlet feks. iform af fotografier
og erindringer samt i gennemføringenaf selve projektet. Og mellem bogens
sider læser man problemformuleringen: hvis arbejderhistorien kun er orga-
nisationemes historie, hvis de relevante kilder kun findes nedfældet i proto-
koller og avisartikler, så var der store områder af hverdagslivet, vi aldrig vil-

le få kendskab til. Eksempelvis nævnes den yderst lakoniske tekst i forhand-

lingsprotokoller, hvor mødereferater kan indskrænke sig til et »hvorefter vi

diskuterede om et og andet«. For at få fat i den diskussion, der ligger bag
»et og andet«, må man have fat i erindringer, talte eller nedskrevne, fra de

mennesker, som var og er historiens aktører.

Den sidste studie er meget langt fra en traditionel lokalhistorisk studie,

og måske er det karakteristisk, at forfatteren er litteraturhistoriker og ikke

historiker. I bogen om »Havnearbejdeme i Århus - før containernes tid«,

søger Svend Aage Andersen ikke blot at give en kronologisk gennemgang af

organisationshistorie og arbejdskampe, dvs. arbejderhistorikemes klassiske

problemfelt, men stiller også spørgsmålet,hvorvidt der eksisterer en særlig
erhvervskultur blandt havnens arbejdere. Med erhvervskultur mener Svend

Aage Andersen de normer, værdier og ideologier, som deles af havnearbej-
derne, - d.v.s. han definerer dem som en subkultur indenfor arbejderkultu-
ren, ikke bare på lokalt plan i relation til forholdene i Århus,men ogsåpå
nationalt og internationalt plan. Når denne speciñceringaf en generel sub-

kultur er mulig, skyldes det forfatterens tilgang til emnet. Han redegørfor

arbejdets betingelser, de svingende beskæftigelsesforhold,den ringe meka-

nisering af arbejdet, arbejdernes mulighed for at kunne overskue arbejds-
processen, den stærke »vi«-følelse internt i gruppen, der fremmes af det fa-

milieprægederekrutteringsmønster,den særlige indslusning til faget i kom-

bination med stigmatiseringen af havnearbejdeme som en særlig social lav-

status gruppe. Disse vilkår, som eksisterer i stort set alle nordeuropæiske
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havnebyer, skaber siden en kultur, forstået som arbejdernes »modsvar« på
disse betingelser, hvor det usikre livsperspektiv, en udpræget erhvervsstolt-

hed, og en fri og selvstændigforholden sig til arbejdet fører frem til dannel-

sen af et stærkt arbejderkollektiv, der er i opposition til »dem«, de andre,
som ikke udelukkende er det omgivende borgerlige samfund, men også den

mere etablerede del af arbejderbevægelsenprimært repræsenteret af de

faglærte arbejdere. Den særlige havnearbejderkultur sammensvejses yderli-

gere af en særlig omgangstone, af øgenavne og af et bestemt forbrugsmøn-
ster f.eks. i relation til alkohol.

Havnesamflmdet tolkes som et totalt samflmd, der ikke kun præger ar-

bejdslivet, men også livet udenfor. Her er det ikke muligt at opretholde en

opsplitning af hverdagen i arbejde henholdsvis fritid, idet arbejdets vilkår

griber ind i og betinger familielivet. Det er arbejdets praksis, som er grund-
laget for den kultur, Sv. Aa. Andersen afdækker, hvor praksis forstås som

relationen mellem de betingelser, der eksisterer i arbejdets vilkår, og de re-

aktioner eller strategier, som disse betingelser fremkalder hos arbejderne,
aktørerne, selv.

SV. Aa. Andersens tilgang til emnet er mere etnologisk end historisk. Han

ønsker ikke at fortælle havnearbejdemes historie som en kronologisk kæde
af begivenheder og konflikter, der synes at afløse hinanden i kausalt forløb,
men derimod at søge ned til de bagvedliggende strukturer, som er afgøren-
de for den praksis, som afdækkes. Havnearbejdemes erfaringsverden og

strategi fortolkes som en defensiv livsplan præget af manglende fremtids-

perspektiv, og deres manglende forståelse af langsigtede mål i det organisa-
toriske arbejde har helt klart været en torn i øjet påmålbevidste, fremadret-

tede fagforeningsmænd.Men en langsigtet og tålmodigorganisationsopbyg-
ning har ikke givet mening set ud fra havnearbejdemes livsperspektiv. Fak-

tisk er det samme konklusion Søren Federspiel og Erik Bartram Jensen når

frem til i deres skildring af havnearbejdere og andre løsarbejdere i studiet

fra Esbjerg.
De nævnte studier er alle eksempler på, hvorledes lokal arbejderhistorie

ud fra forskellige synsvinkler kan perspektivere kulturelle forskelle i arbej-
derklassen. Vi møder i studierne forskellige subkulturer betinget af forskel-

lige livsvilkår. Gennem et lokalt mikro-perspektiv kan der opnås større for-

ståelse for og erkendelse af de faktiske brud og splittelsestendenser, der al-

tid har eksisteret inden for arbejderbevægelsen,end et rent overordnet per-

spektiv kan bibringe. Begrebeme sammenhold og solidaritet bliver nuance-

rede, når de kan sættes i relation til konkret oplevet erfaring og strategi.
Diskussionen om den lokale arbejderhistories relevans, om det mulige
tværfagligeperspektiv, om relationen mellem studier, på mikro eller makro-

planet og spørgsmåletom de relevante kilder til sådanne studier fører frem

til den diskussion, som føres i SFAHs netop udgivne jubilæumsbog»Fremad
- ad nye veje«.

Her vil jeg lægge mig tæt op ad Flemming Hemmersams afdæking af de

forskellige tilgange til studiet af arbejderhistorie og arbejderkultur, idet han

nok betoner værdien i såvel den klassisk historiske som den etno/folkloristi-
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ske forskningstradition, samtidig med, at han påpeger,hvorfor tværfaglig
forskning, der søger at forene de to indfaldsvinkler til forskningsfeltet kan

være problematisk.
Et af problemerne ligger i analysen af det relevante kildemateriale. Hvis

vi ser på de lokalhistoriske studier, jeg netop har refereret til, er de fleste af

dem karakteriseret ved en udpræget brug af erindringsmateriale. Det skyl-
des tildels det lokalhistoriske perspektiv, men måske også en erkendelse af,
at erindringsmaterialet fremdrager væsentlige forhold, som andre kilder ik-
ke kan beskrive. Dette kommer feks. klart til udtryk i Keld Dalsgaard Lar-
sens beskrivelse af papirarbejdemes arbejdsforhold, hvor den »officielle«,
virksomhedsforfattede beskrivelse af produktionsprocessen sættes i relation
til arbejdernes egen oplevelse af de samme forhold. Hvor den officielle ver-

sion beskriver produktionen som en proces, hvor materialet ved hjælp af

teknologiske hjælpemidler»bearbejdes«,»ermføres« og »udskæres« i pas-
sive termer, så fortæller arbejderne selv om den aktive proces.

Det var mennesker, som sørgede for at holde processen i gang, det var

mennesker, som med maskiners hjælp omformede råvare,natur, til færdigt
produkt, kultur.

De forskellige erfaringer, mennesker gør i den situation, danner basis for

varierende holdninger og strategier i relation til den faglige og politiske
kamp. Vi ser det i tilfældet med havnearbejdeme, og på tilsvarende måde i
andre studier, som f.eks. den norske historiker Knut Kjeldstadli”safhandling
»Jerntid«, der beskriver fabrikssystem og arbejdere ved to norske metalvirk-

somheder. Han dokumenterer, hvorledes ændringer i arbejdsforhold, for-
stået som det konkrete forhold menneske/maskine dels fører til ændringer i
relationen mellem arbejdere og arbejdsgivere, men ogsåændrer forholdene

mellem arbejderne indbyrdes, således at den gamle, fagstolte håndværker-
kultur forsvinder og erstattes af en større, fælles klassebevidsthed. De indi-

vidualistiske, næsten anarkistiske arbejdere, der tidligere havde kontrol

over arbejdsprocessen og derfor ogsåmagt til at standse den, må indse, at

maskineme overtager denne kontrol. Derfor ændrer de strategi og går ind

for at målrette den faglige og politiske kamp. Den magt, som deres kund-

skaber gav dem, blev overflødig,derfor bliver fagforeningerne nødvendige,
og disciplineringen er ikke kun påtvungetdem udefra, af maskinerne, men

er ogsået resultat af en ny erkendelse.

Hvis den menneskelige erfaring om og strategier i relation til selve ar-

bejdsprocessen er relevant for forståelsen ikke blot af arbejderkulturen,
men også den faglige og politiske kamp, så må erindringer om denne situa-

tion også være en væsentlig kilde i udforskningen af arbejderhistorien,
hvadenten perspektivet er lokalt eller globalt.

Og jeg vil til og med udvide kildebegrebet, idet jeg mener, at kildeme ik-
ke alene bør være det talte eller skrevne ord, men også kan bestå af den
materielle verden omkring mennesker: De rum, de befinder sig i på arbejds-
pladsen eller hjemme, det værktøj,de anvender, det tøj, de bærer, ja, hele
den materielle verden er væsentlige kilder til viden om faktiske levekår og
livsformer. Diskussionen om brugen af erindringer som kilde handler jo ik-
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ke blot om, hvorvidt man kan bruge eller stole på almindelige menneskers

erindringer om deres eget liv, men som Flemming Hemmersam ogsåpåpe-
ger, nok så meget om, hvad det er for problemer, historien kan og vil be-

skæftige sig med, eller måske sat på spidsen: hvad er det, der driver histori-

en fremad: de politiske begivenheder, og aktørerne på den politiske scene,

eller menneskers kamp i arbejdet med at bearbejde den rå natur til kontrol-

lerbar kultur.

I jubilæumsbogensætter Jens Engberg spørgsmålstegnved, om man

overhovedet kan bruge erindringer som kilde til arbejderhistorien, og artik-

len indleder med at dokumentere, hvorledes vi ikke helt kan stole på for-

tællingen om, en begivenhed i Christian Christensens velkendte erindringer
om rabarberdrengen. Set ud fra en etnologisk/folkloristisk problemstilling er

den omtalte begivenhed da heller ikke relevant, det er derimod hans, og

mange andre skildringer af hverdagslivet, af de sociale relationer i familien

og i det kvarter, hvor han vokser op. Christian Christensens erindringer er

først og fremmest et billede af den dybt proletariserede familie under indu-

stn'aliseringens første kaotiske periode, før arbejderbevægelsenfik skabt en

slagkraftig organisation. Det erindringerne fortæller om, er proletariserin-
gens pris, at børnene bliver ofre såvel i produktionen som i familien. Deres

billige arbejdskraft bliver udnyttet og samtidigt bliver de syndebukke for fa-

derens afmægtigefrustrationer over de urimeng vilkår. Her lyver erindrin-

gen ikke. I Nationalmuseets arbejder- og håndværkererindringermøder vi

tilsvarende familieforhold i en lang, lang række af skildringer fra tilsvarende

hjem.
Kilders sandhedsværdi må afhænge af de spørgsmål,der skal stilles. I den

etnologisk/folkloristiske forskningstradition kendes mange eksempler på,
hvorledes myndighederne bliver bundet historier på ærmet, historier som si-
den bogføres omhyggeligt i protokoller og skrivelser.

Det klassiske etnologisk/folkloristiske forskningsfelt har været afdæknin-

gen af lokale kulturmønstre. Fiskerbefolkningen har været yndede objekter
for denne forskning. I det vestnordiske kulturområde har fiskerbefolknin-

gen haft en udpræget egalitær social struktur, der bl.a. er kommet til udtryk
i et yderst: pragmatisk forhold til ejendomsretten. Ejendomsret var brugsret,
og båden samt net og andre fangstredskaber ejede man i fællesskab inden-
for lavet. Dette var en umulighed set fra myndighedernes side. De krævede,
at fiskerne satte en person som ejer af båd og fangstredskaber. Fra Bohus-
len og andre områder langs den svenske vestkyst kendes derfor eksempler
på,hvorledes fiskerne lod denne ejendomsret gå på omgang, det ene år blev

den ene fisker registreret som ejer, det følgende år den anden, men i arki-

verne stod de som eneejere, myndighederne havde ikke blanketter, hvor det

var muligt at registrere fælleseje. Dette er blot et af flere eksempler på,
hvorledes meget af det kildemateriale, som i dag ligger på arkiverne, er ned-

skrevet og formuleret af personer, der har registreret og defineret en anden

social gruppe set ud fra deres egen opfattelse af »det normale«. De har an-

skuet andres kultur og livsform, med deres egne kulturelle briller. De har

tolket budskabet i »de andre«s kultur ud fra deres egne kulturelle tolknings-
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muligheder. Kildemateriale som forhandlingsprotokoller, dombøgerog avis-

artikler er derfor i lige så høj grad et materiale, der fortæller om kildemes

»skabere«, som f.eks. embedsmændene, end et materiale, der belyser kilder-

nes »genstand«:de mennesker, der rapporteres om.

Det er for historikere såvel som etnologer og folklorister nødvendigtat

blive sig denne fare for kulturblindhed bevidst. Kilder tolkes forkert, hvis

man ikke udgår fra, at de også er fabrikeret ud fra en bestemt samfunds-

gruppes erfaring og bevidsthed.

Men hvorledes afdækkes kildematerialets eventuelle kulturblindhed, og
hvordan undgår man selv at blive offer herfor. Dette er kun muligt, hvis

man bliver bevidst om, at man selv er underlagt et bestemt kulturbegreb.
Der findes som bekendt langt over hundrede definitioner på begrebet kul-

tur, men meget kort sagt kan kultur defineres i lighed med sproget, som en

udveksling af erfaringer formidlet ikke bare med ord, men ogsågennem ma-

terielle omgivelser og handlinger. Ligesom i sproget findes der en alment

accepteret norm - en »langue«og så et praktiseret talesprog, - en »parole«.
Det lokalhistoriske perspektiv på arbejderhistorien er en af vejene til at af-

dække »parole«forstået som den praktiserede kultur og livsform.

Men rummer lokalhistorien så ikke en fare for at fortabe sig i det Flem-

ming Mikkelsen kalder den narrative fortælling om arbejderhistorien. B10-

kerer den ikke for en mere overordnet problemstilling? Er det ikke nødven-

digt, at vi forlader mikroperspektivet til fordel for en mere overordnet teori-

dannelse, der kan hjælpe til en reel erkendelse om arbejderklassens og ar-

bejderbevægelsensopståenog udvikling? Flemming Mikkelsen afviser ikke

det mikrohistoriske perspektiv, men ønsker, det skal sammenkobles med og
underordnes et makrohistorisk. Samtidig efterlyser han en teoridannelse,
som kan sammenkoble disse perspektiver.

Jeg er enig i behovet for en teoridannelse, der kan sammenkoble det mi-

kro- med det makrohistoriske perspektiv, men jeg er ikke enig i opfattelsen,
at tyngdepunktet nødvendigtvisbør ligge på makroniveau. Jeg er overbevist

om, at den klassisk-marxistiske klasseanalyse netop har ført til fejltolkninger
vedrørende tolkningen af ideologi og bevidsthed blandt arbejdere, fordi den

ensidigt fokuserede på en makroanalyse af de økonomiske og sociale rela-

tioner. De seneste årtiers lokal- eller mikro-studier har netop påvistbehovet

for en bredere forståelse af arbejderkulturens mange variationer. Den etno-

logiske livsformsanalyse, således som den er udviklet af bl.a. Thomas Høj-

rup, forsøger sig med en sammenkobling af et mikro- henholdsvis et makro-

perspektiv, idet den først udspeciñcereret antal mulige livsformer set i rela-

tion til den givne samfundsrelation for siden at anskue livsformeme ud fra

deres egen praksis. Styrken i analysen ligger i dens pointering af praksis som

betinget af andre forhold end de rent økonomiske og sociale relationer.

Svagheden i analysen er, at der endnu ikke for alvor er arbejdet med model-

len i relation til lønarbejderlivsformen.
En undtagelse er dog Anne Dorte Højrups afdækning af forskellige ar-

bejdsbegreber blandt kvindelige fabriksarbejdere. Hun dokumenterer, hvor-

ledes der inden for samme erhvervsgruppe kan eksistere modstridende op-
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fattelser af det samme arbejde: det loyale arbejdsbegreb, hvor man i høj
grad identificerer sig med ledelsen og dens mål for produktionen, det ret-

færdige arbejdsbegreb, hvor man påtagersig husmor-rollen overfor arbejds-
kammeraterne og søger at mægle mellem kollegaer og ledelse og endelig
det solidariske arbejdsbegreb, hvor man opfatter sig selv som lønarbejder i
et modsætningsfyldtforhold til ledelsen.

Et lokalhistorisk eller mikro-orienteret perspektiv på arbejderhistorien gi-
ver således anledning til mange overvejelser af såvel metodisk som teoretisk

art. Den lokalhistoriske forskning har ikke kun været »lokal« i betydningen
»lokalitets«-forskning.Den har på mange måder arbejdet tværfagligtud fra

et mikrohistorisk perspektiv og har gang på gang sat spørgsmålstegnved

»doxa« forstået som den etablerede historievidenskabs resultater og meto-

der. Det er derfor vigtigt, at den lokale arbejderhistorie fortsætter med at

arbejde tværfagligt. I lighed med munkene i Eoos roman må vi nemlig er-

kende, at der ikke kun eksisterer én sand videnskab, men tværtimod mange

forskellige videnskabelige forklaringsmodeller af lige stor værdi. Værdien

ligger vel netop i forskelligheden: at kunne betragte og analysere et gen-
standsfelt ud fra stik modsatte perspektiver, - at tænke ud fra såvel Aristo-

teles' som Aristofanes' tolkning af omverdenen.
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Festlige jubilæumsdage
Selskabet fejrede sit 20 års jubilæum med udsendelse af jubilæumsbog,se-

minar og reception.
Med titlen »Gør vi sådan i 90,erne? Perspektiver for forskning i arbejder-
historien«, afholdt selskabet den 3. december 1990 et jubilæumsseminar
med 60 deltagere. Seminaret bød om eftermiddagen på oplæg fra Anna-

Birte Ravn, Jens Engberg og Annette Vasstrøm og Erik Ib Schmidt sluttede

af om aftenen. Det blev en spændende dag med livligdebat.

Den 4. december - på selve jubilæumsdagen - afholdt selskabet recep-
tion i ABÅs læsesal. Mange af selskabets venner mødte frem, og mellem

snitterne var der underholdning af de kongelige musikanter Ove Verner

Hansen og Torben Petersen.

Repertoiret var et udvalg af gamle arbejdersange og især Lock-out-san-

gen fra 1899 orde lykke.
Udover formandens tale blev hovedtalen holdt af Niels Finn Christian-

sen. Selskabet modtog ogsågaver og telegrammer.
Jeg vil gerne takke alle - forfattere til jubilæumsbogen,Oplægsholdereog

i . .. deltagere på semina-

ret, og alle der mødte

op for at festliggøre
jubilæumsdagen.

Fotografieme fra

jubilæet kan hjælpe
os med at huske da-

gen. _

Henning Grelle

Formand
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DEBAT

Mogens Rüdiger

Tjørnehøj 0g Bang

Henning Tjørnehøj gør sig i Arbejderhistorie 35 til talsmand for en rehabili-

tering af gamle Eduard Bernstein. I den forbindelse har han åbenbart haft

min bog om Gustav Bang1 i hånden. Tjørnehøj påpegerkorrekt, at Bern-

steins hovedværk ikke er med i litteraturlisten. Og det er pinligt, synes han.

Hvis Tjørnehøj nu også havde kigget i indholdsfortegnelsen eller endnu

bedre havde bladret i bogen, ville han måske have bemærket, at der er en

kort gennemgang af Bernsteins revisionisme. Godt nok kun med udgangs-
punkt i sekundærlitteratur, fordi det kun er en kulisse i forhold til analysen
af Bang. At kalde det pinligt må vist skyldes, at Tjørnehøj vil gøre Bernstein

til martyr, miskendt og uretfærdigtbehandlet.

Vlgtigere og mere interessant er det, at Tjørnehøjogsåkritiserer Gustav

Bang for denne historiske utilgivelige handling. Sagen er følgende:Bang an-

meldte Bemsteins Socialismens Forudsætninger og Socialdemokratiets Op-
gaver i 1899. Han kritiserede først og fremmest, at Bernstein gjorde op med

»den sociale katastrofeteori«, som Bang betegnede som marxismens kerne-

punkt. Tjørnehøj påpegerderpå,at Bang i 1911 entydigt tager afstand fra

elendighedsteorien, dvs. at den sociale elendighed ville vokse med kapitalis-
mens udvikling. Så langt, så godt.
Værre er det med de afsluttende bemærkningerom Bang. Tjørnehøj
hævder nemlig, at Bang »12 år tidligere i sin anmeldelse af Bernsteins bog
(...) selv havde giort elendighedsteorien til »kemepunkti den videnskabeli-

ge socialisme««. Det giver kun mening, hvis den sociale katastrofeteori og

elendighedsteorien er en og samme teori - eller (for nu at være venlig)
hænger uløseligt sammen. Og det er vitterligt vås.

For Bang handlede den sociale katastrofeteori om den i kapitalismen ibo-

ende tendens til monopolisering, der på et tidspunkt uundgåeligtville føre

til, at produktivkræftemeikke krmne udvikles yderligere inden for de eksi-

sterende produktionsforhold. Den socialistiske samfundsform ville derfor

med nødvendighed afløse kapitalismen på et givet tidspunkt. Og det ikke så

meget som antydes, at arbejdernes forhold skulle forværres under kapitalis-
men. Den sociale katastrofeteori er slet og ret en logik, der lægges ind i den

historiske udvikling, en logik, som Bernstein tog afstand fra.

Det er ikke muligt i Bangs forfatterskab at finde belæg for, at han skulle
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have haft sympati for elendighedsteorien, at den sociale nød ville skærpes,
at arbejderne ville blive presset ud i stadig mere elendige levevilkår. Der-

imod var Bang inde på, at den relative elendighed ville vokse, dvs. at profi-
ten ville stige hurtigere end arbejdslønnen.Men det er jo noget helt andet.

Der kan altså ikke sættes lighedstegn mellem de to teorier, og i Bangs be-

grebsverden har de intet med hinanden at gøre: den ene er kernen i socia-

lismen, den anden er borgerlig forvrængningaf marxismen. Tjømehøj har

med andre ord fuldstændigmisforstået Bangs pointer - eller rettere Bangs
sociale katastrofeteoriz.

Afslutningsvis skal jeg indrømme, at jeg har lidt svært ved at se, at rehabi-

literingen af Bernstein gavnes af makuleringen af Bangs standpunkter. Bang
var afgørende uenig med Bernstein om væsentlige sider ved kapitalismens
udvikling, og de var med til at tegne to linier i 2. Internationale. En teorihi-

storisk diskussion af denne uenighed ville være mere nærliggende- og langt
mere interessant end Tjømehøjs kortslutninger.

1. Gustav Bang - historiker og socialdemokrat, SFAH 1987.

2. Den klareste gennemgang heraf giver Bang i artiklen Hvorfor jeg er Socialdemokrat, i Vag-
ten 1899-1900 s. 109-120.
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ANMELDELSER

Carl Erik Andresen og Flemming Agersnap: Dansk erhvervshistorie 1880 til vore da-

ge, Nyt fra samfundsvidenskaberne, 1989, 155 s. ill., kr. 170,-.
»Denne bog sigter i særlig grad mod at vise sammenhængenog vekselvirkningen
mellem erhvervene over en længere periode. Det begynder med landbruget og
håndværket, og ud af det vokser industrien, handelen og de øvrige erhverv. Men

samtidig er det også denne specialisering, der er betingelsen for, at de oprindelige
erhverv kan udvikle sig videre«. Således skriver forfatterne iforordet (s. 5) til denne

bog, der særligt sigter mod undervisningen i handelsgymnasiet. I 8 hovedkapitler gi-
ves en indføringi Danmarks erhvervsudviklingca. 1880-1989. Gennemgangen er for-

synet med indrammede »bokse«, hvor et tema behandles mere detaljeret. Bogen af-
sluttes med litteraturliste og indeks.

Det ligger i bogens natur, at detaljer og nuancer ofte må forbigås,ligesom enhver
diskussion mellem historikere 0m erhvervsudviklingen må savnes. Bogen må be-

dømmes på, om den kan skabe interesse og overblik hos dens læsere, der forventes
at være ikke-specialister.

Som nævnt gennemgåserhvervsudviklingen i 8 kapitler: først landbruget og hånd-

værket, så industri, handel, bygge- og anlægsområdetog til slut infrastruktur mm.,
service og arbejdsmarkedet. Opbygningen er således systematisk og traditionel. Ge-
nerelt bliver man godt orienteret i de enkelte afsnit - ogsåpå grund af »boksene«,
der virkeligt giver »kød« på den strukturelle gennemgang. Hvert af kapitleme bliver

fyldige, jo mere man nærmer sig vor tid. Starttidspunktet for bogen - ca. 1880 - er

valgt ud fra omlægningen af det danske landbrug til animalsk produktion og en

række nyudviklinger i jemindustrien (s. 9). Hvad disse sidste går ud på,bliver ikke

ganske klart i bogen. Landbrugsafsnittet forekommer mig at være det svageste. Det

er kort - erhvervets store betydning taget i betragtning -

og af og til må det være

vanskeligt for læseren/eleven at finde ud af, hvor man befinder sig tidsmæssigt(ek-
sempelvis i forbindelse med hedens opdyrkning, højskolebevægelsenog partidan-
nelseme, s. 18-21).Landbrugsudviklingen ca. 1900-45 »eksisterer« så at sige ikke,
landbrugsomlægningenca. 1880 skyldes udelukkende konkurrencen fra oversøisk
korn (s. 22).

Som det siges s. 150, er »landet på alle måder forvandlet« inden for de sidste 100

år, og denne forvandling skildres som nævnt på en sådan måde, at sammenhæng og

vekselvirkning mellem de forskellige erhverv kommer frem, men læseren sidder til-

bage med en fornemmelse af en relativ smertefn' proces. Der har været »proble-
mer«, men de er blevet løst. Der ofres ikke spalteplads på at skildre de interesse-

modsætninger,der har eksisteret i de 100 år, som bogen befatter sig med, ej heller

på at redegøre for de store sociale forskelle, som perioden indeholder. Dette gæl-
der såvel de enkelte erhvervsafsnit, som kapitlet om arbejdsmarkedet (s. 133 ff).

Brugt sammen med andet historisk materiale vil »dansk erhvervshistorie« være

anvendelig til undervisningsformål.
Sv. Erik Schmidt

Arbejdere i alle lande... - SFAH skriftserie nr. 23 - Redigeret af Gerd Callesen, Kø-
benhavn 1990, 70 5., kr. 65,-.
Dette lille skrift indeholder bidragene ved et seminar afholdt af SFAI-Ps intematio-
nale udvalg og ABA den 28. september 1989 i anledning af den franske revolutions

ZOO-årsdagog Intemationalemes 125-, 100- og 70-årsdag.
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I indledningen slår Gerd Callesen spændende toner an i et forsøg'på at anskue

intemationalismen i arbejderbevægelsensom en »påerfaring baseret indsigt«.Den

vandrende håndværker,vi kender fra arbejderbevægelsensbarndom, havde en me-

get konkret international forståelse. Han så med egne øjne ligheden i arbejdsforhol-
det fra land til land. Og det gav grobund for marxismen, der gav en »teoretisk for-

klaring«på denne elementære erkendelse. Sidenhen blev 'den rigtige' arbejderklas-
se nationaliseret, den internationale solidaritet blev et abstrakt organisationsanlig-
gende, og arbejderbevægelsenfik svært ved at præstere passende modtræk til kapi-
talens stigende internationalisering. Med dette paradoks antyder Callesen nye veje
til den nødvendigesamtænkning af arbejderbevidstheds- og organisationshistorie.

Intemationalisme fremmes af en fælles historisk referenceramme. I »Mellem for-

billede og skræmmebillede» behandler Niels Finn Christiansen den franske revolu-

tions rolle som den helt uundværlige,historiske erfaring, for socialister Europa over

i tiden før 1917. Dét forklarer den hårdnakkede opfattelse hos den 'marxistiske sko-

le' af den socialistiske revolution som et punkt i historien, hvor den politiske magt
erobres, hvorefter samfundet kan laves om. For de såkaldte utopiske socialister (og
senere Bernstein) var den franske revolution også et - omend negativt - lærestykke.
Revolution førte åbenbart til krig og repression, og derfor blev den forkastet som

strategi til fordel for overtalelse, harmoni og evolution. Ved også at fremhæve en

række mellemforrner af disse standpunkter 0g påpegebegges ensidighed, får NFC

demonstreret i hvor højgrad det at lære af historien afhængeraf den, der 'tager ved

lære.

Knud Knudsen stiller i »1. Internationale: Arbejderintemationalismen - diskus-

sionsforum eller aktionscentrum?« det relativt nye spørgsmål,hvad der bandt Inter-

nationalen sammen, så længe det nu varede? Knudsen betoner for det første, at

Marx med sin kompromissøgendeInaguraladresse ikke blot fik held til at placere sig
selv centralt, men også kom til at danne bro mellem engelske trade-unionister og
franske proudhonister, der ønskede henholdsvis aktion og diskussion. Derefter

fremhæver KK betydningen af begejstringen blandt stifterne. Det er en pointe, jeg
ikke synes, han får løftet op over et - skønt ofte gentaget - postulatorisk stade. Så

forekommer det ulige vigtigere, når KK kan påvise,at Intemationalen 1867-1870

blev kittet sammen ved at bevise sit værd i praksis som international strejkestøtteor-
ganisation i en periode med virkelig mange strejkekampe.

Kautsky-eksperten Uffe Jacobsen har behandlet »debatten om socialisme og de-

mokrati i II. Internationale«. Hovedpointen er en kritisk revurdering af den gængse
opfattelse af II. Internationales revolutionsstrategi som byggende på tesen om en

»parlamentariskvej til socialismen« gennem udnyttelsen af det borgerlige demokra-
ti. Denne konklusion tager ifølgeUJ ikke højde for II. Internationales konkrete vur-

deringer af klassekampssituationen. Selv om man i praksis satsede stærkt på at vin-

de flertal i parlamentet, udelukkede man ikke nødvendighedenaf en overgangsfase
med proletarisk diktatur. Denne (selv)m0dsigelseskyldtes vurderingen af, at borger-
skabet byggede sin magt ikke på et stærkt, men et svagt parlament og ifølgeKautsky
mere på den udøvende og dømmende end på den lovgivende magt.

I modsætning til de allerede omtalte bidrag har Karl Christian Lammers ikke

valgt nogen ny tilgang til sit emne: »Verdenspartietog verdensrevolutionen. Den III.

Internationale«. Den kommunistiske internationale stillet for historiens domstol,
kunne man kalde temaet. Og mens domfældelsen givetvis var relevant i 1970'emes

socialistiske debat, er der vel i dag næppe noget publikum, der trænger til at over-

bevises om, at 'verdenspartiet' viste sig at blive én stor politisk fejltagelse styret fra

Sovjet. KCL har åbenbart selv følt lidt af det samme, siden han til slut udtaler, at
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III. Internationales historie sikkert kunne være fortalt på en anden måde, f.eks. ved

at berette om de mennesker, der troede på intemationalismen. Som det er nu, lev-

ner KCL ikke læserne en chance for at forstå denne del af historien.

Partisekretær i Socialdemokratiet Steen Christensen afrundet med en sober ana-

lyse af »Socialistisk Internationales reorganisering efter 1976«. SC har naturligvis
hverken villet eller skullet lægge skjul på sin sympati for SI. Netop derfor synes jeg
bidraget bliver et positivt bekendtskab, for så vidt som læserne uden tøven delagtig-
gøres i de svære interne overvejelser, der nødvendigvismå ligge bag et forsøgpå et

så omfattende internationalt partisamarbejde. Vigtigst er hér problemet med at af-

balancere de europæiske socialdemokratiers 'storebrorrollei Er det f.eks. eurooen-

trisk at forlange flerpartisystem af afrikanerne? Og hvordan skal SI stille sig til mod-

sætningenmellem de franske og asiatiske socialister omkring atomprøvesprængnin-
ger i Stillehavet? SIs meget sendrægtigeproblematisering af Israels rolle i Mellem-

østen vedgås.Afslutningsvis rejses tidens mest brændende spørgsmålfor intematio-

nal arbejder-solidaritet: vil Europæerne igen blive sig selv nok efter udbygningen af

EF og omvæltningemei Øst?
I relation også til Steen Christensens bidrag kunne jeg godt have ønsket mig ét

om betydningen af det nye
-

og nu hensygnende venstres - intemationalisme med

dens orientering mod irnperialismen og udbytningen af den tredje verden. Var det

virkelig kun teoretikernes svære sprogbrug, der forhindrede forståelsen af kapitalis-
mens rolle hér i at fæste rod i bredere dele af arbejderklassen? Med dette spørgs-
mål ønsker jeg dog kun at pointere, at der er meget mere godt stof endnu i pro-
blemfeltet omkring intemationalisme og arbejderbevægelse.

Grethe Jensen

ASK - Tidsskrift for Dansk Folkekultur nr. 10, 1989, 35 s. ill. kr. 35,-. Udg. af Dansk

Folkeklrltur, Hørhaven 5, 2750 Ballerup.
I tidsskriftet ASK findes i dette nummer en længere erindring skrevet af en tække-

mand ved navn Marius Hansen fra Avedøre. »En mands liv og levned fra 7-årsalde-

ren« kalder forfatteren den selv, og han fortsætter med at sige, at det er en sand-

færdig fortælling han har villet skrive.

Han begynder med at fortælle om sin skolegang og om alle de klø han får af sin

far, fordi han skulker fra skolen og løber hjemmefra flere gange. Det ender med, at

han kommer på intematet på Vesterbro i nogle måneder. Derefter kommer Marius

Hansen i forskellige pladser ude på landet, men ogsåderfra løber han bort. Han bli-

ver bagerdreng, koksmat og er to gange over Atlanten. Derefter en tid som svine-

dreng og så kusk.

Så følger der soldatertid, der varer 19 måneder, og hvor han sidder i arrest to gan-

ge. Dette skete i begyndelsen af 1. verdenskrig, og bagefter er han ansat i Utterslev

på et gartneri i to år. Her træffer han sin første kone, men dette ægteskab holder

ikke mere end to dage! Nu følger en tid som subsistensløs og landevejsridder, hvor

lang tid dette varer fremgårikke, men han kommer land og rige rundt for til sidst at

ende på Lolland-Falster som roekarl. Så til København igen og nyt arbejde som

mælkekusk og senere bagerkusk. Endelig kommer Marius Hansen igen ud på lan-

det, og han bliver ansat hos en tækkemand, for hvem han arbejder et års tid. Heref-

ter bliver han selvstændigtækkemand. Han annoncerer på en sjov måde, idet han i

den lokale avis indrykker vers om sit arbejde og hvor han bor. På den måde får han

en hel del arbejde. Efter et ophold på hospital, hvor han åbenbart har været psykisk
syg, får han igen arbejde i Utterslev, hvor han træffer sin søn af første ægteskabfor

første gang. Marius Hansen optager kontakt med sin første kone, og de bliver gift
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igen, men ogsådenne gang holder det kun kort. Efter skilsmissen bliver sønnen hos

sin far som medhjælper.
Sønnen foreslår, at faderen skal gifte sig igen. Gennem en kontaktannonce finder

Marius Hansen en kvinde på 38 år og han selv er 52. Han prøver at skjule sin alder,

og først efter at de er blevet gift opdager konen, at han har snydt hende med hensyn
til sin alder. Herefter følger nogle år med godt arbejde og et par børn, og Marius

Hansen ender som murerarbejdsmand og dør som 90-årigpensionist.
Erindringen er illustreret med nogle fotos og to tegninger. Fotograñeme forestil-

ler Marius Hansen i forskellige arbejdssituationer som tækkemand samt nogle fami-

liebilleder. De to tegninger er af tækkeredskaber. Endvidere er der tre postkortbil-
leder fra omkring århundredeskiftet.

Selvom der i øjeblikket bliver udgivet en del erindringer, er det udmærket, at

denne også er blevet offentliggjort. Den er let læst, men indimellem er det ligesom,
at der mangler noget. Bl.a. under Marius Hansens beskrivelse af sit liv som subsi-

stensløs. Her fortæller han om sit eget og en kammerats ophold i Jylland, men plud-
selig er han påLolland som foderelev. Jeg ville gerne under Marius Hansens fortæl-

ling om sit liv som tækkemand have haft en beskrivelse af, hvorledes et sådant ar-

bejde foregår,men det har han måske ment er for kedeligt. Under beskrivelsen af

familielivet er der en del spring. Beskrivelsen af livet som murerarbejdsmand virker

som en lidt brat og underlig afslutning på fortællingen, som påklistret.Endelig ville

det have gjort erindringen en tak bedre, dersom der havde været nogle flere årstal.

SiD's Mediefond og LO har støttet udgivelsen af denne erindring. Det siges der i

indledningen tak for fra ASK. Det kunne ønskes, at der blev afsat offentlige midler

til indsamling af erindringer, således som der blev i begyndelsen af 50'erne, da Na-

tionalmuseet indsamlede gamle erindringer inden for alle fag. Det er snart på tide

med den udvikling, som finder sted inden for håndværk og industri i dag.
PerAskbo

ØyvindBjømson: På klassekampens grunn (1900-1920) - Bd. 2 av Arbeiderbevegel-
sens historie i Norge, Tiden Norsk Forlag, Oslo 1990, 599 s. ill.

Storverket »Arbeiderbevegelsenshistorie i Norge« i 6 bind er endelig i havn. Første

bind kom i 1985 og det siste i 1990. Årsaken til at bind 2 (som omhandler perioden
1900-1920)først utkom våren 1990, var at forfatteren, ØyvindBjømson måtte overta

etter Edvard Bull som døde i 1986.

Bjømson har skrevet en spennende bok som fra starten av fanger lesemes inter-

esse. Han behandler alle arbeiderbevegelsens aktiviteter og tar opp bevegelsens 10-

kale mangfold sosialt, politisk og kulturelt i større grad enn det som er blitt gjort i

de fleste tidligere utkomne bind av verket. På den andre siden har nok ønsket om å

skrive om alt enkelte ganger resultert i noe overflatisk 0g upresis behandling. Hel-

hetsinntrykket er likevel at boka er en integrert framstilling. Både parti og fagbeve-
gelse får stor vekt og utviklingen på disse to områdene settes i sammenheng på en

fruktbar måte.

Bjømson deler tidsrommet 1900-1920 inn i tre perioder. I den første perioden, fra

1900-1907, fikk den sosialdemokratiske arbeiderbevegelsen i Norge sitt endelige
giennombrudd. Mens den liberale arbeiderbevegelsen like før århundreskiftet had-

de stått minst like sterkt som den sosialdemokratiske, overtok sosialistene nå hege-
moniet. Oppslutningen om fagbevegelsen økte voldsomt, og fra 1905 var alle de sto-

re fagforbundene med i Landsorganisasjonen. Forholdet til arbeidskjøpemeble i

1907 formalisert gjennom Norges første landsomfattende tariffavtale. Samtidig førte

oppløsningen av unionen med Sverige til at de sosiale spørsmålenefor alvor kom
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opp på den politiske dagsordenen. Arbeiderpartiet fikk sine første stortingsrepre-
sentanter i 1903.

Den neste perioden, 1908-1916,kaller Bjømson konsolideringsfasen. Gjennom en

rekke konflikter i arbeidslivet fant styrkeforholdet mellom partene sin form og Ar-

beiderpartiet begynte å bli en parlamentarisk maktfaktor, spesielt i lokalpolitikken.
Innad økte samholdet og selvtilliten. Samtidigvokste det fram en radikal opposisjon
både mot den faglige og den parlamentariske politikken. I den tredje perioden, fra
1916 til 1920, styrket opposisjonen sin stilling til den vant en i hvertfall tilsynelatende
seier, symbolisert ved partiets innmeldelse i Den kommunistiske intemasjonalen i
1919.

Et hovedtema i boka er hvordan arbeiderbevegelsen på samme tid var en sam-

mensatt og en enhetlig bevegelse. Bjømson står i den arbejdslivshistoriske tradisjo-
nen i forskningen om arbeiderbevegelsens historie, men har likvel sans for politiske
og kulturelle problemstillinger. Ikke bare klarer han på en fruktbar måte å vise
hvordan ulike arbeidsprosesser og arbeidsmiljøbidro til ulike grunnholdninger og
politiske og faglige strategier, men han viser ogsåhvordan arbeiderklassen sto fram
som en samlet kulturel] og politisk kraft.

De beste partiene i boka er der hvor Bjømson analyserer hvordan arbeiderklas-
sens erfaringer varierte fra sted til sted og fra bransje til bransje. Han viser hvordan

fagarbeidere hadde andre posisjoner innenfor bedriftene enn ufaglærteog håndver-

kere, noe som førte til at de hadde ulike interesser i utviklingen av tariffsystemet.
For fagarbeiderne, spesielt i jemindustrien, var personlig faglig dyktighet identitets-

skapende. De ønsket å prioritere lønn etter dyktighet. Også anleggs- og gruvearbei-
dere var individorienterte og mente at de mest utholdende og faglig dyktigste hadde
rett til høyere lønn enn de mindre utholdende og mindre dyktige arbeidere.
Håndverkere hadde derimot et mer utpreget likhetsideal, og også arbeidsproses-

sen i treforedlingsindustrien og elektrometallurgisk industri disponerte for samar-

beid og fellesskap i arbeidet. Arbeidet ga derfor gode muligheter til å utvikle en

gruppe- og klasseidentitet. Det som først og fremst skilte disse to industrigruppene
var at papirfabrikkene mange steder utgjorde en integrert enhet med det lokale byg-
demiljøet,mens arbeideme i den nye tungindustn'en var mer integrert i arbeiderbe-

vegelsen og ofte sto i opposisjon til bygdetradisjonen.
Ulike arbeidergrupper hadde dermed forskjellige interesser når det gjaldt tariff-

avtalene. Mens typografene først og fremst var ute etter å regulere forholdene i fa-

get, var jem- og metallarbeidemes første målsetningen tariffestet minstelønn. For
arbeideme i papin'ndustrien var arbeidstiden det viktigste spørsmålet.

Mens arbeidsforholdene disponerte for en oppsplittet arbeiderklasse, virket den
sosialdemokratiske politikken og kulturen samlende. Arbeideme kjempet en felles

kamp for opplysning, dannelse, verdighet, for å vinne respekt i samfunnet og for po-
litiske reformer. Arbeiderbevegelsen ønsket ikke å stå utenfor, men å marsjere inn i

nasjonen. Her er det uklart om Bjømson mener dette representerte en borgerligg'ø-
ring av arbeiderbevegelsen eller om han mener bevegelsen forsøkte å bygge opp en

nasjonal identitet på egne premisser. Det gårfram av hans materiale at arbeiderbe-

vegelsen i hvertfall ikke ønsket integrasjon i det borgerlige samfunnet. Han viser
hvordan bevegelsen avgrenset seg fra borgerskapet ved å bygge opp en felles identi-
tet rundt kulturelle symboler som faner, flagg, sanger og 1. mai-fein'ngen.
Bjømson mener at de mest integrerende elementene i den sosialdemokratiske

ideologien var kampen mot rusdrikken og militarismen. Avholdssaken sto sterkt i

arbeiderbevegelsen selv om det også eksisterte en tradisjon innen enkelte hånd-

verksfag hvor punsjebollen var det sentrale samlingspunket ved festlige anledningen
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I følge Bjømson sto antimilitarismen sterkere blant norske sosialdemokrater enn i

de fleste andre land. Antimilitarismen og kampen mot arbeidstvistloven i denne pe-
rioden var de viktigste samlende elementene i arbeiderbevegelsen. Samtidig mener

Bjømson at disse elementene bidro til en effektiv avgrensning overfor det borgerlige
samfunnet.

Bind 2 har kanskje blitt det mest vellykkete når det elder illustrasjonene. Det

skyldes ikke minst det rike og talende bildematerialet fra denne perioden.
EinarA. Terjesen

Jens Engberg: Bliktude. Blik- og Rørarbejderforbundet 1890-1990, København 1990,
398 s. ill.

I disse år fejrer mange fagforeninger jubilæum, og det går sjældent stille af. Fest og

glade dage hører traditionen til, det gør ogsåjubilæumsskriftet.Ny er den bevidste

PR-virksomhed, mange fagforeninger udfolder i forbindelse med jubilæet- badges,
klistermærker og omtale i de lokale medier er blevet en del af jubilæumsaktiviteter-
ne. Festskrifttraditionen er ligeledes blevet fornyet og indgårsom et led i PR-aktivi-

teteme. Fomyelsen består først og fremmest i en professionalisering af traditionen.

Hvor festskriftet tidligere havde som mål at fremstille fagforeningen som ligevær-
dig, seriøs samfundspartner 0g fremhæve lederne som dygtige og pålideligemænd,
så er opgaven i dag en anden. Eksempelvis ville fagforeningens kongerække nu bli-

ve opfattet som udtryk for rent og skært pamperi. Tilsvarende ville en fremstilling af

arbejdsgiveren som den onde blodsugende skurk blive opfattet som en vittighed, der

ikke havde megen lighed med modparten i de daglige komplekse forhandlingssitua-
tioner. I en tid, hvor mange føler, at de er ved at miste identitet som individer, som

samfundsborgere, som fagforeningsmedlemmer, hvor gamle værdier, som solidaritet

og sammenhold, ligger underdrejet, - i en sådan tid er det et lykkeligt valg mange

fagforeninger gør, når de lader professionelle historikere komme til. Professionali-

seringen betyder, at historien bliver vedkommende for moderne fagforeningsfolk,
bliver noget medlemmerne kan genkende og forholde sig til.

Århus professoren Jens Engbergs bog i anledning af Blik- og Rørarbejderforbun-
dets 100 års jubilæum er et vellykket eksempel på, hvad fagbevægelsenkan få ud af
at lade en historiker gøre arbejdet. Vi kommer ind i værkstedet, på fagforenings-
kontoret og bag de 4 vægge, der udgør blikkenslagersvendens hjemmeliv i de 100 år
fra 1890-1990.

Fremstillingen er opbygget på en raffineret måde, hvor faglig organisering og per-
sonlige beretninger kædes sammen periodevis. I de tre hovedperioder - L Fra be-

gyndelsen frem til 1. verdenskrig, 2. 1920-50,eme, 3. 1960”eme og frem - karakterise-
res forbundet som henholdsvis kamporganisation, forhandlingsorganisation og ser-

viceorganisation.
Engbergbegynder tilbage i langstiden,hvor smedehåndværket blev udviklet i en

række specialdiscipliner, blandt dem blikkenslagerfaget. Der er ræson i at starte

med laugene. Ikke blot fordi de kom før den moderne arbejderbevægelse,men nok

så meget fordi der er en stor grad af kontinuitet mellem laugene og de moderne fag-
foreninger -i måden at organisere sig på fag for fag, i traditioner som at gå på val-

sen og i mentaliteten. Et gennembrud for blikkenslagerfaget kom med industrialise-

ringen fra 1850'erne og frem. Det blev således blikkenslageme, der leverede og ved-

ligeholdt den ny tids gadebelysning - gaslygteme.
Der kom strenge tider for blikkenslagersvendene efter næringsfrihedensindførel-

se 1862. Flere svende og færre mestre betød en proletarisering af svendene. Den

blev grundlaget for arbejderbevægelsenog den nye måde at organisere sigpå i fag-
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foreninger. Pio og hans socialisme i 1870'erne betragtes som et brud med langstiden,
men også med den faglige opbygning, der tog fart fra omkring 1880. Pio-perioden
karakteriseres som revolutionær, den efterfølgende arbejderbevægelse som

reformistisk (s. 18⁄19).Det er flot, men unuanceret og lidt ærgerligt,at Engberg som

Pio ekspert ikke giver sig tid til at udvikle sit synspunkt.
Blikkenslagersvendene fik deres fagforening samme år som Internationale blev

forbudt. Foreningen kørte til en begyndelse sit eget løb, og da mestrene var uorgani-
serede havde omgangsskruen fantastiske virkninger. I Århus eksisterede en fagfore-
ning i 1875, men først i 1883 blev blikkenslagersvendene organiserede i byen. For-

bundet kom i 1890, da en række fagforeninger sluttede sig sammen, først regionalt i

en jysk centralforening i 1889 og siden i det landsdækkende forbund. Fremstillingen
af den faglige opbygning krydres med beretninger om at være barn og lærlingpå
den tid da forbundet blev stiftet. De personlige beretninger baserer sig på tre gup-

per af kilder: Nationalmuseets overordentlig værdifulde indsamling af erindringer.
Forbundets egen, ikke mindre værdifulde, erindringsindsamling og endelig inter-

views. De to sidste kildegrupper er Engbergs værk. Allerede i 1988 opfordrede han

forbundet til at få pensionister og efterlønnere til at nedfælde deres erindringer -

også et eksempel på,hvad der kan komme ud af at lade fagfolk behandle historien.

Engberg forstår dertil at udnytte erindringsstoffet til en levende skildring af daglig-
dagen i blikkenslagerhjem. V1 ser for os deres indretning, den daglige kost og på-
klædningen.Bømearbejdet - typisk som bybud eller mælkedreng - var udbredt, det

startede med skolealderen og holdt først op ved læretidens begyndelse.
Lærlingen bliver svend og focus skifter atter til det organisatoriske, hvor forbun-

dets første år følges frem til 1911. Det er beretningen om pionererne, der kæmpede
både mod arbejdsgivere og myndigheder, men også havde deres bataljer med De

samvirkende Fagforbund. Allerede i 1900 blev blikkenslageme ekskluderet af

Landsorganisationen.
Overgang til forhandlingsorganisation fandt sted omkring 1. verdenskrig og blev

indledningsvis markeret af forbundets store konflikt i 1911. Overgangsperioden blev

også indledningen til formanden Carl Lythjohans afgang. Han personificerede
kampåreneog måtte vige pladsen for den nye måde at tackle problemerne på ved

forhandling.
Vi er nu fremme i mellemkrigstiden og focus skifter igen til det biograñske,der

denne gang baseres på forbundets erindringsindsamling. Beretningerne starter om-

kring 1. verdenskrig og bringer os ind i arbejderkvarteret, i hjemmet og i koloniha-

ven. Vi følgerogsåbarnets hverdag i skolen, i budpladsen og lærepladsen.
Samtidig følges forbundets udvikling i 1920'erne og 1930'erne, hvor arbejdsløshe-

den og arbejdsgivernes offensiv blev de største problemer. Det at forbundet stod

uden for LO var også et problem, der blev så stort under 1930'ernes kriseår, at 1e-

delsen ønskede det løst. En urafstemning forkastede imidlertid medlemsskab og

først i 1941 lykkedes det mod Københavns ønske atter at få Blikkenslagerforbundet
ind under LOS paraply. Krigs- og efterkrigstiden ses både fra forbundets og den en-

kelte blikkenslagers synsvinkel.Spændende er det at få en Tysklands-arbejdetsbe-

retning om vejen til og arbejdet i Det tredie Rige.
Forbundets overgang til serviceorganisation falder i følge Engberg sammen med

velfærdsstatens fremvækst i 1960'erne. Det er også den periode, hvor sammenlæg-
ninger øgede forbundets medlemstal. Da Rørlæggemes Fagforening i København

blev optaget i 1969 kom Blikkenslager-, og Sanitet- og Rørarbejderforbundet op på
mere end 7000 medlemmer. Sammenlægningemegik ikke altid helt stille af, det sto-

re Smede- og Maskinarbejderforbund slog sig i tøjeret,da de københavnske rørlæg-
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gere gik til blikkenslageme - eller var smedene i virkeligheden godt fomøjede med

at overlade til bliktudene, hvad man betragtede som kommunistiske ballademagere?
1970'erne stod i strukturdebattens tegn, men blikkenslagemes ønske om et stort

bygningsarbejderforbund gik ikke i opfyldelse.
Fagets ensidige kønssarnmensætning blev også så småt ændret. I 1966 kom den

første kvindelige svend, og hun blev ikke den sidste. En anden tendens var at flere

og flere unge forlod faget. Det hang især sammen med, at arbejdet blev opfattet
som for belastende, men også stigende arbejdsløshed fik unge til at søge over i an-

dre brancher. Bogen afsluttes af et interview med en ung blikkenslagersvend anno

1990. En sammenligning med de tidlige beretninger viser, hvor meget faget og blik-

kenslagemes materielle livsvilkår har forandret sig de 100 år, og hvor lidt mange af

problemstillingeme vedrørende faglig organisering og arbejdsgivere har ændret sig.
»Bliktude« er spændende og medrivende læsning.De mange gode billeder og en

stilren layout bidrager til at gøre bogen lækker, og man kan ikke være uenig i for-

mandens forord: »en bog, som er lige til Matador«.

Søren Federspiel

Søren Federspiel og Erik Bartram Jensen: »... i Esbjerg var der større chancer.« Ar-

bejdsmændenes historie i Esbjerg 1890-1990, Esbjerg 1990, 230 s. ill.

Denne 100 års jubüæumsbog fortæller ligefremt, engageret og med godt overblik

om arbejdsmændenesfaglige og politiske kampe både indadtil og udadtil, deres or-

ganisering og arbejde og daglige levekår. Det er en forbilledlig skildring af en betyd-
ningsfuld del af både arbejderbevægelsensog af arbejderklassens historie!

Når det er Esbjerg, så handler det naturligvis i høj grad om havnen og fiskeindu-

stn'en, men ikke kun! Alle fagforeningens afdelinger - herunder ogsåjord og beton,
fabrik og transport - er ikke blot nævnt, men faktisk grundigt behandlet i bogen,
der er kronologisk og herunder tematisk opbygget i en række selvstændige afsnit.

Og disse afsnit fortæller hver især en afrundet historie.

Det meget fine ved bogen er, at den på organisk måde ogsåsamtidig fortæller lo-

kalhistorie og rigshistorie - »den store historie«, Fremstillingen kan også læses som

et væsentligt bidrag til Esbjerg bys historie og hvordan »den store historie« indvir-

ker, også i konkrete nedslag i den lokale historie. Hvert kapitel indledes med en ge-
nerel skildring, en karakteristik, af de politisk-økonomiskeforhold og vilkår i et tiår,

og så undersøgerde to forfattere, hvad der er sket i Esbjerg og blandt arbejdsmæn-
dene.

Kildematerialet er både omfattende og nuanceret, og den udstrakte brug af

skrevne erindringer og interviews (ved Søren Federspiel) i selve fremstillingen, gør
læserens oplevelse meget levende. Man kommer tæt på arbejdsmændene og deres

liv - på arbejdspladsen og i dagligdagen i øvrigt.Den menige arbejdsmands arbejde
er i focus, og fagforeningens slid og kampe for at forbedre løn- og arbejdsvilkåri
takt med udviklingen i økonomi og teknologi og de politiske muligheder demonstre-

rer bevægelsensstyrke.
Arbejdsmændene i Esbjerg var ikke blot den talrnæssigtstørste fagforening, men

de havde også en klar forståelse for, at den faglige organisation og socialismen var

to sider af samme sag. Og de var villige til at gåpå barrikademe.

Dette skete også i begyndelsen af 1980'erne med »Karl Jørgensen Sagen«, som

startede med proteststrejken i Esbjerg i oktober 1982 som reaktion mod den borger-

lige regerings spareplaner. Her ville havnearbejdeme som traditionel løsarbejder-

gruppe blive hårdest ramt af dagpengestramningeme. Karl Jørgensen blev deres

talsmand -

og i december blev konflikten landsomfattende. Historien om »Karl Jør-
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gensen Sagen«og om hvad der gik forud i både den store og den lille historie er nok

bogens højdepunkt,og Karl Jørgensen kommer selv til orde i en omfattende og le-

vende fortællingom sine egne oplevelser, og hvordan de mærkede ham for livet.

Mange vil huske, at Karl Jørgensen blev anklaget for at være »bagmand«for en

påsatbrand i februar 1983 i en af Esbjergs lagersiloer. Politiet pressede de to brand-
stiftere til at angive Karl Jørgensen.Han blev senere blankt frikendt. Men denne

sag bringer mindelser frem om den politiske forfølgelse og kriminalisen'ng af den

tidlige socialismes forkæmpere i Danmark -i 1870”eme.

Søren Federspiels og Erik Bartram Jensens bog er i det hele taget spændende
læsning, og den er skrevet i et let læst sprog. Hertil kommer et meget omfattende

og godt illustreret billedstof, der også taler til følelserne. Oplevelse og oplysning går
hånd i hånd.

Og så taler det til SiD Esbjergs ære, at man har givet denne opgave til netop disse
to forfattere, som er højt professionelle historikere og blændende formidlere af bå-
de arbejderbevægelsensog arbejderklassens historie og kultur.

Karsten Biering

Søren Federspiel, Flemming Hemmersam, Margaret Nielsen, Anne-Lise Walsted:

Arbejdernes 1. maj, arbejderbevægelsens internationale demonstrationsdag i tekst

og billeder 1890-1990, udgivet af ABA, København 1990, 247 s.

Den Første Maj, arbejdernes internationale kamp-, fest- og demonstrationsdag,
samler hvert år millioner af mennesker over hele verden. De sidste 100 år var dagen
uløseligt forbundet med den internationale arbejderbevægelseshistorie, som man

ikke kan skrive uden samtidig at skrive majdagens historie.

Således også i Danmark. Men det mærkeligeer, at majdagen trods sin traditions-

rige forbindelse til arbejderbevægelseni historieskrivningen har ført en tilbagetruk-
ket tilværelse. Det har ArbejderbevægelsensBibliotek og Arkiv, ABA, nu rådet bod

på med sin meget flotte udgivelse om »Arbejdemes 1. maj« i Danmark. Den udkom

netop i 100-året for 1. maj-traditionens indstiftelse i international og dansk arbejder-
bevægelse.

Bogen er skrevet af arbejder- og kulturhistorikeme Søren Federspiel, Flemming
Hemmersam, Margaret Nielsen og Anne-Lise Walsted og redigeret af ABA-medar-

bejderne Gerd Callesen, Henning Grelle og Karen Kræmer. Den kollektive arbejds-
indsats har sikkert været nødvendig,når tidsrum og emne er så bredt, og man stiller

sig opgaven at belyse 1. maj skriftligt og visuelt med et omfattende billedmateriale.

Jeg synes, at opgaven er løst tilfredstillende, selvom enkelte skønhedspletter falder i

øjnene. De samvirkende Fagforbund, DsF, hedder pludselig L.O. omkring 1900,
længe før DsF skiftede navn til L.O. På side 121 havde »L.O. i 1940 besluttet ...« og
samme side »talte DSFS formand for ...«. Det var som bekendt først i 1959, at DsF

skiftede navn til Landsorganisationen De samvirkende Fagforbund og først i 1967

ændredes navnet til Landsorganisationen i Danmark. Det kan se ud som en petites-
se, men er alligevel irriterende.

Det er så mere afgørende,at man godt kan ane en uensartethed i vægtningen
mellem det organisationshistoriske og kulturhistoriske i de enkelte kapitler. Histori-
en om 1. maj er en enestående mulighed for at forbinde arbejderbevægelsensfaglige
og politiske organisationshistorie med bevægelsenskulturhistorie og arbejderkultur-
ens forandring. Det er tydeligt, at det også har været forfatternes intention. Det er

lykkedes mange steder f.eks. i begyndelsen af afsnittet om perioden 1946-47, hvor
det trækkes op, hvad der hører med til 1. maj som festforrn (s. 136).Eller i beskrivel-
sen af de rige traditioner fra begyndelsen af 1950ieme, hvor der blev gjort særligt
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meget ud af de udsmykningsmæssigesider af både DKP's og Fællesorganisationens
demonstrationer i København (s. 157 ft).

Men forbindelsen mellem det politisk-faglige og det kulturelt-æstetiske er ikke

gennemført helt konsekvent. Sidstnævnte aspekt forsvinder lidt i perioden 1920-45

og er som nævnt mere fremtrædende i beskrivelsen af efterkrigstiden. Det skyldes
sikkert de enkelte forfatteres specialer og det er forsåvidt naturligt og i orden. Re-

daktionen har taget højde for dette problem i forordet og betegner det ganske rig-
tigt som en berigelse, at forfatterne har forskellige udgangspunkter. Det er blot en

skam, at det f.eks. ikke klart er muligt at følgeudviklingen og forandringen i demon-

strationsforrner, udsmykning, mødekultur, sangens og musikkens rolle osv. eller an-

dre aspekter igennem hele perioden 1890-1990.

De arbejderkulturelle aspekter kommer til gengæld fint ind på en anden måde. I

nogle udmærket indpassede glimt fortælles familien Andersens 1. maj. Fra den soci-

aldemokratiske redaktør Peter Andersen og families majdag i Svendborg i begyndel-
sen af dette århundrede til oldebamet Jacob Neergårdsstilling til 1. maj i Fælled-

parken i 1989. Denne gennemgåendefamiliekrønike fortæller en masse om traditio-

ner og identitet omkring 1. maj, om visioner og utopier, om spaltningen af arbejder-
bevægelsen, der kom til udtryk i flere konkurrerende møder og demonstrationer.

Men det er ogsåhistorien om tolerancen overfor anderledestænkende og -handlen-

de i den i bund og grund ærkesocialdemokratiske familie. Nogle familiemedlemmer

brød i 1960'erne og 70'erne med Socialdemokratiet for at gå andre veje. Familien
blev bestyrtet, men accepterede det uden at slå hånden af de frafaldne. Det vigtigste
var, at man var engageret.

'

Bogen er inddelt i tre historiske hovedafsnit. I periodeme 1890-1920, 1920-1945 og
1945 til 1989 gennemgåesde mest markante majdage, såvel som de år, hvor der af

forskellige årsagerikke fandt omfattende manifestationer sted. Det er et af de bæ-
rende elementer i beskrivelsen at undersøgeforholdet mellem 1. maj som kampdag
og festdag. For arbejderbevægelsen-

og særligt for den socialdemokratiske - har
det været et dilemma. Det er en gængs opfattelse i offentligheden, at 1. maj kun er

noget med bajere, gøgl, skovtur og taler, som ingen gider høre på og at 1. maj tidli-

gere var en kampdag. Nu er det bare fest.
Ved læsningenaf »Arbejdernes 1. maj« får man indtryk af, at 1. maj rigtignok har

været og er ensbetydende med hyggelig familieskovtur, men så sandelig også har
været og er nært forbunden med arbejderbevægelsenslangsigtede strategi, de nære

dagsaktuelle problemer og kampe eller den internationale solidaritet. Men læsnin-

gen giver også det klare indtryk, at både fest- og kampelementet hele tiden har væ-
ret der. Det er det særlige og det traditionsbundne ved denne arbejdernes egen fest.
Men »blandingsforholdet«har været forskellig fra majdag til majdag og overvægten
af det ene eller det andet element har været meget svingende. Det var og er i høj
grad bestemt af den politiske situation i samfundet og arbejderbevægelsen.

Frem til omkring 1920 stod kravet om 8 timers arbejdsdagen i .centrum for maj-
møderne og -demonstrationeme I 1920ieme svækkedes 1. majtraditionen, og man

diskuterede i DSF, om der overhovedet skulle fortsættes med demonstrationer eller

processioner, som var den almindelige betegnelse for optoget gennem gaderne.
Men presset dels fra den voksende kommunistiske opposition, der ønskede at fast-

holde 1. maj som dagen, hvor man virkeligmønstrede de kampberedte arbejdsstyr-
ker og fra truslen om krise, arbejdsløshedog fascisme i 1930”eme,genoplivede også
de faglige og socialdemokratiske majinitiativer. I 1933 kaldte den københavnske E0.

således til den første demonstration siden 1925. Desværre blev både denne og den

rivaliserende kommunistiske demonstration overskygget af broderstriden i arbejder-
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bevægelsen,hvor parterne gensidigt beskyldte hinanden enten for halv-, hel- eller

socialfascisme.

Majdagen var i 1950'erne i endnu højere grad præget af den store uenighed i ar-

bejderbevægelsen.I hele perioden var det karakteristiske, at der næsten overalt i

landet og mest markant i København var to separate arrangementer, en faglig,soci-

aldemokratisk domineret i EO.-regi med DsF som den, der garanterede for ensar-

tethed og politisk kontrol gennem fordeling af talere, fælles resolution og agita-
tionsmateriale, og et DKP-arrangement med støtte af de lokale fagforeninger, som

DKP kontrollerede.

Socialdemokratiet satte opbygningen af velfærdsstaten og forsvaret af det vestlige
demokrati, freden og friheden i centrum, mens kommunisteme også fremhæver

fredskravet, der dog kædes sammen med socialismekravet, hvorved uenighedeme
om samfundsopfattelse eller måske rettere socialismeopfattelsen blev møntet ud.

Maj-traditionen svækkedes i løbet af 1960'erne endnu engang Det stærke social-

demokratiske engagement i regering og velfærdsstat ligger snublende nær som for-

klaring. 1970,erne viste imidlertid, at 1. maj i bred forstand var sejlivet. Årtiet var op-
bruddets årti,hvor de politiske bevægelser,særligtpåvenstrefløjen,var omfattende.

Den tredje hovedarrangør,i bogen kaldet venstreoppositionen, med VS som front-

organisation kom til ved siden af den kommunistiske og socialdemokratiske strøm-

ning. Det var et uhyre broget billede, der ændredes fra år til år. På venstrefløjen er

det en lang beskrivelse af »hvem gik med hinanden det år«, som det er lykkedes for-

fatteren til dette afsnit at få pindet så meget ud, at vi, der var med til paroleskænde-
rieme, kan gennemleve vore dumheder påny.

1980'erne blev enhedens årti. De forskellige dele af arbejderbevægelsenover-

vandt tidligere tiders modvilje mod at gå sammen med hinanden. Det var faktisk en

historisk dag, da »partiformændenefor Socialdemokratiet, SF, DKP og VS holdt ta-

ler i Fælledparkenden 1. maj 1988 under parolen: Arbejderflertal - arbejderpolitik
nu« (3. 232). Det blev i løbet af 1980'emes slutning en ny tradition langt de fleste

steder i landet, at de forskellige dele af arbejder- og fagbevægelsenholdt morgen-

og fomiiddagsmøderfor sig selv for senere at samles til et fælles eftermiddagsarran-
gement. Erkendelsen af at stå overfor en fælles modstander i form af sldftende

Schlüter-ledede borgerlige regeringer har siden 1983 rystet arbejderbevægelsensam-

men og skabt en brat forøgelse i antallet af maj-arrangementer landet over.

Det interessante spørgsmålbliver derefter, om enheden kan bære, når en social-

demokratisk ledet regering igen kommer til magten. Forfatterne vurderer ikke dette

spørgsmål,og det er nok klogt og velvalgt, når man husker, a'r-Eogenønsker at hvile

påvidenskabeligt grundlag og når man samtidig påskønnerbogens hele tendens. Jeg
vil nemlig fremhæve denne L.O.-støttede udgivelses helt absolutte kvalitet, som tid-

ligere tiders historieskrivning om arbejderbevægelsen,ligegyldigt hvilket politisk-
teoretisk standpunkt, der har ligget til grund for fremstillingen, ofte ikke har for-

mået at opfylde. Fremstillingen er båren af en erkendelse om, at arbejderbevægel-
sen og dermed også dens majtradition er mangfoldig og repræsenteres af flere

strømninger.Ingen har patent på sandheden, alle har begåetfejl og alle har på hver

deres måde givet et bidrag til at 1. maj lever og har det godt anno 1990.

»Arbejdernes 1. maj« er forsynet med et forord af Finn Thorgrimson og Svend

Auken.
'

Lau Laursen
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Philip S. Foner: U.S. Labor and the Vietnam War, International Publishers, New

York 1989, 180 S., S 7.95.

I Vesteuropa eksisterer der et generelt billede af den amerikanske arbejderbevægel-
se som værende ekstremt højreorienteret,chauvinistisk og politisk indskrænket. En

væsentligårsag til dette på mange måder unuancerede billede skyldes den ameri-

kanske fagbevægelses fremtræden i offentligheden under det åbne amerikanske en-

gagement i krigen i Vretnam fra ca. 1963 og godt 10 år frem i tiden. Det er et billede

af amerikanske arbejdere fra stålindustrien iført »hardhats«, bevæbnede med base-

ball-bats og udstyret med skilte og bannere med indskrifter som »Right or Wrong -

my Oountry!«og »America
- Love it or Leave it!«.

Der er ikke nogen tvivl om, at dette billede rent faktisk var repræsentativtfor en

del af fagbevægelsensmedlemmer i en del af de år,Vietnamkrigen varede. Men der

er heller ikke nogen tvivl om, at det store flertal af de amerikanske arbejdere først
og fremmest følte sig usikre på,hvad de skulle mene om den amerikanske udenrigs-
politik i Indokina -i lighed med resten af befolkningen. Og at en stadig større mi-

noritet af fagbevægelsensmedlemmer langsomt men sikkert lod sig involvere i den

aktive modstand mod USA's krig i Det fjerne Østen.
Det er den sidst nævnte gruppe, der er det centrale objekt i Philip Foners bog om

Vietnamkrigen og den amerikanske fagbevægelse.Det er historien om, hvilke betin-

gelser man havde at arbejde under som politisk opposition indenfor den amerikan-

ske fagbevægelse,og det er historien om, hvilke vanskeligheder der opstod i det po-
litiske og organisatoriske arbejde med afgrænsningertil både højre og venstre, hvis

man ikke skulle risikere at isolere sig selv håbløst overfor de mennesker, man ville

vinde for sine synspunkter: den almindelige, fagligt organiserede, amerikanske indu-

striarbejder.
Foner indleder sin fremstilling med en oversigt over den amerikanske fagbevæ-

gelses traditionelle forhold til amerikansk udenrigspolitik og trækker en linie fra

den Spansk-Amerikanske Krig frem til Vietnamkrigen og diskuterer i denne sam-

menhæng, den betydning, som Marshall-planens gennemførelse i Europa havde

haft for fagbevægelsen i form af stadig tættere bindinger til CIA. Et forhold, der

bl.a. blev demonstreret i forbindelse med det amerikanske overfald på Den domini-

kanske Republik i 1965 og igen i forbindelse med Pinochets blodige kup i Chile i

1972.

Det helt centrale organ indenfor AFL-CIO vedrørende udenrigspolitiske forhold

var »International Affairs Committee«. Under George Meany's ledelse af AFL-

CIO blev dette vigtige organ domineret af den notoriske kold-kriger Jay Lovestone,
der igennem en årrække havde været Meanyis personlige rådgiveri udenrigspoliti-
ske spørgsmål.Igennem Jay Lovestone og George Meany blev fagbevægelsens»In-
ternational Affairs Committee« knyttet stadigt nærmere til det amerikanske uden-

rigsministerium og dermed til CIA, der konsekvent anvendte AFL-CIO's mulighe-
der for at lægge pres på fagforbund i Europa, Asien, Afrika og Latinamerika med

henblik på at gennemtvinge støtte til den amerikanske udenrigspolitik.
Det er i dette perspektiv Philip S. Foner beskriver arbejdet med at opbygge en or-

ganiseret opposition indenfor fagbevægelsen.
Krigsoppositionen begyndte på helt lokalt plan i forskellige mindre fagforbund i

1965. Den generelle materielle baggrund var frygten for, at krigen ville opsluge så

mange økonomiske ressourser, at præsident Johnsons storslåede sociale reformpla-
ner for det amerikanske samfund ikke ville kunne gennemføres.Men udover dette

perspektiv lå også kampen for retten til en fri diskussion af kontroversielle emner

indenfor fagbevægelsensrammer, der havde været hårdt kuet siden den kolde krig.
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Fra spredte isolerede grupper af krigsmodstandere tog modstanden et afgørende
organisatorisk skridt, da en del af disse grupper i New York gik sammen og oprette-
de »The 'D'ade Union Division of SANE« i foråret 1966.

»SANE« (The National Committee for a Sane Nuclear Policy) var oprindeligt
blevet grundlagt i 1957 af kræfter udenfor den amerikanske fagbevægelse i protest
mod de daværende atomprøvesprængninger.Med oprettelsen af dette samarbejde
havde krigsmodstanden opnåetnogle foreløbigeorganisatoriske rammer, der mulig-
gjorde en koordineret indsats mod fagbevægelsensstøtte til den amerikanske rege-

rings krigspolitik. Lignende regionale organiseringer fulgte hurtigt efter i Chicago og
i Californien. En af konsekvenserne heraf var direkte kontakt til en række person-

ligheder og organisationer udenfor fagbevægelsen,der ogsåvar begyndt at organise-
re modstanden mod krigen. Der var bl.a. tale om en vis forsigtig tilknytning til dele
af studenterbevægelsen,ligesom ogsåden amerikanske borgerrettighedsbevægelsei

stigende grad gik ind i arbejdet og gav demonstrationer og resolutioner mod krigen
vægt.

Tilknytningen til SANE blev relativt kortvarig. Målet var først og fremmest at op-
rette et formaliseret organisatorisk ståsted indenfor den amerikanske fagbevægelse,
der kunne koordinere fagbevægelsenskrigsmodstand på nationalt plan. Og som

trinbræt hertil viste SANE sig at være velegnet. I november 1967 samledes 523 ar-

bejderledere i Chicago og oprettede »National Labor Leadership Assembly for Pea-

ce«. De forsamlede repræsenterede 50 fagforbund fra ialt 38 af de amerikanske sta-

ter. Den hidtil største samling af arbejderledere i denne sammenhæng.Konferen-

cen fik desuden vægt og betydning gennem den række prominente personligheder,
der havde taget imod invitationen til at tale ved konferencen. Det gjaldt bl.a. Martin

Luther King, John Kenneth Galbraith, Eugene McCarthy og Victor Reuther. Heref-

ter gled SANE i baggrunden. Modstanden mod krigen i Vietnam havde foreløbigt
fundet sit eget ståsted indenfor fagbevægelsen.

De forsamlede repræsentanter i Chicago var stort set alle ledere på lokalt eller

regionalt niveau, toppen i fagbevægelsenshieraki var endnu ikke afgørende udford-

ret endsige påvirket.Men et bredt organisatorisk ståsted for krigsmodstanden in-

denfor fagbevægelsen var blevet etableret. Og af afgørende betydning var det, at

AFL-CIO,s officielle image af entydig opbakning i fagbevægelsenbag krigen og den

amerikanske regering var blevet brudt i offentligheden.
»National Labor Leadership Assembly for Peace« fik aldrig den organisatoriske

gennembrudsfunktion, man havde håbet på.Årsagernehertil var mange, men væ-

sentligst var den politisering, som krigen blev genstand for i valgåret1968. Studen-

terbevægelsentog til i styrke og blev stadig mere radikal. Den åbne splittelse inden-

for det Demokratiske Parti, bl.a. illustreret af det Demokratiske Partis Partikongres
i Chicago i 1968 og af flere erklærede krigsmodstandere, der kæmpede mod hinan-

den om nomineringen til præsidentkandidat,bragte modstanden mod krigen ind i

en ny fase, hvor vægten gled over i de enkelte fagforbunds regi. Modstanden mod

krigen blev ikke mindre. Tværtimod. Men den ændrede karakter og blev til en vis

grad splittet mellem radikale og mere moderate krigsmodstandere.
Foners gennemgang af krigsmodstandens udvikling frem til 1975 er først og frem-

mest bygget op omkring de organisatoriske initiativer og de politiske resolutioner og
manifestationer, der udsprang heraf. En konsekvens heraf er, at bogen vrimler med

navne på kendte og ukendte arbejderledere og på tilsvarende vis med navne på små

og store faglige organisationer. Det kan virke en smule uoverskueligt for læsere, der
ikke er godt inde i de særlige organisatoriske forhold, der gør sig gældende i den

amerikanske fagbevægelse.Alligevel er det til at få styr på begivenhederne, fordi
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Foner hyppigt inddrager det større perspektiv og således redder læseren fra helt at

fare vild i den tætte underskov af organisationsbetegnelser.
En af de store fordele ved bogen er således, at modstanden mod krigen i Viet-

nam hele tiden kædes sammen med en lang række andre sociale og politiske bevæ-

gelser i USA i samme tidsrum. Det gøres klart for læseren, at krigsmodstanden kom

til at spille en både direkte og indirekte rolle for borgerrettighedsbevægelsenpå en

række punkter, ligesom den amerikanske udenrigspolitik i Latinamerika i stigende
grad har kunnet anfægtes af kredse indenfor fagbevægelsen,der har rod i bevægel-
sen med Vietnamkn'gen.

Foners bog er et vigtigt skn'ft om de politiske arbejdsbetingelser for oppositionel-
le grupper indenfor fagbevægelseni et årti, der var præget af store politiske bevæ-

gelser. Og den er en vigtig kilde til forståelse af modsætningeme indenfor det meget
brede spektrum af politiske og økonomiske interesser, der skjulte sig under overfla-

den på det, der udviklede sig til at blive en folkebevægelse mod USÅs krig i Viet-

nam. Det er en historie om en bevægelse,der på mange måder var anderledes end

den tilsvarende i Europa.
Niels Ole Højstmp Jensen

Jette Kjærulf Hellesen: Arbejderne i Korsør 1850-1895. Udg. af Burchardt Offset,
Korsør 1990, 67 s.

Bogen starter med at beskrive overfartsbyen Korsørls udvikling og erhvervsliv i pe-
rioden 1850-1895. Byens virksomheder gennemgåssystematisk, så læseren fra start

af får et bredt indblik i lokalsamfundet gennem 45 år.

Bogen er herefter delt op i 4 hovedområder: 1)Arbejderbevægelse 0g fagbevæ-
gelse. 2) Løn og arbejdsforhold. 3) Leveforhold og 4) Social sikring. Sammen med

de indledende kapitler og slutningen giver bogen et godt billede af arbejderlivet i

Korsør i sidste halvdel af forrige århundrede.
Under titlen »Arbejderbevægelse og fagbevægelse«gennemgåsparlamentaris-

men, hvem der havde valgret og hvordan valgene foregik. De lokale kandidater be-

skrives. Og bogen fortæller hvordan socialdemokratiske ideer og holdninger fik be-

tydning for arbejderstanden gennem dannelsen af lokale fagforeninger fra 1890 og
frem.

»Løn og arbejdsforhold«beskriver forholdene mellem arbejdere og arbejdsgivere,
forhold for faglærte og ufaglærte såvel som for lærlinge,udenlandske arbejdere,
kvinder og børn, og så naturligvis arbejdstid, løn og sidst arbejderbeskyttelse.

I »Leveforhold« gennemgåskost, beklædning,bolig, brændsel, belysning. Efter

sidste hovedområde »Social sikring«får læseren som rosinen i pølseenden et ind-

blik i en provinskøbstadsfritidsmuligheder, og om den lokale arbejderklasse økono-
misk og socialt deltog heri.

Bogen indeholder en mængde oplysninger om provinsarbejdemes forhold i den-

ne periode, som gør bogen interessant for dem, der beskæftiger sig med arbejder-
klassen i købstædeme. Et lille hjertesuk i denne forbindelse. Bogens mange faktuel-

le og statistiske oplysninger burde have været forsynet med et noteapparat, til glæde
for kommende brugere af bogen. Det ville have givet større mulighed for at søge

uddybning i den lidt for skitseagtige opremsning af oplysninger.
En enkelt arbejdsplads i Korsør får efter vores mening en noget stedmoderlig be-

handling Nemlig færgefartenog dens betydning for såvel by som arbejderstand. De

mange beskæftigede her (ifølgebogen 12% af byens indbyggere) må have sat deres

præg?
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Om billedvalget i bogen: hvem gider alene at se på huse? Et bredere billedvalg,
hvor mennesket/arbejdsformer blev sat i focus, ville have skærpet læserens interes-

se, og have peppet det udmærkede og læsevenligelayout op.
Sanne & John Juhler Hansen.

Flemming Hemmersam/Morten Thing: 1. maj 1890 - et dokumentarium. Udgivet af

Selskab til forskning i arbejderbevægelsens Historie og Center for Arbejderkultur-
studier - SFAH skriftserie nr. 22 - København 1990, 288 s., kr. 250,-
Hvorfra stammer egentlig traditionen i arbejderbevægelsenfor at demonstrere og
feste 1. maj? Spørgsmålethar ofte været rejst, og det søges nu belyst i et dokumen-
tarium om den første 1. maj i 1890. Bogen er en samling af kilder 0m forberedelsen

og gennemførelsen af arrangementerne, fortrinsvis i København. Kildeme er sam-

let, forsynet med forklarende noter af Flemming Hemmersam og Morten Thing,
der i to meget instruktive artikler til slut redegør for dels L maj som festform og ar-

bejderfolklore og dels de politiske og faglige forhold bag L maj-fænomenet i 1890 og
de efterfølgendeår. I indledningen beskrives de kriterier, forfatterne har anvendt
ved udvælgelsenog gengivelsen af kilderne.

Den 14. juli 1889 afholdtes der i Paris to arbejderkongresser.På den ene var ven-

strefløjen,marxisteme, samlet, og på den anden mødtes højrefløjen,possibilisteme.
Dansk arbejderbevægelsevar repræsenteret på dem begge, der på trods af splittel-
sen var enige om at gøre 1. maj til arbejdernes internationale kampdag. I alle lande

skulle arbejderne samles om kravet om arbejderbeskyttelse, først og fremmest kra-

vet om en 8-timers arbejdsdag. På den marxistiske kongres vedtog man i resolutio-

nen, at det var op til hvert enkelt lands arbejderbevægelseat afgøre,hvorledes kra-

vet skulle fremføres. Denne indrømmelse til det nationale skyldtes, at der var uenig-
hed om flere vigtige detaljer. Skulle man strejke på dagen? Skulle man udfordre

myndighederne ved f.eks. at gå i procession? Skulle kravet gennemføresved lov el-

ler ved overenskomst? Disse uenigheder orde sig ogsågældende i Danmark.

Kildeme er delt i tre hovedgrupper. Første fase fra juli 1889 til marts 1890, hvor

hovedpunkterne er agitationen og diskussionerne om tilslutning til Paris-konferen-

cemes vedtagelser. Den anden fase fra 7. marts til 30. april 1890 beskriver forbere-

delserne til majmanifestationen, fortrinsvis i København. Denne fase udgør tyngden
i kildesamlingen og en mængde interessante forhold bliver her udmærket belyst.

Det drejer sig b1.a. om uenighedeme mellem flertallet af DsF's ledere og Social-

demokratisk Forbund på den ene side og først og fremmest oppositionen i arbejder-
bevægelsen,der var blevet ekskluderet af Socialdemokratiet i 1889 og havde stiftet

Det revolutionære socialistiske Arbejderparti. Uenighedeme gik i hovedsagen på,
om der skulle holdes fri på dagen og om man skulle trodse et eventuelt forbud mod

at gå i optog i gaderne.
I denne fase gør kildesamlingen det muligt at følge myndighedernes såvel arro-

gante som skræmte reaktioner på arbejderbevægelsensforberedelse af denne første

store manifestation siden slaget på Fælleden i 1872. Læseren får indblik i særligt
Københavns Politidirektørs overvejelser og samarbejde med f.eks. de tyske politi-
myndigheder i bestræbelserne på at forbyde eller begrænse arrangementets omfang.
Det sluttede med at politidirektørenmeget sent - først den 25. april- gav tilladelse

til at afholde møde på Fælleden samtidig med at han forbød enhver form for pro-
cession i gaderne. Sideløbende får vi et glimrende indblik i det højeste alarmbered-

skab, som krigsminister, marineminister og politidirektør havde iværksat med ind-

dragelse af store politi-, hær- og gendarmeristyrker, der tilmed havde fået udleveret

skarp ammunition. Borgerskabet var sandelig skræmt i de dage. Forfatterne har og-
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så bestræbt sig på at foretage et alsidigt udvalg af pressekommentarer om de fore-

stående begivenheder fra et bredt udsnit af de borgerlige blade. Det er oplysende
materiale, der fortæller, at det borgerlige Danmark ikke har udviklet sin argumenta-
tion overfor arbejderbevægelsenskrav synderligt de sidste 100 år.

Tiedje fase er selve majdagen. Materialet omfatter her væsentligst»Social-Demo-

kratens« beretning fra møderne samt det udstationerede politis rapporter om begi-
venhederne. Under mødet på Fælleden og aftenarrangementeme i forskellige loka-

liteter var der »observatører« til stede fra politiet, der samvittighedsfuldt rapporte-
rede tilbage om forløbet. Ifølge politiet deltog der 50.000 i mødet på Fælleden. Det

sjove er, at alle disse rapporter, der er optrykt i kildesamlingen, viser, at alt fandt

sted på en rolig og værdig måde. Det eneste som den ledende politiinspektørTh.

Pedersen i en samlet rapport kunne fortælle politidirektørenvar, at man havde

»foretaget anholdelse af den bekjendte Moritz Filipsen, der havde seet leilighed til

med en trækkevognmed et par ølankere at komme ind på Fælleden for at sælge øl«

(s. 226).
Kildesamlingen er meget anbefalelsesværdigfor de, der vil vide mere om 1. majs

barndom.
Lau Laursen

Ursula Herrmann, Volker Emmrich mil.: August Bebel. Eine Biographie, Dietz,
Berlin 1989, 763 s., DM 37,20.
Bebels betydning, som den mest resultatrige og alsidige politiker den europæiske

arbejderbevægelsefrembragte i forrige århundrede, er udenfor al diskussion. Hans

position i det tyske socialdemokrati var efter opstigningsperioden urokkelig. I hans

person så den afgørende del af arbejderklassen sin politiske ledelses socialistiske og

demokratiske kraft. Hans popularitet i arbejderkredse var overvældende og i sine

konsekvenser ogsåfarlig, fordi den førte til at såvel Bebel som arbejderne fejlvurde-
rede den faktiske udvikling.

Det er derfor mærkeligt,at denne bog er den første omfattende videnskabelige
biografi om ham. Ganske vist er der skrevet meget om Bebel - i 1980*eme er der så-

ledes udkommet ret omfattende biografier i USA og Vesttyskland - men denne bog
har kunnet udnytte den omfattende litteratur på en ganske anden måde end hidtil.

Den er skrevet sideløbende med udgivelsen af et udvalg af Bebels skrifter (beklage-
ligvis er der kun udkommet 3 af de planlagte 6 bind) og udarbejdelsen af bd. 1 af

SED,s historie, som behandler samme periode. Som den sidste viser den den forny-
else og diskussionsvillighed, som udvikledes blandt de østtyske arbejderbevægelses-
historikere - der er passager, som idag ligefrem kan læses som kritik af SED's op-

portunisme (f.eks. 5. 168 eller s. 431).Der er dog stadigvækenkelte moralsk fordøm-

mende steder, feks. kaldes en af revisionisterne »listig«(s. 351).
Biografiener principieltopbyggetkronologisk,men hvis et bestemt spørgsmåler

dominerende i en periode, f.eks. i 1894/95 agrarspørgsmålet,kan det komme til tids-

overgribende analyser og overvejelser (feks. s. 426-28).
Bebel var ikke fra sin barndom en kommende proletarisk fører. De meget fattige

omgivelser han voksede op i, var ikke bestemmende for hans udvikling. Ganske vist

fik han en uddannelse som drejer, og han tog ogsåpå valsen, men han havde ingen
kontakt til den begyndende arbejderbevægelseeller til aktivisterne fra 1848-revolu-

tionen. Først da han i 1860 kom til Leipzig som tyveårig,begyndte han at få kontakt

med byens demokratiske og liberale bevægelse via arbejderoplysningsforeningen.
Leipzig var dengang et af oentreme for tysk industri og i forbindelse med en forøget

strejkeaktivitet i byen og Tyskland iøvrigtudviklede Bebel sig til venstre og bort fra
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de liberale. I disse år mødte han så Wilhelm Liebknecht og via ham sidenhen Marx

og Engels. Venskabet med Wilhelm Liebknecht, som trods gnidninger holdt til den-

nes død i 1900, blev af stor betydning for Bebel personligt men ogsåfor udviklingen
af en selvstændigarbejderbevægelse.

Bebel må have været et betydeligt organisatorisk geni, en fremtrædende parla-
mentariker og politisk taktiker, en videnskabelig teoretiker og praktisk fagforenings-
organisator og hans indsats for kvindeemancipationen kan ikke overvurderes. Hans

bog »Kvinden og socialismen«, der udkom første gang i 1879 (dansk udgave 1884/
85), påvistehvordan kvindens stilling nødvendigvismåtte ændres under industriali-

seringen. Bogen blev bearbejdet i senere udgaver, efterhånden som Bebel blev mere

fortrolig med den materialistiske historieopfattelse. Hans afhandling om Charles
Fourier (1888) siges stadigvæk at være et centralt værk i vurderingen af Fourier

(Bebel havde lært sig fransk under et af sine fængselsophold).En brochure om søn-

dagsarbejdet (1888) er et fremragende eksempel på indsamling og bearbejdelse af
statistiske data og

- som bl.a. P. Knudsens omfangsrige »Sygeforsikringog alder-

domsforsørgelse«viser - en anvendt metode i den tidlige arbejderbevægelse.Andre
af hans mange afhandlinger viser, hvordan han kunne anvende juraen i klassekam-

pen. Endelig er hans selvbiografi (1910-1913)en meget velskreven fremstilling af

hans egen og i ligesåhøj grad partiets og bevægelsensudvikling indtil 1883 (forelig-
ger ogsåpå dansk).
Efterhånden som Bebel ñk mulighed for at studere marxismen som videnskabelig

metode (som regel under fængselsophold)blev hans position klarere. Der er såle-

des en tydelig udvikling fra hans første teoretiske skrift, Vore formål (1870,dansk

1884) til hans senere værker. Men hans afgørende betydning ligger nok i udarbejdel-
sen af en praktisk politik på basis af marxismen, selvom Bebel ikke kunne løse alle

problemer i denne sammenhængog forøvrigtheller ikke ville. Han var ikke interes-
seret i udemokratisk at presse en abstrakt eller dogmatisk politik igennem, men sto-

lede på at arbejderklassens iboende revolutionære instinkt ville finde de rigtige løs-
ninger. Det forhindrede ikke og var heller ikke i modsætninghertil, at han samtidig
fremmede arbejderoplysningen kraftigt. Det var den samme grundholdning, der fik

ham til at modsætte sig eksklusionen af revisionisteme; han troede ikke at masserne

ville følge dem. Partiets organisatoriske enhed var da ogsåaf central betydning for

ham, og han orde meget for at overvinde modsætningeme,selvom han gang på
gang kastede sig ud i verbale opgør med højrefløjeni partiet.

Der var utvivlsomt en stærk modsætningmellem ham og revisionisteme i vurde-

ringen af, om en skarp oppositionspolitik eller om »realpolitik«ville føre til umid-

delbare resultater. Men der var ogsåmodsætningermellem Bebel og venstrefløjen i

partiet bl.a. ivurderingen af irnperialismen (s. 699). Forfatterne konstaterer, at Be-

bels teoretiske udvikling begynder at stagnere i begyndelsen af det nye århundrede

(feks. s. 549 f, 5. 593), og at hans optræden feks. efter valget i 1907, som på bag-
grund af en voldsom nationalistisk kampagne førte til et stort mandattab, begunsti-
gede højrefløjeni partiet. Alligevel fastholder de overbevisende, at Bebel var en re-

præsentant for det konsekvent antikapitalistiskeproletariske alternativ (5.742).
Forfatterne har gjort sig umage for at forbinde Bebels politiske liv med hans pri-

vatliv, dvs. få hele personen til at fremstå som en enhed. Det er lykkedes for dem

omend under anstrengelser, Bebel kan umuligt have haft et fra partilivet adskilt pri-
vatliv. Selv i hans sidste år, der var præget af megen sygdom, der bl.a. i perioden
1907 til 1909 holdt ham væk fra det praktiske arbejde, var partiet den centrale faktor
i hans liv. Under alle omstændighederfremstår Bebel ogsåefter læsningenaf denne
omfattende biografi som et sympatisk menneske.
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Forfatterne har ydet en anerkendelsesværdig indsats: det er en læseværdig bio-

grafi, der i sin analyse af samtidens arbejderpolitik og af arbejderbevægelsens
grundlæggendeproblemer ogsågør den aktuel.

Gerd Callesen

Asger Uhd Jepsen: Vilje til sammenhold. Lager & Handelsarbeidernes Forbund

1890-1990. København 1990, I kommission Fremads Forlag, 128 s.

Bogen beskriver arbejdsområderog fagforening for københavnske lager og pakhus-
arbejdere gennem 100 år. Opdelt i syv overskuelige afsnit, får man et levende indblik

i foreningens historie. Arbejdslivet, familielivet, organisationen og de sociale/politi-
ske forhold veksler som brikker i et puslespil, hele vejen igennem. Visse steder får

læseren sat begivenhederne i en helhed, som man ikke selv havde tænkt på før.
Der startes naturligvis med foreningens (herefter L&H) stiftelse i 1890, og proble-

merne igennem 90,erne med at holde organisationen i live. Det lykkedes gennem et

politisk sammenhold omkring Socialdemokratiet og ved oplysningsarbejde i med-

lemsskaren. Foreningens første konflikt fandt sted i 1898, og først efter storlockou-

ten 1899 kom man i gang med at tegne overenskomster med arbejdsgiverne.
Andet afsnit hedder »Skår i sammenholdet«. Landsforbundet var blevet ejer af

en margarinefabrik, men det kooperative eventyr kuldsejlede 1906, og et drønende
underskud betød udskrivelse af et ekstrakontingent for alle medlemmer på et beløb
svarende til et månedskontingent.L&H nægtede at betale, og blev sammen med en

anden københavnsk afdeling, Oliemøllemes, ekskluderet.

I bogen konstateres, at Dansk Arbejdsmands Forbund ikke klmne have lokalafdelin-

ger, som markerede særstandpunkter,og Jepsen kalder det benhård centralisme, ud-

sprunget af hovedledelsens vane med at bestermne og varetage helhedens interesser.

Konsekvensen blev at de to ekskluderede foreninger i 1907 dannede »Det ny Ar-

bejdsmandsforbund«.Samtidig opstod en syndikalistisk bevægelse, der var imod
centralisme i fagbevægelsen,og gennem arbejdernes »direkte aktion« ville ændre
samfundet. Jepsen beskriver såvel foreningen som syndikalismens gensidige indfly-
delse på hinanden i den brydningstid der fulgte frem til og under verdenskrigen.
»Det ny Arbejdsmandsforbund«blev allerede opløst i 1910,men først i 1918 blev de
ekskluderede fra 1906 og en senere nystiftet L&H sammensluttet.
På grund af krigen var den socialdemokratiske arbejderbevægelsemed sin borg-

fredspolitik stærkt trængt. En revolutionær bølge fejede også gennem Danmark i ti-
den efter verdenskrigens ophør i 1918. Tidens største faglige sejr blev gennemførel-
sen af 8 timers arbejdsdagen fra 1920.

Tredie afsnits titel er »Storhedstiden 1920-1956«. I hele denne periode var L&H

præget af fremgang. Både indenfor organisationen, såvel i forhold til hovedforbun-
det (SID), og LO. Eksempelvis ved valget af L&H formændene Eiler Jensen som

formand for LO 1943-1967,og senere Anker Jørgensen(forbundsformand DAF

1968-72, og statsminister 1972-82).
Fjerde afsnit omhandler konfliktåret 1956. Her fik L&H en nøgleposition,gen-

nem chaufførerne beskæftiget indenfor olie og benzinområdet under overenskomst-

situationen 1956. Uden brændstof var hele transportsektoren blokeret, ja faktisk gik
hele samfundet i stå. Ifølge bogen en konflikt »lige til stregen og med effekt for de

senere forbedringer«.
I de følgende afsnit behandles fagforeningens omstilling til 60'erne, over EF af-

stemningen i 72 frem til L&Hs aktive indsats for de strejkende engelske kulrninear-

bejdere i 1984. Til sidst beskrives L&H i dag, og der sluttes af med nogle fremtidsbe-

tragtninger.
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Bogen er efter vores mening en fornøjelse at læse. Et godt billedmateriale, flot

layout, samt tekst og billeder fra foreningens nuværende arbejdspladser. En kombi-

nation, der gør »Viljetil sammenhold« til mere end blot en blandt øvrigejubilæums-
skrifter.

Teksten giver på sin afdækkende og velskrevne måde stof til eftertanke, og rejser
uden at være docerende de nødvendigespørgsmålomkring fagforeningens fremtid.

En højstnødvendigdebat, som kan medvirke til debat om fagbevægelsenskal bli-

ve en sammenslutning af strømlinede foreninger kørt af professionelle karrierema-

gere uden jordforbindelse til medlemsskaren, og at der udvikles en medlemsskare

uden interesse for deres forening.
Med denne bog har L&H ort et anbefalelsesværdigtskridt for at rejse debatten,

og vi håber at nuværende og fremtidige medlemmer af I_&H vil læse den. Det ville

ogsåvære en god ide at bruge den i FIU-systemet til uddannelse af nye tülidsfolk.

God læselyst- ogsåtil fagbevægelsenstopfolk.
Sanne & John Juhler Hansen

Anker Jørgensen: »Fra mine dagbøger«oBd. 1: »Bølgegang«.1972-1975, bd. 2: »I

smult vande«, 1975-1977 og bd. 3: »Brændingen«, 19784982, E'emad, København
1989-1990. Tekst og billedredaktion i samarbejde med Henning Grelle og Claus Lar-

sen.

Det er et ganske omfattende læsearbejde,man giver sig i kast med, når man åbner

bd. 1 af Anker Jørgensens dagbogsuddrag med det fortsæt ikke at standse, før man

er færdigmed bd. 3. Små 1400 sider bliver det til alt i alt - plus billeder.

Hertil kommer, at dagbogsformen er bevaret med mange navneforkortelser, og
en telegramstil, der ikke altid letter forståelsen. Eeks. fra bd. 2, Tbrsdag 31. august
1978, umiddelbart efter dannelsen af SV-regeringen: »KL 9.00 ministermøde. Moms-

forslaget, Erling Jensen rejser spørgsmåletom sociale kompensationer. Jeg må sige,
at det ikke er aftalt. Vi har altså hermed vort første problem. - Kl. 10 igen til Amali-

enborg, for nu er Margrethe og Henrik kommet hjem. Ceremonien fra i gårgenta-

ger sig. I min tale henvendte jeg mig alene til dronningen. - Kl. 11.00 gruppebestyrel-
sesmøde. Vi enedes hurtigt om at anbefale Poul Dalsager, gentage Dorte og Kjeld
0. som ordfører. Kl. 12.00 gruppemøde.Ret voldsom debat. Formandsvalget: Bem-

hardt Tastesen foreslog Karl Hjortnæs, der i en alvorlig tale opfordrede Jens Ris-

gaard til at genoptage. 'Iälen var sådan, at Poul Nielson skrev en seddel til mig: »En
alvorsfuld statsminister i et selvbestaltet skyggekabinet«?- Men det endte med en-

stemmig opbakning til Poul D., Dorte og Kjeld 0. -

...«

Umiddelbart virker stilen halsbrækkende, men det skal siges til forfatterens og re-

daktøremes ros, at læsningen aldrig blever kedelig. Tværtimod kan der næsten gå

sport i at »fyldehullerne ud« - hvor meget kan man selv huske? Hvem er Dorte,

Wiese, K. B. eller H. C.? I hvilken situation var det, at Thomas Nielsen fumlede

med sin kuglepen, så han ikke »nåede« at deltage i klapsalveme efter Anker Jørgen-
sens tale? Hvad kom der egentlig ud af det ekspansive finanspolitiske tiltag i 1975,
hvor man nedsatte momsen i 6 mdr? Mange af svarene får man i løbet af læsnin-

gen, andre leder man forgæves efter; men selve stilen opfordrer til medtænkning,
og derfor opleves de tre mursten ikke uoverkommelige - de er letlæste og spænden-
de!

Hvad får man så at vide? Vi får en personlig gennemgang af Danmarks politiske
historie i 70ieme. Vi får et indblik i en toppolitikers hverdag, og vi får et billede af

personen Anker Jørgensen, som fremtræder som en venlig, sikkert hård, men også
afbalanceret beslutningstager. I bd. 1 mærker man Anker Jørgensens mistro overfor
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statsminister»konkurrenten« Orla Møllers motiver og handlinger. Men hverken

denne konflikt eller de mest frustrerende politiske forhandlinger, som f.eks. i for-

bindelse med dannelsen af SV-regeringen i 1978; eller de største politiske nederlag,
som katastrofevalget i 1973, giver i dagbøgeme anledning til personlige mishags-

ytringer overfor politiske modstandere. Kun to personer bliver i dagbøgeme omtalt

i egentlige negative vendinger, og der er i begge tilfælde tale om mindre centrale

personer i forbindelse med mindre betydningsfulde begivenheder.
Personlige uoverensstemmelser forsvinder i den overordnede forståelse af politik

som en kamp og et spil, hvor det på den ene side drejer sig om at gennemføresine

ideer og på den anden sige om at bevare eller helst udvide sit mandattal. Indenfor

disse rammer er (næsten) enhver adfærd acceptabel og forståelig.Vælgemes afgø-
relse er den ultimative dom, og de politiske betingelser accepteres uden at kny.
Tværtimod bliver der ofte udtrykt anerkendelse af politiske modstandere. VS roses

for altid at være bedre forberedt end de andre partier, selv til møder hvor de kun

spiller en symbolsk rolle, og Erhard Jacobsens lange indlæg i TVs afsluttende parti-
lederdebat op til folketingsvalget i 1981 (Bd. 3. 6.12.1981)omtales som »politisk,psy-

kologisk genialt«.
Denne grundindstilling giver sig på den anden side udslag i en nærmest overdre-

ven interesse for meningsmålinger.Jeg ved ikke hvor mange Gallup-, Observa- og

Vilstrupmålinger,der har været i 70'erne, men når man har læst Anker Jørgensens

dagbøger,har man indtryk af, at man har stiftet bekendskab med og fået statsmini-

sterens kommentar til dem alle. Et uændret procenttal til S er en halv sejr, en frem-

gang giver anledning til stor begejstring og en tilbagegang til lige så store bekymrin-
ger.

Den grundlæggenderespekt for de demokratiske spilleregler er sikkert i sidste

ende også forklaringen på at jobbet som statsminister og partileder er til at leve

med. Det er de politiske muligheder man må forholde sig til i første række - ikke de

ideelle mål.

Den store socialdemokratiske mærkesag i det årti, dagbøgeme handler om, var

ØD. Der er ingen tvivl om, at Anker Jørgensen betragter forslaget som et colum-

busæg: Ejendomsretten spredes, demokratiet styrkes og socialismen indføres grad-
vis, i det tempo man kan få politisk flertal for. Men ØD omtales kun få gange. Der

er ikke parlamentariske muligheder for at komme igennem med de socialdemokra-

tiske tanker, og så koncentrerer man sig i stedet om det næstfølgende kriseforlig. I

forbindelse med en omtale af den socialdemokratiske regerings vanskeligheder i

Vesttyskland (Bd. 2. 1111975)ñndes en af bøgernes få kommentarer til denne pro-
blematik: »...næsten uundgåeligtrender socialdemokrater ind i en blindgyde - eller

Sackgasse, som det hedder dernede - når der er gået en tid. De utålmodigekræver

videregåendereformer, det ryster højrefløjen,og vi står til nederlag. Det er som om

vi ikke, ved siden af den nødvendigepolitik, har kræfter til at dyrke perspektivet.
Og hvad værre er, netop meget af det, der ligger i perspektivet, er nødvendigt,for at

samfundet kan stabiliseres og samtidig forandres i mere solidarisk retning. Men vi

skal og må ha' kræfter til det, og så må vi satse mindre på Schmidtier og mere på
Brandfer.«

Willy Brandt er tydeligvis et forbillede og et politisk idol for Anker Jørgensen,
men hjemme i Danmark dominerer »den nødvendige politiks«problemstillinger.
Først og fremmest arbejdsløshedenog den økonomiske krise, og i den sammen-

hæng er der ikke megen sympati for partirnedlemmer, der dyrker perspektivet og

afviser de politiske realiteter. Mest interessant er i den forbindelse den modsætning
mellem Anker Jørgensen og Thomas Nielsen, der først dukker op som en »taktisk
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aftale« i forbindelse med augustforliget i 1976 (bd. 2. 2.9.1976): »- Om situationen

sagde Thomas: »Ja,Anker, jeg må jo køre linien. Der er ikke noget at gøre. Men jeg
tror nu også,at hvis vi kørte en anden, så ville vi prisgive de mange, gode socialde-
mokratiske tillidsmænd, som ville få det hedt derude«. Ja, det erkender jeg, sagde
jeg til ham, men vi kan ikke tåle at afstanden bliver for stor imellem os. Forståelsen
hos Thomas regner jeg for at være i orden, men han kan altså ikke gøre andet!« Af-
standen mellem LO og regeringen blev imidlertid stor, hvad der kommer klart til

udtryk i de interne forhandlinger frem til overenskomstfornyelsen i foråret 77, det

følgende augustforlig, og især i forbindelse med dannelsen af SV-regeringen i 1978.
Men Anker Jørgensen har andre inspirationskilder end det store perspektiv. Midt

i toppolitikerens stressede hverdag, hvor det ene møde afløser det andet, oplever
man gang på gang statsministerens glæde ved kontakten med »folket«,og interessen
for at høre almindelige menneskers opfattelse af de politiske problemer. Det kan
være på et vælgerrnødei Jylland, på en færge eller under en gåturi Sydhavnen. Sto-
re og små - positive og negative - kommentarer noteres og kommenteres, og man

får indtryk af, at de positive bemærkningerfra »manden på gaden«psykologisk er

tilstrækkeligetil at opveje modstanden og kritikken i det politiske system.
Modstand og kritik var der nok af i 70,eme. Anker Jørgensen er måske en af de

statsministre, der har haft det vanskeligste job i dette århundrede. I modsætningtil
30,ernes socialdemokratiske krisemanager, Stauning, der kunne stille sig i spidsen
for en ny, statsinterventionistisk løsningsmodel,måtte Anker Jørgensen kæmpe en

forsvarskamp. Det reelle mål blev ikke socialdemokratisk flertal og ØD, men at

undgåyderligere tilbageslag og at forsvare velfærdsstaten. Det er tilsyneladende og-
så en periode, der minder om 30'erne på den måde, at man står overfor økonomi-
ske problemer - arbejdsløshed,underskud på betalingsbalancen og på de offentlige
budgetter - som ikke kan løses med de traditionelle midler - i 70,eme: finanspoliti-
ske indgreb, og man ved ikke, hvad man skal gøre i stedet. Indkomstpolitik - eller
rettere: lønpolitik - blev løsningen,men ikke en populær løsning.Partiet brød sig
ikke om den, og fagbevægelsenfølte sig med rette sat ud af spillet. Set med nuti-
dens briller er Anker Jørgensens dagbøgerogså en fortælling om trægheden i det

politiske system, om hellige køer, der ikke må slagtes og om politiske og institutio-
nelle roller, der ikke lader sig ændre fra dag til dag.
Dagbøgeme kan anbefales som en spændende genopfriskning af den politiske hi-

storie i et vanskeligt årti.
Torben Peter Andersen

Karen Kræmer. Dagligdagens kvinder. I kamp for valgret, på vej mod ligestilling,
ABA/ Forlaget Iü'emad 1990, 112 s., kr. 148,-.
Bogen, der blev udgivet i anledning af 75-året for kvindernes valgret, er en flot sta-

tus i billeder over arbejderkvindelivets udvikling i Danmark fra 1880 til i dag.
Den forbindende tekst er opdelt i fire kapitler, der søger at angive skiftende ti-

ders skiftende hovedproblematik for kvindekarnpen. 1880-1920 behandles under
overskriften »organiseringog politisk stemmeret« 1930-40 kendetegnes ved, at kvin-
derne trods den store arbejdsløshedkom »Ud på arbejdsmarkedet« Det gav kon-
flikter med mændene. Fungerede kvinderne ikke primært som en endnu billigere
arbejdskraftreserve? 1950-1970 kendetegnes af »kvindetraditioner i 0pbrud«. I
1950,eme var flere arbejderkvinder end nogen sinde før husmødre. Men i 60'erne og
70,eme kom kvinderne for alvor ud på arbejdsmarkedet og ind i uddannelsessyste-
met. Familieidealet skiftede afgørende karakter, da én indkomst afløstes af to. En-
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delig søger Karen Kræmer i »Mod ligestilling«at tage pulsen på 80”emes og 90*er-

nes kvindeproblematik.
*

Det sidste kapitel står i en spændende -

og tror jeg typisk - modsætningtil Ritt

Bjerregaards forord. Spørgsmåleter, om vi skal have ligestilling for enhver pris?
Bjerregaard siger ja. Ingen takker den midaldrende kvinde for, at hun af hensyn til

børnene gav afkald på lige så stor løn som manden og på karrieremuligheder. Kræ-
mer siger måske. Mandefagsstrategien er f.eks. ikke i takt med arbejdsmarkedets
udvikling. Karriere koster en ekstra arbejdsindsats, som mange kvinder - fornuftig-
vis - betragter som en ekstra udbytning af deres arbejdskraft. Og er deltidsarbejde
ikke en kompromisløsning,kvinderne vil vælge, så længe 2 gange fuldtidsarbejde ik-

ke giver arbejderfamilien tid nok til børn, husarbejde og sociale aktiviteter?

Men bogen skal først og fremmest roses for sine mange flotte billeder af kvinder i

arbejde. Ved udvalget er én grøft undgåetved også at give plads til billeder af kvin-

dernes husmoder- eller dobbeltarbejde i hjemmet. Til gengældmå man nok sige, at

kvindernes dagligliv udover arbejdet er blevet sørgeligt forsømt. Der er få eller in-

gen billeder fra fritidslivet, hvadenten det nu drejer sig om sport, have eller fjernsyn.
Seksuallivet ligger i mørke, når man ser bort fra følgevirkningerne:børn og børne-

begrænsning.Kvinden, bilen og den øgede transporttid er heller ikke med.

Udvalget lider også af en anden slagside. Arbejderkvinder i politik er tilsynela-
dende kun lig med socialdemokrater og til nød Rødstrømper. Endelig må man nok

sige, at udvalget bygger på en temmelig snæver klasseanalyse. Billedet af den kvin-

delige læge, lærer eller sygeplejerske har ikke fundet plads blandt »dagligdagens
kvinder«.

Kort sagt kunne man godt have ønsket sig, at Karen Kræmer indledningsvis hav-

de defineret både, hvad (og hvorfor) hun forstår både ved »dagligdag«og ved »kvin-

der«.

Grethe Jensen

Christer Lundh: Den svenska debatten om industriel] demokrati 1919-1924. II. Ut-

lândska inspirationskållor, Studentlitteratur, Lund 1989 (Skrifter utgivna av Ekono-

misk-historiska föreningen, LXIl), 291 5. Med sammanfattning på engelska.
Christer Lundh konstaterar »den fundamentala betydelsen« av de utländska kon-

ceptionema och reforrnförsöken för den svenska idébildningenoch debatten om in-

dustriel] demokrati på 1920-talet (s. 2530, och det har han också antytt allmänt i den

omfångsrikaförsta delen av sin stora undersökning (se min recension i Arbejderhi-
storie nr. 34). Därför känns det på något sätt bakvänt att dessa viktiga inspirations-
källor behandlas s.a.s. i efterhand i den föreliggandeandra delen. Den eftersträvade

mångrelateradeintegreringen av den svenska debatten i ett större sammanhang går
på det viset förlorad. För denna disposition anges arbetstekniska skål, ett inte helt

övertygandeargument. Men detta påpekandeminskar självfalletinte värdet av den-

na separata undersökning.Det är mycket värdefullt att få en så koncentrerad gen-

omgångav den internationella utvecklingen och de utländska lösningsförslagen.
Undersökningenhar genomförts ur svensk synvinkel, och det innebär en naturlig
begränsning.Lundh behandlar sex relevanta länder - Ryssland, Tyskland, österrike,
England, USA och Norge. Hans kartläggning - tidsperioden är 1912-1923 - är inte

detaljerad och heltäckande, och den är huvudsakligen litteraturbaserad. (Om litte-

raturen, som omfattar bearbetningar ttom. 1983, år helt up to date i alla avseenden

är för mig svårt att bedöma men för Osterrike saknas exempelvis ett arbete av Ru-

dolf Gerlich från 1980).Det övergn'pandeperspektivet är betydelsen av den utländ-

ska debatten och reformverksarnheten för den svenska. De två för frågan om en
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eventuel] idépåverkanviktiga ledfrågomaår: vilka modeller om industriel] demo-

krati forekom i de undersökta ländema och i vilken samhälleligsituation uppkom,
diskuterades, eftersträvades eller genomfördes dessa modeller. Lundh behandlar

varje land för sig i koncentrerade kapitel påmellan 20 och 40 sidor, och precis som i

den första delen redovisas gillesocialistiska alternativ i England, Tyskland och öster-
rike i separata avsnitt.

Industriel] demokrati, ökat arbetarinflytande i arbetslivet, förbättrade relationer

mellan arbetsmarknadens parter och bättre organisering av arbetet och produktio-
nen, aktualiserades i många länder ungefär samtidigt även om nationella särdrag
vad gäller periodisering, syften, idé- och aktionsbärare samt lösningarär givna och

påtagliga.Det som var gemensarnt är att fråganuppkom i »samhällen i kris« (s. 253)
efter första världskriget,med kriget och dess ekonomiska, sociala och politiska följd-
verkningar som orsak. Några av de faktorer som möjlig- och nödvendiggjordenya

förvaltningsformer i industrin bortom privat- eller statskapitalistiska är följande:
Krigsekonomin där nya former av samverkan och reglering hade prövats, återupp-
byggnaden och övergångentil] fredsekonomi; depressionen from. hösten 1920,
skakade och förändrade politiskamaktförhållanden inte minst i revolutionens Ryss-
land och i Tyskland och Osterrikc genom nederlaget, revolutionen och fredsvillko-

ren; en allmän efterkrigsradikalism och förhoppningar om det nya demokratiska

samhället. Det är någraav de faktorer som möjlig-och nödvändiggiordenya förvalt-

ningsformer i industrin bortom privat- eller statskapitalistiska. »Demokratiseringsre-
formerna« (s. 253) blev mest genomgripande i de länder och vid tidpunkter där de

ekonomiska problemen och revolutionshotet var störst (lagen om arbetarkontroll i

november 1917 i Ryssland, driftrådslagamaetc. under 1919/1920 i Tyskland och

österrike).Från Ryssland, Centraleuropa och de anglo-saxiska ländema, även de

krigsdeltagare, spreds idéema om industriel] demokrati t.ex. til] Norge och Sverige,
länder som inte hade van't med i kriget och inte på samma sätt var berörda av efter-

krigsproblemen. Samtliga socialistiska riktningar i Sverige, likaså liberalema och fö-

retagsledama, hämtade idéer från de undersökta ländema. Ryssland efter bolsjevi-
kemas maktövertagandevar den viktigaste förebilden för kommunistema men den

sovjetryska utvecklingen fick »stor betydelse«för hela den internationella debatten

om industriel] demokrati överhuvudtaget(s. 12),både som positivt och negativt fö-
redöme. Den ryska, tyska och östern'kiska rådsrörelsen och utvecklingen i England
och Norge inspirerade vänstersocialistema, vänstersocialdemokratema och syndika-
listerna. Byggnadsgillena i England och 'lyskland påverkadesocialdemokratema och

syndikalistema.
Lundh urskiljer tre huvudmodeller för arbetarintlytande som är kopplade til] äga-

reförhållandena, nämligendriftsråd i den privata industrin, arbetarledning i fackligt
ägdabyggnadsgillen, styrelserepresentanter vid sidan av driftsråd i de statsligt ägda
företagen.Rådsrörelsen, »de mest framståendeexemplen på spontana nya organi-
sationsformer« (s. 231), i Ryssland, Tyskland, Osterrike, Norge och England (shop
steward-rörelsen)behandlas utförligt.Ett rådssystemmed arbetarråden som revolu-

tionärt kamporgan til] en socialistisk revolution och revolutionärt förvaltningsorgan
därefter propagerades av rådssocialister,kommunister och anarkosyndikalister men

kunde inte etableras. I Ryssland där råds- och fabrikskomittéema hade spelat en

viktig roll i revolutionema blev råden efter hand ett centraliserat och styrt statsbä-
rande organ. Ett rådssysteminom den kapitalistiska marknadsekonomin, föresprå-
kat av socialdemokrater och socialliberaler, ledde till lagstiftning 0m driftsråd i de

övrigabehandlade ländema. Driftsråden blev institutionaliserade intresserepresen-
tationsorgan och fick inte någonbeslutande utan bara rådgivandefunktion. (En in-
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struktiv sammanställningav beslutsområdena återfinns på s. 236f.). I Tyskland blev

ekonomisk demokrati »ett alternativ till socialisering«(s. 63) - och för socialdemo-

kratin och även andra förespråkareför driftsråd dessutom ett medel att inskränka

de radikala arbetarrådens och vänstersocialistemas (kommunistemas) politiska in-

flytande. I England, USA och Norge där det inte fanns en spontan rådsrörelse eller

där arbetarråden inte var revolutionära kamporgan bildades nya industriella utskott

och kommittéer för att klara krislägetoch i en »socialliberal strävan« (s. 233) förbät-

tra relationema mellan arbetsmarknadens parter - och i Norge till den radikala ar-

betarrörelsen.

Vid sidan av rådsrörelsen spelade gillesocialistiska föreställningar en stor roll i

den internationella debatten om industriel] demokrati. Den engelska gillesocialis-
men som behandlas utförligt av Lundh fick betydelse genom kraven på nationalise-

ring och joint control, självstyrandefackliga produktionsföretag,främst byggnadsgil-
len, och ett gradvist ökat arbetarinflytande i företagen. I Tyskland och Osterrike ut-

vecklades gillesocialistiska tankar - i motsats till England - inom den socialdemo-

kratiska arbetarrörelsen. Byggnadsgillena betraktades som exempel på praktisk soci-

alism inom det kapitalistiska systemet och som ett bevis på att socialistiska produk-
tionsfonner var överlägsna.De kunde inordnas i en socialiseringsstrategi och ett so-

cialt reformarbete, också i samarbete med stat och kommun och samhället. De ty-
ska och österrikiska byggnadsgillena var genom sin pragmatiska och affärsmässiga

inriktning mer framgångsrikaän de starkt ideologiskt prägladeengelska gillena som

bröt samman 1923.

Christer Lundhs undersökning är utmärkt, koncentrerad, innehållsrik och pro-
bleminriktad. I motsats till den första delen är framställningenlättläst. Det är dock

inte lätt att fånga upp alla trådar och följa impulsema från den internationella de-

batten om industriel] demokrati i den svenska debatten när arbetet har disponerats
på föreliggandesätt. Men nu når det irnponerande verket förliggeri sin helhet har i

alla fall läsaren möjligheten att börja med andra delen innan hon/han läser om den

svenska debatten eller kan vid läsning av den »svenska« delen informera sig paral-
lellt om de utländska inspirationskälloma.Läsaren kan på så sätt närma sig på egen
hand den intenderade helhetsbilden.

Martin Grass

Anne Løkke: Vildfarende børn- om forsømte og kriminelle børn mellem ñlantropi og

stat 1880-1920, Socpol, Holte 1990, 144 s.

I 1905 blev den første bømeforsorgslovi Danmark vedtaget. Den var beregnet på
»vanrøgtede,vanartede og forbryderiske børn«, som tidligere, hvis lovens lange arm

nåede dem, var blevet sat i fængsel på vand og brød, eller alternativt sendt på op-

dragelsesanstalter eller sat i pleje på landet. De alternative foranstaltninger stod pri-
vate organisationer som Kristelig forening til offentligt tiltalte og straffede børns

redning for. Med lovens vedtagelse kunne børnene ikke mere sendes i fængsel, til

gengæld oprettede staten værgerådsinstitutionensom arbejderbøm og forældre

med god grund senere skulle lære at hade og frygte. Som loven blev udformet blev

værgerådeneoverklassens middel til at udøve social kontrol over mere utilpassede
elementer blandt arbejderklassens børn.

Anne Løkke belyser i sin undersøgelse bømeforsorgslovens tilblivelse, dens ud-

formning, samt hvilke grupper der fik indflydelse på loven. De filantropiske forenin-

gers arbejde med de vanartede børn, samt holdninger og opfattelser om børnene og

deres »redning«,som foreningerne byggede på både før og efter lovens vedtagelse.

Kristelig forening til offentligt tiltalte og straffede børns redning er valgt som ek-

75



sempel. Til sidst analyseres virkningen af loven gennem et større antal værgerådssa-
ger.

Undersøgelsen er en næranalyse af en af grupperne bag bømeloven og lovens

virkning på de dårligststillede arbejderbøm i København. Selv om undersøgelsen
»kun« bygger på en enkelt forening og et udsnit af sager, giver kombinationen af en

mentalitetshistorisk og socialhistorisk tilgangsvinkel samtidig en overbevisende og
temmelig rystende analyse af de bevidste og ubevidste normer, som overklassen og
rniddelklassen fik lagt ind i en lovgivning,der alene blev brugt overfor arbejderklas-
sens børn.

Anne Løkke viser, hvorledes borgerskabets normer om det ideelle familieliv,
barndommen 0g børns opdragelse og adfærd blev målestok for, hvordan arbejderfa-
milien på trods af meget pressede sociale vilkår skulle fungere. Og når familierne
enten ikke kunne eller ikke ville leve op til disse normer smækkede fælden. Efter
1905 havde værgerådenemagt til at tvangsfjeme børnene. Denne magt var blevet

lagt ind i loven som et krav fra de grupper, der stod bag lovens udformning. Dette
krav støttedes ogsåaf Peter Sabroe, socialdemokratisk rigsdagsmedlem og bømefor-

kæmper. Før 1905 havde kun få forældre frivilligt afgivet forældreretten. Nu kunne

værgerådettvangsfjeme, hvis de fandt det formålstjenligt.Dette var så meget mere

alvorligt, idet Anne Løkke i sit materiale viser, at opfattelsen af, hvad der var for-

bryderisk, skærpedes.Mange af »forbrydelserne«var rene drengestreger. For piger-
ne var det specielt usædelig opførsel, man var ude efter. Her bryder middel- og
overklassens bomerte seksualrnoral ud i lys lue. I virkeligheden handler mange af

sagerne om at udøve social kontrol.

Anne Løkke anfører selv, at der i undersøgelsenmangler holdninger og reaktio-
ner fra de, det gik ud over. Arbejderne og deres børn. Man må håbe, at hun selv el-
ler andre kan tage denne side op. Enkelte citater i undersøgelsenviser dog, at ikke
alle fandt sig i værgerådenesindblanding.
»Vildfarne børn« er Anne Løkkes historiespeciale, let omarbejdet. Dette præger

bogens indledning, dog uden at tynge den. Tværtimod. Bogen eri sin helhed særde-

les læseværdig,ja, i lange passager glemmer man, at det er en fagbog og ikke en do-

kumentarroman, man læser i. Det historiske stof og konklusionerne er rystende læs-
ning. Fagligt viser Anne Løkke, hvorledes den tværfagng tilgangsvinkel kan aftvin-

ge historisk materiale nye indsigter. Derudover er bogen godt illustreret med bille-

der og tegninger, der i sig selv er en del af kildematerialet. Der er i dag stor interes-

se for arbejderbørnshistorie. Til belysning af denne historie, giver undersøgelsen et

godt billede af baggrunden for statens holdning til de mest udsatte af børnene un-

der den første industrialiserings periode.
Anne Løkke skriver selv i indledningen, at det er hendes håb, at konklusionerne i

denne undersøgelseogså kan være med til at perspektivere de diskussioner, der i

dag er omkring behandlingen af de udisciplinerede og kriminelle børn. Jeg kan kun

anbefale, at »Vildfarne børn« bliver obligatorisk læsningfor socialarbejdere, pæda-
goger og socialudvalgsmedlemmer.

Anette Eklund Hansen

Lieselotte Maas: Handbuch der deutschen Exilpresse, Band 4: Die Zeitungen des
deutschen Exils in Europa von 1933 bis 1939 in Einzeldarstellungen, Carl Hanser

Verlag, München 1990, 527 s., DM 128.-, ISBN 3-446-13260-0
Denne håndboghar været undervejs i mange år, men bliver forhåbentligsnart af-
sluttet med udgivelsen af 5. bind. Man kan håbe det, fordi dette bind er afsluttet i juli
1988,dvs. godt 2 år før bindet er udkommet, så det sidste bind må være på trapperne.
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De første tre bind indeholder en bibliograñover de mere end 400 tysksprogede
emigranttidsskrifter fra perioden 1933 - ca. 1950 med registre. Dette og det 5. bind

analyserer tidsskrifteme indholdsmæssigt,giver en indholdsmæssigvejledning over

emigrationens diskussioner og de medier, de blev ført i. »Vejledning«er et nok så

beskedent udtryk for det, Lieselotte Maas her præsterer
-

og vel at mærke, i et

fremragende sprog Det er en fornøjelse at læse en god fremstilling i den sproglige
form, den fortjener.

Hun adskiller emigrationen i 2 perioder: første fase er tiden 1933-1939, dvs. fra

Hitlers magtovertagelse til krigens udbrud, og 2. fase fra krigens udbrud til undersø-

gelsens afslutning omkring 1950. Periodiseringen er naturlig, og set ud fra tidsskrif-

teme også indlysende rigtig. Indtil 1939 udkom de vigtigste tidsskrifter i Europa, og
her var især Tjekkoslovakiet og Frankrig de lande, der var af central betydning. Ind-

til 1939 var emigrationen overvejende struktureret efter Weimar-republikkens møn-
ster, de samme politiske og faglige organisationer gik igen i emigrationen - tidsskrif-

teme var ofte fortsættelser af allerede i Weimartiden kendte udgivelser. Efter at

Hitler-Tyskland i 1939-40 havde besat det meste af Europa, spredtes emigranteme
til resten af verden, og nye emigrationscentre opstod, men nu med nogle andre

strukturer. De gamle havde nu kun delvis gyldighed: selvfølgeligfandtes der stadig-
væk socialdemokrater, kommunister og oppositionelle kommunister og socialister,
der fortsatte deres diskussioner om Tyskland efter Hitler eller måske snarere be-

gyndte dem, fordi det i årene forud ikke var lykkedes dem at nå frem til en fælles

målsætning.Senest efter 1941 opgav kommunisteme imidlertid foreløbigen socialis-

tisk målsætningog koncentrerede sig om en antifascistisk-demokratisk fremtid, så
der dermed tilsyneladende var skabt en mulighed for diskussion. Det kommende

bind vil derfor behandle emigrationspublikationeme efter udgiverlandene (enkelte
afsnit foreligger forøvrigtallerede som artikler eller selvstændigeudgivelser).

I dette bind analyseres tidsskrifteme imidlertid efter andre kriterier. I alt behand-
les her ca. 240 udgivelser i kortere eller længereomtaler, i flere tilfælde ogsåi lange
og omhyggelige analyser. I et indledende essay undersøgerMaas de ydre betingelser
for udgivelserne, og de omstændigheder de udkom under. Såvel her som i de enkel-
te artikler begrunder hun overbevisende sine vurderinger overfor andre exilforske-
res standpunkter og gør klart rede for exiltidsskrifternes holdninger og udvikling.

Langt de fleste af de ca. 240 tidsskrifter udkom kun i kort tid og med få numre,

mange af dem nåde aldrig ud over de duplikerede bulletiners stade, men der var

dog et enkelt dagblad, Pariser Tageblatt/Ihgeszeitung,og adskillige måneds- og uge-
tidsskrifter heraf en del af virkelig betydning. Det mest betydningsfulde var iflg.
Maas, det borgerligt-konservative ugeskrift Das Neue Dage-Buchudgivet af Leopold
Schwarzschild. Det bliver derfor ogsåanalyseret grundigst (s. 120-155).Det mærkeli-

ge ved dette er, at tidsskriftet var et af de ganske få borgerlige tidsskrifter i emigra-
tionen, der begyndte at udkomme allerede i 1933 (fra ca. 1938 udkom andre konser-

vative tidsskrifter uden dog at opnå større betydning). Hovedtendensen var ellers -

og det er klart nok ikke så mærkeligt - at diskussionen drejede sig om Tysklands so-

fremtid.
Bindet er inddelt i 7 kapitler. Det første behandler overgangsperioden 1933/34,

hvor emigranteme skulle finde deres egne ben. Næste kapitel undersøgerde 4 stør-

ste tidsskrifter, foruden de to ovenfor nævnte AIZM og Die neue Weltbühne. 'liedje
kapitel behandler de litterære og videnskabelige tidsskrifter, de sidste dog kun gan-
ske kort. 4. kapitel omhandler forskellige outsiderpositioner eller nye forsøg, der

kollapsede efter kort tid. Det mest omfangsrige kapitel er det 5., der analyserer de

politiske og faglige organisationers og gruppers udgivelser, bl.a. de 27 kommunisti-
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ske, 14 socialdemokratiske og 23 faglige etc. tidsskrifter. Det er ikke altid lige let at

skelne mellem de enkelte organisationer, specielt hvad angårungdomsorganisatio-
neme og de forskellige uafhængigtsocialistiske bevægelser,der splittedes og samle-

des igen. Endvidere kan en del af de faglige tidsskrifter ikke rubriceres entydigt po-
litisk. Kapitel 6 og 7 behandler diverse tidsskrifter, og i to ekskurser beskrives kam-

pen om folkeafstemningen i Saar-området 1935 og borgerkrigen i Spanien og de

særlige tidsskrifter, som de affødte.

Som anført er der store forskelle i de enkelte analysers længde. Maas har i de

korte analyser valgt at lade tidsskrifteme »tale for sig selv«, og det gør hun på en

måde, der er meget loyal overfor dem. I disse artikler træder hun tilbage og giver
plads for tidsskriftemes selvforståelse;det er en udmærket fremgangsmåde,da man

får et godt indtryk af udgivemes opfattelse af, hvad tidsskrifteme skulle bruges til. I

de længere analyser kan hun selvsagt gøre mere ud af indholdsanalysen, men da

hun hele tiden holder sigpå et argumenterende plan, kan man nemt følge hende og
finde ud af, hvor vurderingen kan være problematisk. Det er med andre ord en me-

get differentieret fremstilling, som er et fremragende arbejdsmiddel ved beskæfti-

gelsen med mellemkrigstidens historie (det er en fordel at bruge håndbogensbind

samtidig). Gid det sidste bind måtte komme snart.

Gerd Callesen

Ingrid Millbourn: »Rätt till maklighet« Om den svenska socialdemokratins lärpro-
cess 1885-1902. Akademisk avhandling ror avlåggande av ñlosoñe doktorsexamen

vid Lunds Universitet, den 26. maj 1990, Stockholm 1990, 438 s., Skr. 222.

Det er ikke hver dag, der dukker doktorafhandlinger op om arbejderhistorie - hel-

ler ikke hinsidan, selv om det nok sker oftere end her til lands.

Dertil lyder titlen på den foreliggende »Rätt til maklighet«rent ud forjættende.
Kort sagt reoencenten begav sig en årle morgenstund i selskab med en kollega om

bord på flyvebådentil Malmö og videre til Lund - skuepladsen for disputationen.
Den foregik i høresalen Palaestra, der var godt fyldt, da opponenten Mats Dahlkvist

fra Göteborg fik ordet. De næste tre timer vekslede mono- og dialog, og til.

kandfen tilhørende Smålands Nation var til. dr.
'

Hverken disputationen, den efterfølgendedoktormiddag eller afhandlingen skuf-

fede forventningerne.
Sidstnævnte er en moppedreng på 438 tættrykte sider uden distraherende bille-

der. Enmet er væsentligt.Arbejderbevægelsenhar de sidste 100 år udort en stor

og stigende del af svensk historie. I slutningen af forrige århundrede lagdes grunden
til den række af politiske, økonomiske, kulturelle, idemæssigem.fl. institutioner og

udfoldelser, Socialdemokratiet har tilført det svenske samfund.

1880'erne og 1890'erne er en periode i svensk arbejderhistorie, der er sparsomt

belyst i nyere forskning, en konstatering, som sætter forfatterens indsats i perspek-
tiv.

Afhandlingen falder i 3 hovedafsnit. Det indledende præsenterer teori og meto-

de, dernæst følger to kronologisk opbyggede afsnit. Det første dækker tidsrummet

1885-1889 før partidannelsen og analyserer forudsætningernefor Socialdemokratiets

oprettelse i Sverige. Det følgende afsnit fører fremstillingen op til 1902, hvor grund-
strukturen i svensk arbejderbevægelsevar færdig med de tre hovedhjømestenparti,
fagbevægelseog kooperation.

Afhandlingen analyserer partiets program og politik i relation til den »videnska-

belige socialisme« (citationstegnene er forfatterens). Marx, Engels og Kautsky sam-

menholdes med svenske autoriteter som Branting og Danielsson.
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Ingrid Millboums udgangspunkt er en opposition mod en dominerende retning i

forskningen. En retning der reducerer socialdemokratisk ideologi til skæbnetro og

katastofeteori. Den tendens ser arbejdernes egne erfaringer, handlinger og tanker

som udtryk for følelser, instinkter og afmagt frem for som resultater af en lærepro-
ces baseret på erfaringer og selvvirksomhed.

Forfatteren tager afsæt i sidstnævnte position, hvorfra hun undersøger svensk so-

cialdemokratis ideologi i de forrnative år 1885-1902. Ideologi forstås som en blanding
af manifeste/offentligt fremførte synspunkter og latente/ubevidste eller usynlige
holdninger.

Det er talsmændene, der focuseres på, og et af resultaterne er, at den socialde-

mokratiske ideologi tog form i en vekselvirkning mellem tilpasning og konflikt med

det borgerlige samfund og den kapitalistiske produktionsmåde.Der var ikke bare

tale om at overtage en marxistisk, kautskyansk eller lassalleansk teoribygning. Parti-

et hentede brugbare dele fra d'herrers teorier og anvendte dem for egne formål.

Udvælgelsen skete på baggrund af erfaringer gjort i det svenske klassesamfund. So-

cialisan forestillede man sig som en proces i tre stadier. Det første prægedes af ar-

bejdernes erfaringer fra klassekampen, det næste af fagforeningerne og deres måde

at fungere på. Sidste og højeste stade var karakteriseret af socialistisk bevidsthed og
medlemsskab af Socialdemokratiet. Arbejderne havde krav på livskvalitet, »rätt till

maklighet«,til at få del i den materielle overflod og det behagelige liv.

Det skulle virkeliggøresvia centraliseret statseje af produktionsapparatet. Midlet

var Stordrift baseret på avanceret teknologi, effektive arbejdsmetoder, orden og di-

sciplin. Strategien var den politiske parlamentarisme.
Samtidig viser Ingrid Millbourn, at der ikke fandtes en entydig svensk socialde-

mokratisk ideologi. Der udvikledes godt nok en særlig svensk socialisme med varia-

tioner i forhold til tysk, engelsk osv., men ikke en teoribygning, som alle medlemmer

kunne tilslutte sig. Kollektivisme stod mod individualisme, decentralisering mod

centralisering, selvvirksomhed mod opdragelse.
Forfatteren kommer bag om partiledemes opfattelse af sig selv og bevægelsen -

en opfattelse, som en del tidligere forskning har reproduceret ved at koncentrere sig
om de officielle dokumenter og tage taler og udsagn for pålydendeværdi.

Den lærde doktor søger at uddybe en mere traditionel idehistorisk synsvinkel
med en psykoanalytisk. Det bliver til en art dekonstruktion af socialdemokratisk

ideologi forstået som partiledelsens først og fremmest.

Der er kommet en utraditionel og spændende doktorafhandling ud af det. Den

kræver læserens stadige opmærksomhed,men giver til gengæld et væld af indsigter
og er behagelig fn' for den formalisme, der skæmmer mangen akademiske afhand-

ling.
Søren Federspiel

nicht nur Galionsñgur. kanen ber-ichten von ihrer Arbeit im Hamburger Hafen.

Udg. af Hauenarbeitskreis »Wandbild - m'auenarbeit im Hamburger Hafen« og
Museum der Arbeit, Ergebnisse Verlag, Hamburg 1989, 180 s. (stort format), ill.

Denne store og flotte billedbog kaster gennem utallige fotos, en række artikler og
oral history beretninger lys over arbejdssituationer og livssammenhænge for de

kvinder, der arbejder i Hamburgs havn. Fokus rettes primært mod de nutidige kvin-

ders arbejdssituation, men der suppleres med sammenlignende og fordybende tilba-

geblik i fortiden - til omkr. 1900.

Bogen er udarbejdet af en kvindegruppe ved Museum der Arbeit i anledning af

havnens 800 års jubilæum i 1989. Udgangspunktet var, at visse sider af havnens hi-
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storie - bl.a. de dér beskæftigede kvinders historie - var blevet fortrængt i det offici-

elle jubilæumsprogram.Nogle projektgrupper tog derfor initiativ til en »alternativ

havnefødselsdag«.
Havnen er et mandsdomineret område, og de mandlige forskeres opmærksom-

hed har da også fortrinsvis været rette mod havnearbejdeme. Kategorien »køn« er

imidlertid ikke blot faldet ud af definitionen på »havnearbejde«,den er ikke engang
blevet tænkt, skriver projektkoordinator Elisabeth v. Dücker i bogens indledning.
Kvindegruppen så det derfor som sin opgave at bringe det arbejde, som kvinder har

ydet i havnen, stærkere frem i offentligheden. Det skulle imidlertid være på en så-

dan måde, at kvinderne ikke blev reduceret til deres »funktion« som arbejdende i

havnen, men så de mere omfattende kvindelige livssammenhængeogsåblev belyst.
Målt ud fra disse intentioner må projektet betegnes som vellykket -

og det siger
jeg uden at have set det, der måske er projektets hovedresultat: et stort vægmaleri
på facaden af et fremtrædende havneskur ved Elben. Der er i bogen rigt illustrere-
de artikler om bl.a. skibsværfternes kvindelige svejsere, om kranførere, kvindelige
arbejdere ombord på skibene (radiotelegrafister, skibskokke, stewardesser), kontor-

arbejde i havnen, kvinder i ñskearbejde,kantinemes rengøringspersonale,om pro-
stitution som kvindearbejde og om sømandskonemes liv derhjemme i huset.

Jeg synes bogens dokumentation af de oversete kvinder i Hamburgs havn giver os

mandlige forskere stof til eftertanke og inspiration til et alternativt syn på forsk-

ningsfeltet »havnearbejde«.- En flot bog, som burde nå langt videre ud end til kvin-

dehistorikerne.

Svend Aage Andersen

Ivar Kirk Nielsen: En bryggeriarbejders liv, Arnold Busck, København 1990, 154 5.,
kr. 98,-.
Jeg er lidt i tvivl om bogens formål,udover at det er et resultat af samarbejdet mel-

lem LO faglige Pensionister og Københavns Universitet i indsamling af arbejder-
erindringer.
På bagklappen står der, at Ivar Kirk Nielsen hører til blandt den nye generation

af toneangivende fagforeningsledere i efterkrigstiden. En generation som endnu ik-

ke i større udstrækninghar skrevet deres erindringer.
Hermed var mine forventninger gearet til, at man for første gang ville få en inside

analyse og beskrivelse af livet på et forbundskontor (Bryggeriarbejdemes), og for-

holdet til hhv. lokalafdelinger, overenskomstforløb, LO osv. Altså hele det taktiske

og faglige liv i nyere tid. Her skuffer bogen denne anmelder. Udover modsætnings-
forholdet Ivar Kirk Nielsen contra københavnsformanden Holger Foss, beskrevet

uden anden indfaldsvinkel end personlige modsætningsforhold,savner hele den del

af erindringen saft og kraft og nye erkendelser.

Til gengæld er barndoms- og ungdomserindringerne god læsnin . Specielt en fin

beskrivelse af hans tid som øldreng på arbejderbryggeriet Ares i hus gør bogen
værd at læse.

Skuffede forventninger til, hvad en erindringsbogkunne være brugt til, er en sub-

jektiv oplevelse. Andre vil måske finde det mere relevant at læse det, som er i bo-

gen.
Et mere grundlæggendeproblem ved bogen er, at man får det indtryk, at forla-

gets konsulent har »sovet lidt i timerne«. S. 50 omtales gratisølprincippetpå brygge-
11'erne, og på 5. 54 får vi samme historie igen. På 5. 62 efter omtale af forfatterens

bryllup, springes brat tilbage til tiden før brylluppet. På s. 93 slutter 2. verdenskrig,
og på s. 95 beskrives forholdene hos Ceres i dets luftværn.
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Det skæmmer bogen, når »kronologien«virker som manglende gennemlæsning,
inden bogen gik i trykkeri. Hvis ikke forfatteren har insisteret på at beholde teksten

som den er, rejses spørgsmåletigen: Er forlag, professionelle historikere o.a. gode
nok til at vejlede mennesker, der skriver deres erindringer? Eller er de for »pæne«
til at give et ligeværdigtmodspil? Denne bog kunne være blevet bedre ved kyndig
faglig vejledning!

John Hansen

NordNytt. Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning nr. 38. Tema: 'lysk etnologi. Väst-
och östtysketnologi under 80-talet (red. Michael Greifeneder).

Folkelivsforskningens traditionelle fokusering på bondekulturen i det førindustrielle

samfund er i særdeleshed blevet mødt med kritik fra tyske forskere. Denne kritik

skal også ses i lyset af folkelivsforskningens kompromitterede status efter 2. Ver-

denskrig, da dette fagfelt fra 1933-45 indtog en betydelig rolle i opbygningen af den

nazistiske ideologi og selvforståelse. Kritikeme ønskede en »Abschied mit Volksle-

ben« (1969) og udviklingen af en kritisk kulturvidenskab, hvor det industrialiserede

samfunds kultur og mennesker stod i centrum.

Udviklingen af folkelivsforskningen til en moderne kulturvidenskab i 'lyskland
har ikke interesseret så voldsomt i Norden, bemærker temanummerets redaktør.

Hans intention er et større samarbejde mellem nordiske og tyske kolleger, og tema-

nummeret er endvidere en optakt til et nu afholdt symposium i Uppsala i 1990 om

tysk etnologi.
Men hvad så, når etnologerne ikke længere bare skal studere bønder og bonde-

samfund på gammeldavs facon? Ja, »Vem drar nytta af etnologien«?spørger Rolf

Wilhelm Brednich i en artikel af samme navn. Martin Scharfe svarer i »Historisk

miljøforskning«,at enhver etnologi, der frakoblet sig tidens store diskussioner løber

faren for at blive en etnologi uden betydning.
Det er et flot standpunkt, men desværre formår de øvrige artikler ikke at leve op

til stilen. Og det er vældig synd, for der foregårtemmelig meget interessant kultur-

forskning i Tyskland.
Frem for alt nævner temanummerets artikler Ludwig-Uhland-instituttet i Tübin-

gen igen og igen. Men hvad laver de der, siden det er herfra så megen fornyelse er

kommet? Det var vel det spørgsmål,Klaus Schriewer burde have besvaret. Men i

stedet for falder han for fristelsen til en indgåendeanalyse af et stykke konkret

forskning, nemlig projektet om Kiebingen publiceret i 1977. Her får den ikke for

lidt. Forfatteren sadler den akademiske hest, og vi får en opvisning i forskningsmæs-
sige krumspring. Jeg siger ikke, at det er uinteressant. Bare totalt malplaceret i et te-

manummer som dette, med så sparsom plads til at oplyse den nysgerrige læser om,
hvad der foregåri tysk kulturforskning.

Og hvis den ikke skulle være feset ind, at selv forskningsresultateme fra Tübingen
kan diskuteres, så kan man læse den efterfølgendeartikel af Anders Gustavsson om

Utz Jeggles bog om Kiebingen. Man kan undre sig over, hvilke hensyn der har stillet sig
hindrende ivejen for, at disse to artikler er blevet luget ud i denne sammenhæng.

Jeg vil gerne orienteres om, hvad der foregår på de enkelte institutter og om

igangværendediskussioner i al almindelighed. Det får man i særdeleshed at vide

om instituttet i Münster, ligesom Henning Strohbach leverer et flot overblik vedrør-

ende den etrrologiske forskning og dens udvikling i DDR. Den sidste artikel er gået
hen og blevet historisk i mere end en forstand. Omstruktureringen har siden ramt

også den tidligere østtyske forskningsverden, hvor mange må se i øjnene, at deres

forskning ikke længere vurderes som værende relevant.
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Spændingen mellem en generaliserende og en tematisk forskning findes, men be-

skrives ikke nøjere. Burckhardt Lauterbach afslutter temanummeret med to artikler

om henholdsvis tjenestemændenes verden og om rejsehåndbøger.De problemstil-
linger og spørgsmål,der rulles ud er interessante og inspirerende. Men atter må jeg
sige, at hvor spændendedet end er, så er der tale om to udvalgte konkrete eksemp-
ler, der bringes påbekostning af den generelle orientering.

Der findes ikke megen litteratur om tysk kulturforskning på et nordisk sprog (i
dette tilfælde svensk). Den redaktionelle slingrekurs til trods er dette temanummer

om tysk etnologi en dør til den nyere udvikling af kulturforskning i Tyskland. Her er

meget inspiration at hente og mange potentielle samarbejdspartnere. At redaktøren
så kun lader døren stå på klem, det er en anden sag.

Janne Lawsen

1"'th Pohle: Das mexikanische Exil. Ein Beitrag zur Geschichte der politisch-kultu-
rellen Emigration aus Deutschland (1937-1946 , (Germanistische Abhandlungen 60)
J.B. Metzlersche Verlagsbuehhandlung, Stuttgart 1.986,XIlI + 495 s. DM 128,-.
Fritz Pohles undersøgelse af det mexz'kanske eksil, der er blevet antaget som disserta-

tion ved Fachbereich Sprachwissenschaften, Universität Hamburg, er et bidrag til

det tysksprogede politiske og kulturelle eksils historie.

Mexico blev i starten af 1940'erne til et vigtigt tilflugtsland for de Hitler-flygtnin-
ge, som Søgte at undslippe den fascistiske forfølgerved at forlade Europa, men som

USA nægtede asyl, fordi de enten var kommunister eller blev betragtet som kom-

munistiske sympatisører.Til de mere kendte landflygtige hører forfattere som Bodo

Uhse, Egon Erwin Kisch, Gustav Regler, Ludwig Renn, Anna Seghers og blandt de

politiske funktionærer må først og fremmest Paul Merker nævnes.

Pohles fremstilling består af to hoveddele. I den første, fomdsætm'ngerog overblik,
skildres rammebetingelserne for det politiske eksil i Mexico og landets generelle
flygtninge- og asylpolitik overfor Hitler-flygtningene og de asylsøgendefra den slag-
ne spanske republik. Videre giver forfatteren et rids over den politiske udvikling i

Mexico i årene op til og under 2. verdenskrig. I første dels tredie og sidste kapitel
tegner Pohle et generelt billede af den mexikanske eksil- og flygtningescene under

inddragelse af nogle socialhistoriske aspekter ved de landflygtiges leveforhold.

Værkets anden del, der udgør over 3A af fremstillingen, omhandler det politisk-
kulturelle eksil. Pohle tager afsæt i en skildring af Ligaen for tysk kultur, der som en

tværpolitiskselvstændig(eksil-)organisation i årene forud for verdenskrigen blev in-

tegreret i visse sider af den antifascistiske mexikanske politik under præsidentCar-

denas. Mens den indenrigspolitiske udvikling under verdenskrigen og under Carde-

nas efterfølgerblev langt mere konservativ, blev Mexico i årene efter 1942 de tyske
kommunisters vigtigste eksil-bastion i de oversøiske lande. Pohles hovedopmærk-
somhed gælder denne udviklingsproces, der gik fra KPD's eksilgruppes virke inden-

for Ligaen for tysk kultur til kommunistemes brud med ligaen og dennes svækkelse

og endeligt, og som førte til oprettelsen af det vigtige eksiltidsskrift Fææs Deutsch-

land og organisationen BewegungFreies Deutschland in Mexico og kommunistemes -

kun delvis succesrige - bestræbelser på dels at udvikle Frit-Tysklandbevægelsen til

en eksilorganisation for hele Latinamerika, dels at give den status som en tysklands-
politisk repræsentant.

Bogen slutter med en - forholdsvis kort - skildring af Union Deutscher und öster-

Ieichischer S021'alzls'tenin Mexico.

Pohles værk er uhyre informationsmættet. Det bærer tydeligt præg af Pohles per-

sonlige kendskab til det mexikanske samfund og historie. Således fremstår skildrin-
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gen af hhv. vekselvirkningen og relationerne mellem tilflugtslandet og eksilet og
dets aktører stærkt. Betragtet under ét, er Das men'kamische Exü uanset bogens un-

dertitel først og fremmest et vægtigtbidrag til det tysksprogede eksils organisations-
historie, mens bl.a. landflygtighedens socialhistoriske aspekter til syvende og sidst

kun fremstår som baggrundsinformation for undersøgelsensegentlige genstand, der

tidsmæssigt især omhandler årene 1941 til 1943. Indenfor rammerne af denne orga-

nisationshistoriske synsvinkel fomridler Pohle væsentlig indsigt i det tysksprogede
eksils politiske heterogenitet, årsagertil den kontinuerlige differentierings- og split-
telsesproces og herunder ikke mindst kommunistemes ideologisk-taktiske skift og
disses konsekvenser. Selv om der her findes tydelige paralleller til udviklingen i an-

dre eksillande, bidrager Pohles konkrete, landespeciñkkeanalyse til en yderligere
nuancering af billedet af det samlede tysksprogede eksils udvikling.

Pohles værk er samtidig et vidnesbyrd om dels de specifikke politiske rammebe-

tingelser for eksilforskningens udvikling, dels konsekvenserne af den nu kun histo-

risk interessante »konkurrence« mellem BRD og det forhenværende DDR på eksil-

forskningens område. Eksilet i Mexico var af politiske årsageri mange år i begge ty-
ske stater et forskningsmæssigtforsømt område. I BRD betød det forhold, at Mexi-

co fra slutningen af 30'erne blev et vigtigt tilflugtsland for først og fremmest kom-

munistiske og andre socialistiske og venstreorienterede Hitler-modstandere, at det-

te asylland var et ikke-emne. Dertil korn betydelige vanskeligheder med at sikre kil-

degrundlaget. Men også i DDR havde forskningen det svært med eksilet i Mexico.

Det skyldtes stalinismens følger for udviklingen i DDR i almindelighed og det heraf

betingede partimæssige opgør med den såkaldte »vest-emigration«i starten af

50'erne i særdeleshed. Dette opgør gik især ud over politiske funktionærer, der hav-

de tilbragt eksilårene i et »vestligt«land og herunder Mexico. Et særdeles fremtræ-

dende offer blev Paul Merker, der som medlem af KPD's øverste ledelse havde spil-
let en væsentligrolle i KPD's eksilgruppe i Mexico og som endnu inden han kunne

vende tilbage til Berlin fra eksilet blev indvalgt i SED,s ledelse. I første omgang blev

han i 1950 frataget sine politiske hverv og udelukket af SED for så i sammenhæng
med den såkaldte Slánsky-procesi (kekoslovakiet i 1952 at blive anholdt og i 1954 at

blive idømt 8 års tugthus. Selv om Merker blev løsladt i 1956 blev Mexico-eksilet

som helt afgørende frontafsnit i KPD,s eksilvirke først trukket frem i lyset med

WolfgangKiejilingsundersøgelserog fremstillinger fra midten af 70”eme,der basere-

de sig på hans dissertation ved SED's institut for samfundsvidenskab fra 1967. Kieff-
lings undersøgelservar selvsagt præget af det obligatoriske partiske historiesyn og
alene af den grund er Pohles værk et vigtigt, på en befriende måde upolemisk kor-

rektiv til Kiejiling.Idet det dog må antages, at Pohle idag ville kunne få adgang til det
af Kz'qlilingbenyttede arkivmateriale, må man formode at der er brug for endnu et

korrektiv. Netop fordi Pohle ikke havde adgang til SED's partiarkiv, har han i man-

ge tilfælde været tvunget til at benytte Kieplingsfremstilling som primær kilde. Da

Pohle i sin grundige kildekritik, der blandt andet er dokumenteret gennem et lille

tillæg til hans bog, ofte kan påvise forhold, der ikke rimer, er han desværre lige så
ofte af mangel på andre kilder henvist til formodninger. Disse forekommer generelt
meget rimelige, men er ikke desto mindre ikke fuldtud kildemæssigtfunderet. Det

må derfor anbefales, at man ogsågennemgårIQ'elilingsfremstillinger, når man be-

skæftigersig med det tysksprogede politiske og kulturelle eksil i Mexico. Set fra læ-

serens synsvinkel kunne det være spændende,hvis Pohle og Kieng under de foran-

drede forhold kunne forene deres indsigt i emnet og antageligt løse nogle af de ube-

svarede spørgsmål,men noget sådant synes næppe at være muligt under de aktuelle

politiske forhold i det forenede Tyskland og det igangværendeopgør med det for-
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henværende DDR og herunder dets - uden tvivl vidtgåendeapologetiske - historie-

forskning.
Hans Uwe Petersen

Bunny Ragnerstam: Orons år. Historisk krönika om uppviglare och uppviglade i

1870-talets Sverige, Gidlunds, Hedemora 1990, 385 5.

Med »Orons år« avslutar Bunny Ragnerstarn sin tredelade skildring av den tidiga
svenska arbetarrörelsen från 1840- til 1870-talen. I denna del behandlar han åren

1871 och 1872. Han understryker igen att han inte skriver en akademisk avhandling
och historieskrivning. Men för den delen använder han ändå ett slags akademiskt

arbets- och redovisningssätt(omfattende källstudier, anknytning till vetenskaplig lit-

teratur, »trovärdigt«skildrade händelseförlopp,belägg i noter, resonemang och

slutsatser). Framställningen sker som tidigare »i den dramatiskt uppbyggda kröni-
kans form« (5.13),och där har författaren sin stora styrka.

Ragnerstam skildrar utförligtden våg av lönerörelser, strejker och andra aktioner

1871 och 1872 - han hade gäma kunnat ta med 1873 också - som förekom i Sverige i

högkonjunkturensoch levnadskostnadsstegringens period efter 1870, från Ystad till

Sundsvall och från Stockholm till Göteborg. Det är dramatiserade skildringar av

konfrontationer med arbetsgivama och deras stöttepelare polisen och domstolarna.

Läsaren får detaljerade uppgifter om händelser och framför allt om enskilda perso-
ner. Det framgårav nothänvisningarnaatt han har lagt ner ett betydande och mö-

dosamt arbete på att identiñera personema, ta fram uppgifter om deras familjesitu-
ation, anställningar,flyttningar, levnadsförhållanden, livsöden, etc. På det viset och

genom ögonblicksskildn'ngamages liv och skärpedjup åt den anonyma arbetarklas-

sen och fönnedlas en individanknuten mångfacetteradbild av den hittills föga kän-

da eller helt okända rebellerande (delen av) underklassen. I två bilagor redovisas

drygt 160 kända »rörelser« (varav drygt 120 1872),och det år utmärkta, användbara

sammanställningardär mycket ny information har grävts fram.

Detaljrikedomen som har varit Ragnerstams kännetecken även i de tidigare böc-
kema är inte bara en styrka, den ger trots underifrånperspektiveti min smak ibland

tröttande faktamäng (för att inte tala om de späckadenotema i värsta akademiska

stil). En annan generel] kritisk synpunkt som också gäller för de två tidigare böcker-
na är hans anspråkpå originalitet och en ganska ogenerös behandling av föregånga-
re. Det är inte riktigt att beteckna de skildrade aktionema som »ett hittills obekant

händelseförlopp«(s. 13)och att påståatt de behandlade åren hittills »har setts som

lugnet före den socialistiska anstormningen«(s. 11).Exempelvis omtalas strejkvågen
1871-73 utförligt i en uppsats av 'Iåge Lindbom om arbetsnedläggelser i Sverige
1871-1885 (Fackföreningsrörelsen1938) där den goda sammanhållningentrots från-

varon av organisationer, alltså framgångarna,framhålls,fördelningenmellan olika

yrkesgrupper omnämns och 1870-talets höga strejkfrekvens kontrasteras mot 1880-

talets. Ån mer relevant är en artikelserie av Henning Tårstad i »Arbetet« i mars 1943

(med artiklama Lönerörelser i Malmö 1872, Tidningen »Socialisten« i Malmö 1872,
»Internationale« i Malmö 1872)och framför allt Bo Blomkvists avhandlingfrån 1979

(inte 1980, så i litteraturförteclmingen)om den skånska arbetarrörelsen där bl.a. den

dansk-skånska arbetsmarknaden, antalet strejker, lönerörelsema i Malmö 1871-72,
de danska impulsema, tryckningen av »Socialisten« i Malmö 1872 utförligtavhand-

las. De två förra titiarna ñnns inte med i litteraturförteckningen,och Blomkvists av-

handling nämns såvitt jag kan se bara två gångeri slutet av boken, dock märkligt
nog inte i avsnitten om Malmö. Blomkvist drar exempelvis samma slutsatser om J .B.

Westeniusl, redaktören för den liberala tidningen »Framåt«,nyckelroll i lönerörel-
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sema, danskamas inflytande (dock Ragnerstam: »avgörandeinflytande«)eller icke-

förekomsten av en sektion av intemationalen. Vad gäller antal »rörelser« och en

mängd faktiska informationer, inte minst om de inblandade personerna, har Rag-
nerstam självfallettagit fram mycket hittills »obekant«. Åven hans framställningssätt
är någotnytt. Men han är inte »först påplan« i alla avseenden.

Förtjänstfullttar Ragnerstam upp de internationella kontakternas och arbetsvan-

dringens betydelse. Kontaktema med föregångslandetDanmark där 1871 en sektion

av första intemationalen hade bildats spelar genomgåendeen viktig roll, med Mal-

mö och Skåne som betydelsefull genomgångs-och förmedlingsstationer.Utförligt
skildras bla. värvningen av metallarbetare främst från Göteborg som strejkbrytare
till Newcastle 1871 och svenskamas öden i England. Arbetsförmedlingsverksamhe-
ten inklusive förmedling av strejkbrytare till Nordtyskland behandlas, även med nå-

gra konkreta fall. (Därom finns f. 6 en intressant skildring i Gunnar Adolfssons ro-

man »Född i våra dalar«, 1970, och en grunng akademisk avhandling av Claudius

Riegler som inte har använts, åtminstone nämns den inte i litteraturförteclmingen).
Det framgår tydligt vad erfarenhetema från arbetarkampen i organiserad form

utomlands (aktionsmedel, de konkreta kraven om löne- och arbetsvillkor, osv) och

kontakten med de revolutionära socialistiska idéerna betydde för de svenska arbe-

tama, och det framgårinte minst att de omsattes med framgångi Sverige.
En intressant fråga är om det fanns en svensk sektion av första intemationalen.

Den samtida motståndarpressenskyllde arbetamas aktioner på en sådan svensk

sektion och på en styming utifrån, inte minst från danskt håll. Ragnerstam har inte

kunnat hitta material från en svensk sektion men håller det för »det sannolikaste«

att materialet är »arkiverat någonstansdär det inte har påträffats«,och han tillfogar
»ännu« (s. 179).De andrahandsuppgifter och de händelseförloppsom han redovisar

ger ingen entydig bild. Han utgår,om än inte lika kategoriskt som tidigare, inte helt

övertygande ifrån att det fanns en »okänd« sektion i Stockhohn men att »det for-

mella bildandet av någonanledning också blev inledningen till slutet för sektionen«

under hösten 1871 (s. 186).Däremot slår han fast som andra författare före honom

att den sektion i Malmö som enligt danska »Socialisten« skulle vara »den letteste

sag i verden at danne« aldrig kom til] stånd (s. 208). Hur det än förhåller sig med

frågan om en svensk sektion så är hans allmänna konstaterande egentligen mycket
viktigare, nämligen att de svenska verkstadsarbetama hade fått »nya insikter« gen-
om sina upplevelser både utomlands och hemma, att de hade blivit medvetna om

»en enorm gemensam facklig styrka«och att de hade lärt sig att och hur »orättvisor

gick att ändra på«(5. 218).Arbetarklassen hade fonnerat sig.
Med sina tre böcker om »arbetare i rörelse« har Bunny Ragnerstam åstadkommit

ett imponerande, slagkraftigt och livfullt historieverk som bidragit mycket till att

skärpablicken för och skaffa fram ny kunskap om arbetarrörelsens »förhistoria« (en
lite missvisande term som han också använder, egentligen mot sina intentioner), fö-
re det stora genombrottet för den organiserade arbetarrörelsen på 1880- och 1890-

talen. I den tredje delen av krönikan finns en dramatisk spänst som jag saknade sår-

skilt i den andra delen. Här är också de anspråksom irriterade mig i den första de-

len nedtonade på ett mera konstruktivt sätt. »Orons år« är trots mina invändningar
en utmärkt historiebok.

Martin Grass
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Jah' Schatz: The Generation. The rise and fall of the generation of Jewish Commu-

nists ol' Poland, Lund 1989, 428 s. Kan bestilles hos .lalf Schatz, Sociologiska Insti-

tutionen, Box 114, S-221 00 Lund.
' I januar 1990 fik den polsk-svenskesociolog Jaff Schatz godkendt en doktordisputats i

Lund af en helt usædvanligart. Umiddelbart er den usædvanligved at beskæftigesigvi-

denskabeligt med den polske kommunismes historie. På det område er vi ikke for godt
vant. Men det store scoop i hans indkredsning af den polske komrnunismes historie er,
at han bruger jøderne som lakmuspapir.Ved at se udviklingenaf den polske kommunis-
me fra jødernes synspunkt får han samtidig sat fingeren på nogle helt afgørendesam-

fundsmæssigemekanismer i udviklingenaf dette kompleks.
Jaff Schatz kom til Sverige fra Polen for 20 år siden. Som nogen måske husker fo-

regik der i 1968 og de følgendeår en fordrivelse af de relativt få polske jøder. Man-

ge af dem havde en lang historie fælles med det polske kommunistparti. Og mange
af dem slog sig ned i Danmark og Sverige. Det er udgangspunktet for Schatz' arbej-
de. Han har opsøgt disse eksilerede kommunister og interviewet dem om deres liv.
Han har suppleret med interviews i Israel og Vesttyskland og udarbejdet både dyb-
deinterviews og en spørgeskemaundersøgelse.

Interviewmaterialet udgør én dimension i disputatsen, erfaringens dimension. En

anden dimension udgøres af historisk og sociologisk materiale, der kan beskrive jø-
dernes, kommunismens og Polens udvikling fra omkring 1920-1968.

Erkendelsesinteressen er sociologisk-historisk. Schatz ser jøderne i det polske
kommunistparti som én samlet generation, der i det store og hele gennemløberden

samme udvikling. De kom ind i partiet mellem 1920 og 1930 og kom til at udgøre ca.

25% af partiets medlemmer. Kun 10% af befolkningen var jøder. På ledelsesplanet
var procenten af jøder endnu højere. Generationen fik sin politiske uddannelse i

fængsel og i illegalt arbejde. De var hengivne kommunister og Sovjetunionen ud-

gjorde naturligvis centrum i deres verdensforståelse.

Under de store udrensninger 1937-38 gik det hårdt ud over polske kommunister i

Sovjetunionen. De blev skudt i bundter eller sendt i lejre. Og som et højdepunkt
blev det polske parti opløst af Komintern. Muligvis hænger denne skæbne sammen

med, at de polske kommunister havde støttet 'Botskij »alt for længe«,Muligvis for-

beredte Stalin hermed den næste katastrofe for Polen og de polske kommunister:

ikke-angrebspagten og Polens deling.
Ved Polens deling flygtede kommunisteme østpå til den russisk-besatte del. Her

blev de enten (hvis de boede i det besatte område)indlemmet i Sovjet eller behand-

let som krigsfanger.
De polske kommunister holdt en lav proñl.Det var ikke det mest populære at si-

ge til myndighederne, at man var kommunist fra et opløst parti. For jøderne betød

det, at de overlevede udryddelsen i langt større tal, end dem, som blev i den tysk-be-
satte del.

For de polske kommunister var mødet med det virkeliggjorte Utopia noget af et

chok. Sådan så der næppe ud i deres drømmeland. Men Schatz demonstrerer, hvor-

dan det lykkesdem i stort tal at inddæmme deres tvivl og undskyldede fejlved Sov-

jet, som de oplever. Konfrontationen med virkelighedens »Utopia«afstedkommet
ikke noget sammenbrud i deres kommunisme. Ikke mindst krigen virker med her.

Efter Tysklands overfald på Sovjet den 22. juni 1941 begyndte en ny fase. Polak-

kerne blev givet fri fra deres internering og tilsluttede sig i tusindvis den polske hær,
som blev bygget op i Sovjet. Det kom til et brud mellem den polske eksilregering og
russerne, og det muliggjorde de polske komrnunisters comeback. Der blev dannet

en kommunistisk domineret kamporganisation, som sammen med den Røde Hær
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befriede Polen. Idet maltrakterede land begyndte kommunisteme at manøvrere sig

politisk til rette og fik hurtigt effektiv kontrol med hele magtapparatet.
Schatz ser en væsentligforklaring på den store jødiskegruppe i det polske parti i

en samvirkning af jødernes samfundsmæssige situation og deres historie. Polsk poli-
tisk liv var stort set lukket for jøderne,så en kamp for en ændring af deres fortvivle-

de vilkår tog, hvis ikke den forblev i ortodoksien,'enten en zionistisk, bundistisk el-

ler kommunistisk retning Denne udvej mod Utopia finder Schatz forudsætningen
for i den grundlæggendemessianisme ijødedommen.

Da de polsk-jødiskekommunister sammen med deres genopstandne parti havde

fået magten, troede de naturligvis, at nu skulle de realisere utopien. Nu ville drøm-

mene blive til virkelighed. Det blev imidlertid meget hurtigt klart, at Polen skulle

opbygges i Sovjets billede og under nøje kontrol fra Sovjet. Den russiske mistro til

polakkeme var ikke glemt, og russerne gik så vidt som at lade en russer overtage

forsvarsministerposten i Polen.

For de overlevende jøder var den nye polske hverdag en katastrofe. Af de over

3,5 millioner polske jøder var der i 1946 245.000 tilbage. Polakkeme var ikke alle ste-

der glade for at se dem vende tilbage fra koncentrationslejre og gemmesteder, for

mange af dem havde simpelthen overtaget jødernes huse og ejendomme. Det kom

til overfald, drab og regulære pogromer. Resteme af den polske undergrundsbevæ-
gelse Amu'ja Krajowa lavede de følgendeår en masse aktioner, som nærmede sig en

egentlig borgerkrig. Mange aktioner rettede sig mod jøderne. I hvert fald 1.500 jøder
blev dræbt i pogromer og aktioner frem til 1947.

De 245.000 jøder blev imidlertid hurtigt til færre. Den antijødiskestemning gjor-
de det ikke til en enkel sag at føle sig som polak. Dertil kommer, at Polen som hele

østblokken aktivt støttede dannelsen af staten Israel, fordi man mente herigennem
at kunne eliminere den vestlige indflydelse i Mellemøsten. Et socialistisk orienteret

Israel ville, mente man, være østligt orienteret. Derfor foregik der også en officiel

udvandring af jøder til Israel, men også en »uofficiel«, dvs. en udvandring, som

myndighederne ikke stoppede. I midten af året 1949 var der formentlig kun mellem

70. og 80.000 jøder tilbage i Polen.

I denne minoritet var der formentlig en relativt stor gruppe af kommunister. De

blev i de følgende år udsat for en række kampagner, som fjernede dem sukcessivt

fra sikkerhedsapparatet, hæren, højere partiposter, efterhånden fra enhver form for

berøring med magten. Til sidst stod kun ernigration som en løsning.Hermed var de

sidste rester af polsk jødedom elimineret.

Der indgik flere elementer i denne udvikling. Ved genetableringen af Polen i 1945

beholdt Sovjet de store østlige områder, som ved »folkeafstemning«i 1939 var ble-

vet indlemmet. Til gengæld fik Polen en del tyske områder i Østpreussenog områ-

derne op til Oder/Neisse. "lyskerne blev sendt til 'lyskland og de nye områder blev

fyldt med polakker. Tidligere havde ukrainere og jøder udgjort til sammen 25% af

den polske befolkning. Disse minoriteter var nu enten i Sovjet eller udryddet. Polen

var blevet repoloniseret! -

Dernæst udgik der fra Sovjet en kraftig antisemitisk bølge i slutningen af 40'erne

og begyndelsen af 50,eme med lægeprocesseme og skueprocesseme i Østeuropa.

Endelig påpegerSchatz at antisemitismen blev en polsk reaktion på nationalis-

mens umulighed. Den kontrol russerne udøvede over det polske parti var det umu-

ligt at gøre oprør imod. De stadige kampagner mod nationalistiske afvigelser var

ment fra Sovjet som et middel mod østeuropæiskselvstændighed.En mulig følelses-

mæssig kompensation var det at rette vreden mod »kosmopolitteme«, som jøderne
tit blev kaldt. Antisemitismen opfattes altså som en »erstatning«for et oprør mod
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russerne, men også som en »erstatning«for et folkeligt oprør mod systemet. Jøder-
ne var den luns systemet kastede for folket, men det gjorde det ud fra følelsesmæs-

sige forudsætningeri apparatet selv.

Mellem 1956 og 1959 forlod ca. 50.000 jøder Polen. De fleste rejste til Israel, og
der var herefter kun ca. 30.000 jøder i Polen, ca. 0,1% af befolkningen. Da den sid-
ste store udrensning i 1968-69 ebbede ud havde endnu 25.000 forladt landet. Af ver-

dens største koncentration af jøder var der nu kun 5.000 tilbage, færre end i Dan-
mark.

For de jødiske kommunister, Schatz har interviewet, var der tale om en eksistenti-
el katastrofe meget lig den mange kommunister oplever i dag. Men den gik et lag
dybere, fordi de forhold, de havde måttet forsvare kommunismen under, var så me-

get vanskeligere, og fordi de jo måtte forlade deres land i en ret høj alder. Det var

svært at forestille sig en ny begyndelse. »Mir hobn gevigt a tayt kind«,vi har vugget et

dødt barn. Med dette jiddishe udsagn sammenfatter Schatz generationens eksisten-
tielle nederlag.

Schatz, bog er central både for kommunismens og for moderne jødisk historie.
Den bidrager med analyser til begges nederlag. Den fastholder det nødvendigeog
vigtige i at kæmpe for at ville ændre sine vilkår. Den påpegerstyrken i messiansk og
utopisk religiøsitet.Men den påpegerogså den umådeligefare den deraf betingede
blindhed fører med sig. Bogen er efter min mening ét af de helt centrale bidrag til
denne diskussion.

Morten Thing

Hans Scherfig 1905-1979. Redaktion: Carl Erik Bay, Tiden, København 1989, 245 s.,
kr. 350,-.
Firseme har vist sig at være den kunstneriske og videnskabelige monografis årti i
den danske litteraturs udvikling. I betragtning af de nuværende voldsomme foran-

dringer i Europa er der bl.a. den tendens i litteraturen, at man interesserer sig for
sin egen nationale histories erfaringer, ansvar og skyld. Hans Scheifig1905-1979 mar-

kerede i efteråret 1989, da den udkom, et højdepunkti dette decennium.

Forskningsbibliotekareme Carl Erik Bay og Ejgil Søholm samt arkivaren Nils
Frederiksen havde bestemt sig for at skrive en monografisk billed- og tekstdoku-
mentation om Scherfig. Ideen havde man haft siden Scherfig-udstillingen på det

Kongelige Bibliotek, efter det havde erhvervet forfatterens efterladte papirer i 1980.

Det drejer sig om et vellykket forsøg, fordi de tre har haft held med at præsentere

Scherfig som menneske, ord- og billedkunstner og kommunist som en enhed. Den-
ne metode giver nu indsigt i den danske Scherfig-forslming, som hidtil fremfor alt
har beskæftiget sig med hans litterære værk.

I anledning af 10-årsdagenfor Scherfigs død udkom der en meget anskueligt ud-

formet bog i billeder, som på fremragende måde giver et indtryk af Scherfig både
som person og kunstner. Bogens udformning er i overensstemmelse med en klar

præsentation af billedmaterialet, som teksten er indordnet under.

Med rette stoler Bay på virkningen af sit omhyggeligtudvalgte og kunstfærdigt
arrangerede billedmateriale som en måde at vinde nye læsere af Scherfigs bøger på.
Derfor lever bogen på Scherfigs billeder, hans fantastiske malerier, politiske karika-
turer og hans egne værkers illustrationer. Hans kone Elisabeth Karlinskys fotografi-
er og tegninger fortæller levende om Scherfigs liv.

Meget konsekvent har de tre forfattere virkeliggjort deres hensigt med at koncen-
trere sig helt om Scherfig. Det var muligt, fordi Scherfigs liv og værk i sig selv er en

del af dansk historie. Den kronologiske afhandling forbinder udsagn om hans bio-
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grafi, ord- og billedkunst organisk. Derfor følger Bay i de første kapitler Scherfigs
åndeligeprofilering, idet han på mangfoldig vis dokumenterer hans vilje til selv-

stændig orientering. Uden tvivl har Bay haft Scherfigs litterære værk for øje, når

han med autentiske notater og tegninger fra disse år påviserironien som et tidligt
karaktertræk, som senere blev et kunstnerisk middel i Scherfigs værker. Allerede

som elev formulerede Scherfig i en stil om Henrik Pontoppidans Roman Lykke-Per
sit optimistiske verdenssyn: »Det, vor Tid trænger til, er noget positivt - noget, der

atter kan give os Tillid til os selv og til Fremtiden, 'Ho paa, at der i Livet trods alt er

noget værd at stræbe efter.« (s. 26).
I kapitlet om Amerika-rejsen følgerBay Scherfigs vurdering, at »den politiske stil-

lingtagen egentlig skete i Amerika« (Land og Folk, 7.9. 1962),det »blev bestenunen-

de for hans ideologiske engagement og politiske aktivitet resten af livet« (s. 53).
Dermed, mener Bay, kom »Scherfigskritiske og satiriske forfatterskab for alvor i

gang, selv om hans egentlige gennembrud først fandt sted nogle år senere« (s. 57).
Og så var der yderligere en årsagtil, at Scherfig blev romanskriver - hans øjensyg-
dom, som skyldtes familiens dårligelevevilkår i trediveme. Dengang var Scherfig en

meget engageret kunstner imod nazismen. Samtidig begyndte han også at male sine

fantasifulde urskovsbilleder. Han så sit idylliske maleri og sit satiriske værk som en

helhed. Men han mente at, »Ordet egner sig bedre til Kritik end Oliefarven« (s.
159).
Søholm skriver om Scherfigs romaner Den døde mand (1937), Den forsvundne
fuldmægtig(1938),Det forsømteforår (1940)og Idealister (1945). For sig selv står r0-

manen Frydenholm (1962).Det er en uheldig løsningfor så vidt, at feuilletonroma-

nen Skorpionen (1953)falder udenfor og nævnes på et andet sted ud fra et kronolo-

gisk synspunkt. Det ville have været bedre hvis Scherfigs episke værk havde været

samlet i bogen. På denne måde kunne man have vist Scherfigs kunstneriske sær-

egenhed i sammenhæng.Søholm går med det samme ind på ironien og betegner
Scherfigs romanstil som »pseudosaglighed«(s. 110).Han burde have fulgt problem-
stillingen også i afhandlingen om Frydenholm. Men interessant er Søholms nyvurde-
ring af denne roman: »Det er medløbets skammelige historie og ikke modstandens

heroiske, Hans Scherfig har villet skrive.« (s. 194). Nils Frederiksen omtaler Scher-

figs liv efter den anden verdenskrig. Han dokumenterer Scherfigs plads i den kom-

munistiske bevægelses komplicerede udvikling, især under stalintiden. Men han gi-
ver så vidt muligt afkald på vurderinger. Den på side 171 formulerede tro på fornuft

burde have været med i hele bogen, fordi den giver en forklaring på Scherfigs ver-

dens- og kunstopfattelse. På den anden side er det indlysende, at sådan en bog ikke

kan rumme det hele. Så kunne man bare ønske sig at der inden længevil komme en

afhandling om Scherfig som journalist. Til sidst skal det understreges, at bogen ikke

kun vil vinde nye læsere, den giVer desuden inspiration til på ny at beskæftige sig
med Scherfigsforfatterskab.

Antje Mayfanh

Horst Schlechte: Wilhelm Adolph Lafaurie. I Marx-Engels-Jahrbuch 11, Dietz Ver-

lag, Berlin 1989, s. 349-82.

Den også af danske historikere respekterede arkivdirektør i Dresden 0g ekspert i

den tyske arbejderbevægelsestidlige historie dr. Horst Schlechte (1909-86)arbejde-
de før sin død på en biografi om politikeren og lægen,hamburgeren W. A. Lafaurie

(1816-75).
Schlechtes forskning på dette felt udmøntede sig, før døden bortrev ham, i et alt

for »beskedent«, om end uhyre koncentreret levnedsrids af Lafaurie, der nu endelig
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er blevet trykt i »Manr-Engels-Jahrbuch«.Selv om det er »en udvidet version« af et

indlæg, forelagt 1983 ved en pædagogiskhøjskole i Dresden, ville Schlechte givetvis
have kunnet udarbejde en langt længere afhandling om den spændende skikkelse

Lafaurie. Men sygdom og »pladshensyn«har spillet en rolle for omfanget af forelig-
gende Lafaurie-rids.

Trods sit lidet omfang afhjælper det et savn, da personen ikke er omtalt i relevan-
te leksika endsige er blevet viet en egentlig biografi. Alene Frederik Dreiers over

100 år gamle gennemgang af Lafauries forfatterskab og revolutionære virksomhed i
martsrevolutionen i Thüringenog siden i Slesvig-Holsten kommer på højde med en

minibiografi (artiklerne »Partierne og Demokratiet« og »Nordtyske Demokrater« i

Samfundets Reform hhv. nr. 1], 1853, s. 364 f., og nr. 12, 1853, s. 369-72). Foruden at

have relation til Dreier-forskningen - det seneste bidrag findes i »Arbejderhistorie«
nr. 33, - har dette forhold betydning for udforskningen af forbindelserne mellem ty-
ske og danske demokrater og socialister. En sammenligning mellem Dreiers omtale
af Lafaurie og Schlechtes relevante afsnit viser, at Dreier korrekt bedømte Lafauri-

es virke efter 1850 som den slesvig-holstenske landsforsamlings »meest oonsekvente

Radicale« i modsætning til »det Olshausenske Halvdemokrati«.

Det er også forbavsende, så meget Dreier vidste om Lafauries virke i Thün'ngen.
Hans oplysninger er ogsåher helt konkrete, og det må være den af ham nævnte re-

volutionære, »Vor Landsmand, Mnemonikeren Dr. Otto«, der under ophold i Kø-
benhavn 1851-53 har fortalt Dreier om sine og Lafauries revolutionære meriter i

'I'hüringenog om Lafauries i Slesvig-Holsten. Dette formoder Svend Erik Stybe
med rette i sin disputats om Dreier (1959), s. 208 f. og 266. Stybe bringer en hel del

enkeltheder om dr. Carl Ottos politiske virksomhed i København (s. 209, 213, 256).
Stybe omtalte udførligtDreiers bedømmelse af Lafaurie og fandt (s. 266 ff.) vel lig-
hedspunkter mellem Marx” og Lafauries økonomiske tænken uden dog at kunne

finde bevis på,»at han har kendt noget til Marx«

Nu fremgårdet af Schlechtes rids, at Lafaurie som freelance-skribent i Jena i 5

fortrinsvis ñlosofiske arbejder fra 1846-47 knyttede an til Marx' og Engels' synspunk-
ter, særlig til »Die heilige Familie« (1845).Efter i 1841 at være blevet dr. phil. i Kiel

og derefter forsket i Berlin havde Lafaurie opholdt sig i Paris 1843-46, hvor han for-

skede i historie, filosofiske og sociale materier. Han knyttede sig særlig nær til Her-

mann Ewerbeck, kendt af Dreier som »en i flere Aar i Paris bosat tydsk Commu-

nist« og oversætter af E. Cabets Ikarien (Samfundets Reform 12, 1853).Og Schlech-

te påviservidere (s. 353), at Lafaurie sidst i 1844 virkelig besøgte Marx, og at Marx

under samtalen stillede sig mere kritisk overfor C. Fouriers idé med »phalansteries«
end Lafaurie, der følte sig lidt fornærmet over af Marx at blive betegnet som fourie-

rist. Dog distancerede han sig 1847 udtrykkeligt fra Fouriers og dennes elev Victor

Considérants planer.
Lafaurie udarbejdede 1846 en afhandling om »Die philosophische und sociale Be-

wegung unserer Zeit«, bragt i »Jahrbücher der Gegenwart«,Tübingen 1846, hvori

han betegnede »Die heilige Familie« som epokegørende og bredt omtalte dette

Marx, og Engels, første fællesværk. Afhandlingen rummede desuden en kritisk ana-

lyse af Proudhons forslag, som han fandt udialektiske, hvorimod han bifaldt Proud-

hons opgør med Saint Simon og Fourier. Lafaurie lå i sin kritik i det hele på linie

med Marx, Proudhon-analyse, om end han kun nølende tilsluttede sig Marx, princi-
pielle opgør med Proudhons oversætter Karl Grün og dennes »sande« socialisme.

Lafauries videre forbindelse med Bund der Kommunisten (BdK) og Kommunisti-

sches Korrespondenzkomitee i Bruxelles og
- indirekte - via Ewerbeck i Paris og

Roland Daniels og Heinrich Bürgers i Köln (1846)med Marx omtales af Schlechte
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(på basis af breve i MEGA III, 2, Berlin 1979). Derefter behandler Schlechte (s.
362-67)på basis af en omfattende trykt og utrykt litteratur Lafauries ivrige deltagel-
se i martsrevolutionen i Sachsen-'I'hüringensom anerkendt revolutionær leder og

publicist på yderste venstre fløj.Derefter følger (s. 367-70) omtalen af Lafauries re-

volutionær-demokratiske virke siden foråret 1850 i Slesvig-Holsten med centrum i

Kiels demokratiske Forening og hans forbindelse med BdK (ij. mit MEGA-bidrag i

»Arbejderhistorie«28, s. 108 ff.). Lafaurie var tillige privatdocent 1850/51 ved Kiels

universitet.

Endelig redegør Schlechte for Lafauries pædagogiskevirksomhed i Hamburg
1851 og ledelse af Bsz og Marx' fortsatte - illegale - kontakter med ham. Grundet

hans vidt forgrenede forbindelser med næsten alle Nordtysklands demokrater, som

var i politiets søgelys,fandt der 7. juni 1851 en husundersøgelse sted hos ham. Lige
til 1874 opretholdt han dog kontakt med BdK-lederen i Hamburg, Friedrich Mar-

tens. Schlechte nævner ogsåLafauries fortsatte rige - nu ogsåmedicinske - forfat-

terskab i 50'erne og 60'erne. Mærkeligt nok nævner Schlechte ikke udførligt hans

særlig vigtige »Das letzte Rettungsmittel der Gesellschaft ist der Bankerott«, Ham-

burg 1852, der vel er opført i fortegnelsen over hans skrifter.

Heri hævdede Lafaurie en slags katastrofeteori, og værket vakte Dreiers særlige
interesse, fordi Lafaurie - som Dreier selv - angreb såvel frihandelslæren og pro-
tektionismen (jvf.Stybes anf. værk, s. 267).

Den voksende reaktion fik Lafaurie til 1852-55 at vie sig medicinske studier. Han

blev dr. med. i Würzburg og arbejdede 1856-75 som fremtrædende kirurg i Ham-

burg.
Schlechte opfatter i sine slutord Lafaurie som repræsentant for en før-marxistisk

utopisk socialisme og kommunisme foruden som revolutionær demokrat og stand-

haftig kæmper for en demokratisk republik. Det samme kan siges om Fr. Dreier.

Schlechte selv viser dog, at Lafauries tænken i meget tangerer Mand Han tilslutter

sig i øvrigt Dreiers ord om Lafaurie som konsekvent radikal og tilhænger af folkets

selvbestemmelsesret (særlig i »Schleswig-Holsteins und Dänemarks papiemes
Recht«, Hamburg 1852 (2. udg. Hamburg 1864).Men i sit værk »Aandetroen og den

frie Tænlming«,Kbh. 1852 indrangerede Dreier s. 32 f. tillige Lafaurie blandt de

»politiske sociale« kritikere inden for »den encyclopædiskeMaterialisme«: Arnold

Ruge, Julius Fröbel, Marx, Engels, Ernst Dronke, Karl Grün og
- Lafaurie.

Ole Stender-Petersen

Kenn Schoop: Teknikere i bevægelse.Udgivet af Teknisk landsfode i anledning
af forbundets 70 års jubilæum, København 1990, 327 5., kr. 75,-.
Inden for de sidste 10 år er det blevet stadigt mere udbredt, at enkeltfagforeninger
og forbund får udefrakommende faghistorikere til at skrive jubilæumsbøger for sig.
Resultaterne har som regel vist sig at gå langt mere ned i faggruppemes arbejds- og
levevilkår end tidligere tiders jubilæumsskrifter,der ofte var fyldt op med det ene

persongalleri efter det andet.

Det er denne tradition, som Teknisk Landsforbund har gjort sig til en del af ved

at lade historikeren Kenn Schoop skrive forbundets egentlige jubilæumshistorie.
Måske kan man endda sige, at Teknisk Landsforbund forsøgte at udbygge og vi-

dereudvikle denne tradition, da det i forbindelse med sit jubilæum lancerede bogen
gennem en større annoncekampagne i dagspressen. Bogen blev brugt som et middel

til at synliggøreden noget inhomogene gruppe af tekniske assistenter, tekniske teg-
nere, bygningskonstruktører,elektroteknikere, maskinteknikere og andre, som ud-

gør 'Ieknisk Landsforbunds medlemsgrundlag.
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Men kan bogen så leve op til dette dobbelte formål: indadtil at skabe et historisk

perspektiv for TL'emes faglige arbejde og udadtil at profilere TIJS medlemsgrupper
over for en bredere offentlighed? Det umiddelbare svar er et betinget ja.

Bogen giver T135 medlemmer (og os andre) et indblik i, hvordan en række af de

faglige problemstillinger, som optager TL i dag (organisatorisk enegang eller LO-til-

knytning, teknikergruppemes fælles eller adskilte fagidentitet, faggrænseproblemer,
mv.), har lange og dybe traditioner.

Bogen skildrer samtidigt, hvorledes teknikergruppemes fremvækst 0g ændrede

stilling i den samfundsmæssigearbejdsdeling har været intimt forbundet med den

specielle danske industrialiseringsproces op gennem det 20. århundrede. Hermed

bidrager bogen til at synliggøreteknikemes placering i det danske samfund.
Men netop fordi Schoop vil begge dele - både skrive klasse- og organisationshi-

storie - bliver bogens - forståeligt- svage sider synlige.
Bogen har svært ved at præcisere, hvornår TBS udvikling sker som et direkte re-

sultat af ændringeri de økonomiske og politiske konjunkturer, hvornår udviklingen
er et resultat af ny eller ændret mentalitet blandt de teknikergrupper, som TL satser

på at organisere, hvornår udviklingen er resultat af forbundets egne erfaringer, tra-

ditioner og fagpolitiske valg eller som en kombination af sådanne faktorer. Bogen
forfalder flere steder til - for mig at se - ensidige forklaringer på TBS udvikling.

En væsentligforklaring på denne svaghed synes at ligge i selve kildegrundlaget.
Det primære kildegrundlag for bogen har været forbundets arkiv, hvorfra der er be-

nyttet bl.a. mødeprotokollerfra repræsentantskab/kongresser,hovedbestyrelser og

forretningsudvalg, medlemsbladet, pjecer og interne medlemsinformationsblade.
Dette materiale er suppleret med enkelte interviews angåendeden nyeste organisa-
tionshistorie. Herudover har forfatteren været henvist til bredere historiske frem-

stillinger om bl.a. økonomi og erhvervsforhold.
Med et sådant kildemateriale er det meget svært at give en nogenlunde dækken-

de beskrivelse af, hvorledes de økonomiske konjunkturer og erhvervsudviklingen til

stadighed har skabt nye vilkår for teknikergruppeme. Det gælder ikke mindst, når
der er tale om så relativt forskellige faggrupper, som tilfældet her er.

Det bliver endnu sværere at analysere, hvordan de økonomiske konjunkturer og

erhvervsudviklingen præger og ændrer mentaliteten hos teknikergrupperne (organi-
serede og uorganiserede) op gennem perioden. Her har Schoop kun et tendentiøst

og sporadisk kildemateriale, nemlig de beretninger, analyser og vurderinger, som

TBS arkiv har efterladt. I bogen lader Schoop i vid udstrækning disse kilder tale for

sig selv, og det giver læseren et spændende indblik i tankegange og holdninger hos

nogle af datidens teknikere, men nogen samlet analyse af udviklingen i holdninger-
ne hos de forskellige teknikkergrupper tillader Schoops kildemateriale desværre ik-

ke.

Dermed bliver profileringen af teknikergrupper ikke så skarp, som man kunne

ønske sig, og det bliver samtidigt sværere at forstå, hvorfor TL's politik har ændret

sig, som den har.

Spørgsmåleter, om det kan være så meget anderledes, hvis man som Schoop får
den opgave inden for en afgrænset tidsperiode at skrive en organisationshistorie,
der næsten ikke er forsøgt skrevet tidligere.

Hvis man mener, at man kun kan skrive god organisationshistorie ved at inddrage
organisationsmedlemmemes sociale historie, kræver det et omfattende og forskel-

ligartet kildemateriale, som sjældentligger lige for hånden, og som tiden og økono-
mien sjældent tillader at skaffe til veje og gennemarbejde, når det drejer sig om ju-
bilæumsskrifter som dette.
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Min kritiske kommentar til Schoops bog skal derfor først og fremmest tages som

en påpegningaf, at hvis vi gerne vil videreudvikle traditionerne for den type jubilæ-
umsskrifter, som denne bog på udmærket vis repræsenterer, må vi åbent vedstå de

ressourcemæssigebegrænsninger,der ofte vil sætte betydelige grænser for vore am-

bitioner om sammenkædning af klasse- og organisationshiston'e.
Det skal ikke fritage os for at fastholde de teoretiske og metodiske ambitionskrav,

men derimod bidrage til, at vi ikke bortdømmer de vigtige bidrag til arbejderbevæ-

gelsens historie, der kommer fra jubilæumsskriftersom dette, alene fordi de ikke

forklarer alt første gang.
De nye traditioner for jubilæumsskn'fterhar markeret sig som et vigtigt led i at

analysere arbejderbevægelsensforskelligartethed. Schoops bog, der dækker en hid-

til overset gruppe, er et godt, læseværdigtbidrag hertil.

Bent Gravesen

Einar A. 'Iëijesen og Lill-Ann Jensen: Maidagen. 1. mai-feiringens historie i Norge.
Tiden Norsk Forlag, Oslo 1990, 168 5., kr. 278,-.
Det er sjelden forfatter og billedredaktør står side om side på omslaget. Det gjør de

i dette tilfellet. Det er med god grunn. Illustrasjonene utør en vesentlig del av om-

fanget og innholdet i denne bok, og sikkert også av arbeidsinnsatsen.

Boka virker innbydende og spennende allerede ved første øyekast.Det skyldes ik-

ke bare bildene, men også lay-outen. Den er holdt i rødt og svart, med markerte

streker og firkanter. Det virker nok moderne, men minner ogsåom 1930-årenes fag-
bladet. Slik bidrar det til tidskoloritten.

Men først og fremst er det altså bilder og annet illustrasjonsmaten'ale som umid-

delbart tar oss med på en reise i historien. Det er en spennende reise, til fjerne tider

og stadig nye steder. Fra byens stramme opptog til mer uformell samling om fanen

eller det røde flagget i forblåste fjellbygder. Mitt første inntiykk var: Tenk at det kan

være så stor variasjon innenfor et så begrenset tema som 1. mai-feiring i Norge.
Illustrasjonene formidler ikke bare inntrykk av tid og sted og ytre omstendigheter.

De forteller noe om folks verdier og holdninger. Se feks. hvordan flere av de gamle
bildene bærer preg av den verdighet, orden og disiplin som sosialdemokratene la så

sterk vekt på å framelske. En liten talende detalj er annonser fra 1930-årene for ny
dress til 1. mai (»Hvermann sin nypressede dress«).Det forteller litt om holdninger
til dagen, men også hvordan man gjennom klær uttiykte verdighet og respekt for

fellesskapet. Lill-Ann Jensen er ansvarlig for illustrasjonene.
'Il'oss alt er ikke dette noen billedbok. Teksten er og skal være hovedsaken, og

den står Einar A. Terjesen for. Han begynner med å risse opp de intemasjonale be-

givenhetene og beslutningene som ga støtet til 1. mai-feiringen. Deretter følgerhan fei-

ringen av dagen fra 1890 til våre dager. Her ender han opp med tendenser som kan tyde
påat dagenfår fornyetbetydningsom markeringmot høyredreiningeni samfunnet

Særlig for den første tida er det rikt med detaljer fra lokale 1. mai-arrangementer.
Svært mange vil føle gienkjennelsens glede over å se sitt distrikt representert. Som

helhet synes jeg likevel det blir vel mye av rent lokalstoff. Der forfatteren er på sitt

beste, får imidlertid det lokale større betydning. Det kaster lys over mer allmenne

tendenser, og bidrar til et mangefasettert bilde av 1. mai-feiringen i Norge.
Det er bredde over framstillingen. En rekke aspekter trekkes inn - som de for-

skjellige arrangementsformene, den politiske kampen om feiringen av dagen, faner,

flagg, taler, sang og musikk osv. Overalt søker forfatteren å komme bak det rent

ytre. Han vil fortelle hva tingene egentlig betydde. Hva betydde det f.eks. for arbei-

dere for to-tre generasjoner siden å samles under fanen eller det røde flagget?
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I siste instans vil forfatteren trenge inn i de tanker, følelser og verdier som gjen-
nom tidene har vært knyttet til 1. mai-feiringen. Om det vitner også kapitler som

»selvhevdelse« og »orden, disiplin og dannelse«. Det er en dobbelthet her. På den

ene siden blir 1. mai-feiringen et speil som viser framherskende tanker og verdier

blant de organiserte arbeideme. På den annen side ble dagen bevisst brukt til å

fremme disse verdiene. For meg ser det ut som forfatterens interesse er særligknyt-
tet til disse spørsmålene.Han makter da også å belyse dette feltet på en innsiktsfull

måte på den begrensede plassen som står til rådighet.
Innholdet i denne dagen oppsummeres i tre ledd: kampdag, festdag og symbol.

Disse aspektene har nok alltid vært til stede, men i forskjellig form og forskjellig
blanding. Denne enkle teoretiske rammen er på sett og vis frigjørende.Den bidrar

til å befri framstillingen fra det detaljenes tyranni som kunne ligget nær, og gir mu-

lighet til å se mer vidtfavnende tendenser: Og den befrir fra det konvensjonelle og
fra vanetenkning ved å plassere kjente ting i et nytt lys. Jeg tenker her særligpå det

symbolske aspektet. Mange som trodde de kjente maidagens historie, vil nok her

finne nye innfallsvinkler.

Om jeg skulle komme med en kritisk pekeñnger,måtte det bli at kampaspektet er

trengt vel mye tilbake. For det er et vitnemål om kampvilje når arbeideme rett og
slett tok fri fra jobben for å feire 1. mai -

og det gielder selv om arbeidsgiveme ikke

turde sette saken på spissen. Nettopp kampen og seieren var selvfølgeligogsåblant

det som ga dagen en så framtredende symbolsk betydning. Jeg ville ønsket en noe

mer inngåendebehandling både av kampen utad og av kampen innad for å sikre full

oppslutning om feiringen, og ikke minst av den reelle kampen om 8 timers-dagen i

1918 og 1919 som er nokså summarisk beskrevet.

»Maidagen«er en bok som først og fremst henvender seg til den historisk interes-

serte allmennhet, kanskje særlig innenfor arbeiderbevegelsen. På flere måter står

den i en god gammel folkeopplysningstradisjon. Den er enkel- her er ingen unød-
vendige fremmedord eller akademiske fiksfakserier - men ikke nedlatende eller ba-

nal. Derfor er det ogsåblitt en god bok, og en sympatisk bok.

Finn OIstad

Reiner Tosstorff: Die POUM im spanischen Bürgerkrieg, isp-Verlag, Frankfurt/M.

1987, 383 5. + 153 s. noter.

Det spanske marxistiske parti POUM (Partido Obrero de Uniñcacién Marxista -

Det forenede marxistiske arbejderparti) skabtes i midten af 30ieme som resultat af

såvel svingningeme inden for den internationale kommunistiske bevægelse som af

de specielle politiske forhold i Spanien. Den spanske borgerkrig bragte på mange
måder det relativt lille parti frem i begivenhedernes centrum. Generalemes oprør

18. juli 1936 udløste øjeblikkeligen socialrevolution med omfattende kollektiviserin-

ger i by som på land, revolutionære magtorganer etc., ikke mindst med aktiv delta-

gelse af POUM.

POUM var resultatet af en politisk sammensmeltning mellem to kommunistiske

fraktioner. En hovedsagelig højre-oppositionel,Bloque Obrero y Campesino(BOC)
og en venstre, Izquierda Comunista Espanola (ICE) under ledelse af henholdsvis

Joaquin Maurin og Andres Nin. Nuanoeme mellem fraktionerne gjorde, at POUM

aldrig helt fremstod som et politisk-prograrnmatisk homogent parti på den spanske
venstrefløj.Dertil var konkurrencen for stor. Masseme var forlængst organiseret i

en socialistisk og en anarkistisk bevægelse.Både i forhold til disse og til det officiel-

le kommunistparti PCE var POUM et alternativ. Det var et revolutionært, marxi-

stisk parti, som var i opposition til både Stalin og Tiotski. Ud fra denne place-
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ring håbede POUM på at kunne vinde ind på konkurrenterne og etablere en masse-

basis i arbejderbevægelsen,hvilket imidlertid aldrig skete.

Den tyske historiker, Reiner Tbsstorff, har beskrevet POUM,s historie i en bog på
383 sider og dertil 153 sider tætskrevne noter. De mange noter skæmmer til dels

læsningen,og teksten kunne godt have tålt en tættere evaluering. Eeks. fylder de

indledende afsnit ca. 70 sider, og efter borgerkrigens afslutning følger forfatteren

POUM langt ud i landflygtigheden, hvor partiet led isolationsdøden. Bogen synes
nærmest skrevet efter tesen: alt skal med. Det er det ogsåkommet, og eftersom der

ingen større fremstilling findes om POUM før denne, må den indregnes blandt ho-

vedværkeme om den spanske arbejderbevægelse under borgerkrigen. Forfatteren

har et indgåendekendskab til den internationale arbejderbevægelseshistorie og til

den spanske borgerkrig.
Tosstorff mener, at den eksisterende litteratur om den spanske revolution overve-

jende har focuseret på de dominerende anarkister, mens POUM har stået lidt i

skyggen. Det er derfor hans hensigt med bogen at give POUM en skarpere profil,
dels fordi dets andel i den spanske revolution ikke bør undervurderes, og dels fordi

den stalinistiske propaganda gennem mange år har forsøgt at kriminalisere partiet
eller i det mindste minimere dets rolle. Her kan det tilføjes,at de senere års Spani-
ensforskning faktisk har frikendt POUM for at være »'Il'otski-fascister« og »Fran-

co-agenter«, som det hed sig i stalinistemes terminologi. Ikke desto mindre er det

væsentligt,at 'Ibsstorffi sin bog meget nøje argumenterer for, at POUM netop ikke

var et trotskistisk parti. POUM var ikke »entristisk«,og søgte ligeledes ved givne lej-
ligheder at etablere en ny internationale i opposition til II. Internationale, som støt-

tede den internationale non-interventionspolitik over for den spanske borgerkrig,
og til III. Internationale, som var slået ind på folkefrontstaktikken, men også i op-

position til 'Ii'otskis IV Internationale. Det endelige brud med 'li'otski kom, da

POUM op til Februar-valget 1936 gik sammen med socialister og borgerlige republi-
kanere i en taktisk valgkoalition, eftersom den gamle spanske valglov favoriserede

blokdannelser.

Alligevel var det paradoksalt, at POUM var at finde i en sådan bredtfavnende

koalition, eftersom partiet var en hårdnakket modstander af Folkefronten, og efter

(det sejrrige valg) igen var at finde blandt de hårdeste kritikere af den regering, det
selv havde været medvirkende til at bringe i højsædet. Tosstorff antyder her en naiv

blaserthed hos POUM, og en af hans teser er, at POUM gennem hele sin (kortvari-
ge) historie udviser en modsætningsfyldthedog en ofte fejlslagen politik. Det er in-

direkte Tosstorffls mening, at partiet havde stået sig bedre ved at hævde sin politi-
ske suverænitet i stedet for at indgålejlighedsvise kompromisser og aftaler. Som et

andet eksempel nævner Tbsstorff POUM's store respekt for storebroderen CNT/
FAI (anarkisteme), som POUM ikke formåede at udgøre et revolutionært altema-
tiv til, da anarkisteme, tilsyneladende handlingslammede over pludseligt at besidde

magten i Catalonien, lod sig lokke ind i et samarbejde med regeringen under hensyn
til krigens tarv, og endog indtrådte i regeringen. Anarkisteme blev gradvist passivi-
seret -

og POUM orde dem følgeskabved at indtræde i dette samarbejde. Tbss-

torff påpeger,at POUM ganske enkelt var angst for blive isoleret og uden indflydel-
se på højere politisk plan. Resultatet blev en blanding af revolutionær retorik og en

praktisk ad hoc betonet politisk handlen. På den ene side konkurrerede POUM

med socialister, anarkister og den catalanske lokalregering, Generalitat, på den an-

den side krævede det at sidde med ved bordet. Følgende eksempel hentet fra bogen
viser, hvorledes POUM til tider kunne fejlvurdere sine politiske muligheder. Inden

for det fagpolitiske arbejde var der ingen konkurrenter til den socialistiske landsor-
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ganisation UGT og den anarkistiske CN'II Dette havde kommunistpartiet PCE ind-

set, og var derfor gået ind i UGT, for på den måde at få indflydelse på det fagpoliti-
ske arbejde. POUM, som på landsplan var det mindste venstrefløjsparti,forsøgte at

cementere sin position som det alternative venstrefløjspartived at skabe sin egen

landsorganisation FOUS, som skulle trække medlemmer fra de to store. Det var

helt urealistisk. De utilfredse medlemmer, som fandtes her, valgte at bearbejde de-

res egen fagbevægelse indefra istedet for at modarbejde den udefra. Kun enkelte

mindre betydelige organisationer, som i forvejen stod selvstændigt,meldte sig ind i

FOUS. Resultatet var følgeligopløsningaf FOUS, som herefter noget uforståeligt
gik ind i UGT og ikke i CNI; som POUM trods alt havde en vis nærhed til, og som

de endog til en vis grad kunne påvirke.På dette tidspunkt nærmede kommunisteme

sig deres politiske højdepunkt,og hetzen mod POUM som »trotskister« og »forræ-

dere« var allerede sat ind. PCE havde efterhånden overtaget UGT i folkefrontens

ånd, og POUM blev aldeles isoleret. Det var først i sidste øjeblik, i tiden op til de

blodige maj-dage i Barcelona, hvor kommunisteme og regeringen i fællesskab knu-

ste den sidste rest af revolutionen, at POUM ændrede signaler. POUM argumente-
rede for en fortsættelse af revolutionen, og allierede sig naturligt med anarkisteme,
som de søgte at holde til ilden. Efter maj-ugen 1937 blev POUM opløst og forbudt,
og dets ledere fængslet for højforræderi. I det følgende,i tiden op til retssagen, sta-

blede kommunisteme nogle farceagtige »beviser« på benene, som skulle dokumen-

tere, at POUM,s ledere stod i ledtog med Franco og Hitler selv. Kommunisteme

krævede dødsstraf over lederne, men formåede ikke at overbevise dommerne.

POUM blev dog forbudt og lederne dømt til 15 års fængsel for at opfordre til oprør
mod staten. Tosstorff påpegerderimod, med rette, at kampene i maj og retsagen
mod POUM for at have startet dem i virkeligheden var en længeplanlagt Moskva-

proces på spansk jord.
POUM,s partiarkiver befinder sig formentlig i dag i Moskva, idet kommunisteme

beslaglagde POUM's lokaler og ñemede dokumenterne. Resten blev destrueret af

Franco, og det er kun ganske spredt, hvad der findes i tilgængeligearkiver. Tosstorff

bygger derfor i langt overvejende grad sin bog på datidige publikationer, som til

gengæld findes i meget stort antal, og dertil andet mere spredt materiale. Det er

derfor blevet en bog, som først og fremmest fokuserer på POUM's politiskehandlin-

ger. Det er den imidlertid ikke blevet ringere af.

Carsten Jørgensen
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FORSKNINGSMEDDELELSER

Tidsskrifter/Årbøger1990

Actuel Marx

Nr. 8, 19905 dossier hedder »Liberte, egalite, differenceS« (s. 13-131)og be-

står af 8 artikler. Udover temaet skal nævnes artiklen »Marx et les révolu-

tions francaises permanentes« af Ferenc Fehér (s. 133-144).

Arbeiderhistorie 1990

Hovedtemaet for årbogener arbejderbevægelsenog 1970”eme. Der fokuse-

res på de nye træk og tendenser i den faglige og politiske arbejderbevægel-
se, på kulturpolitik og arbejdsliv.

Som eksempler kan nævnes: »LO og norsk oljevirksomhet«af Marie

Smith-Solbakken (s. 11-26); »Strukturrasjonaliseringaog fagbevegelse i

papirindustrien«af Ingar Kaldal (s. 27-45); Harald Skjønsberg: »Tilbake-
blikk på AKP(m-1)s tiår« (s.71-82); Torild Skard: »Kvinnepolitikkenstiår i

de nordiske land« (5.93-111)samt Gro Hagemann: »Fagbevegelsenog kvin-

nene« (s. 113-131).Endvidere indeholder årbogen4 artikler under overskrif-

ten »Arbeiderbevegelseog arbeidermiljøi Nordland og TronS«.

Arbetarhistnria

Den første artikel i nr. 55, 1990 »Försvarsminister-ambassadör-tlykting:Vil-

mos Böhm och Ungem 1945-1948« (s. 3-8), er et uddrag af Böhm,s selvbio-

grafi. Vilmos Böhm, som var en af de ledende ungarske socialdemokrater,
nåede at skrive en bog om sine oplevelser i årene 1945-1948, inden sin død i

1949. Han levede i eksil i årene 1919-1946 samt fra juni 1948 til sin død i okto-

ber 1949.

Herudover indeholder nummeret en artikel af Gunnar Lindbom om

svenskeren AJ. Dahl, som var en af den norske fagbevægelses pionerer
»Tie gånger tre hurra för A.J. Dahl. En norsk-svensk läsövningom fack-

föreningsarbetetsmödor 1896-1901« (5. 9-22).

Archiv tiir Sozialgeschichte 30, 1990

Årbogensemne er alderdom og alderdomsforsikring i det 19. og 20. århund-

rede. Som eksemplerkan nævnes »Gewinner und Verlierer im Wohlfahrts-

staat. Deutsche und intemationale Tendenzen im 21). J ahrhundert« af Chri-

stoph Conrad (s. 297-326) og Hans-Joacth von Kondratowitz: »Das Alter
- eine Last. Die Geschichte einer Ausgrenzung, dargestth an der institutio-

nellen Versorgung des Alters 1880-1933« (s. 105-144).

Argument
Hovedtemaet i nr. 181, 1990 er »Quotien'ngs-Erfahrungen«og består af 8 ar-

tikler. Som eksempler kan nævnes »Zur politischen Okonomie der Frauen-

quote« af Frigga Haug (s. 343-353); »Die armen Månner - Abwehrkämpfe
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gegen »Quotistinnen«« af Claudia Pink (s. 355-363) samt Sibylle Raasch:

»Frauenförderungin der Privatwirtschaft« (s. 365-373).
I nr. 182, 1990 hedder hovedtemaet »Kampfplatz Philosophie« - herfra

kan nævnes Wolfgang Fritz Haug,s artikel »Fragenzur Frage »Was ist Philo-

sophie«« (s. 507-517) samt »Feministische Erkenntnis - Parteilichkeit und

Theorie« af Sandra Harding (s. 559-569).
Nr. 183, 1990 beskæftiger sig med to temaer - »Sozialpolitikstatt Sozialis-

mus?« og »Krise der Perestrojka«.Fra førstnævnte tema kan nævnes artik-

ler som »Der dänische Sozialstaat aus der Sicht der Frauen« af Brigitte
Hansen (s. 693-708) og Frieder O. Wolf: »Arbeitspolitikund soziale Bewe-

gungen« (s. 709-727). Fra det andet tema Thomas Sauer: »Krise der Pere-

strojka: oder Kn'se der »Mangelwirtschaft«?«(s. 737-748) samt »Sozialisti-

scher Rechtsstaat - neue Form des demokratischen Staates?« af Johannes

Busch-Wesslau (s. 749-758).
»West-östliches Patriarchat« er titlen på nr. 184, 19905 tema og det inde-

holder 6 artikler af 3 østtyske og 3 vesttyske kvinder. F.eks. »Experiment
Unabhängiger Frauenverband« af Christina Schenk (s. 847-857) og »öko-
nomie der Zeit, darin löst sich schliesslich alle ökonomie auf. Neue Her-

ausforderungen an einen sozialistischen FeminismuS« af Frigga Haug (s.
879-893).

Af det øvrige indhold kan nævnes Oskar Negt's artikel: »Der gebrochene
Anfang. Sozialismus und das Problem einer Deutschland-Utopie« (s. 905-

922).

Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung
Nr. 2, 1990 bringer artiklen »Zur Herausbildung sozialistisch orientierter

Parteien in Afrika und Asien bis Anfang der 80er Jahre« af Wolfram Frie-

dersdorff og Uwe Klenner (s. 173-183)samt Ernst Hoffmannk »über die

Geschichte der Fehlentwicklung der sozialistischen Demokratie« (s. 195-

203).
I nr. 3, 1990 finder vi artiklen »Entwicklungstendenzender Arbeiterklasse

in den EG-Staaten« af Lothar Winter (s. 291-301).
Fra nr. 4, 1990 kan nævnes »Das Jahr 1945 und das Heute. Brücke -

Rückgriffe - Ubergänge«af Günter Benser (s.472-480) samt Rolf Badstüb-

ner: »Die Geschichtsschreibung über die DDR zwischen Krise und Emeue-

rung« (s. 481-491).

Beiträge zur Geschichte der Sozialdemokratischen Arbeiterbewegung im Su-

deten-, Karpaten- und Donauraum

Nr. 10, 1990 har titlen »Arbeiterbewegungund Arbeiterdichtung«og består

af 5 bidrag. Disse stammer fra »IX. Symposium zur Erforschung der Arbei-

terbewegung und Arbeiterdichtung (Mattersburger Gespräche)« som blev

afholdt i september 1988. Her skal blot nævnes to - Johann Adam Stupp:
»Der 1. Mai in Wort und Lied der Deutschen Sozialdemokratischen Arbei-

terbewegung in den Sudetenländem« (s. 12-28) samt Katalin Hegedüs-Ko-
vacevic: »Die Nationalitätenfrage in der Arbeiterpresse der SDP Ungarns
1890-1914« (5. 29-45).
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Communisme

Hovedtemaet i dobbeltnummeret 24-25, 1990 beskæftigersig med Tyskland
(Øst og Vest) - dossier”ets titel er »Les Allemagnes et le communisme« og
er opdelt i 3 afsnit. 1. Aux origines du communisme allemand. 2. Réalités

contemporaines du communisme en Allemagnes og 3. La crise actuelle. I

det sidste afsnit behandles bl.a. det første frie valg i Østtysklandd.18. marts

1990.

Exilforschung 8, 1990

Årbogenstitel er »Politische Aspekte des Exils« og indeholder 13 artikler -

af disse kan nævnes Wolfgang Kiessling: »Vom Grunewald nach Woodstock

über Moskau. Alfons Goldschmidt im USA-Exil« (s. 106-127);»Himgespin-
ste oder moralische Pflicht? Emil J. Gumbel im französischen Exil 1932 bis

1940« af Arthur Brenner (s. 128-141);Hans Uwe Petersen: »Dänemark und

die antinazistischen Flüchtlinge1940 bis 1941« (s. 157-173)samt Einhart Lo-

renz: »Möglichkeitenund Grenzen des politischen Exils in Norwegen am

Beispiel von Willy Brandt, Heinz Epe, Max Strobl und Jacob Nicolaus Vo-

gel« (s. 174-184).

Gulliver 27, 1990

Årbogenstitel er »Ecoresistance/ökowiderstand«hvor skuepladsen hoved-

sagelig er USA og er den sædvanligeblanding af artikler, fortællinger og ly-
rik, der afsluttes med en bibliografi over emnet.

History Workshop
Nr. 29, 1990 indeholdt et special feature »I-Iistory,the nation and the

schools (s. 92-133) - dette og dermed debatten fortsættes i nr. 30, 1990 un-

der samme overskrift (s. 75-128).

Häften för kritiska studier

I nr. 2, 1990 finder vi bl.a. artiklen »De skötsamma fruarna i Holmsund« af

Karin Nordberg (5. 42) samt Martin Börjeson og Mark Elan's: »Fordis-

mens kris och arbetspolitikens retorik« (s. 23-42) der er en gennemgang af

den arbejdspolitiske debat i Sverige fra 1960'erne frem til i dag.
Christina Florin og Ulla Johansson beskriver i en artikel i nr. 3, 1990

hvordan biologiske og psykologiske »fakta« om den kvindelige konstitution

blev anvendt ved århundredets begyndelse, som begrundelse for at nægte
formelt kompetente kvinder retten til højere statslige stillinger..

International labor and working-class history
Nr. 37, 1990is »scholarlycontroversy« består af Michael Denningis artikel

»The end of mass culture« (s. 4-18) samt »responses« fra Janice Radway,
Luisa Passerini, William R. Taylor samt Adelheid von Saldem (s. 19-40).Nr.

38, 1990 er et temanummer, hvor temaet hedder »The working class in

World War II« og består af følgende 3 artikler: Geoffrey Field: »Perspecti-
ves on the working-class family in wartime Britain, 1939-1945« (s. 3-28); Ri-
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chard Rice: »Japanese labor in World War II« (s. 29-45) og Janet Hart:

»Women in the Greek resistance. National crisis and political transforma-

tion« (s. 46-62).

International review of social history
Nr. 1, 1990 indeholder følgende 3 artikler - Joseph Melling: »Whatever hap-
pened to Red Clydeside? Industrial conñict and the politics of skill in the First

World War« (s. 3-32); John Foster: »Strike action and working-classpolitics on

Clydeside 1914-1919« (s. 33-70) samt Alan Warde: »Conditions of dependenoe.
Working-class quiescence in Lancaster in the twentieth century« (s. 71-105).

Fra nr. 2, 1990 skal nævnes en artikel »The image of Jesus in the Russion

revolutionary movement. The case of russian marxism« af Jay Bergman (s.
220-248).

Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deut-

schen Arbeiterbewegung.
Fra nr. 3, 1990 kan nævnes Barbara Schleicheris artikel »»Wir sind die

mächtigeKinderfreunde-Bewegung - keine Frage, dass wir die Zukunft ha-

ben«. Klassenpädagogik im Roten Wien (s. 322-354) samt »Die Gründung
der Zentral-Arbeitsgemeinschaft und die »Gelben Gewerkschaften«« af

Klaus Schönhoven (s. 355-364).

Jahrbuch tiir Geschichte 39, 1990

Årbogener helliget temaet »Die Französische Revolution von 1789. Studien

zur Geschichte und zu ihren Wirkungen« - herudover indeholder årbogen
en mindre bibliograñ»Die Arbeiten Walter Markovs 1980-1989« af Kathari-

na Middell (s. 446-454).

J onrnal of communist studies

Fra nr. 1, 1990 kan følgende artikler nævnes »The Soviet Union and its rival

self« af Marie Mendras (s. 1-23)og Paul G. Lewis: »The long goodbye. Party
rule and political change in Poland since Martial Law« (s. 24-48). Nr. 2,
1990 er et temanummer med titlen »Market economy and civil society in

Hungary« - som eksempler kan nævnes »The rise and fall of the Hungarian
working class« af Bill Lomax (s. 45-60); Nigel Swain”s artikel »Small coope-
ratives and economic work partnerships in the computing industries« (s.
85-109)samt »Competingparadigms. Peasant farming and collectivization in

a Balaton community«af Ildiko Vasary (s. 163-182).
I nr. 3, 1990 finder vi bl.a. artiklerne »The crises of East European com-

munism. The grand failure of manipulated participation«af Ray 'Iäras (s. 1-

21) og »The »New beginning«.The Italian Communist Party under the lea-

dership af Achille Occhetto« af Martin J. Bull og Phillip Daniels (s. 22-43).

Journal of the Scottish Labour History Society
Af indholdet i nr. 25, 1990 kan nævnes artiklen »Lascars and labourers. Re-

action to the Indian presence in the West of Scotland during the 1920's and
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1930's« af Anne Dunlop (s. 40-57). Endvidere bringes et index til numrene

1-24 (s. 88-102).

Labor History
Dobbeltnummeret 1-2, 1990 er en oversigt over mere end 30 amerikanske

institutioners og arkivers bestand/indhold af interesse for dem der beskæfti-

ger sig med amerikansk arbejderbevægelse.
Af indholdet i nr. 3, 1990 skal nævnes Margaret Rose,s artikel: »From the

fields to the picket line. Huelga women and the Boyoott« 1965-1975 (5. 271-

293) samt »The New Left and Labor. The early years (1960-1963)«af Peter

B. Levy (s. 294-321).

Labour/le Ti'avail

Af indholdet i nr. 25, 1990 skal nævnes Neil Sutherland,s artikel »»We al-

ways had things to do«. The paid and unpaid work af Anglophone Children

between the 1920's and the 1960,s« (s. 105-141).

Marx-Engels-Jahrbuch 12, 1990

Årbogenindeholder de sædvanlige sektioner - »Dokumente und Materiali-

en«-sekti0nen indeholder følgende: Erhard Kiehnbaum: »Zwei unbekannte

Dokumente von Friedrich Engels und Eleanor Marx-Aveling aus dem J ahre

1886« (s. 273-282) og Michael Km'eriem: »»Dass der Friedrich von seinem

Vater spricht, gefällt mir sehr«. Åusserungenüber Friedrich Engels aus 40

bisher unbekannten Familienbriefen der J ahre 1820 bis 1858« (s. 283-328).

Materiaux pour Phistoire de notre temps
Temaet i nr. 17, 1990 er »Socialisme et classes moyennes en France et en Al-

lemagne dans l'entre-deux-guerres«og i nr. 18, 1990 hedder hovedemnet

»Les relations franco-britannicques de 1945 a 1957«.

Mouvement Social

Nr. 152, 1990,s hovedtema er »Culture de masse et classe ouvriére«. Temaet

behandles i følgende 3 artikler: »Culture de masse et divisions sociales. Le

cas de Findustrie américaine des cosmétiques«af Kathy Peirs (s. 7-30); Ma-

rianne Debouzy: »De la production á la réception de la culture de masse«

(s. 31-47) og »Bethnologie,la ,culture de masse' et les ouvriers. Fragrnents
d'une perspective«af Noëlle Gérême (s. 49-60).

I nr. 153, 1990 er hovedtemaet »Cultures politiques et Front populaire« og
består af 3 artikler »Le renouvellement des practiques militantes de la

S.F.I.O. au début du Front populaire« (1934-1936)af Eric Nadaud (s. 9-32);
Maurice Moissonnier: »Les nouvelles practique de la municipalitéde Vil-

leurbanne. Le difficile »ministëre des masses« au banc diessai?« (s. 33-45)
samt »Les Amicales socialistes d'entreprise en province. Le cas de la Fédé-

ration du Nord 1936-1939« af Frank Georgi (s. 47-61).
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Radical History Review

Af indholdet i nr. 48, 1990 kan nævnes »Notes on peasant politics in Nicara-

gua, 1955-1990« (5. 65-87) af Jeffery L. Gould samt artiklen »Panamaz Ob-

stacles to democracy and sovereignty«af George Priestley (s. 88-110).

The Raven

Nr. 1], 1990 har titlen »On class« - som eksempler kan nævnes »Class, po-
wer, and class consciousness« af Johnny Yen (s. 195-200) og Tom Jennings'
artikel »Politics and the class struggle in the 1990,s. Libertarian theory«(s.
201-212).

Fra nr. 12, 1990 bør nævnes George Barrett: »Objectionsto anarchism«

(s. 339-364),hvor hovedtemaet hedder »On communicaton«.

Science & Society
Nr. 3, 1989 bragte artiklen ›>Marx,Engels and the National question«af

Ephraim Nirnni (s. 297-326) - i nr. 2, 1990 bringes den første reaktion på
ovennævnte artikel, nemlig »The Marxist approach to the National Que-
stion. A critique of Nimnfs interpretation«af Enzo Ttaverso og Michael

Löwy (s. 132-146).
Endvidere kan nævnes Erwin Marquifs artikel »A materialist critique of

HegePs concept of identity of opposites«(s. 147-166)samt »Lukács” later on-

tology«af Paul Browne (s. 193-218).
Nr. 3, 1990 er et specialnummer helliget den franske revolution. Titlen er

»The French Revolution and Marxism« og består først og fremmest af 3

større artikler - Guy Lemarchand: »France on the eve of the revolution. A

society in crises or a crisis of politics?«(s. 266287); Ricardo Duchesne:

»The French revolution as a Bourgeois revolution. A critique of the revisio-

nists» (s. 288-320) og Henrik Halkier: »The harder they come. 1789 as a

challenge to marxism« (s. 321-350).

Socialism and Democracy
Sektionen »Socialism in Transition« der startede i nr. 9 består i dette num-

mer - nr. 11, 1990 - af 3 artikler der beskæftiger sig med omvæltningernei

Østeuropaog Sovjetlmionen. De tre artikler er John Santore: »The Soviet

crisis of the early 1980's and Mikhail Gorbachev's rise to power« (s. 1-15);
Joanne Barkan og Irwin Silber: »Developments in the Soviet Union and

Eastern Europe, and their significance for the Western European and U.S.

Left« (s. 17-29) samt Gregor Gysi: »On East Germany's Party of Democra-

tic Socialism« (s. 31-44).
Endvidere kan nævnes Linda Fuller's artikel »Union autonomy at the so-

cialist workplace. A comparison of Cuba and the German Democratic Re-

public«(s. 75-108)samt »Marxism in the age of Gorbachev« af Victor Wallis

(s. 47-73).
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Register over det socialhistoriske indhold i Social-Demokraten 1871-1929,

opdelt efter fag.
I Jens Engbergs omtale af den registratur af det socialhistoriske stof i Socia-

listen/Social-Demokraten 1871-1929, der blev udarbejdet af Institut for Hi-

storie og Samfundsøkonomi under Kbh.s Universitet (Jvf. Meddelelser om

forskning i arbejderbevægelsenshistorie nr. 4, 1975),blev det ikke nævnt, at

der findes endnu en nyttig indgang til dette stof.

På Det kgl. Biblioteks Læsesal -

og åbenbart kun der - findes der 8 kas-

ser, hvor de relevante dele af stoffet kan søges efter fag.
Opdelingen, der illustrerer den differentiering og specialisering, der or-

de sig gældende i perioden, er som følger:

Kasse 1:

ArbejdsmændI: Arbejdsmænd i almindelighed. Bryggeri-, Brænderi- og Mi-

neralvandsarbejdere, Cementfabrikarbejdere, Chauffører og Kuske, Glasin-

dustriarbejdere, Havnearbejdere.

Kasse 2:

ArbejdsmændII: Jord og Betonarbejdere, Kalkbrudarbejdere, Korkskærere,
Kvindelige arbejdere, Lager- og Pakhusarbejdere, Murerarbejdsmænd,
Olie-, Sæbe- og Farveindustriarbejdere, Papirindustriarbejdere, Sand- og

Grusgrave, Stenindustriarbejdere, Støberiarbejdere, Sukkerarbejdere, Tegl-
værksarbejdere.

Kasse 3:

Bagere, Barberer, Billedskærere, Blikkenslagere, Bogbindere, Bude, Bød-
kere, Børstenbindere, Drejere, Elektrikere, Forgyldere, Gartnere, Garvere,
Gibsere og Stukkatører, Glarmestersvende, Guld-, Sølv- og Elektropletar-
bejdere, Handels- og Kontormedhjælpere, Handskemagere, Hattearbejde-
re.

Kasse 4:

Jern og metalindustri i almindelighed, Formere og Støberiarbejdere,Gørt-
lere og Metalarbejdere, Smede- og Maskinarbejdere, Karetmagere, Kedel-

og Maskinpassere, Keramikere, Kobbersmede, Kommuner i almindelighed,
Kurvemagere.

Kasse 5:

Landarbejdere, Litografer, Malere, Mejerister, Murere, Musikere, Møllere,
Privatfunktionærer, Rebslagere, Restaurations- og hotelpersonale, Riggere
og Sejlmagere.

Kasse 6:

Sadelmagere og Tapetserere, Skomagere, Skorstensfejere, Skræddere, Slag-
tere.
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Kasse 7:

Snedkere og Ttæarb. i alm., Bygningssnedkere, Pianofortearbejdere, Skibs-

snedkere, Snedkere og Stolemagere, Ttæarbejdere, Sporvejsfunktionærer,
Staten i alm., Hær og Marine, Post og Telegraf, Statsbaner.

Kasse 8:

Sukkervare-, Chokolade- og Bisquitarbejdere, Tekstil og Tfikotage, Tobaks-

arbejdere, Tyende, lypografer, Tømrere i almindelighed, Skibstømrere, Ur-

magere.

De enkelte kort er som beskrevet af Jens Engberg. Men i modsætning til

den egentlige registrant er avisens ledere, artikler, notitser m.v. om arbejds-
vilkår, faglige aktiviteter osv. indenfor det enkelte fag/arbejdsområdeanført
kronologisk. Den nøgle, som Jens Engberg har rekonstrueret, kan altså ikke

bruges som indgang, men kan give et hurtigt overblik over, hvilket emne

den enkelte artikel er rubriceret under.

Bladrer man igennem de mange kort opdager man hurtigt, at det natur-

ligt nok er dele af C-gruppen (Arbejdspladsforhold), men især gruppe D 1

(Strejker), der dominerer. De faglige aktiviteter var en væsentligdel af ind-

holdet i den socialdemokratiske presse. Derimod kan det ikke undre at an-

dre grupper er svagt repræsenterede.Eeks. undergruppen C 3 (Udbyttede-
ling, arbejdermedbestemmelse). Eksempler er der dog. Således kan man

under faget Formere og Støberiarbejderefinde et kort på en artikel fra So-

cial-Demokraten d. 14. juli 1872 med følgende emne: »Maskinfabrikant

Frich i Aarhus (gaaet i kompagni med sine arbejdere, der får 25 procent af

nettoudbyttet)«.
Bruno Svindborg

Den socialistiske Internationale under 1. verdenskrig
Et internationalt forsknings- og dokumentationsprojekt om 2. Intemationa-

le i perioden 1914-1918 har i et stykke tid været under forberedelse og er nu

kommet i gang. Der er tale om et samarbejdsprojekt mellem Arbetarrörel-

sens Arkiv och Bibliotek i Stockholm, Camille Huysmans-arkivet i Antwer-

pen, IISG i Amsterdam samt ABA.

Formålet med projektet er at dokumentere den »officielle« Intemationa-

le, dvs. ISB (det internationale socialistiske bureau) og medlemsorganisatio-
nerne - altså ikke de oppositionelle grupperinger, og de aktiviteter der

fandt sted i perioden med henblik på dels retablering af det internationale

samarbejde mellem de socialistiske/socialdemokratiske partier og fagfor-
bund og dels de fredspolitiske initiativer fra især de neutrale landes arbej-
derpartier (Holland samt Danmark, Norge og Sverige). Mere generelt er

der altså også tale om en analyse af betingelser og begrænsningerfor socia-

le bevægelsersmuligheder for at fungere som aktør på det udenrigspolitiske
område,og i det hele taget for bestræbelserne på at bringe udenrigs- og sik-

kerhedspolitikken under demokratisk, parlamentarisk kontrol.
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Mere konkret er formålet at udgive en kildepublikation med relevante

protokoller, resolutioner, korrespondance mv. fra arkiverne på de nævnte

deltager-institutioner samt en række andre arkiver i Europa (inkl. Moskva)
og USA og med omfattende indledninger og annotationer. Der er planlagt
2 bind á ca. 800 sider, som forventes at foreligge i efteråret 1992. Det vil væ-

re første gang at et sådant arbejde udføres; hidtil foreligger der dokumenta-

tioner af 2. Internationale før og efter 1. verdenskrig, men kun af Zimmer-

wald-bevægelsenunder krigen. IISG har fra det vesttyske Thyssen-fond fået

bevilget midler til ansætelse af Dr. Agnes Blänsdorf som medarbejder på
projektet. ABA har ligeledes søgt - hidtil uden resultat - om midler fra for-

skellige fonde til ansættelse af en projektmedarbejder.
UffeJakobsen

Socialistisk Forum/Gruppe 89

(Konference for socialistiske samfimdsforskere)
»Socialismediskussionen er ikke død - selv om man måske sku, tro det!« Så-

dan lød budskabet i indbydelsen til et åbent debatmøde, der blev holdt i

København i oktober 1990, og det fik omkring 30 personer til at møde op og

fortælle, at det passede.
Mødet var en opfølgningaf tre tidligere konferencer for socialistiske sam-

fundsforskere, hvoraf den første blev holdt en week-end i foråret 1988 på
initiativ af en gruppe omkring Institut for Statskundskab ved Aarhus Uni-
versitet. 8&konferencen havde som formål at diskutere status og perspekti-
ver for den kritiske samfundsvidenskab samt socialistiske intellektuelles rol-

le og muligheder idag - 20 år efter 1968. De indledende oplæg blev holdt af

Torben Hviid Nielsen, Benito Scocozza og Curt Sørensen, og de blev fulgt
op af oplæg og paneldebatter om konkrete forskningsmæssigeog politiske
aktiviteter. Omkring 60 personer deltog i konferencen, en relativt overvæl-

dende interesse, og det blev besluttet, at der var grundlag for at videreføre

initiativet med en ny konference, men med et mere specifikt tema og med

en kombination af plenumoplægog arbejdsgrupper.
89-konferencens tema var »demokrati og socialisme«, Andreas Jørgensen

gav en historisk oversigt over diskussionerne om demokrati og socialisme

fra den klassiske marxisme til idag, og Morten Ougaard holdt plenumoplæg
om nødvendighedenaf både øget demokratisering og fastholdelse af kon-

trol/styringog plæderedemodigt for en »demokratisk planøkonomi«.Inden

for det overordnede tema var der en række emnegrupper om økonomi, tek-

nologi, miljøog hverdagsliv.
I foråret 1990 blev den tredje konference afholdt, nu under navnet Socia-

listisk Forum/Gruppe 89, med samme tema som den forrige, men med vægt

på socialistiske alternativer til den eksisterende samfundsformation. Der var

plenumoplægom »økonomiske alternativer til kapitalismen«(Peter Helby),
om »politiskealternativer til det borgerlige demokrati: direkte og repræsen-
tativt demokrati« (Karin Hansen) og om »forholdet mellem klasserne, par-
tierne og de nye bevægelser«(Curt Sørensen).Der var desuden nye emne-
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grupper: om kvindekamp og socialisme, om sundhed og om Sovjetunionen!
Østeuropa.
Næste konference vil blive holdt i efteråret 1991. Men inden da vil der

være flere aftenmøder, hvor mindre emnegrupper præsenterer skriftlige
og/eller mundtlige diskussionsoplæg.Yderligere oplysninger hos Jørgen
Lindgaard Pedersen på telefon 42 88 22 22, lokal 2096 (arbejde) eller

42 27 37 23 (privat).
UffeJakobsen

Research Group on Western Communism

RGWC er et forskningsprojekt med centrum i Paris, nærmere betegnet på
Nanterre Universitetet. Det er gruppen bag tidsskriftet Communisme, som

har grundlagt gruppen.

Hensigten med arbejdet er at skrive et stort komparativt opslagsværk om

den vestlige kommunismes historie og sociologi. Projektet er på papiret et

meget ambitiøst ét, men der er endnu ikke fundet forlag til den projektere-
de 3-sprogede udgivelse. Forskningsprocessen betales af det franske forsk-

ningsråd.I gruppen deltager repræsentanter for stort set alle vesteuropæi-
ske lande. Jeg repræsenterer Danmark. Gruppen mødes en gang om året i

en konference omkring centrale problemstillinger indenfor området.

IISGs Komintern projekt
Intemationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis i Amsterdam startede

sidste år et større projekt om Komintems historie. Tanken er på lidt længe-
re sigt at inddrage Kominterns arkiv, når og hvis det bliver åbnet for forske-

re uden for kommunistemes rækker. Indtil videre består arbejdet i en kort-

lægning af den hidtidige forskning på området. En lang række forskere fra

hele verden bidrager med oversigter over forskningen i deres eget land. En

række forskere tager sig af frontorganisationer som Røde Faglige Interna-

tionale, Internationale Røde hjælp osv., nogen tager sig af Komintems or-

ganisationsstruktur, andre af biografier, historiograñ osv. Disse oversigter
vil siden blive trykt.

Mønten Thing

III. verdensforum om arbejderbevægelsens og arbejderklassens historie af-

holdes som tidligere meddelt (AH 34) i Moskva. Det bliver arrangeret af In-

stituttet for International arbejderbevægelseog finder sted i dagene mellem

19.-21. juni 1991. Det overordnede emne er »Arbejdeog samfund: Nationale

og internationale dimensioner 1850-2000«.

Centre International de Recherches sur L'Anarchisme (CIRA) er flyttet til:

24, avenue de Beaumont, CH-1012 Lausanne.
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Institut für Marxistische Studien und Forschungen (IMSF) måtte lukke

sidst i 1989 som forslmingsinstitut. Medarbejderne opretholder dog en vis

aktivitet og IMSF har fået ny adresse: Kölnerstr. 66, D-6000 Frankfurt/M.

Medarbejderne har udarbejdet et papir om IMSFs arbejde fremover. Det

kan bestilles på ovenstående adresse.

På Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Cruquiusweg 3],
NL-1019 AT Amsterdam) forbereder Huub Sanders en microfilm udgave af

kvindetidsskn'fter i IISG og International Infomation Centre and Archive

of the Women's Movement (IIAV) iAmsterdam.

National Museum of Labour History åbnede i maj 1990 på adressen 103

Princess Street, Manchester M1, England. Det er imidlertid ikke kun et mu-

seum, men også et arkiv idet først og fremmest Labour Party,s arkiv er og
vil blive overført til museet. Det er et meget stort og vigtigt arkiv af interna-

tional betydning. Museet har dog allerede nu fået andre vigtige arkiver. Ar-

kivaren er Stephen Bird.

Lim-konferencen (II-IT) 1991

Efter en del diskussioner på konferencen i 1990 fastlagdes den 27. konferen-

oes emner til følgende:

Arbejderbevægelsenshistoriograñi en sig forandrende verden

1. De politisk-samfundsmæssigeændringersbetydning i Øst- og Centraleu-

ropa og arbejderbevægelsenshistorikeres historieforståelse.

2. Historieforfalskninger og »hvide pletter« som udfordring for arbejderbe-
vægelsens historikere.

Emnerne for 1992 bliver som tidligere besluttet (men i omvendt rækkefølge)
L Arbejderbevægelse og seksualitet

2. Ungdom og arbejderbevægelse

Konferencen i 1991 afholdes i uge 37. Interesserede i begge konferencer be-

des kontakte SFAH snarest.

Europa im Zeitalter des Industrialismus - Zur Geschichte von unten im eu-

ropäischen Vergleich.
Fra den 3. til den 7. december 1990 havde Museum der Arbeit i Hamburg
arrangeret et europæisk seminar om industrialiseringens tidsalder. Hensig-
ten var at opsamle erfaringer fra de seneste årtiers udforskning af hverdags-
livet.

Seminaret havde fået støtte fra EFS generaldirektion for information,
kommunikation og kultur og må siges at være et forbilledligt udtryk for eu-

ropæisk samarbejde, i dette tilfælde mellem arbejdermuseer og universitets-
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institutter. Der var deltagere fra såvel de »gamle«arbejdermuseer i Norrkö-

ping, Steyr, Manchester (tidligere London) og København, som fra nye ini-

tiativer, der dårligtnok var kommet igang, f.eks. Brescia og Wien.

Universitetssiden havde en stærk tysk repræsentation,mens den oprinde-
lig svenske »Grav hvor du står«-institution,var gjort til gallionsfigur, idet

bevægelsensgrand old man, Sven Lindqvist, holdt åbningsforelæsningen.
Der var en række delemner af enten aktuel eller generel betydning for

arbejdet med hverdagshistorien: Arbejde som instrument for politisk under-

trykkelse - i denne forbindelse især forholdene i (de tidligere) østlande.
Fremtidens problemer i disse lande blev derefter behandlet under fællestit-
len »oparbejdelseaf historien efter de aktuelle politiske omvæltninger i
Østeur0pa«.
Måske fordi det regnedes for indre tyske anliggender blev der parallelt

med de nævnte diskussioner holdt en række indlægom omverdenen og mil-

jøet.
Kvindehistorie havde udelukkende bidrag fra Tyskland og gav et fint ind-

blik i forskningen dér netop nu. Gudrun Silberzahn-Jandt fra universitetet i

Esslingen fremlagde sit projekt, der hed: »Blicke auf die Wäsche - unsicht-
bare Hausfrauen. Vom Wandel der Wascharbeit durch Automatisierung«.
Med vask som udgangspunkt blev kvindearbejdets problemer endevendt,
især den usynliggørelsesom er den evige svøbe.

Det samme kom tydeligt frem i præsentationen af et projekt, Museum

der Arbeit havde foranstaltet: »... Nicht nur Galionsfigur ...«. Hensigten var

netop at gøre alle kvinder, som har arbejdet i Hamburgs havn, syan for al-
le. Dette kvindeforsknings- og kulturpolitiske projekt var en protest mod

det traditionelle billede af havnen, der højest levner plads til et par prostitu-
erede i udkanten af mændenes verden. Der blev skabt et kæmpemaleripå
nogle husgavle nede i selve havnen, en bog og en videofilm, alle med kvin-

der som hovedfigurer: Kvinden på filetfabrikken, kvinden på shippingkonto-
ret, den kvindelige kranfører, hende der gør rent, sømandskonen, den pro-
stituerede og servitricen i kaffebaren. Baggrundsmaterialet var fremskaffet

af deltagerne i en studiekreds arrangeret af Museum der Arbeit, der havde

været primus motor i hele projektet. Museet ligger i Barmbek, et stykke fra

havnen, men er meget engageret i udforskningen af havnens historie.

Seminarets to sidste dage var udelukkende helliget museernes problemer
med at udforske og formidle industri- og hverdagskulturen. Som så ofte før
ved sådanne møder dukkede problemet med anvendelsen af udtrykket
»nedefra«, »von unten«, »from below« atter og atter frem. Der er ingen
tvivl om, at det kan være problematisk at bruge udtrykket uden for en snæ-

ver kreds af indforståede fagfolk; de færreste bryder sig umiddelbart om at

blive anbragt »downstairs«. Dette bekræftedes af nogle af de tilstedeværen-
de medlemmer af Museum der Arbeits studiekredse. Det var desuden mor-

somt at høre repræsentanten fra Fondazione Micheletti i Brescia fortælle,
hvordan man dér havde undret sig såre over udtrykket, da indbydelsen til

seminaret var kommet. De havde aldrig hørt det før, og diskuterede det

indgående- inden de forkastede det.
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Der var dog enighed om, at der er behov for professionel forskning i ar-

bejderkultur og hverdagslivets historie -

og at det kun kan ske i samarbejde
med dem, hvis liv det drejer sig om.

Anne-Lise Walsted

Athandlinger under udarbejdelse
Nedenstående er modtaget som svar på det spørgeskema,som fast bringes i

hvert nummer af Arbejderhistorie. Numrene refererer til skemaets spørgs-
mål: 1. Navn, 2. Adresse, 3. Projektets titel (arbejdstitel), 4. Nærmere be-

skrivelse af projektet, 5. Projektets art, 6. Hvornår påbegyndtesog forventes

projektet afsluttet?

Callesen, Gerd

Teglgårdsvej341 st.tv., 3050 Humlebæk

Nina Bang
En foreløbiganalyse af Nina Bangs rolle i Socialdemokratiet

Artikel til »Arbejderhistorie«
199199953.53?
Christiansen, Niels Finn

Lindehøjen 5, 2720 Vanløse

Socialismen og fædrelandet

Artiklen skal indgå i et større projekt »Dansk identitetshistorie«, hvor
det undersøgeshvorledes danskheden har udviklet sig historisk

Artikel; ca. 50 s.

Afsluttes jan. 1991

:5wa
FNV'

Christiansen, Niels Finn

s.o.

Hartvig Frisch. Mennesket. Videnskabsmanden. Politikeren

Biografi, som søger at indkredse enheden i Frisch's alsidige virke. Bl.a.

på grundlag af hans store arkiv i ABA

Monograñ
Foråret 1991

»www
PW"

Caninck-Smith, Ning de

Rymarksvej 58, 2900 Hellerup
Børn mellem skole-gade-arbejde & hjemmet. Om børn i 3 danske pro-

vinsbyer (Esbjerg, Nakskov og Holbæk) 1880-1914

4. At undersøge hvorfor det blev vigtigt at børn skulle gå i skole? - Og at

undersøgehvilken betydning skolen fik i bybøms liv i årene omkring fol-

keskoleloven af 1899

Monografi
Lokt.1989-?ca.2ti13år

P591*

PW"
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Eisen, Hans-Chr.

Mørbjergparken14, Vindinge, 4000 Roskilde

Samlet er vi en magt...

Fællesorganisationeni Roskilde/100 års historie. Protokoller, aviser, in-

terviews, billeder mm.

Monograñ
1988-1990

Eisen, Hans-Chr.

s.o.

Metal Roskilde 100 år

Aviser, interviews, protokoller m.v. Jeg er redaktør, bogen skrives princi-
pielt af medlemmerne

Monografi
Afsluttes 1990

Johansen, Adam og Teit Groth

Ny Carlsbergvej 37, 3., 1760 København V

HT konflikterne 1984 og 1990

Modsætninger mellem individuelle og kollektive interesser, demokra-

tiopfattelser; hvorfor vandt chaufførerne i '84 og tabte i ,90

Afslutningsopgave på grundudd. Inst. for samfundsfag & forvaltning
Københavns Universitet

Afsluttes 1990

Kristensen, Tom T.

Ryesgade 2, 2.th., 2200 København N

Brud og kontinuitet i den græskearbejderbevægelse
En analyse af den græske fagbevægelsesorganisations- og kulturformer

belyst ved udvalgte case-studies om pelsarbejdeme i Kastoria, beklæd-

ningsarbejdeme i Kavala og minearbejdeme på set i lyset af

forskellige regionale udviklingsforhold
Forskningsprojekt finansieret af SSF, hvortil der afleveres div. forsk-

ningsrapporter. Projektet afsluttes som lieentiat/Ph.D.-afhandling
Forventes afsluttet jan. 1992

Palm Larsen, Lone

Vibevej 5, 1.th., 2400 København NV

Arbejderidentitet
Et forsøg på at nuancere begrebet arbejder, hvilke forskellige kulturer

der er indenfor denne kategori ved hjælp af erindringer ca. 1870-1900

Speciale i etnologi
Forventes afsluttet sommer 1991

Fossing, Birgitte
Saxogade 5, 4.th., 1622 København V
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Bodil Koch - en biografi
Mennesket og politikeren - partiet og samfundet. Private og offentlige
kilder.

Monografi. Til udg. hos Gyldendal
1990/91, afsluttes?

Skat-Hansen, Dorte og Lars Qvortrup
Danmarks Biblioteksskole, Birketinget 6, 2300 København S

Evaluering af projekt »Bibliotek og fagforening«
Evaluering af biblioteksudlån på 3 fagforeningskontorer og 1 arbejds-
plads. Samarbejde mellem Århus Kommunes Biblioteker og SiD-Århus

Rapport, udgives af SiD forår 1991

1. sept. 1990 - 1 febr. 1991

Stubtofi, Erik

Stubbedamsvej 113 B, 3000 Helsingør
Arbejdersangbogens indhold 1926-1991

Det er projektets formål at registrere arbejdersangbogen med a) alle ud-

gaver og oplag, b) alle sange, dvs. tekster, der har været i alle udgaver,
c) alle melodier, der har været anvendt i alle udgaver, d) alle forfattere

og komponister med oplysning om fødsel og død, e) samt at beskrive

sangenes oprindelse og anvendelse herunder hvornår de er offentlig-
ort første gang, f) at gengive den historie, der må være knyttet til den

enkelte sangs tekst eller melodi.

Projekt, der bør laves af hensyn til det vigtige i at få disse oplysninger re-

gistreret en gang for alle (om det forslår).Meningen er så, at både for-
skere og de mange i arbejderbevægelsen,der anvender Arbejdersangbo-
gen til brug i undervisning og kulturel virksomhed, kan få oplysninger
om sangbogens indhold, som så kan videregives til sangglade brugere af

Arbejdersangbogen.
Projektet er startet april 1990 og forventes færdigti løbet af efteråret 1991

Søland, Birgitte
c/o Jens Søland, Jægersborggade40, 4.th., 2200 København N

Køn og den sociale orden. Danske kvinder i 1920'erne
En undersøgelse af (re-)etableringen af social og seksuel orden efter
den 1. verdenskrig
HDæMmüg
1989-1992

Walseth, Jørgen
Svendelodden 2 st., 2400 København NV

Socialdemokratiets sikkerhedspolitik fra 1929-32

En vurdering af Socialdemokratiets sikkerhedspolitik og de faktorer der

muligvis ændrede sikkerhedspolitikken, - feks. hvorfor blev afrustnings-
forslaget ikke fremsat igen efter marts 1932
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5. Speciale
6. 1. sept. 1990 - 1. juni 1991

PPNH
QS"

Vammen, Tinne

Sølvgade30. st.tv., 1307 København K

Johanne Meyer (1838-1915)
Et biografisk studie i feminisme, religion og politik. Splittelsesdimensio-
ner og konsensus mellem fløjene i kvindebevægelsen.Udgangspunkt er

l870'emes kvindeemancipatoriske argumentation og politik
Monografi »I Fru Meyers rum«

Manuskript tænkes afsluttet 1991

ADRESSEFORTEGNELSE FOR BESTYRELSES-, REDAKTIONS-

OG FASTE UDVALGSMEDLEMMER I SFAH, febr. 1991

SFAI-l, Rejsbygade l, 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, Viggo Stuckenbergsvej 25 st.tv., 8210 Århus V . . . . 86 10 49 85

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, Maglehøjen2, 4320 Lejre . . . . . . . . . . . . . . 42 38 12 48

A. Walsted, Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 Kbh. K . . . . . . . . . . 33 93 33 88

Lokalhistorieudvalg
Hilda Rømer, (s.o.)
Erik Bartram Jensen, Slesvigsgade 17 st., 8000 Viborg . . . . . . . . . . . . . 86 62 96 02
Bent V. Rønne, Kvintusallé 7/19, 2300 København S . . . . . . . . . . . . . . . 31 59 89 66

John Hansen, Gl. Kongevej 7, 7100 Vejle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 83 60 00

Svend-ÅgeAndersen (s.o)
Margaret Nielsen (5.0)
Anette Vasström, Havremarken 10, 3060 Espergærde . . . . . . . . . . . . . . 42 23 16 10

Udvalget for international arbejderhistorie
Uffe Jakobsen, Ryesgade 74, 4., 2100 København Ø . . . . . . . . . . . . . . . 31 39 98 89


