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Forsidebillede: Danmarks førstekvindeligeminister Nina Bang var godt stoffor
vittighedstegneæ,her i Berlingske Tidende. Læs Gerd Callesens artikel i anled-

ning af 125 års dagen for Nina Bangs fødsel.



Gerd Callesen

Nina Bang, 1866 - 1928

Danmarks førstekvindeligeminister har endnu ikke fået en

biografisk I denne artikel undersøges,hvorfor
netop Nina Bang fik den stilling i Socialdemola'atiet, der

gjorde det naturligt, at hun blev udnævnt i1924. I 1898 meld-

te hun sig ind i partiet, 1903 blev hun hovedbestyrelsesmed-
lem, 1913 Borgerrepræsentantog fin 1918 Landstingsmedlem
Artiklen læger op til en diskussion af Nina Bangs holdninger
ogposition nu 125 år efterhendesfødsel.

Nina Bang var den første kvinde, der blev minister i Danmark og åbenbart

også iverden, hun var en af de ganske få akademikere, der uden hensyn til

karrieren tilsluttede sig arbejderbevægelsenfør århundredskiftet. Hun kom

ligesom sin mand fra et meget konservativt hjem, hun var en belæst og vel-

formuleret journalist, som historiker havde hun betydning, omend vigtighe-
den af hendes arbejde kun delvist blev anerkendt. Hun var med andre ord

en betydningsfuld personlighed i arbejderbevægelsenog i dansk åndsliv. Al-

ligevel er der aldrig udkommet en biografisk fremstilling om hende. Hun er

biograferet i Dansk biografisk Leksikon, og en gruppe socialdemokratiske

kvinder udarbejdede i slutningen af 1970,erne et manuskript, der forsøgte at

præsentere hende i forskellige sammenhænge.1Denne artikel kan ikke gøre
det ud for en biografi, men vil i stedet forsøge at finde frem til, hvorfor Ni-

na Bang fik den position i Socialdemokratiet, der gjorde det naturligt, at

hun blev optaget i det første socialdemokratiske ministerium.

Da Nina Bang blev 50, sendte Social-Demokratens forhenværende re-

daktør, Emil Wiinblad, en hilsen til den »Kære fruel« og skrev bl.a. »Jeghar

aldrig truffet nogen, som på engang er så kundskabsrig og klog og samtidig
så fin kvindelig som De. Det kommer måske af mit ringe kendskab til da-

mer fra Deres kreds ...«1 Alt tyder på, at hun ikke var et særligt selskabeligt
menneske, men alligevel er afstanden mellem de to, som havde kendt hin-
anden i næsten 20 år og åbenbart satte pris på hinanden, stor. De var sta-

digvæk repræsentanter for to forskellige sociale lag. Nina Bang var fortsat
en frue fra det højereborgerskab, og det blev hun ved med at være.

Det var et stort skridt for datteren af den konservative militærmusiker,
hvis familie iøvrigtforblev stærkt konservativ, at gå over til arbejderbevæ-
gelsen, og det borgerlige samfund tilgav hverken hende eller Gustav Bang,
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at de havde »forrådt deres klasse«. Gustav Bang fik således aldrig en uni-

versitetstilling, han blev i forskellige sammenhænge afvist pga. sine marxisti-

ske holdninger, og Nina Bang fik især »kærlighedenat føle« som minister.

Imidlertid gik de begge to ind i Socialdemokratiet, og hun begyndte at skri-

ve for »Social-Demokraten« fra maj 1898.3 Ifølge sine erindringer skrev hun

ikke noget særligt i de kommende år, først efter århundredskiftet fandt hun

sit eget felt, nemlig undersøgelseraf aktieselskabers regnskaber etc.4

Kvindepolitik
Imidlertid er hendes indsats i årene 1899 og frem af væsentligbetydning, ik-

ke kun for hendes stilling i partiet. Formentlig udviklede hun i disse år cen-

trale bestanddele af partiets kvindepolitik. Det er sandsynligt, at hun ikke

udviklede denne alene, men at hun formulerede allerede eksisterende syns-

punkter og videreudviklede dem. Ikke alle hendes vurderinger, omstridte

som de ogsåvar i bevægelsen,blev dog gjort til partiets politik. Men i en di-

alektisk proces fremkom imidlertid en sammenhængende opfattelse af,
hvad der burde gøres i kvindepolitiske spørgsmål.Hun evnede især at frem-

hæve de klassepolitiske aspekter fremfor de kønspolitiske; som hun skrev i

en af artiklerne, har vi lært, »at skønt der virkelig eksisterer en kvindesag,
så falder delingslinjen ikke mellem kønnene, men mellem klasserne. Vore

'frisindede' damer hører bourgeoisiet til, de ser, hvad der kan trykke en el-

ler anden bourgeozls'ædame,og så fortæller de, at det er det, der trykker kvin-

derne, og det kalder de kvindesagen«.5
Dette standpunkt havde hun udviklet via flere artikler, i hvilke hun påvi-

ste, at de arbejdende kvinders problemer var andre end dem, de ikke arbej-
dende borgerlige kvinder havde. Det blev gjort dels i konkrete beskrivelser

og dels i analyserende artikler. Hun kom frem til, at hjemmene ikke mere

var produktionsenheder, at børnene altså ikke mere lærte arbejdet at kende

ved at vokse op i det, fordi arbejdet og faderen var fjernet fra hjemmet.
Hertil kom at moderen, som var træt fordi hendes arbejde ikke var tids-

mæssigt fastsat, heller ikke kunne opdrage børnene. Ud fra disse erkendel-

ser plæderede hun for en undervisning, der var forbundet med opdragende
arbejde, en undervisning som samfundet burde indrette. Endvidere gik hun
i denne sammenhæng ind for børnehaver, centralvanne, elektrisk lys og
fælleskøkkener, således at ægteskabet igen kunne blive noget, »der ikke

rummer andre forpligtelser end at elske og at være trofast«, For at opnå
dette måtte den kvindeligearbejder, »stærk ved det samlede proletariats bi-

stand, føre sin kamp igennem«.6For hende var opdragelsen tilsyneladende
alene moderens ansvar.

Det drejer sig her om nogle af hendes første artikler, og det kan se ud

som om, hun ikke var helt sikker på sig selv i denne sag, i det mindste hen-

vendte hun sig til Karl Kautsky for at spørge ham til råds i et beslægtet
spørgsmål.Hun er muligvis senere gået bort fra opfattelsen om, at børns

undervisning skulle forbindes med produktivt arbejde og gymnastikJ det

mindste er der i hendes eksemplar af bogen »Der soziale Gedanke« tilføjet
»snak« ved et Marx-citat med dette indhold.7 Til trods for at hendes artikler
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Ungdomsbillede af

Nina Ellinger.

var klare og logisk opbyggede, er hendes fortolkninger endnu noget abstrak-

te, hvad der kan have været medvirkende til, at hun senere implicit tog af-

stand fra dem og sidenhen også kun undtagelsesvis beskæftigede sig med

kvindespørgsmål.
Imidlertid optog de i disse første år det meste af hendes journalistiske

forfatterskab, af og til i en ironiserende form, der sikkert ikke har vundet

hende venner blandt »bourgeoisiedamerne«.Under storkonflikten i 1899

brugte bevægelsen hende også som taler. Ved nogle møder for de konflikt-

ramtes kvindelige pårørendeholdt hun foredrag for flere tusinde fremmød-

te. Dette foredrag om »Kvinden og socialismen« findes kun i en kort gengi-
velse, i hvilket hun fremhævede kvindernes ændrede stilling i hjemmet, de-

res forringede kår og den store forskel i livsvilkår for fattige og rige kvinder.

Både som arbejdere, som hustruer og som mødre måtte kvinderne være in-

teresserede i et nyt samfund.”3
Hun afviste ikke, at kvindesagsbevægelsenvar væsentlig,hun så den som

en del af samfundsrevolutionen, men hun så helt klart, at arbejderkvinder-
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Portræt af Nina Bang.

nes behov' for solidarisk støtte ikke blev opfyldt og ikke ville blive opfyldt af

de feministiske kvinder. I storkonfliktens slutfase begyndte en ny kamp,
nemlig om syerskernes faglige organisationsret. Nina Bang opfordrede kvin-

desagsforeningerne til at støtte de fattige syerskers kamp, specielt rettede

hun en henvendelse til kommunelærerinderne, der var de bedst aflønnede

kvindelige ansatte, om at give støttebidrag.Det var tydeligt, at hendes for-

ventninger ikke var store, og de blev heller ikke skuffede. »Der gik bud til

dem [damerne] - men de kom ikke«, hedder det i en senere artikel.9 I fort-

sættelse af dette arbejde blev Nina Bang også inddraget i arbejdet med at

styrke de kvindelige fagforeninger, specielt syerskernes, bl.a. holdt hun fore-

drag på faglige kongresser.
Det lå igen i forlængelse af hendes opfattelse af det centrale i, at kvinder

havde arbejde. Det var en forudsætning for et lykkeligt samliv, at kvinderne

havde et erhverv og dermed var økonomisk uafhængige.Kvinders erhvervs-

arbejde var efter hendes vurdering en uundgåeligudvikling, men den forud-

satte, at samfundet orde en indsats for indretning af »børnehaver, lege-
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pladser, sportspladser,sløjdværksteder«for at »overtage omsorgen for bør-
nene i den tid, hvor forældrene ikke kan være om dem«.'0

Diskussionen eller snarere kritikken af kvindebevægelsenblev taget op

igen i forbindelse med beskyttelseslovgivningenfor kvinder. Det var en dis-

kussion, som ogsåblev ført i arbejderbevægelseni de kommende år. Nina

Bangs -

og Socialdemokratiets - indstilling var, at der skulle indføres en

speciel beskyttelseslovgivningfor kvinder; det var den borgerlige kvindebe-

vægelse imod, fordi en sådan ville ligestille kvinderne ikke med mændene
men f.eks. med børn og unge mennesker, der også havde en vis beskyttelse
imod ekstreme former for udbytning.

I Nina Bangs udlægningkrævede den borgerlige kvindebevægelse,at få
den samme ret som enhver mand havde, nemlig at få lov til at prøve deres
evner (med henblik på uddannelse). Hun påpegedeimidlertid, at dette også
måtte ses i et klasseperspektiv: det var ikke enhver mands/drengs ret til at få
lov til at afprøve sine evner; overklassens drenge ñk mulighed for, ogsåmod
deres evner og vilje, at gå i skole, mens arbejdsmandens sønner ikke fik det.

Samfundets grundlæggendeulighed blev ikke ophævet ved kvindekampen;
det det derfor gjaldt om at opnå var, at også arbejderkvinderne fik mulig-
hed for at organisere sig og dermed for at beskytte sig. Hun konkretiserede
dette med henvisning til undersøgelser,der påviste,at kvinder var hyppigere
og længere syge, at børnedødelighedenfaldt med love, som beskyttede den

svage arbejdskraft. Kvinderne hørte af historiske årsager til den svage ar-

bejdskraft og måtte derfor bekyttes. Barselslovgivningen, der forhindrede
kvinderne i at arbejde i 5 uger, måtte derfor følges op af en barselsforsik-

ring i lighed med sygeforsikringen. Arbejdet for dette ville tvinge kvinderne

til at organisere sig.ll
Uenigheden om dette brød ud i lys lue på den internationale socialistiske

kvindekongres i København 1910 i en diskussion om forbud mod natarbejde
for kvinder eller for såvel mænd som kvinder, hvor Nina Bang og partiet gik
ind for det første, mens en del af de faglige kvinder gik ind for det sidste.

Nina Bang udtalte sig her på partiets vegne”,og det viser noget om den stil-

ling, hun efterhånden indtog. I 1903 var hun blevet valgt til partiets hoved-

bestyrelse, og det kan kun være på baggrund af det arbejde, hun havde ud-

ført i forbindelse med kvindeproblemer. Det var i det mindste det, hoved-

parten af hendes artikler i Social-Demokraten havde handlet om. Selvom

hun også senere gik ind på kvindespørgsmåli sin journalistisk og i sin virk-

somhed for partiet som taler, fik denne sag efterhånden en mindre frem-

trædende plads i hendes arbejde.”Det var dog fortsat centralt for hende, at

der ikke eksisterede én kvindesagmen flere afhængigtaf klasseforholdene.

Hendes barns fødsel, langvarig sygdom og udgivelsesarbejdet med Øre-

sundstoldregnskaberne hindrede hende imidlertid i nogle år i at arbejde på
bladet. Fra 1903 til 1909 er der kun få signerede artikler i Social-Demokra-

ten, og desværre foreligger der først fra 1915 til 1923 en regnskabsbog over

hendes usignerede bidrag til bladet. Arbejdet med udgivelsen af Øresunds-

toldregnskaberne fik en stor plads i hendes liv, bl.a. fordi det også var en

sikker indtægtskilde.I 1906 udkom første delbind, i 1922 det andet og et tre-
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die bind posthumt i 1930 - derefter blev udgivelsen helt overtaget af Knud

Korst, der afsluttede værket i 1953.

Reformpolitik
I 1913 valgtes Nina Bang til medlem af Borgerrepræsentationeni Køben-

havn, hvor hun imidlertid kun sad i en periode. Hun deltog her i udviklin-

gen af en reformpolitik, som tog arbejdernes problemer op i kritikken af ka-

pitalismens manglende evne til at løse dem tilfredsstillende. Et eksempel er

hendes vurdering af lejeproblemet under verdenskrigen. Det private bolig-
byggeri var standset, og borgerrepræsentationenhavde ikke i tide sørget for

at sætte et kommunalt boligbyggeri igang. Hun foreslog, at opgaven blev ta-

get op, og henviste til at understøttelsen til arbejdsløsebygningshåndværke-
re kunne have været brugt i denne sammenhæng."

I et andet indlæg tog hun problemet skatteflugt op, da hun kunne påvise,
at velhavende borgere flyttede fra København til kommuner i den nordlige
omegn, for kun at opholde sig i København nogle få måneder, og på den

måde spare betydeng beløb. Hun fremhævede dette lovlige skattesnyderi
og underbyggede det i sin tale. Med sit indlæg fik hun en af de borgerlige
repræsentanter til at foreslå forhøjedegaspriser »istedetfor tvang på de ri-

ge«'5,det lykkedes hende dermed, at fremdrage endnu et eksempel på om-

fordelingspolitik til fordel for de rige. Hun formåede at fremlægge disse

problemer, så vælgerne kunne forstå klassesamfundets modsætninger,og
hvad der umiddelbart kunne gøres for at ændre dem.

Nina Bang har kun få steder givet en teoretisk begrundelse for sin politik
Hun har åbenbart ikke følt behov for at begrunde, hvad der var selvfølgeligt
for hende og partiet. Denne manglende teoretiske diskussion blev af andre

opfattet som en styrke for Socialdemokratiet.16 Men Socialdemokratisk

Ungdomsforbunds blad »Fremad« stillede i 1915 nogle af partiets hovedbe-

styrelsesmedlemmer og rigsdagsrepræsentanter spørgsmåletom, det ikke

var muligt nu efter den nye grundlovs vedtagelse at føre »en principiel soci-

alistisk politik«og spurgte ved samme lejlighed om, hvad denne politik skul-

le bestå i. Det var interessante svar, der blev offentliggjort, heriblandt også
Nina Bangs. Hun gav klart udtryk for at være tilhængeraf en reformpolitik,
der kunne forbinde reformeme med en langsigtet målsætning.»Denne po-
litik har et dobbelt formål, dels det at nedrive alle skranker for den demo-

kratiske udfoldelse, dels det at tilkæmpe arbejderklassens sociale reformer.

Men disse reformer har igen et dobbelt formål, dels det at gøre livet tåleli-

gere for den enkelte, dels det fysisk og åndeligt at styrke arbejderklassen,
således at den stadig kan gå frem til ny aktion til begrænsningaf udbytnin-
gen for endelig tilsidst at nå til udbytningens afskaffelse.«17 Hun medgav, at

, der kunne være områder, hvor kampen var mere indirekte, hvor det revolu-

tionære princip ikke stod klart for en overfladisk betragtning, men ikke de-

sto mindre fastholdt hun, at den førte politik var den rigtige. Vilkårene for

politikken kunne forandres af ydre omstændigheder,som f.eks. grundlovens
vedtagelse, men dermed var kun sagt, at den hidtidige politik kunne og

skulle fortsættes.



Som det ses, var Nina Bang i principiel overensstemmelse med Socialde-
mokratiets politikudvikling, hvad der ikke forhindrede, at hun havde en dy-
bere forståelse af dialektikken mellem reform og revolution. Det var således
ikke en fejldisposition, at hun i 1924 netop blev undervisningsminister. Net-

op her kimne hun omsætte sine opfattelser af en fremadrettet politik til vir-

kelighed i langt højere grad end som handelsminister, hvilket hun ogsåville
have været kvalificeret til pga. sin omfattende indsigt i økonomisk politik.
Her kunne hun -

og orde det - tage skridt til at få ændret kristendomsun-

dervisning til religion, få afskaffet gejstlighedens tilsynsret og erstattet den
af pædagogiskevejledere. Her var det muligt at yde en umiddelbar indsats
for arbejderklassens interesser og ikke bare administrere.

Hun stod ikke på partiets venstrefløj,ligesålidtsom Gustav Bang havde

gjort det; formentlig havde denne opdeling ingen betydning for hende: der
fandtes kun én arbejderpolitik, den socialdemokratiske, som kunne omsæt-

tes til virkelighed på forskellige måder. For hende kom det an på at foran-
dre verden. Hun stillede sig de opgaver, som kunne løses inden for de eksi-
sterende produktionsforhold.'8 Hun befandt sig derved i en tradition for so-

cialdemokratisk politik, som var blevet grundlagt før første verdenskrig, og
indarbejdede ikke i denne de politiske omvæltninger,som fulgte i kølvandet

på verdenskrigen: hverken revolutionen i Rusland eller andre udenlandske
socialdemokratiske partiers overvejelser om samarbejde med venstreborger-
lige partier. Den konsekvente reformpolitik, hun stod for, havde ikke behov
for en nyvurdering, men kunne realiseres med de gamle metoder. Det var i

overenstemmelse med partiets og den øvrige regerings politik, selvom nye

udviklinger begyndte at vise sig i regeringsperioden. Socialdemokratiets ny-

vurdering af de politiske omstændighederudviklede sig først endeligt efter

den første regeringsperiode, og det vil være en formålsløs spekulation at

gætte på,hvordan hun ville have forholdt sig til den.

Socialdemokratisk journalistik
Denne tradition var også bestemmende for hendes journalistiske arbejde.
Desværre er der en længere periode, hvor man ikke kan afgøre, hvad hun

har shevet, men at hun har skrevet bl.a. om udenrigspolitiske forhold,
fremgåraf senere artikler!9 I en anden artikel hed det om hende, at hun

»vandt helt nyt land for den socialdemokratiske journalistik«.2°Det var

møntet på hendes økonomiske artikler fra årene efter århundredskiftet,
men kunne lige så vel gælde for andre områder, som hun beskæftigede sig
med. Det var som nævnt udenrigspolitiske forhold, men hun foretog også
valganalyser, noget der åbenbart havde hendes interesse i mange år.21

Hendes artikler om udenrigspolitiske forhold under verdenskrigen gik ik-
ke altid i dybden, fordi der i flere tilfælde kun var tale om aktuel journali-
stisk bestillingsarbejde. Men hvor hun havde mulighed for det, gik hun bag
om begivenhederne til sagens kerne, blotlagde de egentlige årsagertil de
kendte politiske handlinger og vurderede disse handlinger ud fra arbejder-
klassens interesser. »Hun gennemskuede de politiske stridigheder og så til-
bunds i samfundet, hvis økonomiske kræfter og interessemodsætningervar
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afgørende også for inden- og udenrigspolitiken.«22Det gjorde hun ud fra en

materialistisk-dialektisk grundholdning, som lå inden for Socialdemokratiets

traditionelle politikforståelse.Hun udbyggede denne og overførte den til

udenrigspolitiske forhold, et område hvor Social-Demokraten tidligere -til

trods for partiets udprægede internationalisme og Borgbjergs interesse -

havde stået svagt. I forskellige artikler i anledning af hendes 60-års-dagog i

nekrologer blev dette da ogsåfremhævet.
Denne indsats blev sidenhen udbygget i hendes internationale arbejde for

partiet. Efter at Stauning var blevet minister og ville fortsætte på denne

post, blev han tvunget til at trække sig ud af arbejdet for den internationale

socialdemokratiske fredskonferenoen i Stockholm i 1917. Nina Bang overtog
derfor en stor del af hans arbejde i denne sammenhæng,ligesom hun også
senere var en af partiets repræsentanter på de internationale socialistiske

kongresser i Geneve 1920 og Hamborg 1923. Denne indsats - in casu hendes

tale på det ungarske socialdemokratis kongres 1922 - orde indtryk på
udenlandske partifæller.23Det kom under hendes tale til et sammenstød

med det autoritære regimes politi, da hun hyldede en myrdet ungarsk soci-

aldemokrat. Politiet afstod fra at opløse kongressen pga. den internationale

opbakning den havde; Nina Bang skrev senere et par artikler om kongres-
sen og den indenrigspolitiske udvikling i Ungarn, for at skabe et internatio-

nalt pres mod det autoritære styre."

'Iboretisk arbejde
Den intemationalistiske interesse forbandt sig med hendes teoretiske inter-

esse. Det er nævnt ovenfor, at hun henvendte sig til Karl Kautsky i 1899.

Det gjorde hun igen i 1920, men nu ud fra en anden position. Dels kunne

hun meddele ham, at hun læste korrekturen på hans »Kommunisme og ter-

rorisme« og dels, at han ville blive inviteret til at holde forelæsninger på
Københavns universitet i 1921. I en ny oprettet statslig videnskabsfond hav-

de hun fået gennemtrumfet, at man derfra inviterede Kautsky til at holde

forelæsninger om den marxistiske historieopfattelse. Kautskys position i

marxismen stemte godt overens med hendes egen vurdering, og hun forsøg-
te at hjælpe ham økonomisk, for at give ham mulighed for at videreudvikle

sine teoretiske studier. Partiledelsen delte hendes opfattelse, og i 1923 op-
rettedes officielt en fond til fremme af videnskabeligt socialistisk arbejde
med opbakning af flere socialdemokratiske partier. Fonden var udelukken-

de oprettet til beneñce for Kautsky og kom op på små 15 000 kr., som Kaut-

sky fik udbetalt i løbet af 1923-2⁄1'.25

»Der er næppe nogen partifælle for tiden, som ejer større indsigt i den

marx'ske historieopfattelse og socialøkonomi end fru Nina Bang«,26Denne

vurdering frk Nina Bang på højdepunktet af sit arbejde med udbredelsen af

kendskabet til marxismen. Hun havde i 1900 oversat »Lønarbejde og kapi-
tal« af Marx”, i 1918 havde hun udgivet skriftet »Karl Marx. Hans Liv og vir-

ke«, hvor hun havde skrevet om Marx og Peter Zoffrnannn og C.V. Brams-

næs om »Kapitalens«økonomiske system. Det forholdsvis beskedne skrift

(96 5.) var en klar fremstilling af Socialdemokratiets Marx-forståelse og var
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samtidig en indføring i de anførte emner. Om hun også oversatte den nye

udgave af Manifestet, der kom i samme anledning - 100-årsdagenfor Marx

fødsel - er uvist, i det mindste kom der en bedre oversættelse end den gam-'
le fra 1884. Nina Bang holdt festtalen ved partiets mindefest den 6. maj 1918

og den 5., 16. og 17. maj tryktes flere artikler og talen i Social-Demokraten. I
1918 skrev hun endvidere artikler om Marx til »Tilskueren« og til »Arbejde-
rens almanak«.

Den 28. nov. 1920 trykte Social-Demokraten en stor artikel af hende om

Engels i anledning af hans 100-års-dag.Da Socialdemokratiet på Færøerne i
1927 begyndte at udgive sin egen avis, Førøya Social-Demokrat, skrev hun
til avisens første nummer en kronik om Karl Marx. Hun sluttede kronikken
med et citat: »Arbejderklassens frigørelse må være arbejderklassens eget
vær «, og det var for hende ikke nogen tom floskel. Det fremgårmed al øn-

skelig tydelighed af en af hendes tidlige artikler, en mindeartikel om W11-
helm Liebknecht i Tilskueren i 1900. Hun fulgte i denne den tyske arbejder-
bevægelsesopståen,og hun beskrev præcist, hvorfor denne proces forløb,
som den gjorde, og ikke kunne foregåvæsentlig anderledes, fordi »proleta-
riatet selv« måtte danne sine organisationer. Det er en bemærkelsesværdig
opfattelse af marxismen, hun giver udtryk for, og den viser, at hun stod

langt fra det, hun ofte er blevet bebrejdet, nemlig at hun var en »troende te-

oretiker«.28 Det fremgårogså senere i samme artikel, hvor hun om sammen-

slutningen mellem de to retninger i den tyske arbejderbevægelsehar en op-
fattelse, der klart afviger fra Mari, og tilsluttede sig Liebknechts vurdering
af sammenslutningen mulighed, fordi den »udtryktedet trin, hvortil den ty-
ske arbejderklasse den gang var nået, og mere kunne den ikke udtrykke«,29

Det betød ikke, at hun ikke havde fast grund under fødderne. Hun var

marxist og arbejdede »på det ene, som er alt, den økonomiske frigørelse.
Det øvrigefølgerderefter«.30 Denne vurdering af hovedmodsætningenmed-

førte, at hun undervurderede bimodsætninger,hvilket tydeligst kom til ud-

tryk i kvindespørgsmålet.Hun så klart, at arbejderkvinderne var undertrykt
som del af arbejderklassen, og insisterede på, at deres ligeberettigelse ville

opnåsved den økonomiske frigørelse.Hun arbejdede på at få arbejderkvin-
derne til at indse det, og mente i 1924, at »denne forståelse er de ogsånået
til for en stor del«. Det medførte, at hun nedprioriterede kvindespørgsmålet
som sådant, og hun var dermed i god overensstemmelse med Socialdemo-

kratiet. Socialdemokratiet anerkendte kun den politiske og faglige kamp og

gik kun sent med til at anerkende andre former for klassekampen som f.eks.

kooperationen, ungdomsbevægelsenog, som i dette tilfælde, en selvstændig
arbejderkvindebevægelseuden for de faglige organisationer. Dermed kom

hun også i modsætningsforholdtil andre kvinder i arbejderbevægelsen,hvil-
ket hændelsesforløbet på den internationale kvindekongres 1910 viste. Hun

opgav dermed på dette punkt sin dialektiske forståelse og negligerede, hvad

Engels havde skrevet i forskellige sammenhænge,at økonomien kun »i sid-
ste instans« er det bestemmende element.
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Politikere har altid

været et yndet of-

fer for karikatur-

tegnere. Kvinder,
der vovede sig ind

på den politiske
arena, fik i måske

endnu højregrad
end deres mandli-

ge kolleger, kærlig-
heden at føle.

Nina Bangs position
Nina Bang lod sig bruge af partiet i dette spørgsmål,men det var i fuld

overensstemmelse med hendes egen overbevisning. Hun tilhørte, som an-

ført, ikke på noget tidspunkt en opposition i partiet, der var ingen konflikt

mellem hende og partiledelsen. Der findes ingen sager fra hendes tid i ho-

vedbestyrelsen, hvor hun sad fra 1903, der lader formode, at hun på noget
centralt punkt havde en anden opfattelse end det øvrigeparti. Det skyldtes
ikke, at hun ikke havde nogle meninger, tværtimod, men hun kunne give
udtryk for og få sine overvejelser akoepteret i partiet.

Det gjorde det ogsåmuligt for partiet at bruge hende på fremtrædende

poster som borgerrepræsentant fra 1913-1917, som landstingsmedlem fra

1918-1928 og som minister fra 1924. Hun fik der en post, der måtte stemme

overens med hendes politiske vurderinger; hun kom ikke med i ministeriet,
fordi hun var kvinde, men Stauning 0g partiet har sikkert valgt at overgive
hende en ministerpost for at fremme kvindeemancipationen på længere

'

sigt. Det har sandsynligvis heller ikke været fremmed for hende. Men hun

var desuden - hvilket den fremtrædende liberale historiker Aage Friis

stærkt fremhævede - meget velkvalificeret som undervisningsminister i

modsætning til mange tidligere undervisningsministre.31
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Manuskriptet blev ikke udgivet, men foreliggerpåABA. Eva Høyer fra gruppen har været
så venlig at stille mig sit materiale fra det store arbejde gruppen havde udført til rådighed.
Det indeholder bl.a. oplysninger om Nina Bangs omfattende journalistiske virksomhed for

Social-Demokraten og henvisninger til hendes taler i Borgerrepræsentationen,Landstin-

get etc. Foruden alt andet er det væsentligtforarbejde til en Nina Bang bibliograñ.
Emil W1inblad til Nina Bang 6. okt. 1916, i Nina Bangs arkiv, ABA. Arkivet er meget lille,
det består hovedsagelig af avisudklip og enkelte manuskripter. Wiinblads brev fra 1916 og
et tilsvarende fra 1926 er blandt de ganske få breve, hun har opbevaret. I dette og de kom-
mende citater er retskrivningen moderniseret.

Piccoloen, i: Social-Demokraten 19. maj 1898. Smlg. Nina Bang: Hvorledes jeg blev Jour-
nalist? i: Journalisten. Udg af Københavns Journalistforbund 9. årg.1913 nr. 6 s. 33-35.
Se feks. Social-Demokraten 14. april 1903 Pengeverdenen - Greens danske fonds og akti-
er; Social-Demokraten 6. sept. 1905 Kampen mellem byens banker - Byggelån;Social-De-
mokraten %. april til 6. maj 1909 serien Alberti og Privatbanken i 8 dele; Social-Demoka-
ten 30. nov. 1922 Fru Nina Bangs kamp mod aktiekapitalen.
»Kvindesagen«i: Social-Demokraten 23. sept. 1899.?
Til kvinderne! i: Social-Demokraten Lmaj 1899; se ogsåOpdragelse i: Social-Demokraten
20. april 1899 og Hvorledes skal vi leve i fremtidsstaten? i: Social-Demokraten 7. maj 1899.
Brev fra Nina Bang til Karl Kautsky den 30. okt. 1899 i Karl Kautskys arkiv i IISG Amster-

dam, fotokopi i Nina Bangs arkiv. Et svar fra Kautsky kendes ikke.

Eduard Bernstein (udg.): Der soziale Gedanke. Leitsätze aus den Schriften der Begriinder
des Sozialismus, Berlin 1908 s. 27.

Se Kvindernes møde påEnghavevej, i: Social-Demokraten 19. juli 1899.

»Kvindesagen«i: Social-Demokraten 23. sept. 1899.

Den fattige kvinde, i: Social-Demokraten 24. sept. 1900; se også f.eks. Kvindeerhvervet -

Retten til arbejde, i: Social-Demokraten 18. febr. 1900; Børnehaven, i: Social-Demokraten
30. aug. 1900.

Se bl.a. Socialdemokratiet og beskyttelsen af de kvindelige arbejdere, i: Social-Demokra-
ten 9. febr. 1900, »Kvindesagen«endnu en gang, i: Social-Demokraten 28. sept. 1899; De 5

uger og den frugtsommelige kvinde, i: Social-Demolcraten 3. febr. 1900; De 5 uger, i: Soci-
al-Demolcraten 8. febr. 1900.

Se Christ] VVickert: Kvinder, valgret og fred. Omkring den internationale socialistiske kvin-

dekonference i København 1910, i: Arbejderhistorie 29, 1987 s. 14-28, her s. 19 f.

Da hun blev præsenteret i Social-Demokraten (26. febr. 1913)ved kommunevalget i 1913,
bemærkede avisen bl.a., at hun til trods for andet arbejde havde stillet sig til tjeneste for

partiet, særlig til agitationen blandt kvinderne, hvor hun havde evner som få.

Iüddoüm»1ñ§cæm«bmdehmiäme18990gmwbhoemhh4mulderidennemnm-
hæng.Selv om hun ogsåsenere skrev i »'I'ilskueren« var det ikke mere om kvindespør§mål
Kommunen, i: Social-Demokraten 11. juni 1915. Se ogsåSocial-Demokraten 3. dec. 1915.

Byens Budget, i: Social-Demokraten 24. nov. 1915.

FJ. Borgbjerg gengav i Politiken den 6. okt. 1926 en udtalelse af det østrigskepartis for-

mand, Victor Adler, på den internationale socialistiske kongres i København 1910 »I er

lykkelige, i danske socialdemokrater, for i har hverken jøder, akademikere eller marxis-

ter«. Han fremførte dermed den overvejelse, at det var disse grupper, der var bærere af

den teoretiske diskussion i arbejderbevægelsen.Borgbjerg karakteriserede det med rette

som en åndrighed.
Et par spørgsmål,i: Fremad 9. årg.1915-16 nr. 10, 4. sept. 1915 s. 2.

Smlg indstregningerne i »Der soziale Gedanke« a.a. s. 7 og 2 f. Det er vidtgåendeslut-

ninger ud fra et par streger, men'denne vurdering synes at stemme overens med hendes

holdning iøvrigt.En endelig vurdering må vente til en mere omfattende undersøgelseaf
hendes liv kan skrives.

Se feks. Serbeme og albaneme, i: Social-Demokraten 23. dec. 1915. I denne artikel gør
Nina Bang opmærksom på, at Social-Demokraten allerede i 1909 havde skrevet udførligt
om Serbien, »om de serbiske svin og serbiske svedsker«. Af bla. Borgbjergs artikler om

hende fremgårdet, at hun havde skrevet disse artikler.



20.

21.
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29.

31.

Eifåüä

25 år ivort blads tjeneste, i: Socialdemokraten 18. maj 1923.

Se f.eks. Italien. Efter valgene, i: Social-Demokraten 10. juni 1900 med en vurdering af,
hvor det italienske socialdemokrati havde fået sine stemmer, hvad der var årsagtil den ge-

ografiske fordeling af stemmerne og hvilke mulige udviklinger, der ville komme. Både i

1909 og 1913 analyserede hun kommunalvalgene med henblik på kvindernes valgdeltagelse,
se Social-Demokraten 13. dec. 1909, Fru Bang om kvinder og politik og brev til ukendt den

15. maj 1913 i Nina Bangs arkiv. I 1924 underkastede hun Labours valgsejre i 1922 og 1923

en bemærkelsesværdiganalyse, Das Gebiet der englischen Arbeiterpartei, i: Die Gesell-

schaft, 1. årg.1924 nr. 2, s. 194-198.

Således EJ. Borgbjerg i mindetalen for hende på Iandskontrahentmødet, i: Social-Demo-

kraten 26. marts 1928.

Se bl.a. nekrologen i Vorwärts, Berlin, 26. marts 1928 og Das Volk, Olten, Schweiz, 13.

april 1928.

Den ungarske partikongres i juledagene, i: Social-Demokraten 14. jan. 1923 og En barba-

risk socialistlov i Ungarn, i: Social-Demokraten 29. jan. 1923.

Se Dörte Putensen: Der »Kautskyfonds«der dänischen Sozialdemokratie, i: Werner Ko-

walski (udg.): Karl Kautsky. Referate und Beiträge der halleschen Konferenz anlässlich

des 50. deestages, Ha]le(Saale), 1990 s. 217-222.

Vore nye landstingsmænd.Nina Bang, i: Social-Demokraten 14. maj 1918.

Slcriftet var allerede i 1893 udkommet i Social-Demokraten, det bør undersøges om de to

oversættelser er identiske. I givet fald daterer Nina Bangs medarbejde ved avisen fra 1893,
hvad der ville være noget nyt.
Således Svend Thorsen: En tragisk skæbne. »Vor frue af Danmark« i Undervisningsmini-
steriet, i: Politiken 6. okt. 1966.

Liebknecht, i: Tilskueren, 1900 s. 713-730, her s. 724.

Interview i Berlingke Tidende 27. april 1924, »Danmarks første kvindelige minister«.

Aage Friis: Fru Nina Bang og universitetet, i: Politiken 6. okt. 1926.

Abstract Callesen, Gerd: Nina Bang 1866 - 1928. Arbejderhistorie 37

(1991).

125 Jahre nach ihrer Geburt hat Nina Bang, der erste weibliche Mi-

nister der Welt, noch keine Biographie. Im Artikel wird untersucht,
wie Nina Bang die Stellqu in der Sozialdemokratie erreichte, die

es natürlich machte, dass sie 1924 zur Unterrichtsministerin ernannt

wurde. Daher wird ihre Ausarbeitung der Frauenpolitik der Partei

um die Jahrhundertwende, ihre Reformpolitik, ihr materialistisch-

dialektischer Journalismus und ihre theoretische Arbeit untersucht.

Sie befand sich in der ganzen Periode vom Eintritt in die Partei En-

de 1898 bis zu ihrem 'Ibd 1928 in keinem grundsätzlichenWider-

spruch zum sozialdemokratischen Politikverständnis, konnte es im

Gegenteil mit prägen.



Anna-Birte Ravn

Kvindehistorie, kønshistorie, totalitetshistorie

Ved SFAH's jubilæumseminari december 1990 holdt forfat-
teren et oplæg,som var en status over det, man i1970'eme

kaldte Senere beskæftigedeman sig med rela-

tionememellem mændogkvinder,menderefterbvsesheren
integreringaf kvinders historie i al historieforslming.

Da jeg gik i gang med at forberede mit oplæg, slog det mig, at overskriften,
som jeg ikke selv har foreslået, er meget velvalgt som en overordnet karak-

teristik af den kvindehistoriske forskning i de omkringliggende tiår.
Mens 1970,ernes forskning lagde vægt på kvinders historie, er kønnet -

d.v.s. relationerne mellem kvinder og mænd
- blevet stadig mere centralt i

1980'emes kvindehistoriske analyser, og mit håb er, at 1990'erne må blive

det tiår, da totalitetshistorien - forstået som en historieforskning, hvor køn er

integreret, uanset om emnet er familien, organisationerne eller udenrigspo-
litikken - bliver dominerende.

Der er ganske vist langt igen her ved indgangen til 1990'erne. Bind 11 af

Gyldendals og Politikens Danmarkshistorie er netop udkommet. Bindet er

skrevet af Kristian Hvidt og bærer titlen »Det folkelige gennembrud og dets

mænd. 1850-19001. Bogen blev anmeldt i Information af Bernard Eric Jen-

senz, som bemærker, at titlen er en provokation, når man tænker på, at det

netop er i denne periode, kvindebevægelsenbegynder at gøre sig gældende.
Kvinder er ikke helt fraværende i bogen. Et kapitel handler om »Den bedre

halvdel« (kærlighed,erotik og ægteskab,prostitution og uægte børn).Men

det er et vedhæng.Kvindehistorien er ikke integreret.
Anmelderen er dog næsten lige så provokerende, når han mener, at kvin-

dehistorien kunne være integreret bedre, hvis Hvidt havde lagt mere vægt

på »samfundets socio-kulturelle reproduktionsprooesser«(især folkeskolen

og folkekirken). Det er sikkert rigtigt, men hvorfor skal kvinde- og kønshi-
storien forvises til social- og kulturhistorien? Hvorfor skal den ikke integre-
res i samfundets økonomisk-politiskeproduktionsprocesser?

Det bliver mere og mere klart, at man ikke kan skrive hverken den øko-
nomiske eller den politiske historie uden at inddrage kvinder og køn. Og
det gælder, uanset om kvinder er til stede eller ej i de institutioner og sam-

menhænge,som undersøges.
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Jeg har skrevet om arbejderkvindeforskningen i 1980'erne i SFAH's 20-års

jubilæumsskn'ft»Fremad - ad nye veje. Nogen af jer har måske læst det,
andre ikke (men det kan I altid gøre).Her vil jeg koncentrere mig om den

teoretisk-metodiske udvikling, og jeg vil hæfte mig ved fire vigtige nyudvik-
linger i 80'ernes (arbejder)kvindeforskning:

1. En videnskabelig underbygning af kvindebevægelsensparole »Det pri-
vate er politisk«.

2. Et skift i fokus fra kvinder til køn.

3. Et begyndende opgør med egne begreber og teorier, eksempliñceretved

debatten om forskelle mellem kvinder.

4. En begyndende insisteren på, at historien må skrives om i lyset af kvin-

de- og kønshistoriens resultater.

»Det private er politisk«
Mens 1970'ernes undersøgelser især havde beskæftiget sig med kvinder i

produktionen, blev vægten i 80'erne i højere grad lagt på reproduktionen,
på kvindearbejdet i familien og i det hele taget på »det private«.

Det var en logisk følge af, at mange af 70'ernes studier konkluderede, at

kvinders stilling i produktionen og (manglende) deltagelse i faglig og poli-
tisk aktivitet måtte ses i lyset af deres ansvar for reproduktionen.

Reproduktions- eller privatsfærestudierne er blevet kritiseret for at være

rent beskrivende og apolitiske. Og denne karakteristik gælder for nogle,
men bestemt ikke for dem alle.

SFAH udgav omkring 1980 Kirsten Geertsens to bøger om arbejderkvin-
der i mellemkrigstidens Danmark (191439)4. Kirsten Geertsen lavede en

gennemført analyse af husarbejdet ud fra den Marx'ske værditeori, - men

det var for stærk kost for det kapitallogisk dominerede marxistiske histori-

kermiljø i Danmark. Bøgerne blev stort set tiet ihjel.
Med skam at melde blev bøgerne også stort set tiet ihjel blandt kvindehi-

storikere. De burde være udgivet på et af de store udenlandske forlag. I

hvert fald var de helt på højde med (måskelidt foran) den internationale
debat på dette tidspunkt. Og de var ikke bare teoretisk nyskabende, men

også en guldgrube empirisk. Det sidste er de stadig!
Bente Rosenbecks og Tinne Vammens bøger fra slutningen af 80'erne gi-

ver hver på deres måde et centralt bidrag til analysen af det private som po-
litisk.

I »Kvindekøn Den moderne kvindeligheds historie 1880-1980«5 ser Bente

Rosenbeck problemstillingen i et »top-down«-perspektiv.Hun viser, hvor-

dan kvindekønnet, kvindeligheden, ændrer sig med det moderne kapitalisti-
ske samfund og lønarbejdet.Kvinder defineres primært som mødre og hus-

mødre -

og ikke som f.eks. arbejdere. Den nye definition eller konstruktion

af kvindeligheden underbygges videnskabeligt, og den materialiseres på
utallige måder politisk (befolkningspolitik, uddannelsespolitik mv.) og kul-

turelt (klædedragt,legetøj,boligindretning o.s.v.).
Tinne Vammen anlægger derimod et »bottom-up«-perspektivi sin bog
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med titlen »Rent og urent. Hovedstadens piger og fruer 1880-1920«6. Hun

undersøger de daglige relationer i en herskabsfamilie og viser, hvordan dis-

se relationer skaber og genskaber sociale hierarkier - både køns- og klasse-

mæssigt,med konsekvenser for bl.a. den faglige og politiske aktivitet.

Fra kvinder til køn

1970,ernes undersøgelser handlede om kvinder, gerne kvindelige lønarbej-
dere i industrien. Mænd var kun usynligt til stede - som normen. Det impli-
citte formål med analyserne var at vise, at kvinder ogsåvar arbejdere, kvin-

der blev også udbyttet af kapitalen, endda i ekstrem grad. Det var klasse-

kampen, det gjaldt.
Det har ændret sig i 1980'erne, hvor kønskampen- relationerne mellem

kvinder og mænd
- er blevet mere dominerende. Årsagerneer flere.

For det første havde det vist sig vanskeligt at forklare kvindeundertryk-
kelsen ud fra den marxistiske teori. Marxismen gav ingen selvstændigplat-
form for kvindekampen. Dette blev udtrykt klarest af den amerikanske øko-
nomiske historiker Heidi Hartmann i en artikel fra 19817,hvis hovedbudskab

var, at ægteskabetmellem marxisme og feminisme er ulykkeligt. Det funge-
rer ligesom forholdet mellem ægtefællerne i den engelske common law:

marxisme og feminisme er ét -

og den ene er marxismen. Heidi Hartmanns

konklusion var, at ægteskabetmåtte genskabes på et sundere grundlag, el-

lers var skilsmisse den eneste udvej. Dette budskab gik direkte ind i de teo-

retiske frustrationer, mange kvindehistorikere var havnet i på dette tids-

punkt.
For det andet blev den marxistiske historieforskning i 1980'erne generelt

mere empirisk orienteret. Det gælder også for forskningen i arbejderkvin-
ders historie. Og i det empiriske materiale springer konflikter mellem kvin-

der og mænd ofte i øjnene.De er vanskelige at komme udenom. 7

Endelig var den aktuelle kvindepolitiske udvikling ikke uden betydning. I

midten af 80,erne lanceredes »kvinder-i-mandefag«-strategiensom løsnin-

gen på kvindeproblemerne på arbejdsmarkedet: den høje arbejdsløshed,
den manglende ligeløn m.v. Strategien blev gjort til genstand for videnska-

belige undersøgelser,b1.a. inden for det nordiske BRYT-projekts. En hoved-

konklusion fra disse undersøgelserer, at køn har selvstændigbetydning for

arbejdskraftens opdeling på erhverv, fag og arbejdsfunktioner.
Implicit eller eksplicit har arbejderkvindeforskningen i 803erne været in-

spireret af E. P. Thompson, både ved at opprioritere historiens aktører i for-

hold til de samfimdsmæssigestrukturer (kvinder og mænd er historiens agen-

ter, ikke kun dens »ofre«),og ved at insistere på,at kvinder må analyseres i re-

lation til mænd (ægtemænd,arbejdskøbere,kolleger o.s.v.).»Man fødes ikke
som kvinde, man bliver det«. Køn er ikke noget én gang for alle givet. Køn
er en social konstruktion, og kvinder »konstrueres« i forhold til mænd.

Det store fremskridt i den forståelse, mener jeg, er, at der kommer et dy-
namisk element ind i analysen, og at den forener det økonomisk-sociale-
kulturelle med det At skrive kvindehistorie bliver en meningsfuld
politisk aktivitet.
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Niels Finn Christiansen hævder i sit indlæg i »Fremad -ad nye veje«9,at

1980'erne har været et anti-teoretisk årti. Det er jeg ikke enig i. For det før-

ste har arbejderkvindeforskningen været præget af en livlig debat om patri-
arkatsteori, og denne debat har været frugtbar, selv om den ikke har resul-

teret i nogen ny »grandtheory«.For det andet har den empirisk orienterede

forskning været vigtig for udviklingen af nye teoriansatser.

Forskelle mellem kvinder

Arbejderkvinderforskningen har vel altid betonet, at der er forskel på arbej-
derkvinder og især borgerskabets kvinder, at de har forskellige vilkår, erfa-

ringer og interesser. Empirisk kan man imidlertid konstatere, at der histo-

risk har været samarbejdet mellem kvinder på tværs af klasser - og også
uden et direkte samarbejde: at der har været en forbløffende parallel udvik-

ling i holdningen til kvinde- og kønsspørgsmåletgennem de sidste 100 år.

Det nye i 1980'ernes forskning er ikke betoningen af forskelle mellem ar-

bejderkvinder og kvinder fra andre sociale lag, men derimod af forskelle

mellem arbejderkVinderindbyrdes.
Spørgsmåletom forskelle mellem kvinder er et politisk ømfindtligtområ-

de: Hvis der er så store forskelle mellem kvinder, hvad er så det fælles

grundlag for kønskampen?Viser disse forskelle og modsætningerikke net-

op, at det er klassekamp, det gælder?Eller værre endnu: At alt er lige godt
-og dermed lige-gyldigt? Ender vi ikke i en rent beskrivende apolitisk analy-
se?

Tværtimod, vil jeg sige. For det første ligger det fælles grundlag for køns-

kampen ikke i kvinders forskellige vilkår og erfaringer, men derimod i kvin-

ders forbavsende ensartede relationer til mænd, i kønsrelationeme. Og for

det andet: Netop det at insistere på, at der er forskelle mellem kvinder, er i

sig selv en vigtig politisk pointe. Sagt på en anden måde: Påstanden om, at

alle kvinder er ens (eller i hvert fald bør være det, hvis de vil gøre sig for-

tjent til betegnelsen »rigtigekvinder«),er historisk blevet brugt til at for-

stærke og legitimere kvindeundertrykkelsen.
Den konkrete anledning til den aktuelle debat blandt kvindehistorikere

om betydningen af at betone forskelle mellem kvinder er en retssag, der

blev ført i USA. i perioden 1979-86. Sagen var anlagt af Equal Employ-
ment Opportunities Commission (EEOC) mod U.S.A.'s største private ar-

bejdsgiver for kvinder, varehuskæden Sears, Roebuck and Company (Se-
ars), for kønsdiskrimination i ansættelsespolitikken”.EEOC tabte sagen, og

hovedpointen i domstolens afgørelsen er, at det blev betragtet som selv-

modsigende og utroværdigt at hævde både, at der er forskelle mellem kvin-

der og mænd, og at der er forskelle mellem kvinder indbyrdes. Hvis kvinder

og mænd er forskellige, må kvinder være ens, lød dommen -

og det blev ho-

vedargumentet for at bevare de sociale uligheder mellem kønnene.

To kvindehistorikere var indkaldt som ekspertvidner i sagen, og mange

har efterfølgendebehandlet den, bl.a Joan W. Scott, som i en allerede klas-

sisk artikel fra 198811 bruger Scars-sagen til et opgør med kvindeforskningens
hidtidige analyser af kvindebevægelsensmål og midler.
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Analyserne har fremstillet kvindebevægelsenshistorie som en stadig
vekslen mellem en ligheds- og en særarts-/forskellighedsmålsætningmener

Joan Scott. Og det har hun ret i. Jeg har selv gjort det12 meget inspireret af

den svenske kvindehistoriker Yvonne Hirdmans skildring af både den bor-

gerlige og den socialistiske kvindebevægelsei Sverige med udgangspunkt i

lighed-særart dikotomien”. Ifølge Yvonne Hirdman opgav den »gamle«
kvindebevægelsesin oprindeng lighedsmålsætningallerede omkring år-
hundredskiftet pågrund af modstand fra mænd.

Joan Scotfs hovedpointer er for det første, at modsætningenmellem lig-
hed og særart/forskelligheder falsk. Modsætningentil lighed er ulighed, og
modsætningentil særart/forskelligheder enshed. Det er meningsløstat gøre
enshed til en betingelse for lighed. Lighed er hovedkravet, uanset om kvin-
der er i de samme samfundsmæssigepositioner som mænd eller i forskelli-

ge positioner.
For det andet, at modsætningenlighed-særart/forskellighedgør forskel-

ligheden til en væsensforskel mellem kvinder og mænd. Denne modsætning
skaber en falsk enshed mellem kvinder (henholdsvis mænd) indbyrdes.
Budskabet er, at hvis du vil være en »rigtigkvinde«,må du være anderledes
end en mand, du må være ligesom de andre kvinder. Med andre ord: Der
er ikke plads til forskelle mellem kvinder. Bl.a. er der ikke plads til, at nogle
kvinder kan være i de samme positioner, f.eks. i de samme arbejdsfunktio-
ner, som mænd.

Det var denne tankegang, der lå bag dommen i Scars-sagen. Og Joan

Scott mener, at kvindeforskningen har bidraget til at styrke den ved at tage
modsætningenlighed-særart/forskellighedfor pålydende.Til forskel fra for-

tidens kvinder, der havde et meget mere nuanceret syn på deres egen mål-

sætning.
Et eksempel fra mit eget projekt14viser imidlertid, at modsætningen ikke

er »opfundet«af vore dages kvindeforskere. Den er indgåetmed betydelig
vægt i fortidens diskussioner af forholdet mellem kønnene.

Eksemplet er hentet fra debatten om arbejderbeskyttelseslovgivning, spe-
cielt om et særligtnatarbejdsforbud for kvinder inden for 2. Internationale.

Denne debat blev ført i Danmark fra omkring århundredskiftet og frem til

midten af 1930'erne. Den var særlig intens i årene omkring vedtagelsen af

Fabrikslovene af 1901 og 1913.

Natarbejdsforbudet for kvinder støttedes af Socialdemokratiet med Nina

Bang i spidsen og af De samvirkende Fagforbund. Det blev endvidere bak-

ket op af repræsentanter for den økonomiske videnskab. Hovedargumen-
terne var følgende:

For det første, at kvinder var en svagere arbejdskraft end mænd, både fy-
sisk og socialt (m.h.t. uddannelse og organisering). Kvinder var ikke i stand
til at beskytte sig selv, derfor måtte staten træde til. For det andet, at frihe-
den til at udføre natarbejde kun var en frihed til at lade sig ekstra-udbytte.
Der var tale om et klassespørgsmål.0g endelig, at selv om nogle kvinder ik-

ke var svage, så burde disse kvinder være solidariske med deres medsøstre.
Kvinder burde med andre ord være solidariske med hinanden.
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Bag denne argumentation ligger en vigtig uudtalt præmis,nemlig at kvin-

der og mænd bør have forskelligt arbejde.
Imod et natarbejdsforbud for kvinder talte tre kvindeorganisationer,

nemlig Dansk Kvindesamftmd, Dansk 'Iypografforbunds kvindelige Afde-

ling og Kvindeligt Arbejderforbund. Deres hovedargumenter var for det

første, at kvinder er forskellige! Nogle er stærke og andre er svage
- akku-

rat ligesom mænd. Og ligesom mændene havde organiseret sig for at over-

komme deres indbyrdes konkurrence og udstødningenaf de svage, så måtte

midlet til at overkomme nogle kvinders svaghed være uddannelse, organise-
ring -

og ligeløn.
For det andet hævdede de tre kvindeorganisationer, at der ikke var tale

om nogen ekstra-udbytning af de natarbejdende kvinder - tværtimod. Sam-

menlignet med andet kvindearbejde var natarbejdet vellønnet, velorganise-
ret og velreguleret (bl.a. m.h.t. arbejdstid). Og hvis natarbejdsforbudet blev

vedtaget, var det mest sandsynlige alternativ for de kvinder, der blev berørt,

hjemmearbejde, som var alt andet end vellønnet, velorganiseret og velregu-
leret. Der var tale om, at mændene ville beholde de bedste jobs for sig selv,
med andre ord ikke primært et klasse-, men et kønsspørgsmål.

Endelig mente kvindeorganisationeme, at solidariteten burde gælde alle, bå-
de kvinder og mænd. Et eventuelt natarbejdsforbud måtte omfatte begge køn.
Præmissen bag denne argumentation var tydeligvis, at kvinder og mænd

kunne have det samme arbejde. Det blev også sagt direkte i debatten. Det

var ønskeligt,at kvinder og mænd havde det samme arbejde, fordi der hav-

de vist sig en klar tendens til, at rene kvindearbejdsområdervar dårligtløn-
nede og præget af elendige arbejdsforhold.

Min hovedpointe er, at mens de tre kvindeorganisationer argumenterer
med udgangspunkt i kønnenes fælles vilkår og interesser og kvinders (såvel
som mænds) indbyrdes forskellighed, så bidrager Socialdemokratiet og DsF

med denne debat til at skabe en væsensforskel mellem kønnene og en ens-

liggørelseaf kvinder, der ikke var der i forvejen.
Natarbejdsforbudet for kvinder blev aldrig vedtaget i Danmark. Det kom

ikke til at indgåhverken i 1901- eller 1913-loven eller i senere lovgivning på
området. Hvor det skete -

og det var tilfældet i de fleste lande i Vesten - bi-

drog det til at holde kvinder ude fra vellønnede, velorganiserede og velregu-
lerede jobs.

Men selv om det ikke skete i Danmark, er det sandsynligt, at selve debat-

ten bidrogtil at skabe det kønsopdeltearbejdsmarked, vi stadig har i dag.
Debatten i sig selv havde en betydning, der gik langt ud over det, sagen

konkret drejede sig om. I betragtning af, at kun ca. 300 kvinder var beskæf-

tiget i natarbejde omkring århundredskiftet (omkring 1910 ca. 1200),var de-

batten forbavsende voldsom. Den handlede ikke om de konkrete kvinder,
men derimod om, hvilken betydning køn skulle have i det nye samfund. Det

var bl.a. i denne debat, kvinder blev »konstrueret« som forskellige fra

mænd og indbyrdes ens - som mødre og husmødre og ikke som arbejdere.
Og selv om de tre kvindeorganisationer vandt kampen om loven, tror jeg,

det var Socialdemokratiet og DsF, der vandt kampen om bevidstheden.
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Historien må skrives om

En af de kvindehistorikere, der eksplicit vedkender sig sin store gæld til E.

P. Thompson, er Joan W. Scott. Alligevel har hun været så frejdig at mene,

at hans »The Making of the Engl'mhWorking-Class«trænger til en revi-
sion”. De aktører, han sætter i fokus i sin analyse, er mænd -

og nogen gan-
ske bestemte mænd - nemlig de mænd, der kom til at dominere den engel-
ske arbejderbevægelsesudvikling.

Det er sejrherrernes historie, mener Joan Scott, og den bør revideres,
bl.a. fordi den til trods for alle gode intentioner implicit postulerer en énty-
dig sammenhæng mellem materielle vilkår, interesser og politisk handling.
Og den éntydighedeksisterer ikke.

I enhver historisk situation vil der være forskellige mulige tollminger af

situationen. Det er ikke sådan, at der kun er én rigtig tolkning, og at alle de
andre er udtryk for »falsk bevidsthed«. Derfor er selve tolkningen et politisk
kampfelt, med dominerende og dominerede tolkninger og et politisk hege-
mom.

Historievidenskaben er en del af det politiske kampfelt: Tolkningen af

fortiden er med til at skabe kønnet i nutiden. Derfor må historien skrives

om. Kvinders erfaringer, tolkninger og handlinger må integreres.
Joan Scott mener imidlertid også,at køn har betydning på områder, hvor

kvinder stort set er fraværende som aktører på den historiske scene. Det er

ikke kun sådan, at politik konstruerer køn, men også omvendt: At køn kon-

struerer politik”.Eeks. er der en bemærkelsesværdigsammenhængmellem

autoritære regimer og kontrol af kvinder. I de fleste tilfælde har staten ikke

nogen umiddelbar eller materiel gevinst ud af denne kontrol. Den kan kun

forstås gennem en analyse af, hvordan magt konstrueres og konsolideres.

Joan Scott er ikke den eneste, der er begyndt at insistere på en ny totali-

tetshistorie. Den norske kvindehistoriker Gro Hagemann har set med kriti-

ske øjnepå den nye Arbeiderbevegelsens historie i Norge17og er kommet til

det resultat, at den giver en helt speciel version af den historiske virkelighed
- en version, der tager udgangspunkt i »den mandlige normalarbejder«,spe-
cielt de mest klassebevidste og bedst organiserede blandt disse arbejdere.
Ud fra dette udgangspunkt bliver de fleste kvinder uundgåeligtarbejder-
klassens »andet« køn.

Jeg omtaler ijubilæumsbogen Gro Hagemanns doktordisputats fra 1988”,
som bl.a. indeholder en analyse af det industrielle hjemmearbejde omkring
århundredskiftet. Alle var enige om, at dette arbejde var problematisk, men

problemerne kan beskrives på vidt forskellig måde, og det blev de. Som

yderpunkter kan nævnes på den ene side løntrykkeriog manglende organi-
sering, på den anden side industrisamfundets manglende hensyntagen til ar-

bejderklassens daglige og generationsvise reproduktion. Den organiserede
arbejderbevægelselagde vægt på det første og definerede problemet som

lokalisen'ngen af arbejdet. Hjemmearbejdet måtte afskaffes. Men dermed

løstes jo ikke det andet problem - tværtimod.

Gro Hagemanns pointe er også,at den adskillelse mellem produktion og

reproduktion, som skete i det kapitalistiske samfund, ikke kun var udtryk
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for en økonomisk nødvendighed.At adslcillelsen blev så skarp, skyldes også,
at nogen

- den organiserede arbejderbevægelse- fremmede denne adskil-

lelse politisk.

Et lykkeligt ægteskab
Jeg vil slutte her. Hvis jeg skal give et bud på 1990,ernes forskning i arbej-
derkvinders historie, så må det blive iform af et håb om et lykkeligt ægte-
skab mellem marxisme og feminisme.

Jeg mener, vi har alt at vinde og intet at tabe ved det. Men det kræver

naturligvis, at kønskampen ikke affærdiges som uvæsentlig og udgrænses
fra de »rigtige«analyser.

Det har slået mig her på det sidste, at når jeg skal forklare de nye stude-

rende om køn, så starter jeg tit på en sætning, der lyder: >›Jamen,det er jo
nøjagtig li'som, når vi snakker om klasse . . .« Og så holder jeg brat inde.

Det gårop for mig, at klasse ikke siger dem noget.
Min pointe er, at marxismen og feminismen har en fælles interesse i at

producere alternative analyser, alternative tolkninger, til tidens omsiggri-
bende lovprisninger af kræfternes frie spil og det individuelle valg.

Det er rigtigt, at feminister har været kritiske over for marxismen, - men

hvis man elsker nogen meget højt, kan man godt være kritisk og kærlig på
samme tid.
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This article is a paper, presented by the author at a seminar in De-
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Study of the Labour Movement.

The article takes stock of research carried out in the study of the

gender during the 1980's e.g. the relationship between males and

females. In the 1990's she wants research done, comprising integra-
tion of women's history into ordinary history, and not just being re-

ferred to social and cultural history. Finally the article points out

that marxism and Feminism have a common interest in producing
alternative analyses.



Jens Engberg

Organisations- og politisk historieskrivning
i 1990,erne

Artiklen er en sammenfatning af det indlæg,forfatteren holdt

ved SFAH's 20-års jubilæum i december 1990. Det påpeges,
attiden nu erinde tilatforlade den rendyrkede arbejderklas-
se historie, som er et supplement til den almindelige historie-

skrivning,oggå over til den alternative totalhistorie.

Mens der findes en overflod af litteratur om arbejderbevægelsenog arbej-
derklassen, eksisterer der så at sige ingen special-litteratur om den danske

overklasse, hverken om dens liv, dens struktur og vilkår eller om dens politi-
ske og kulturelle bevægelser.Noget kan naturligvis findes. Som et eksempel
kan nævnes Damgård og Moustgårdsundersøgelserover en apotekerfami-
lie på Vesterbro før århundredskiftet,Povl Bagges artikel om akademikerne

i dansk politik i 1800-tallet, Anders 'Ihre Lindstrøms undersøgelse over

Samfundshjælperne i 1920'erne og måske et par stykker til. men der er ikke

mange specialundersøgelserover overklassen af samme kvalitet, som f.eks.

dem, der blev skrevet ved det gamle Institut for Historie og Samfundsøko-

nomi, eller de nyere der er fremkommet i SFAH”s levetid om arbejderklas-
sen og -begævelsen

Forskere i arbejderklassens og -bevægelsens historie, blandt dem også
jeg, har hævdet det modsatte: Det var ikke det arbejdende folks historie, hi-

storikerne beskæftigede sig med, næsten al interesse var i stedet i historie-

skrivningen rettet mod de herskende klassers historie.

At det imidlertid er special-undersøgelserover arbejderhistorien, der er

overflod af, og special-undersøgelserover overklassen, der er mangel på,
kan dog hurtigt konstateres ved et lille tanke-eksperiment. Tages f.eks.

SFAH's udgivelse, SFAH-Årbogeneller SFAH's Arbejderhistorie og udskif-

tes her i bøgerne og artiklerne titlernes ord om »arbejderklasse«eller »ar-

bejderbevægelse«med tilsvarende ord, som dækker begreber om »overklas-

se« eller »overklassebevægelse«,ses det umiddelbart, at sådanne undersø-

gelser, som de nyt titler ville dække, ikke eksisterer. Endnu mere slående

ville det iøvrigtfremgå,hvor skævt historieforslmingen er trukket, hvis man

ogsåoveralt, hvor der i titlerne står »kvinde« eller »kvindelig«tænke sig dis-

se ord erstattet af »mand« eller »mandlig«

23



Damgaard og Moustgaards såkaldte folkelivsstudie »Et hjem - en familie« fra 1970 gennemgår
minutiøst en velhavende apotekerfamilies hjem i slutningen af forrige århundrede. Her ses en

plan over en af stuerne.

(111.fra bogen. Rentegning K. Kayser.)

Manglen på undersøgelser specielt om overklassen må siges at være et

savn for vores erkendelse af den samlede sociale fortidige virkelighed. Hvis

SFAH derfor ville »fremad ad nye veje« som titlen er på Selskabets jubilæ-
umsskn'ft, erkendte man, at der ikke er et påtrængendebehov for at skrive

jubilæmnsskrifterom flere fagforeninger eller fagforbund, og at vi har ar-

bejdererindringer nok til det første stykke tid. Man kunne lege med den

tanke, at der var mere behov for at stifte Selskabet til forskning i overklas-

sens historie, SFOH, for at udgive en SFOH-Årbogog et mindre tidsskrift

simpelthen kaldet Overklassehistorie. Samtidig kunne der eventuelt arbej-
des for dannelsen af et OBA

Når jeg alligevel ikke helt mener, vi bør nedlæggeSFAH til fordel for op-
rettelsen af SFOH, hænger det sammen med, at vi jo på den ene side har

fået et væld af historieskrivning om arbejderhistorie, samtidig med at vi på
den anden side må erkende, at denne arbejderhistorie har haft forbløffende
lille indvirkning på den måde, den samlede historie skrives og læses på.Det

er efterhånden mange år siden, at specialarbejdeme påvisteskævheden i
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den historieopfattelse, som blev meddelt i skolerne. Noget har det siden

hjulpet, dog er arbejderhistorien generelt stadig ikke fremstillet på en måde,
som kan kaldes tilfredsstillende.

Selvfølgelighar vi fået ny viden om arbejderhistorien, noget er ogsåmed-

delt videre. Der var feks. TV-serien om den danske arbejdërbevægelse.
Den vakte stor opmærksomhed,mest dog fordi den blev opfattet som

kontroversiel, og endnu har man ikke kunnet konstatere nogen afsmittende

virkning fra den til de historiske TV-udsendelser, som ikke specifikt handler

om arbejderhistorie. I radioen, fjernsynet og aviserne fastholdes det borger-
lige, gode gammeldags historiesyn, som endnu er uændret og tilsyneladende
kun meget langsomt til at ændre - eller måske helt umuligt at ændre. Det

kan synes, som om der ikke er nogen virlming af SFAH's virksomhed og he-

le forskningen i arbejderhistorie.
Gerd Callesen har for nylig i en kronik påvist,at det i vores forbindelse

vigtigste bind i den nye store og betydningsfulde Politiken-Gyldendal-histo-
rie er både mangelfuldt og fejlagtigt, hvad angårarbejderhistorien: Værket
fremstår egentlig, som om SFAH ikke havde eksisteret, som om alle de

mange artikler og bøger om arbejderhistorie ikke havde været skrevet. Det

gælder for de bind af den mere stramt skrevne Gyldendals Danmarkshisto-

rie, der omhandler udviklingen i forrige århundrede. Her er arbejderbevæ-
gelsen i sine første kampår,hvor den totalt forandrede samfundet, reduca-
ret til en »bevægelse«på linje med f.eks. afholdsbevægelsen.Som det be-

mærkes af Knud Knudsen i en artikel i Selskabets jubilæumsbog,»den kapi-
talismens socialhistorie i Danmark, hvori arbejdets udvikling og historie ind-

tager den plads, der tilkommer det, er ikke til at spore.«
For SFAH må det spørgsmålvære påtrængende,om det er vores egen

skyld, at almenheden, det læsende og ljernsynskiggende publikum, ikke øn-
sker at modtage, hvad vi har at give. Er vi ikke dygtige nok?

Imidlertid er der næppe tale om, at et ansvar skal placeres, derimod om

at det borgerlige historiesyn endnu er dominerende i den generelt accepte-
rede historieopfattelse, og derfor ogsådominerende i de brede fremstillingerpå
papir og skærm. Det vil helt naturligt vare flere generationer, før synspunkter
på den kapitalistiske produktions udviklingud fra arbejdets perspektiv, kampen
om arbejdet og om kontrollen af arbejdet, arbejdsideologien og forholdet

mellem arbejdsideologi i klassen og i bevægelsen bliver at spore i de gene-
relle historiefremstillinger. Det er uden al tvivl fortsat det borgerlige histo-

riesyn,som publikumønsker at læse, og som forlagene derfor ogsåbestiller.

Med andre ord: Før de politiske holdninger ændres, ændres heller ikke det

almindelige historiesyn - men en forudsætning for en ændring af de politi-
ske holdninger er samtidig en ændringaf det almindelige historiesyn.

Hvis det nu er tilfældet, er der naturligvis heller ikke behov for særlige
undersøgelser af borgerskabets historie, for special-artikler og special-bøger
om bogerskabets eller middelklassens specielle historie. Borgerskabets hi-

storie er nemlig ganske simpelt den generelle historie. Sat lidt på spidsen er

det åbenbart sådan, at jo mindre betydningsfuldt et historisk emne opfattes
som, jo flere specialundersøgelservil det blive underkastet.
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I Dansk Historisk Bibliografi 197476, den sidst udgivne, er der angivet
mere end 60 titler vedrørende arbejderorganisationer og strejker, en eneste

titel vedrørende en arbejdsgiver- og funktionærorganisation.Der er næsten

lige så mange artikler om fajance- og 1erarbejder som om arbejderbevægel-
sen, der er en hel særlig litteratur om fajanoearbejder fra fabrikken i Store

Kongensgade i København, der er ingen om den borgerlige families struk-
tur. Men hvorfor skulle der også være special-arbejder om den borgerlige
familie, det er jo alligevel den, den generelle historie handler om, er bygget
op omkring.

Hvad SFAH beskæftiger sig med, arbejderhistorien, har stilling som et

harmløst speciale under den generelle historie på linje med mange andre

specialer, f.eks. teaterhistorien, militærhistorien, kriminalhistorien, presse-
historien, arkitekturhistorien og mange andre. Det er naturligvis klart uri-

meligt, hvis det forholder sig sådan: Arbejderhistorien vedrører hovedpar-
ten af befolkningen i hovedparten af tiden, men navnlig vedrører arbejder-
historien arbejdet, som er livsgrundlaget. Ydermere skete udviklingen med

arbejderhistoriens kræfter som de drivende, og arbejderhistorien var som

oppositionshistorie til den borgerlige historie samfundsforandrende. Derfor

er det urimeligt bare at putte arbejderhistorien ind som historien om nok en

detalje, som nok en slags special-historie.
Som sagt er der dog intet vundet ved en påtegn'mgaf urimelighed. Men

for SFAH er det vigtigt, at vi i hvert fald ikke selv gøre arbejderhistorien til

underafdelings-historie, hvilket positivt udtrykt vil sige, at den skal fremstil-

les som generel politisk historie. Arbejderhistorien må ikke komme til at lig-
ge på linje med de specialhistoriske fremstillinger, hvor genstanden for spe-
cialhistorien betragtes isoleret, og hvor fremstillingen synes at udfolde sig i

samfundshistorisk tomme rum.

Det vil måske være vanskeligt at gøre relationerne mellem klasserne til et

hovedpunkt, hvis det er speciel genstandshistorie, der er emnet. Men også
arbejderhistorien kan, som Niels Finn Christiansen citerer E.P. Thompson
for at sige, forfalde til at betragte sit forskningsemne, arbejderklassen, som

»en ting, et isoleret objekt, hvor analysen af andre klasser blev negligeret, og
hvor følgelig relationerne mellem klasserne ikke blev anskuet som et væ-

senstræk i både arbejderklassens og den store histories udviklingsproces«.
Hvad E.P. Thompson beskriver, synes at være det samme som Flemming
Mikkelsen i Selskabets jubilæumsbog kalder »mikm-orientering,deskn'ptiv
fremstillingsform, teoriløshed og brug af overvejende kvalitative kilder, som

gør det vanskeligt, for ikke at sige umuligt at rekonstmere og drage slutsat-

ser til egentlige makrohiston'ske processer og sociale forandringen.
Det skal villigt indrømmes, at strejke- og organisations-historie også kan

blive til petitesse-historie. Gerd Callesen har ret, hvor han i sin jubilæums-
bogs-artikel siger, »at hverdagslivsstudier er relevante i mange sammenhæn-

ge i forbindelse med studiet af arbejderbevægelsenskampe.«Vægten skal

imidlertid læggespå ordene »i forbindelse med«, hvor Gerd Callesen da og-
så konkluderer, at »generelt er disse studier af hverdagslivet dog af sekun-

dær interesse for den politiske historie.«
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Arbejdet med arbejderhistorien må - hvis arbejderhistorien skal have

gennemslagskraft og ikke skal blive til detail-historie, opfattes bredt. Det er

ikke nok med studiet af den enkelte fagforening eller den enkelte strejke.
Det er ikke engang nok med det politiske studium af arbejderklassen. Den

historiske arbejderklasse reduceres til en forskningsgenstand på linje med

detailhistoriens forskningsgenstande, hvis ikke arbejder-historieskrivningen
betragter arbejderklassen som en klasse i modsætning til andre klasser i det

fortidige samfund, altså hvis arbejderhistorieforslmingen kun isoleret be-

tragter arbejderklassen. Arbejderklassen kan ikke studeres eller forstås iso-

leret fra de andre klasser i det fortidige klassesamfund, dvs. at f.eks. over-

klassen lige så vel som arbejderklassen er genstand for arbejderhistorikerens
forskning. »Det er selvfølgeligt,at arbejderbevægelsenshistorie«, siger
Gerd Callesen i jubilæumsbogen,»må reflektere over den socialøkonomi-
ske basis, over stat og samfund og modparten, bourgeoisiet.«

At arbejderhistorien er totalhistorie betyder på den anden side ikke, at

arbejderhistorien ikke kan beskæftige sig med sine del-emner, de må blot

netop opfattes som del-emner, som dele af den arbejderhistorie, hvis formål

er at være en del af den politiske kamp om hegemoniet i klassen og samfun-

det. Det må være i bevidstheden herom, at de nødvendigedetail-undersø-

gelser i arbejderhistorien foretages, for selvfølgeliger også de nødvendige -

som midler og ikke som et mål. Arbejderhistorien har således set ikke til

formål at bidrage til den borgerlige historieskrivnings mere korrekte opfat-
telse af arbejderbevægelsenseller arbejderklassens historie, men at være en

selvstændighistorieskrivning, ikke et supplement, men et alternativ.

Afslutningsvis vil jeg forsøge at formulere, hvilke krav, der må stilles til

arbejderhistoriens organisationshistorie og politiske historie. Disse krav vil

jeg formulere i nogle punkter, hvori ambitionsniveauet er stigende.
Det er for det første indlysende, at der med hensyn til håndværksmæssig
færdighed,til mulighed for efterprøvelighed,til klarhed i fremstillingen, vi-

denskabelig grundighed og kildekritisk prøvningmå stilles de samme krav til

arbejderhistorien, som den borgerlige historieskrivnings historikere altid har
stillet til sig selv og til andre. Men hvorfor er det altid Skifterne om arbej-
derhistorie, der udgives med mangelfulde litteraturlister og uden registre?

Det er vigtigt, at der overfor arbejderhistorien ikke må opstilles særligt
lempelige regler om kildekn'tisk overbærenhed og anmeldelser, der stryger
med hårene, af sentimentale, partipolitiske eller forskningspolitiske grunde.
Hvis en særligoverbærenhed bliver anvendt, er den i virkeligheden død-
sensfarlig for den forskningsgren, den udvises overfor.

For det andet er det rigtigt, hvad der står i Selskabets indbydelse til jubi-
læumsseminaret, at organisationshistorikerne og de, der arbejder med den

politiske arbejderhistorie »kan skue ind i 90,erne fra toppen af en ganske
høj bogstabel - både udkommet i selskabets regi og i form af lokale fest-

skrifter.« Det samme gælder endnu mere for dem, der beskæftigersig med

hverdagshistorien og den etnologiske synsvinkel på arbejderhistorien. Man

kunne fristes til at mene, at bogstablerne nu er høje nok til, at der fra dem

kan springes videre til arbejdertotalhistorien, dvs. til den arbejderhistorie,

27



der omfatter de fleste eller i hvert fald flere af aspekterne af den fortidige
virkelighed. Det er sagt smukt af Flemming Hemmersam, der i sin jubilæ-
umsbogsartikel taler om nødvendighedenaf, at »beskrivelsen af det arbej-
dende folks forestillinger og erfaringer, arbejdet, familien, ernæringen,
hjemmets indretning, fester, organisation og politisk kultur bliver sat ind i

en samfundsmæssigog økonomisk ramme.« Hemmersam påpegerogsådet

vigtige i, at videnskaben om proletariatets kultur »forankres i det økonomi-
ske system og ikke i en Blut und Boden sammenhæng.«

Jeg vil i denne forbindelse tillade mig at nævne min egen sidste bog, som

hedder Bliktude, og som er udgivet i anledning af Blikkenslagerforbundets
100-års-jubi1æum.Den er blevet til som et forsøgpå at skrive om en gruppe

arbejdere, både om deres liv og deres arbejde, men samtidig om deres fagli-
ge og politiske kamp. Hvorvidt det er lykkedes for mig,må andre naturligvis
bedømme, i andre nye bøger om arbejderhistorien er det samme forsøgt af

andre.

Endelig vil jeg som det sidste punkt i det stigende ambitionsniveau ønske,
at vi forlader den arbejderhistorie, der er blot og bart arbejderklassehisto-
rie, at vi altså går over til ikke at skrive supplementshiston'e, men til at skri-

ve den alternative totalhistorie. Dvs. at vi går videre til den totalhistorie om

alle klasserne, som bygger, »påden ellers under ideologisk dødvækst gemte
enkle kendsgerning, at menneskene før alt andet må spise, drikke, bo og
klæde sig, før de kan dyrke politik, videnskab, kunst, religion osv. At altså

produktionen af de umiddelbare, materielle midler til livets opretholdelse
og dermed ethvert folks og ethvert tidsafsnits økonomiske udviklingstrin
danner det grundlag, hvor ud af de pågældendemenneskers statsindretning,
rets-anskuelse, kunst ogselv deres religiøseforestillinger har udviklet sig, og
ud fra hvilke de derfor også følgeligtmå forklares - ikke, som det hidtil er

sket, omvendt.«

Abstract. Engberg, Jens: Organisation and Political I-Iistoriography
in the 1990's Arbejderhistorie, 37 (1991)
This article is a summary of a paper, presented by the author at a

seminar in December 1990, celebrating the 20th anniversary of The

Society for the Study of the Labour Movement. The author very

provocatively points out that during the past twenty years a lot of

research has been done into the History of the Labour Movement

and Working-ClassHistory while the History of the Upper Class

has been totally ignored - the truth, however, being that the History
of the Upper Class is the actual history. Now is the time for leaving
Working-Class History which after all only is a supplement to the

common historiography. An alternative Total History which deals

with the history of all classes is missing.



Anne Marie Ejdesgaard Jeppesen

Peronismen og den argentinske arbejderklasse.

Peronisme er i dag et begreb, der omfatter de fleste aspekter
aflivet iAIgentina. Artiklen giverpå bagrund afden argen-
tinske arbq'derbevægeiseshistoriske udvikling og tradition en

analyse af peronismens politiske, ideologiskeog organisatori-
ske indhold med hovedvægtenpå årene mellem 1943 og
1955. Afslutningsvisdiskuteres andre opfattelser af peronis-
men, der har gjort sig gældendei den politiske og historiske

debat.

Der er giort mange forsøgpå at forklare peronismen og den tilslutning, den
har fået i den argentinske arbejderklasse. De fleste af disse forsøg er gjort af

argentinere, englændere eller nordamerikanere. Derimod er der ikke she-

vet særligmeget på dansk om peronismen - eller for den sags skyld om Ar-

gentina.
De fleste afhandlinger om peronismen starter med perioden omkring pe-

ronismens tilblivelse, dvs. ca. 1943; det er meget få der, som Ronaldo

Munck, begynder med anarkismen og de allerførste fagforeninger i Argenti-
na.

Der er mange måder at forstå peronismen på,men diskussionerne af pe-
ronismen er komplicerede, materialet er meget omfattende og ofte ideolo-

gisk præget. Diskussionerne drejer sig om, hvorvidt peronismen skal forstås
som udtryk for fascistiske tendenser i den argentinske arbejderklasse, som

udtryk for »caudillismo«,»clientelismo«,populisme eller noget helt andet.

Det, alle dog må akceptere, er, at det er den bevægelse,der er grundlaget
for den bedst organiserede og stærkeste fagbevægelse i Latinamerika. En

fagbevægelseder har haft afgørendebetydning for udviklingen i Argentina
-

og som stadig har det. '

Vigtige spørgsmål,som f.eks. middelklassens rolle i 1930'erne og 1940'er-

ne, Eva Peröns rolle og meget andet, vil imidlertid, på grund af pladshen-
syn, ikke kunne tages op her.

De første arbejderorganisationer, og tiden op til 1943

De første arbejderorganisationer i Argentina opstod i 1860'erne som gensi-
dige hjælpeforeninger blandt de mange europæiskeindvandrere i Buenos

Aires. Den første egentlige fagforening var 'lypografernes Fagforening, som
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blev dannet i 1878. Herefter bredte organiseringen sig med hast. I 1887 dan-

nedes La Fraternidad (Broderskabet) lokomotivførernes fagforening. Den

skulle blive en af de mest kampdygtige fagforeninger, og den er stadig i

stand til at lamme al togtrafik i hele landet, som ved strejken i påsken1990.

Økonomien var, i perioden omkring århundredeskiftet,præget af vækst

og udvikling. Der blev byget jernbaner, havne, veje og nye boligkvarterer i

Buenos Aires. Især de store godsejere havde gode tider. Der eksporteredes
korn, og især kød, til Europa, og der var mangel på arbejdskraft. Den ar-

gentinske regering gennemførte flere kampagner i Europa for at tiltrække

emigranter, og mange drog afsted for at prøve lykken. I 1860 var 49% af

indbyggerne i Buenos Aires af fremmed, især europæisk,nationalitet.1 Det-

te forhold forrykkedes ikke væsentligt før 1930'erne.

Der er ingen tvivl om, at emigrationen både har været en styrke og en

svaghed i organiseringen af arbejderne. På den ene side kom mange med

organisationserfaringer fra kampene i Europa, på den anden side emigrere-
de mange fra fattige områder i Europa, og de havde mest af alt et ønske om

individuelt at forbedre deres sociale forhold i dette nye land, og ikke et øn.

ske om at deltage i kampene for kollektive forbedringer.
Der var tale om folk fra mange forskellige europæiske lande, med hver

deres sprog, kultur og erfaringer. Da den 1. maj afholdtes i 1890, som den

første samlede manifestation for venstrefløjenog fagbevægelsen,med delta-

gelse af mellem 2000 og 3000 mennesker, blev talerne holdt påbåde spansk,
italiensk, fransk og tysk.2De faglige organisationer blev ofte emigranternes
vigtigste organiseringsmulighed, for de havde naturligvis, på grund af deres

fremmede nationalitet, og på grund af en meget restriktiv valglov, ingen mu-

lighed for at deltage ivalg.
De første organisationer var, som i f.eks. Danmark, bygget op omkring et

fag, typisk et håndværk, altså typografer, murere osv., hvilket orde at de

ufaglærte faldt uden for organiseringen. De ufaglærte blev dog organisere-
de omkring århundredeskiftet.

Fagbevægelsenvar, indtil 1940'erne, splittet af politiske uenigheder, især

modsætninger mellem anarkister og socialister. Disse modsætningervar for

store til, at der kunne dannes en landsorganisation der omfattede alle. Soci-

alisterne satsede, i modsætning til anarkister og syndikalister, også på det

parlamentariske arbejde - de havde derfor ogsået egentligt politisk parti.3
Under 1. Verdenskrig var der stor arbejdsløshedi Argentina. Det skyldtes
især fald i eksporten til Europa, som betød, at der ikke var så meget arbejde
i kødindustrien og i udbygningen af jernbane og havne. Der blev opbygget
nogen importsubstitutionsindustri, men perioden var for kortvarig til at sæt-

te varige spor i form af en virkelig industrialisering. Der var en radikal rege-

ring, som i starten af sin periode var positiv indstillet overfor de faglige or-

ganisationers krav. Efterhånden, især i 20'erne, blev den imidlertid mere og
mere repressiv.4

Den radikale regering, med præsidentYrigoyen, blev væltet af et militær-

kup i 1930, iværksat af en gruppe officerer med fascistiske sympatier. Dette

markerede begyndelsen til en lang tradition med militær indgriben i det po-
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litiske og økonomiske liv i Argentina, og et brud på det konstitutionelle de-

mokrati og den stabilitet, som på det tidspunkt havde varet i 70 år. Militær-

et i Argentina har traditionelt, i sin økonomi- og politikopfattelse været til-

knyttet agrarborgerskabet, dvs. især storgodsejerne, typisk kød- og korneks-

portørene, og det var denne fraktion af det argentinske samfund, som nu,
med militær magt, satte sig på den økonomiske udvikling. Det har været

præcis denne interessegruppe, som gang på gang har sat det demokratiske

system ud af funktion. Perioden 1943-1946 blev den undtagelse, der bekræf-
tede reglen.

Den økonomiske krise, som startede med krakket i 1929 i New York, fik

stor betydning for den økonomiske udvikling i Argentina. Priserne på land-

brugsprodukter faldt, hvilket tik katastrofale følger for den argentinske øko-
nomi, som jo i høj grad var bygget op omkring landbrugseksporten. Dette
fik en lille del af agrarborgerskabet til at støtte en begrænset industrialise-

ring. Det skyldtes dels erkendelsen af, at man selv måtte begynde at frem-
stille de varer, man tidligere havde importeret, dels erkendelsen af at en be-

grænset og kontrolleret industrialisering ikke kunne skade deres interesser.
Denne krise var værre end tidligere kriser, det var ikke muligt at benytte sig
af den normale taktik overfor faldende landbrugspriser: producere og eks-

portere mere. Det var heller ikke muligt at importere alle de produkter,
man havde brug for, men som man aldrig havde haft behov for at fremstille,
fordi de jo bare kunne købes i udlandet. De gamle modsætningermellem

agrar- og industriborgerskab mht. frie vekselkurser og protektionisme fik for
en tid en sekundær betydning, og man ser således i Argentina fremkomsten
af en alliance mellem dele af agrarborgerskabet (nærmere bestemt den
fraktion som blev tilgodeset af en særlig handelsaftale med England)5 og in-

dustriborgerskabet. Denne alliance førte til opbygningen af en importsubsti-
tutionsindustri, under statens og agrarborgerskabets kontrol, beskyttet af
toldmure og importrestriktioner. Der var tale om en lettere form for indu-

stri, metal- og nogen maskinproduktion, tekstilindustri, kemisk industri og
gummiprodukter. Statens opgørelse over industrielle foretagener i 1941 viste
at 40% af alle industrivirksomheder var startet i perioden efter 1930. I slut-

ningen af 3Ueme overgik industrien landbruget i antal af beskæftigede,og
der var langt mere investering i industrisektoren end i landbruget. Der var

også en stigende investering af nordamerikansk kapital. Fra at være en un-

derordnet del af den argentinske økonomi, var industrien blevet til en stadig
vigtigere del. De mange arbejdsløselandarbejdere, som havde søgt ind til

storbyen, på grund af krisen for den store del af landbruget, der ikke var

blevet priviligeret af handelsaftalen med England, havde for størstedelens
vedkommende fundet arbejde i industrien!s

Som det fremgåraf følgende tabel var beskæftigelsen i Buenos Aires sti-

gende i perioden fra 1933 til 1942. Reallønnen var derimod i hele perioden,
undtagen i 1932 og 1935, under 1929 niveau. Af disse tal fremgårmed al ty-
delighed de vanskelige vilkår for fagbevægelsen. På trods af faldende ar-

bejdsløshed lykkedes det ikke arbejderne at tilkæmpe sig en del af indtje-
ningen svarende til prisstigninger etc.
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Beskæftigelseog realløn i Buenos Aires:

1929 = 100

beskæftigelse realløn

1929 100 100

1930 100.92 91

1931 97.83 98

1932 94.18 104

1933 98.22 96

1934 104.40 99

1935 113.21 101

1936 119.51 95

1937 126.11 96

1938 129.51 96

1939 132.10 97

1940 129.18 98

1941 135.01 98

1942 140.63 1017

Indtil 1943, hvor der igen var militærkup,holdt militæret kontrol med rege-

ringerne. Ved hjælp af valgsvindel og lignende, sad forskellige koalitioner af

borgerlige partier på regeringsmagten i denne periode. Militærets under-

trykkelse blev i første omgang rettet mod anarkisterne, dernæst mod kom-

munisterne og senere mod syndikalisterne. Socialisterne gik i starten fri, ef-

tersom de havde støttet kuppet mod den radikale regering. Regeringen af-

brød med politi møder i fagforeningerne, brød strejker med militær, brød

den i forvejen ikke alt for omfattende arbejdsmarkedslovgivning, og fik

spioner til at infiltrere fagbevægelsen.Anarkisterne blev praktisk taget

udryddet, og genvandt ikke siden den betydning, de havde haft i fagbevæ-

gelsen indtil da.8 Arbejdsgiverne benyttede sig af situationen, og et stadigt
større antal arbejdspladser var ikke omfattet af en overenskomst. Samtidig
blev flere arbejdere organiseret i de nye industrier, og de første industrifor-

bund blev dannet. Der var et stigende antal strejker især i slutningen af pe-

rioden. Det var imidlertid, ifølgeMurmis og Portantiero, kun 10% af strej-
kerne, som endte med at de strejkende fik opfyldt deres krav.

Peron og den peronistiske fagbevægelse
At det militærkup,der i juni 1943 i første omgang bare lignede en ny gruppe

militærpersoners overtagelse af magten, skulle komme til at få afgørende
betydning for den politiske og økonomiske udvikling i Argentina i resten af

dette århundrede, var der nok ingen der forestillede sig. Sammen med ge-
neralerne Rawson og Ramirez deltog, den indtil da ikke særligtkendte eller

bemærkede, oberst Juan Domingo Peron.

Han blev i oktober 1943 sat på lederposten i arbejdsministeriet- et job
som ingen tidligere havde været begejstret for. I 1944 blev han udnævnt til
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vieepræsident.9At Peron havde sine egne, meget personlige planer med så-

vel den argentinske fagbevægelsesom det argentinske samfund, var nok

heller ikke særlig tydeligt i den første tid. Den nye militærregeringsyntes i

starten ikke at være anderledes end de tidligere. Den kommunistiske og so-

cialistiske landsorganisation CGT 2'0 blev straks forbudt, som værende en

ekstremist-organisation, to af de store fagforeninger, La Fraternidad og

Union Ferroviaria (jernbanearbejdemes forbund) blev interveneret.u De to

fagforeninger blev tvunget til at træde ud af CGT 1. 2 år senere støttede

størstedelen af fagbevægelsenPeron. Hvordan det kunne gå til er der man-

ge, mange diskussioner om.

Peron havde rejst i Europa i slutningen af 30'erne. Han var blevet meget

begejstret for den italienske og tyske samfundsmodel. Såvel den fascistiske

som den nazistiske model mindede om tanker, Peron selv havde formuleret

og diskuteret i sine militærteoretiske skrifter. Han fortæller om sine indtryk
i Italien således:

»Mit kendskab til italiensk tillod mig at trænge ned til fundamentet i sam-

fundet, temmelig dybt ville jeg selv sige, og det var på den måde, jeg opda-
gede noget, som, set fra et socialt synspunkt, var temmelig interessant for

mig. Den italienske fascisme opnåede de folkelige organisationers effekti-

ve deltagelse i nationens liv: det var noget der ellers altid var blevet nægtet
folket. Indtil Mussolini kom til magten, stod nationen på en side og arbej-
derne på den anden. De sidste deltog ikke i den første. Jeg så hvorledes

korporative institutioner opstod, og jeg studerede dem i dybden. Jeg be-

gyndte at se, at udviklingen leder os, hvis ikke til korporationer eller lang -

for man kan ikke gå tilbage til middelalderen - så i det mindste til en mo-

del hvor folk kan have en aktiv deltagelse, og ikke længere kun er samfun-

dets stedbørn. Da jeg havde indset dette, så kunne jeg ogsåse at fuldstæn-

dig samme ting var ved at ske i Tyskland: et samfund i hvilket staten var

folkets instrument, og hvor deres repræsentation efter min bedømmelse,
var effektiv. Jeg tænkte, at det skulle blive fremtidens politiske formel -

med andre ord, et rigtigt folkeligt demokrati, et sandt socialt demokrati.«'2

Peron rejste hjem til Argentina i slutningen af 1940. Noget af det første han

gjorde, som nyudnævntarbejdsminister, var at legalisere jernbanearbejder-
nes fagforening. Han gennemførte en øget lovgivningsmæssigregulering af

forholdene på arbejdsmarkedet. Staten greb ind, hvis eksisterende arbejds-
markedslovgivning ikke blev overholdt, feks. hvis arbejdsdagens længde
blev overskredet, eller arbejdsmiljølovgivm'ngenikke blev overholdt, og der

var i det hele taget tale om en øget statskontrol og statslig deltagelse i for-

handlinger mellem arbejdsgiver og fagforening. I perioden 1936 til 1940 blev

der underskrevet 46 overenskomster i arbejdsministeriet. I løbet af 1944 blev

der, under ministeriets bevågen,underskrevet 142 for hovedstaden og 279

for resten af landet.13 Der blev gennemført lønstigninger,ferie med løn, løn

under sygdom og aldersrente. Nedenstående tabel viser reallønsudvikh'ngen
i perioden 1939-1945:
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1939 = 100

Faglært Ufaglært

1939 100 100
1940 100.89 100.40
1941 101.26 100
1942 104.18 103.69
1943 109.50 115.34
1944 120.89 135.18
1945 120.89 134.82"

Murmis og Portantiero regner sig frem til, at mellem 20 og 30% af industri-

arbejderne var organiserede i 1941. Mellem 1941 og 1945 steg antallet af or-

ganiserede for alle grupper fra 441.412 til 528.523, en stigning som ikke er

særlig stor i forhold til stigningen i antallet af fagforeninger (356 i 1941 og
969 i 1945) og heller ikke sæng stor i forhold til stigningen senere; i 1947
havde landsorganisationen CGT 1.500.000 medlemmer, i 1951 3 millioner.

Stigningen i antallet af organisationer skyldtes tildels, at Peron i mange
tilfælde oprettede parallelorganisationer til allerede eksisterende organisa-
tioner, som måske var ledet af kommunister. Eeks. dannede han et nyt me-

talarbejderforbund UOM (Union Obrera Metalürgica), parallelt til det

gamle, kommunistisk ledede forbund. Den nye fagforening fik så den statsli-

ge anerkendelse, der tillader opkrævningaf kontingent, og giver ret til at

forhandle med arbejdsgiveren- og så varede det ofte ikke så længe, før den

gamle fagforening standsede sine aktiviteter. Men han oprettede også nye

fagforeninger i områder, hvor der før ikke havde eksisteret organiseringen
Eeks dannedes flere landarbejderorganisationer på hans initiativ, og i no-

vember 1944 gennemførte han »El Estatuto del Peon«, landarbejderloven,
som fastlagde arbejdsdagens længde,minimumsløn, ret til lægehjælp,varmt

arbejdstøj og en god nærende mad, som arbejdsgiveren skulle sørge for.

Fagforeningsarbejdet fik en anden betydning. Luis Angeleri fra fagforenin-
gen Luz y Fuerza (Elektricitets- og kraftværksarbejdernesfagforening) for-

tæller, hvordan en helt ny stemning omkring fagforeningsarbejdet udvikle-

des:

»Der findes ikke længere nogen frygt for at organisere sig. Det er ikke

længere nødvendigtat betale fagforeningskontingentet på toilettet eller i

omklædningsrummene,det kan ske ved fuld dagslys...Arbejderen skal ikke

længere bukke når formanden eller chefen gårforbi, som i de gamle dage,
og respektfuldt tage sin hat af. Han kan nu tale frit med chefen og legitimt
forsvare sine rettigheder...Arbejderen har opnåetden mest værdifulde ret-

tighed for et menneske: værdighed.«'5

Prisen for alle disse goder var imidlertid øget kontrol og ensretning under

Peröns personlige ledelse. I november 1944 opløste han også den kommuni-

stisk/socialistisk ledede CGT 2, og beordrede alle fagforeninger ind under
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CGT 1. Der var protester, men de blev effektivt modgåetved den nye ar-

bejdsmarkedslovgivning, der blev indført d. 2 oktober 1945, kort tid før Pe-

ron blev fængslet af sine militærkolleger.Den nye lov betød, at kun en fag-
forening indenfor hvert enkelt fagområdekunne tildeles statsanerkendelse.

Det skulle i teorien være den største fagforening, men det blev i praksis a1-

tid den peronistiske. Fagforeningskontingentet blev fratrukket lønnen, og
alle pengene blev samlet under en fond, hvorfra de blev sendt tilbage til det

enkelte forbund og til landsorganisationen. Det system bruges stadig.
Peron forestillede sig et klasseløst, modsætningsløst samfund, hvor kam-

pen mellem de sociale klasser skulle ophæves og erstattes af en retfærdig
overenskomst mellem arbejdere og arbejdsgivere under statens ledelse. Han

forsøgte ved flere lejligheder at overbevise agrar- og industnborgerskabet
om det hensigtsmæssigei denne type samfund, men aldrig med succes. Et

af forsøgene var en tale holdt i Børsen i Buenos Aires i august 1944, han

forklarede her hvorledes han så forholdet mellem stat, arbejderklasse og ar-

bejdsgivere:
»Ideen er at skabe en virkelig statslig organisme, med prestige, der skabes

på basis af tiltro, trofast samarbejde, og samarbejde på basis af menneske-

lig og retfærdig støtte blandt de arbejdende masser. Det skal være en 0r-

ganisme, der kanaliserer arbejderbevægelseni en bestemt retning, som or-

ganiserer den, og af denne anarkistiske masse former en organiseret mas-

se, som kan skride rationelt fremad i overensstemmelse med direktiveme

fra staten. Dette er det mål, som er fundamentet for arbejds- og forsorgs-
ministeriet lad os heller ikke glemme arbejdsgiverne, for de repræsente-
rer fædrelandets storhed, og vi ønsker heller ikke at arbejdsgiverne skal

føle sig truet af ikke-eksisterende farer.«16

Han understregede ved en anden tale i Børsen at kapitalister ikke havde

nogen grund til at være bange for arbejderbevægelsen-kapitalismen havde

aldrig været sikrere:

»Det er en alvorlig fejl at tænke, at fagforeninger står i et modsætningsfor-
hold til chefen. Tværtimod er det den bedste måde at undgå,at chefen
skal kæmpe med sine arbejdere...Det er måden at opnå en aftale på, ikke
en kamp. Således undertrykkes strejker og arbejdsstandsninger, selvom de

arbejdende masser, selvfølgelig,opnårderes ret til at diskutere deres egne
interesser på det samme niveau som arbejdsgiverorganisationeme, og det

er, når man analyserer det, kun retfærdigt...Det er derfor, at vi fremmer

fagforeningerne, men det skal være en virkelig professionel fagbevægelse.
Vi ønsker ikke fagforeninger, som er delt i politiske fraktioner, for det far-

lige er selvfølgeligen politisk fagbevægelse«17

Peron orde derfor meget ud af at advare arbejderne mod »fremmede ide-

ologier«,som f.eks socialisme, kommunisme etc., og skabte på denne måde

ogå sit »nationale« image, med fjenderne som nogen der var udenfor,
fremmede, anderledes.

Men mange følte sig ikke beroliget. Til sidst var der så mange protester
mod de nye og foruroligende ting, der foregik i arbejdsministeriet, at Peron

d. 9 oktober 1945 blev arresteret og ført til en lille ø uden for Buenos Aires.
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D. 16 oktober holdt CGT møde for at diskutere situationen. Fagbevægel-
sen var ikke kommet gratis til de sejre, den havde opnået i de forudgående
to år. Antallet af strejker i denne periode viser, at der var tale om en meget
aktiv fagbevægelse,der havde kæmpetfor forbedringer i løn- og arbejdsfor-
hold, men den havde for første gang i fagbevægelsenshistorie haft en velvil-

lig indstillet arbejdsminister. Det blev med et lille flertal besluttet at indkal-
de til generalstrejke d. 18 oktober.”

Allerede d. 17 oktober var Plaza de Mayo foran regeringsbygningen La

Casa Rosada imidlertid fyldt til bristepunktet med mennesker, som kræve-

de, at Peron skulle komme tilbage.”Til sidst løslod militæret Peron, som

dukkede op på balkonen på La Casa Rosada, hvorfra han holdt en tale til
de forsamlede, det er normalt præsidentensprivilegium. Det er klart, at den

argentinske arbejderklasse fra det tidspunkt havde »valgt«Peron. Men d. 17
oktober var samtidig et bevis på, at arbejderklassen var blevet en politisk
magtfaktor:

»Det faktum, at arbejderklassen var i stand til at »tvinge«regeringen til at

frigive Peron, har sikkert betydet en politisk bevidstgørelseaf arbejderne.
En gruppe, som havde været marginal i mange henseender, havde opnået
at gennemtvinge en bestemt handling hos regeringen. Det, der skete d.17

oktober, kan meget vel have socialiseret, eller dannet holdningerne hos,
en stor gruppe af arbejderklassemedlemmer, ikke kun blandt dem der di-
rekte deltog, men også blandt dem der følelsesmæssigthavde deltaget i

denne triumf for arbejderklassen. D.17 oktober kan udfra dette synspunkt
ses som et af de største klasseværelser for politisk uddannelse, der nogen-
sinde har eksisteret for den argentinske arbejderklasse.«zu

Peron udskrev valg i begyndelsen af 1946, og han vandt med over 50% af

stemmerne. Han kunne nu gå i gang med sin omdannelse af det argentinske
samfund.

Det var et utroligt omfattende økonomisk program, der blev planlagt.
Det byggede til dels på erfaringerne fra 30'ernes statslige styring af økono-

mien, men det var betydeligt mere ambitiøst. Der blev lagt en fem-årsplan,
som i første omgang skulle fremskaffe information om landets behov mht.

transportmidler, (dvs. køretøjer),brændstof, maskiner og elektrisk energi.
Dernæst information om hvor i landet, der forefandtes industrier indenfor

disse områder, deres udviklingsstade og deres kapacitet. Oplysningerne
skulle bruges i planlægningenaf produktionen. Der skulle opbygges en ef-

fektiv infrastruktur i form af nye veje, som kunne forbinde provinserne med

hovedstaden, og være fremmende i opbygningen af en industrialisering af

de indre provinser. Befolkningen skulle ogsåuddannes bedre, og sundheds-

systemet skulle udbygges. Peron satsede på at gøre Argentina uafhængig af

udlandet. Der blev opbygget en Stålindustri,der blev udvundet kul og jern,
olie og gas, der blev bygget vandkraftværker, og der blev ogsåopbygget en

maskinindustri. Desuden satsedes på opbygningen af en industri, der klmne

opfylde hjemmemarkedets behov for forbrugsgoder.
Jembanerne blev nationaliseret,21 og den offentlige sektor kom nu til at
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omfatte telefonselskabet, flyselskabet, og meget andet som f.eks Central-

banken.

Centralbanken var sammen med IAPI (Instituto Argentina para la Indu-

strializaciön y el Comercio = Det argentinske institut for industrialisering
og handel) hjørnestenen i denne omstruktureringsproces. Al landbrugsek-
sport gik gennem IAPI, som købte landmændenes produkter til lave priser,
og solgte dem til udlandet for den højeste pris, der kunne opnåspå marke-

det. Overskuddet gik til fremme af industrialiseringen.
Antallet af statsansatte steg fra ca. 200.000 i 1945 til næsten 400.000 i

1955.”

Reallønnen steg, fra 1943 = 100 til 105 i 1944 og 113 i1950 for en faglært,

og for en ufaglært arbejder steg den fra 1943 = 100 til 108 i 1944 og 127 i

1950 2*,men det samme gjorde antallet af strejker og af tabte arbejdsdage.
Størstedelen af strejkerne i denne periode havde krav om lønforbedrin-

ger, og bedre arbejdsforhold. De blev ofte bakket op af regeringen, omend

ikke altid. I 1947 gik 100.000 tekstilarbejdere i strejke i Buenos Aires. Strej-
ken blev erklæret illegal af både CGT og regeringen. CGT intervenerede

tekstilarbejdernes fagforening, og opløste de interne kommissioner på fa-

brikkerne.24

Det økonomiske projekt kunne dog ikke fortsætte upåvirketaf konjunk-
turene på verdensmarkedet. I begyndelsen af 1950erne var det ved at blive

klart, at den økonomiske ekspansion var standsende, og at den økonomiske

politik, hvis den ikke blev ændret, ville føre landet ud i en krise. Peron hav-

de aldrig vundet agrarborgerskabets tillid, og hans politik var heller ikke

blevet akcepteret af dele af industnborgerskabet. Den modstand han fik fra

disse sektorer voksede, samtidig med at kirken begyndte at modarbejde
ham mere eller mindre åbenlyst.Da også større og større grupper indenfor

militæret ønskede en forandring, havde han de mest magtfulde grupper i

det argentinske samfund imod sig. Sammen med en stigende inflation og en

faldende realløn blev denne modstand en af de faktorer, der førte til hans

fald. Der blev udskrevet valg i 1951, og Peron vandt med 60 % af stemmer-

ne. Han fik imidlertid ikke lov til at gennemføre denne anden præsidentpe-
riode. Han blev afsat ved et militærkup i 1955. Kuppet blev støttet af den

magtfulde og meget konservative katolske kirke, agrarborgerskabet, dele af

industriborgerskabet og store dele af middelklassen. Peron tog først til Uru-

guay, derefter til Panama, senere til Venezuela. Efter nogen tid rejste han til

Spanien,hvor han blev varmt modtaget af Franco - Argentina var det ene-

ste land, der havde solgt kom til Spanien i tiden efter den spanske borger-
kn'g, hvor alting var ødelagt,og befolkningen sultede.

Peron fortsatte med at have indflydelse i Argentina gennem personlige
kontakter til ledere i fagforeningerne og i den peronistiske bevægelse,og
han manipulerede fra sit eksil når han havde mulighed for det.

Karakteristik af den peronistiske fagbevægelse
Indtil Peron kom tilbage til Argentina i 1973, var der skiftende militære og

civile regeringer. De få gange, der var valg til regeringen, var det ikke tilladt
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peronisterne at opstille kandidater. Det argentinske samfund var splittet i

to dele, hvoraf kun den ene del havde mulighed for at bruge det parlamen-
tariske system.ZSFagbevægelsen var blevet meget forandret i årene 1943-

1955. De forskellige traditionelle politiske orienteringer, socialister, kommu-
nister og syndikalister, var blevet minoriteter. Fagbevægelsenhavde vundet
i styrke, i antal, i organisering, i selvtillid, og i kampvilje. Dette var imidler-
tid sket på baggrund af en øget bureaukratisering. Peröns holdning var, at

hvis man gav arbejderne nogle forbedringer, ville de blive let manipulerba-
re. Dette var kun delvist rigtigt. Ved valget i 1946 var en af de aktive støtter
bag Peron Partido Laborista (Arbejderpartiet), dannet af fagforeningsfolk,
med et selvstændigtprogram, inspireret af det engelske Labour Party. De
så Peron som deres kandidat.26 Partiet blev opløst af Peron efter valget. Det

var et udtryk for en linie i fagbevægelsen,der, selvom den var peronistisk,
stod for en uafhængigfagbevægelse.Der har aldrig været tale om en ensar-

tet fagbevægelse,selv ikke i perioder med Peron som præsident. Holdnin-

gerne har været meget forskellige mht. hvor megen indflydelse partiet, eller

»bevægelsen«,som den kaldes, skulle have, og mht. hvor megen loyalitet
(dvs. lydighed), der skulle udvises overfor ledere.

Efter Peröns afsættelse fra magten gik fagbevægelsen over til at blive

meget mere end en faglig organisering, idet det peronistiske parti, Partido

Justicialista, nærmest gik i opløsning.Det er især i fagbevægelsensregi, at

modstanden mod diktaturene er kommet til udtryk, og undertrykkelsen har

også i høj grad rettet sig imod fagligt aktive arbejdere. Især under det sidste
diktatur. Fagforeningsadvokaten Alvaro Abös beskriver i sine erindringer,
hvorledes det oplevedes at være peronist i perioden 1955 til 1973:

..at være peronist er at være bastard. At være peronist er at være frataget
sine politiske rettigheder, at være udelukket fra samfundet, det betyder at

være dømt til at leve udenfor murene...Ved hvert statskup, ved hver bølge
af undertrykkelse vendte frygten tilbage, man måtte igen lede efter et sik-

kert skjulested, og det betød søvnløse nætter hvor man kun lå og ventede

på den bestemte hamren på døren.27

I perioden indtil 1973, hvor Peron kom tilbage, er de forskellige holdninger
til fagforeningsarbejdet i fagbevægelsen kommet frem i bl.a. holdningen
overfor de forskellige civile, halvt civile regeringer, og til et samarbejde med

militæret. Fagbevægelsenvar i hele perioden splittet i forskellige fraktioner

på grund af disse spørgsmål.Det har dog ikke forhindret fagbevægelseni at

kæmpe imod de forskellige regeringer, og heller ikke i at fremkomme med

deres krav om lønforbedn'ngeretc. »De 62 Organisationer«,den peronisti-
ske del af fagbevægelsenefter 1955, fremsatte i 1962 et økonomisk program
på 10 punkter. Det indeholdt bl.a. krav om nationalisering af bankerne, na-

tionalisering af nøgleindustrier,forbud mod eksport af kapital, forbud mod

import af varer som konkurrerede med argentinske varer, ekspropriering af

storgodsejernes jord uden kompensation, arbejderkontrol over produktio-
nen, indførelsen af planøkonomioa.” Det, der manglede, var retningslinier
for, hvordan planen skulle gennemføres. Der-i ligger et af peronismens skis-
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maer; målet er, i den peronistiske tankegang, at generobre kontrollen med

statsmagten, for derfra at gennemføre den ønskede økonomiske politik.
Men de mange kampe i 1960erne manglede en politisk ledelse. Fagbevæ-

gelsen kunne sætte hele byer skak, som i Cördoba og i Rosario i 1969, den

kunne, på trods af undertrykkelse fra militæret, og på trods af at lederne i

flere fagforeninger på skift var erstattet med militærpersoner, lamme hele

landet i en generalstrejke, men den kunne ikke finde noget virkeligt alterna-

tiv til, at Peron igen skulle være præsident.
Da Peron endelig kom tilbage i slutningen af 1972 var den argentinske
fagbevægelseen anden. Den havde gjort erfaringer med op til flere diktatu-

rers undertrykkelse, og den havde i de sidste år udviklet sine kampformer til

at være mere de-centrale, mere basis-orienterede. Den havde skabt så me-

gen uro i perioden 1966-1971, at alle, inklusive militæret, var begyndt at me-

ne, at det bedste ville være at få Peron tilbage, for kun han ville kunne kon-

trollere oprørene. Nye tendenser var opstået,som ikke havde eksisteret da

Peron forlod landet, f.eks. Agustin Toscos demokratisering af fagforeningen
Luz y Fuerza (Elektricitets- og kraftværksarbejdere)i Cördoba, og en ny

militant venstrefløj udfordrede både borgerskabet, militæret, og den etable-

rede ledelse i fagforeningerne.
Peröns tid ved magten blev meget kort. Han døde allerede i 1974, og ef-

terlod et land i økonomisk krise, en fagbevægelseder var mere splittet end

tidligere, en endnu mere radikaliseret venstrefløj,og en tilsvarende radikali-

seret og voldelig højrefløj.Historien om Isabel Peröns manglende evner til

at lede landet, dødseskvadronemes hærgen og kampe mod den venstreori-

enterede by-guerrilla, er formentlig noget af det mere velkendte fra Argen-
tinas historie.

Den peronistiske regering blev væltet af et militærkupi 1976. Et af mili-

tærets erklærede mål var at fratage fagbevægelsendens indflydelse på den

argentinske samfundsudvikling. Den blodige undertrykkelse, som officielt

var rettet mod den venstreorienterede by-guerrilla, betød i praksis arresta-

tion, bortførelse, tortur og mord på langt bredere befolkningsgrupper, især

fagligt aktive. Mange arbejdere har skullet passe deres arbejde på fabrikken

med et maskingevær i ryggen. Tillidsfolk har måttet stille til ugentlig kontrol

på den nærmeste kaserne, eller er blevet afhentet af en militærlastbil ved

fabriksporten osv. osv.

Diktaturet fik ikke udryddet peronismen, de fik heller ikke udryddet fag-
bevægelsen- men de fik svækket og splittet den meget. Det, der især svæk-

kede fagbevægelsen,var imidlertid den økonomiske omstrukturering, som

diktaturet gennemførte.Den betød, at store dele af den argentinske industri

måtte opgive i konkun'rencen overfor udenlandske produkter. I dag er det

ikke mange midler, der investeres i produktion. Det kan langt bedre betale

sig at investere på det store ñnansmarked. Udlandsgældenvoksede fra 12,4
milliarder dollars i 1978 til 48 miliarder dollars i 198429 og det sætter nogle
meget stramme grænser for den, nu, demokratiske regerings handlemulig-
heder.

Peronisteme tabte valget i 1983. Det er første gang, siden peronismens
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I de argentinske skoler blev der talt om strejken på Fordfabrikken i 1984. Her har en dreng i

anden klasse tegnet en arbejder.

opståen,at det peronistiske parti har tabt et valg, hvor det har kunnet delta-

ge uden restriktioner. Valget blev vundet af den radikale Raül Alfonsin.

Den peronistiske fagbevægelsegennemførte i løbet af Alfonsins præsident-
periode 13 generalstrejker samt et utal af mindre strejker, fabriksbesættelser
som Ford-besættelsen i 1984 og demonstrationer. Mange konflikter havde
krav om tilbagegivelse af »las obras sociales« fagbevægelsenssygesikringssy-
stem. Det er et meget omfattende system af hospitaler, klinikker, feriekolo-

nier og meget andet. I 1976 var 70% af befolkningen omfattet af dette socia-

le servicesystem. Summerne der administreres af »las obras sociales« er

enorme. Der fratrækkes 10% af lønnen, og en del går til sygesikringen, en

anden del går til boligbyggeri og lignende.30Militæret »intervenerede« las

obras sociales, og det tog Alfonsinregeringen flere år at beslutte sig til at gi-
ve dem tilbage til fagforeningerne. (Hver fagforening har sit eget sygesik-
ringssystem).

Diskussioneme af peronismen
Klassikeren indenfor peronisme-forskningen er Gino Germani, og traditio-

nen omkring ham.31

Germani har især beskæftigetsig med diskussionen af, hvorfor peronis-
men fik så stor tilslutning i den argentinske arbejderklasse, dvs. forholdet
mellem populismen og arbejderklassen. Peronismen ses i denne tradition
som det typiske eksempel på den latinamerikanske populisme, på linie med

varguismen i Brasilien, opkaldt efter Getulio Vargas. Germani ser den ar-

gentinske arbejderklase, i tiden inden peronismens opkomst (dvs. i30'erne),
som delt i en »gammel«og en »ny« arbejderklasse. Den »gamle«arbejder-
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Typisk argentinsk arbejderdemonstration, her en march til kongresbygnmgen til fordel for de

strejkende Ford-arbejdere.

klasse bestod af europæiske indvandrere, eller efterkommere af dem, med

tilknytning til byen og den industrielle produktion der. De havde erfaringer
med autonom faglig organisering baseret på en klassebevidsthed, dvs. en

stabil normativ ramme, indenfor hvilken de kunne definere egne interesser,

og organisatoriske rammer indenfor hvilke de kunne kæmpe for disse. Det

fik stor betydning for sammensætningenaf arbejderklassen, at den europæi-
ske indvandring standsede i 1930'erne. De »nye« var tilflytterne fra landom-

råderne. Af Germani ses de som en gruppe, der havde fået ødelagt deres

»traditionelle rødder« ved deres Opbrud fra landet. De søger derfor en ny,

normativ, følelsesmæssig forankring, og resterne af deres traditionelle vær-

dier vil få dem til at akoeptere normer, som er sikret en type paternalistisk
autoritet. De er mere individuelle, mere orienterede mod deres primær
gruppe, familien, og de har mere identitet som »fattige«end som del af en

klasse. Ifølge Germani betød den hurtighed, hvormed forandringerne skete

pga. af krisen i 30'erne, at de mange landarbejdere, som indvandrede til by-
en, ikke hurtigt nok kunne absorberes i de eksisterende institutionelle kana-

ler. Dette gjaldt både for de politiske partier og for de faglige organisatio-
ner. Det betød en større afstand mellem basis og elite i fagbevægelse,dvs.

et slags tomrum, så de nytilkomne arbejdere var »disponible«for populis-
men.

Denne tradition blev i 1971 modgåetaf Murmis og Portantiero i deres bog
»Studier i peronismens oprindelse«

Murmis & Portantiero gennemgårførst, i en del af bogen, den økonomi-

ske udvikling i 1930'erne, og sætter derefter udviklingen i fagbevægelsen
frem til ca. 1945 i forhold til denne. De tager afstand fra Germani-traditio-
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nens fokusering på »psykosocialeforhold« og påstandenom, at der ikke var

tale om en organisering af de »nye« arbejdere. Murmis & Portantiero ser ik-

ke den føromtalte forskel mellem de »gamles«organisationer, de »nye ar-

bejdere«,som ikke er organiserede, og tilslutningen til peronismen. For det

første var der mange af de gamle fagforeninger, der sluttede op om Peron.

Et af de træk der springer i øjnene,når man beskæftigersig med peronis-
men, mener Murmis & Portantiero, er netop den store deltagelse i opbyg-
ningen, som fagbevægelsenhar, og det var ikke kun nye fagforeninger. De

»gamle«fagforeninger var aktive i CGT og i Partido Laborista og dets støtte
til Peron ved valget i 1945. De mener, at denne støtte til Peron skyldes, at

der i 1930,erne blev opbygget en industrialisering, og en kapitalistisk vækst,
uden at der blev tale om en reallønsfremgangeller fordeling af indtægter-
ne, endsige anerkendelse af arbejderklassens større vægt i samfundet. De

frustrationer, denne manglende økonomiske og politiske anerkendelse for-

årsagede,var det væsentligstegrundlag for peronismen.
De mener kort sagt, at støtten til Peron kan ses, for mange fagforenin-

gerns vedkommende, som en kontinuitet i det faglige arbejde, der var ikke

tale om et markeret brud, hverken i fagforeningemes identitet eller i det

faglige arbejde.
Murmis & Portantiero synes at glemme Peröns manipulationer med ud-

skiftninger af ledere, direkte forfølgelse af kommunister og oprettelse af pa-

rallelorganisationer etc. På den anden side er det vigtigt at komme væk fra

»forførelsesteorierne«. Det bidrager ikke til forståelsen af nogetsomhelst, at

karakterisere mennesker som manipulerbare »masser«.Det er vigtigere, at

forsøge at finde de rationelle årsager,den enkelte kan have haft til at tilslut-

te sig peronismen. Man må anerkende, at der for de argentinske arbejdere
har været en hel række fordele ved det peronistiske styre, som har haft stor

betydning. Det må være af stor betydning, at arbejdsmarkslovgivningen re-

spekteres, at der er sat regler for arbejdsdagens længde,atman får en løn

man kan leve af, at der i fagforeningens regi er opbygget et sundhedssystem,
som omfatter både arbejderen og hans familie, at der er tillidsmandsskoler,
at der er en læge tilknyttet arbejdspladsen, så man kan få behandling i til-

fælde af ulykker, at der bliver udleveret arbejdstøjog sikkerhedssko, at der

er en kantine på arbejdspladsen, hvor der kan spises, at tillidsrepræsentan-
terne har mulighed for at blive fritaget for arbejde, så de kan hellige sig fag-
foreningsarbejdet osv. osv. - en hel række goder som alle er opnået på
grund af de peronistiske fagforeningers styrke.

Og som 'Iäman'n bemærker det, så har Perons autoritære sider været for

intet at regne i forhold til andre regimets. Peröns korporativistiske sam-

fundsmodel blev aldrig gennemført.Det, der lykkedes, var at opbygge en

basis for nogle af hans ideer i den argentinske arbejderklasse, og en trofast-

hed overfor ham som person, som langt overskrider, hvad der normalt er

tilfældet for selv den mest karismatiske leder. Opslutningen bag Peron ville

ikke kunne have overlevet så mange års undertrykkelse, hvis der ikke var ta-

le om noget andet og mere end en karismatisk leders forførelse. Basisorga-
nisen'ngen (de interne kommissioner) i den argentinske fagbevægelse er
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stærk, og det er den, der har båret kampen videre, når alle lederne sad i

fængsel.Det er styrken i basis, der gang på gang har løbet fagforeningspam-
perne over ende, og det er her denne »uforklarlige«loyalitet overfor fag-
foreningen, overfor lederen af fagforeningen, og lederen af bevægelsen lig-
ger. Hvis der var tale om en manipulerbar, passiv masse, ville dette ikke

kunne lade sig gøre.
Peronismen er heller ikke i dag, 16 år efter Peröns død, fri for modsæt-

ninger. Der er mange forskellige retninger indenfor det, der alligevelkaldes

peronistisk tankegang. Et eksempel er Raül Amins (leder af metalarbejder-
forbundet) ideer om, at alle grupper i samfundet burde sætte sig ved sam-

me bord og sammen nå frem til en fælles overenskomst - både fagforenin-
ger, arbejdsgivere, præsidenteno.a., for »vi har jo i virkeligheden alle sam-

me interesser.«32 Et andet eksempel er de Statsansattes fagforening (ATE)
en af de stærkeste, og for tiden, mest kritiske fagforeninger) og lederen Vic-

tor de Gennaros ideer om at opbygge en alternativ magt, baseret på basis-

organisering i boligkvarterer, omfattende både arbejdsløseog folk der har

arbejde, for på denne måde at imødegåden peronistiske præsidents mani-

pulationer og neoliberale økonomiske politik, for - som han siger - »vi

vandt den politiske magt ved valget, men det viste sig, at det ikke var nok,
den økonomiske politik, præsident Menem gennemfører, er ikke peroni-
stisk«.33

Disse to holdninger til fagforeningernes rolle, økonomisk politik og poli-
tisk arbejde, har ort, at CGT i dag er splittet i to, en CGT for den peroni-
stiske præsidentsøkonomiske politik og en CGT der er imod. De definerer

sig alle som peronister!
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Abstract. Ejdesgaard-Jeppesen, Anne Marie: Peronism and the Ar-

gentine working classArbejderhzlstorie37. (1991).

The concept of Peronism was in its origin closely connected to the

Argentine labour unions. But from the labour unions Peronism de-

veloped into a people's movement engulñngmost aspects of life in

Argentina. In her article »Peronism and the Argentine working
class« the author looks into the ideological, political and organiz-
ational contents of Peronism. This analysis is seen in relation to the

historical background and tradition of the Argentine workers' mo-

vement. The focus of the article is on the years between 1943 and

1955 when Peron was in power, but lines are drawn from this time

up to the present. In a closing chapter the article takes a critical

look at different interpretations of Peronism.
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BbgitAndreasen

Indførelsen af betingede straffe 0g

tvangsanbringelse i bekæmpelsen
af børne- og ungdomskriminaliteten.

Omkring århundredsldftetbegyndte man at anerkende, at

forbrydelser kunne have en social bagrund, og at stmf ikke

var det eneste og bedste middel mod kriminalitet. Skolehjem-
met »Prøven« blev oprettet i 1908, og hersøgteman at opdra-
ge drenge mellem 14 og 18 år »til lovlydigemennesker og at

vænne dem til arbejde, orden 0grenlighed«.

Forbrydelse og straf

Børne- og ungdomskriminaliteten var et voksende problem for myndighe-
derne gennem 1800-tallet, særlig i København, hvor stadig flere mennesker

blev klumpet sammen.

Det var især berigelsesforbrydelser, de unge gjorde sig skyldige i, og na-

turligt nok var det mest den dårligststillede del af befolkningen, som på
denne måde prøvedeat klare sig.

Borgerskabet kæmpede for at få respekteret »ejendomsrettensukrænke-

lighed«og måtte derfor reagere overfor dem, der ikke tog disse rettigheder
alvorligt.

De fleste betragtede straf af den ene eller anden form som det mest virk-

somme middel til bekæmpelseaf kriminalitet, og »forbryderiske«børn blev

straffet med »ris og rotting«på rådhuset indtil de blev tilstrækkeliggamle til

at kunne idømmes fængselstraf.
Straffen var ofte virkningsløs,og det skyldtes efter nogle kritikeres me-

ning, at den til at begynde med blev givet i så små doser, at de unge syste-
matisk blev trænet til at tåle straffen og senere befinde sig godt i fængslet.

Myndighederne forregnede sig, hvis de troede, at de unge skammede sig
over at blive offentlig straffet. I de kredse, hvorfra mange af de unge krimi-

nelle blev rekrutteret, var det ikke en skam at blive straffet. Tværtimod blev

man kun respekteret, hvis man i det mindste havde været i forbedringshu-
set.

Omkring årh.-skiftet begyndte den idé at blive mere almindeligt aner-

kendt, at forbrydelser ogsåkunne have en social baggnmd, og at straffen ik-

ke var det eneste og bedste middel i kampen mod kriminaliteten.
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Fængselsselskaber
I Philadelfia i USA stiftedes i 1776 nogle selskaber, der arbejdede for at for-

bedre forholdene i fængslerne.Danmark fik, som det første land i Europa,
et fængselsselskab, da »Selskabet til tabte borgeres frelse« blev stiftet i

Odense 1797.

I 1843 startedes »Det Københavnske Fængselsselskab«,hvis formål var

forbedring af fængselsforholdeneog påvirkningaf fangerne under og efter

strafafsoningen.
Fængselsselskabernes love krævede normalt som betingelse for at yde
hjælp, at de pågældendehavde ort sig særligt fortjent til unnderstøttelsen
under deres ophold i fængslet.

»Fængselshiælpen«
I 1902 stiftedes et nyt selskab, foreningen »Fængselshjælpen«.Initiativtager-
ne var ledende jurister, politifolk og erhvervsledere, som var enige om, at

den hidtidige form for kriminalitetsbekæmpelsevar om end ikke forfejlet så
dog langt fra tilstrækkelig.

Foreningens formål var at hjælpe de løsladte fanger ved at skaffe dem ar-

bejde i egnede pladser eller at anbringe dem i særlige institutioner, eventu-

elt selv oprette sådanne og iøvrigthjælpe personer, som var kommet i kon-

flikt med straffeloven.

I »Fængselshjælpen«så man ikke på, hvor ofte den enkelte fange havde

været straffet, eller hvordan han havde opført sig i fængslet.
Erfaringerne viste, at de eksisterende straffeforanstaltninger ikke havde

mindsket kriminaliteten, og der blev rejst krav bl.a. fra fængselsselskabernes
side om bedre sociale love og oprettelse af opdragelseanstalter.

Desuden ønskede man, at straf, som måtte antages at være overflødig,
skulle udsættes og måske bortfalde, hvis lovovertræderen efter en prøvetid
havde bevist, at hans forbrydelse var et ulykkeligt fejltrin og ikke et udslag
af en »forbryderisktilbøjelighed«.

Straffe, som kunne antages at modvirke deres formål, som var bekæmpel-
se af kriminaliteten, skulle erstattes af andre foranstaltninger, der muliggjor-
de en mere hensigtsmæssigpåvirkningaf lovovertræderen.

I den første årsberetningskrev formanden for foreningen »Fængselshjæl-
pen«, professor, dr. jur. C. Torp, at foreningens opgave var at få alle, der
havde forbrudt sig mod loven, anbragte i plads, og hvis klienten løb fra

pladsen, skulle man hurtigst muligt få ham i plads igen. Man måtte ikke op-

give ham, men om nødvendigtskaffe ham en 2., en 3. og 4. plads. Hver gang
klienten blev anbragt, inden han igen havde begåetnoget ulovligt, var der

vundet tid. For hver gang steg håbet om, at han ville vokse fast i ordnede

forhold.

I »Fængseslhjælpens3. årsberetningfra 1905 er gengivet et eksempel på
et gunstigt resultat af Fængselshjælpensvirksomhed:

»1 maj 1903 blev en 20-årigung mand løsladt af strafanstalten, hvor han

havde tilbragt 3% år. Han havde fra sit 11. år været straffet ialt 13 gange.
Hans moder, der førte et højst usædeligt levned, sendte sønnen, medens
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han var barn, ud på tiggeri, men hertil var han utilbøjelig,hvorfor han, der

ikke turde indfinde sig i hjemmet uden de foreskrevne penge, foretrak at

stjæle, og som følge heraf pådrog sig de mange straffe. Fængselshjælpen
fik det unge menneske anbragt hos en meget besindig og rettænkende

husbond på landet, og denne viste sig snart at have en gavnligindflydelse
på vor klient, der senere til vor glæde aldrig har indladt sig påvidtløftighe-
der. Han er nu rask og stærk, medens han helbred for et par år siden

lod en del tilbage at ønske, da de lange ophold i fængslerne havde svæk-
ket ham betydeligt i legemlig henseende. ...«

Indtil 1930 fik alle benådede og senere alle betinget dømte et brev fra Fæng-
selshjælpen,hvori de blev gjort opmærksompå foreningens virsomhed.

Betingede straffe

Kriminalassessor, dr. jur. C. Ussing skrev i »Fængselshjælpens«1. årsberet-

ning, at hvis en mand først havde udstået sin straf, så havde myndighederne
ikke længere magt over ham, og han kunne uantastet vende tilbage til sit

tidligere ulykkebringende liv.

Muligheden for et frugtbringende arbejde ville vokse, hvis den »betinge-
de straf« blev taget i brug.

Den dømte ville så kunne blive fri for straf på betingelse af, at han blev

anbragt i plads på betryggende måde, tog ophold på et arbejdshjem, et red-

ningshjem, et drankerasyl el. lign. eller emigrerede. Kun hvis han brød be-

tingelseme, skulle han afsone sin fængselsstraf.

»Børneloven«

I foråret 1905 fremsatte justitsminister P.A. Alberti et lovforslag om behand-

ling af »forbryderskeog forsømte børn og unge personer«. Den skulle b1.a.

indføre den betingede straf for unge mellem 15 og 18 år.

Loven aldt:

1) Personer under 18 år, der har begåeten stratbar handling, som vidner

om fordærvelse eller vanrøgt, og personer under kriminel lavalder, der

har begåeten tilsvarende handling, der kun p.gr. af alder er straffri.

2) Børn under 15 år, som uden at have begået nogen for ældre person
strafbar handling, findes at være sædeligt fordærvede, eller som p.g.a.
forældres eller andre opdragereslastefuldhed, grove forsømmelighed
eller mangel på evne til at opdrage dem eller føre det fornødne tilsyn
med dem, findes at være udsatte forsædelig fordærvelse.

3) Børn under 15 år, som af forældre eller andre opdragere mishandles

eller hos disse lider sådan nød, at deres sundhed eller normale legemli-
ge udvikling derved er udsat for alvorlig fare.

Hvis et barn havde påkaldt sig skolens eller politiets opmærksomhedpå
grund af sin opførsel,og en påtaleoverfor forældrene ikke havde hjulpet,
kunne man give barnet en tilsynsværge,som skulle give forældrene råd og

vejledning vedrørende opdragelsen af og omsorgen for barnet og påse, at

opdragerne gjorde deres pligt.
Hvis de givne pålæg ikke blev fulgt, eller det i øvrigt for barnets skyld
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måtte vise sig nødvendigt,kunne et dertil nedsat værgerådbeslutte, om bar-

net skulle anbringes i en pålideligog hæderligfamilie, på et børnehjem eller

en opdragelsesanstalt. .

Det var det »bedre borgerskab« (læger, præster, lærere og lign.) som

blev sat som dommere over forældrenes opdragelse af deres børn og som

skulle bedømme, om børnene var »sædeligt fordærvede«, De borgerlige
normer blev brugt som målestok for »normal« opførselogså over for arbej-
derbørnene.

»Børneloven« trådte i kraft d. 1. okt. 1905.

Opdragelsesanstalter
I et strafferegulativ fra 26. sept. 1906 for opdragelsesanstalter for særlig van-

skelige børn og unge står bl.a., at straf kun bør anvendes, når formaninger
og irettesættelser ikke hjælper. Ved almindelig hustugt må kun anvendes

slag med den flade hånd på kinden, og de skal gives med »varsomhed og be-

sindighed«.
Foruden hustugten kunne forstanderen vælge at fratage barnet opnåede

begunstigelser, eller indskrænke dets frihed. Han kunne give barnet en tar-

veligere men dog tilstrækkelig kost, eller holde det isoleret fra de andre

børn, dog ikke i celle. Endelig kunne han anvende legemlig afstraffelse.

Hertil skulle bruges et spanskrørpå ca. 1% tomme i omkreds og ca. 1% alen

langt. Der måtte ikke gives mere end 15 slag, og det måtte ikke skade bar-

net! Overinspektørenskulle give særlig tilladelse, hvis man ville bruge den-

ne straffeform påpiger over 16 år og drenge over 18 år.

Bestemmelserne om anbringelse af de vanskelige unge i opdragelsesan-
stalter måtte dog afvente, at de fornødne institutioner blev bygget.

En kritisk røst

Aksel Mikkelsen, en tidligere smedemester, som i 1905, da lovforslaget blev

fremsat, var forstander for Dansk Sløjdlærerskoleog som senere blev sløj-
dinspektør, kommenterede justitsministerens lovforslag i en bog fra 1905

med titlen: »Behandlingaf forsømte og forbryderske børn«.
Her kritiserer han bl.a., at der ikke havde været inddraget pædagoger,
læger og praktikere i arbejdet med lovforslaget, men kun præster og juri-
ster.

I forslaget tales der om opdragelses- og forbedringsmidler, men Aksel

Mikkelsen mente ikke, at han kunne få øje på nogetsomhelst, der fortjente
dette navn. Forslaget syntes i langt højeregrad at tilsigte straf og tvang.

Noget af det, han kritiserede, var, at gentagne skoleforsømmelser, bety-
delig dovenskab og anden dårligopførsel i skolen kunne »kvalificere« børn

til et midlertidigt ophold på en tvangsskole.
Efter hans mening var det en helt uholdbar opfattelse, at de børn, der var

dovne i skolen, var de dårligste.TVærtimod havde mange af de dygtigste
mennesker i høj grad været dovne og forsømmelige i skolen.

Denne paragraf ville kun blive brugt mod de dårligststillede dovne børn,

mens de bedrestillede af samme slags ville gå fri.
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Aksel Mikkelsens idé var, at man ved behandling af børn, og ikke mindst
de forsømte og forbryderiske, måtte skelne mellem en natur- og en kultur-

behandling.
Fortalerne for kulturbehandlingen ønskede at opdrage børnene, så de

blev religiøse,kundskabsrige og kunne gøre nytte. Deres ideal var at gøre
dem til gode borgere eller videnskabsmænd i det små, og de var ofte så in-

konsekvente, at de desuden selv af småbørn krævede et ikke ringe nyttear-
bejde. I den form for opdragelse benyttede man sig af indespærring,tvang,
prygl, religiøspåvirlmingog lange formaninger. Efter Aksel Mikkelsens me-

ning skulle man i stedet prøve at finde ind til den barnenatur, som var ble-
vet forsømt.

Børnene skulle først og fremmest have god mad og pleje, og derefter
skulle de beskæftigespå afvekslende måde; så ville de blive modtagelige for

påvirkningog få lyst til at lære noget.
Landbrugsarbejde var den mest udbredte form for arbejde på opdragel-

seshjemmene. Dette ensformige og hårde arbejde havde efter Aksel Mik-
kelsens mening ofte den modsatte virkning af den tilsigtede. Lysten til at ar-

bejde blev afløst af ulyst og misfornøjelse.
Han argumenterede for at man skulle vælge arbejdsgrene, der var mere

formrige, så de kunne give afveksling og medføre udviklingsmuligheder. Ar-

bejdet skulle også byde på sådanne vanskeligheder, at det gav stof til »tan-
kens og viljens opøvelse« og være så tiltalende, at barnet og den unge lærte

arbejdsglædenat kende.

»Taget hvilket som helst barn, det være sig nok så forbryderisk, lad det få

et arbejde, der tiltaler det, og se, hvor forvandlet dets udseende bliver. Det

blik, som før var skulende og mørkt, lyser nu af glæde og tilfredshed.«

»Optagelseshiem«
Der var bred enighed om det uheldige i at unge mennesker fik fængsels- el-

ler legemsstraf, men man kunne jo ikke tillade at de uhindret forstyrrede
samfundet med deres berigelseskn'minalitet og bøllestreger.

Foreningen »Fængselshjælpen«havde siden »Børnelovens« ikrafttræden

i okt. 1905 manglet et sted, hvor man kunne anbringe de unge mennesker,
der kom under foreningens tilsyn som en betingelse for den betingede dom,
og som man ikke kunne få anbragt i plads eller i lære.

PolitiinspektørGoll og kanoelliråd Carlsen fra foreningens bestyrelse tog
på studierejse til England, hvor man siden midten af 1800-tallet havde dre-

vet nogle opdragelses- og skolehjem. »Reformskoleme«, der var beregnet
for de forbryderske børn og unge, og »Håndværkerskolerne« for de forsøm-

te børn.

»Reformskolen«

Reformskolens principper kan i korthed beskrives således:

100 drengeeller 60 piger var det normale maximum på skolerne.

Hvis der var for mange børn sammen, ville individualiteten drukne, og i

for små skoler ville den enkelte spille for stor en rolle.
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Skolerne fik deres besætninggradvis.
Det første hold elever var bestemmende for skolens fremtidige »ånd«. De

skulle være et elitehold hvad angik både disciplin, optræden og ansvarsfø-

lelse overfor skolen.

Først når dette resultat var nået, var skolen egnet til at fungere som op-

dragelsesanstalt. De elever, der kom til senere, måtte indordne sig under

skolens ånd.

Der skulle bygges på drengenes æresfølelse. Eeks. ville den ære, som

den raske dreng kunne vinde på sportspladsen, blive en ære for skolen,
når han skaffede sin skole sejr i kamp med andre skoler.

Børnene blev blandet i anstalterne således, at børn fra samme egn blev

spredt ud til forskellige skoler.

Flere drenge fra samme sted ville uvilkårligtsøge sammen, og det kunne

medføre sammenrottelser og undvigelsesforsøg,som ville skade discipli-
nen og skolens renommé.

Drengene kunne ved flid og dygtighed avancere fra menig til korporal, ser-

gent, kaptajn og oberst, hvilket blev synliggiort med striber, som blev an-

bragt på venstre arm.

Den som var nået frem ville nødig gå tilbage igen. Det var karakteristisk,
at undvigelser så godt som altid blev forsøgt af de ganske nye elever. Disci-

plinærforseelsermedførte tab af en eller flere striber.

Hver dreng, der viste god opførsel, fik daglig 6 »mærker«, som repræsente-
rede en værdi, som voksede med forfremmelserne.

Pengene blev ikke udbetalt, men brugtes til at dække indkøb af klæder, til

reparationer af iturevne eller ødelagte klædningsstykker,skader på inven-

tar, redskaber, materiale mm.

Disciplinærforseelsermedførte også nedgang i elevens tilgodehavende,
da han så blev forhindret i at erhverve 42 mærker ugentlig.

Elevernes interesse for deres konto medførte større omhu med deres
klæder og de reskaber, de benyttede, forsigtighed i omgang med inventar

og forståelse af det gavnlige i at vise flid ved arbejde og undervisning.

Ud over landbruget var der i mange engelske anstalter de seneste år, ind-

ført snedker og tømrerarbejde ud over det traditionelle skomageri og
skrædderi, og i den allersidste tid ogsåsmedearbejde.

»Fængselshjælpens«planer
I sommeren 1906 købte »Fængselshjælpen«en grund i Rødovre, hvor de

planlagde opførelsenaf et skolehjem for de unge mennesker, der var omfat-

tet af »Børneloven«s bestemmelser, og man besluttede at gå frem efter de

netop skitserede retningslinier, som man havde set fungere i England.
Der blev fra flere sider rejst tvivl med hensyn til anstaltens beliggenhed så

nær ved København.

Hvad man tidligere havde forsøgt af lignende art, var næsten altid place-
ret så langt fra Hovedstaden som muligt, for at modvirke rømninger.
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I »Fængselshjælpen«viste man, at man ikke kunne forhindre drengene i

at stikke af, selv om man tilbød dem en human og velvillig behandling, god
hygiejne og gode bygninger, og udsigt til en fremtid, de ellers ikke ville kun-

ne realisere. Man vidste også,at lige meget hvor langt borte man lagde
hjemmet, så ville de samme farer være til stede.

Det, der drev børnene afsted, var længslen efter de få mennesker, som de

følte sig knyttet til, uanset hvor dårligtde var blevet behandlet, og derfor

blev de »dragetover mure, gennem porte, ad opblødte landeveje og øde he-

der, over strømme og gennem skove.«

Man mente netop, at det var hensigtsmæssigtat lægge dette hjem, som

man regnede med ville komme til at rumme flest københavnerbørn, så tæt
ved deres hjem, at hjemveen kunne holdes nede, fordi de pårørendekunne
få lejlighed til at besøge børnene, og børnene selv, under betryggende for-

mer, kunne besøge deres hjem og se til de kendte stuer. .

Hvis drengene alligevel stak af, blev de ikke tvunget ud i ny kriminalitet,
som ofte fulgte med, hvis de skulle vagabondere i længere tid for at nå

hjem.

»Prøven«

Skolehejmmet Prøven begyndte sin virksomhed 22/5 1908. Hjemmet var op-

rindeligt indrettet til at kunne rumme 40 elever. Ved at udnytte tagetagen
blev der senere skabt plads til 60.

Skolehjemmet optog drenge i alderen 14-18 år, som var 1) betinget benå-
dede, 2) betinget domfældte, 3) fritagne for tiltale for en begåetlovovertræ-

Hovedbygningen på statsungdomshjemmet »Prøven« i slutningen af 1930'erne.
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delse eller 4) sædeligt fordærvede eller udsatte for sædelig fordærvelse
uden at have begåetnogen lovovertrædelse.

Skolehjemmets formål var »at opdrage eleverne til lovlydige mennesker

og at vænne dem til arbejde, orden og renlighed.«

»Prøvens« start

Det ville have været ideelt, hvis Skolehjemmet havde nået sit maximale elev-

tal gradvis og langsomt, og at man havde kunne udvælgeskolens første ele-

ver med omhu, da de jo skulle skabe skolens »ånd«,men allerede efter ca.

V2 år var elevtallet nået op på 26.

De eksisterende opdragelsesanstalter var blevet »mildere« anstalter og

ville ikke længere modtage »Fængselshjælpens«unge kienter, så da »Prø-

ven« blev taget i brug, var der samlet 6 unge mennesker på Fængselshjæl-
pens kontor, som blev kørt ud til hjemmet i institutionens store, lukkede

Charabanc. Til alles lettelse gik det så roligt for sig, at rygtet gik i gaden, at

det var fængselshjælpenspersonale, som tog på skovtur.

En af disse første elever var en dreng, som var opgivet på I-Iimmelbjerg-
gården,og som Landerupgaard efter at have haft ham i 16 måneder heller

ikke ville beholde.

Et begyndelsesmateriale af den beskaffenhed måtte give både uro og
skuffelser.

Rømninger

Mange elever blev anbragt på institutionen imod deres vilje. De betragtede
opholdet som en straf eller som spild af tid, og mange af dem rømte da og-

så, når de fik lejlighed til det.

Af de 18 elever, der afgik fra skolen i løbet af 1909 blev 10 anbragt i plads,
1 fjernedes på grund af åndssvaghed,1 forlangtes afleveret til afsoning af

straf, 1 blev overflyttet til statsopdragelsesanstalten Braaskovgaard, 1 bortvi-

stes og 4 rømte. Af disse 4 blev de 2 anbragt andet steds af overværgerådet,
den 3. blev sat i fængsel til afsoning af straf. Den 4. var endnu ikke fundet

ved beretningsåretsudløb.
Af de 32 elever, der var blevet optaget det første år, forsvandt de 6 ved

rømning.
Rømningerne virkede nedbrydende på skolehjemmets arbejde. De andre

elever blev smittet, og rømningernetog somme tider sådan fart, at de helt

lammede skolens opdragelsesarbejde.
Når eleverne rømmede, brød de betingelserne for at slippe for fængsels-

straffen, men i mange tilfælde slap de tidligere ud i friheden, hvis de valgte
straffen og kom i fængsel, end hvis de blev anbragt på Skolehjemmet, og det

virkede tillokkende påmange af de unge.
Efter elevernes opfattelse var der kun en ringe risiko ved at tømme. I

uheldigste fald fik de et halvt års ophold i en straffeanstalt og derpåderes

frihed, og måske blev de slet ikke pågrebet.
Fire af de elever, der rømte i 1915, var stadig på fri fod i november 1916, og

hvis de bortløbne blev hjulpet af deres familie, stod politiet næsten magtesløSt.

53



På trods af, at man fra »Prøven's« side beskæftigedesig meget med røm-

ningerne, så viser tallene, at denne institution sammenlignet med andre

havde de færreste rømninger.Æren herfor blev tillagt elevernes tilladelse
til at besøge deres hjem.

livet på hjemmet
Arbejdsreglementet for »Prøven« så i 1908 således ud:

Opmønstring,rengøringaf

Værelse og morgenvask .......... ..sommer kl. 5.30-6 vinter kl. 6.30-7

Morgenmåltid.......................... ..sommer kl. 6-6.30 vinter kl. 7-7.30

Arbejde .................................... ..sommer kl. 6309 vinter kl. 7.30-9.30
Mellemmåltid .......................... ..sommer kl. 9-9.30 vinter kl. 9.30-10

Arbejde .................................... ..sommer kl. 9.30-12 vinter kl. 10-12

Middag .................................................. .. kl. 12-13

Mellemmåltid ....................................... .. kl.16.30-17

Undervisning og gymnastik ................. .. kl. 17-19

Aftensmad ............................................. .. kl.19-19.30
Frihed .................................................... .. kl. 19.30-20.30
Til sengs ................................................ .. kl. 20.30-21

Hver elev havde sit eget soveværelse, hvor han kunne være sig selv. Han

havde nøgle til skufferne i Værelsets bord, og han kunne udsmykke sit væ-

relse med fotografrer, billeder og nipsgenstande, som han havde lyst.
På døren til værelset sad et kort med elevens navn. Her boede ikke et

nummer, men snedkerlærlingN.N. eller landvæsenselev P.P.

Eleven var ansvarlig for, at der herskede orden og renlighed i hans værel-

se.

De forskellige midler, man brugte for at opelske flid, kappelyst, ordens-

sans og god opførsel,fulgte ret nøje den tidligere omtalte engelske model.

Eleverne fik præmier-for flid og god opførselbestående af billeder til op-

hængning i soveværelserne.

Man havde også et arbejdsdusørsystem,hvor den flittige og velopdragne
elev blev godskrevet et beløb på 4-8 øre pr. dag.

Hos forstanderen krmne eleverne købe forskellige småting,også tobak in-

denfor visse grænser. (Tobaksrygning var tilladt i fritiden umiddelbart efter

aftensmåltidet).
For disse penge skulle eleverne også holde sig selv med forskellige reme-

dier til den personlige hygiejne og selv betale sporvognspenge på udgang-
sture.

Pengene skulle også dække erstatning for forsætligtødelagt beklædning,
inventar og andet.

Desuden uddeltes et udmærkelsestegn,en stjerne i rødt broderi på bryst-
siden af sweateren og i forgyldt metal på søndagskaskettentil de elever, der
havde opholdt sig et halvt år i Skolehjemmet og vist tlid og god opførsel.

Eleverne havde tilladelse til at aflæggebesøg i eget hjem i København el-
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»Savnet af Adgang til Strand er i nogen Maade afhjulpet af et godt Friluftssvømmebassin. -

Det første i sin Art i Danmark. - Det blev indviet den 14. Maj 1930, bygget for smaa Midler -

ca. 1500 Kr. - af Elever og Personale.«

ler Københavns omegn en gang hver måned, når de havde opholdt sig 3 må-

neder i Skolehjemmet og ikke givet særliggrund til klage.

Erhvervsuddanelsen

Når eleverne ankom til Skolehjemmet, blev de først anbragt ved gartneriet,
og når der var gået så lang tid, at man kunne danne sig et begreb om, hvad

den enkelte elev indeholdt og havde anlæg for, fik han lov til at vælge, hvil-

ket af de forskellige fag, som skolen havde at tilbyde, han ønskede at ud-

danne sig i.

Gartneriet

Af sundhedsmæssigeårsagervar anbringelsen i gartneriet meget hensigts-
mæssig.En stor del af eleverne kom direkte fra arresterne, og deres hel-

bredstilstand var ofte ringe.
Det forholdsvis hårde arbejde i frisk luft, god og nærende kost og rigelig

søvn virkede, så de blev bedre rustede til at modtage påvirkninggennem op-

dragelsen.
De elever, der ønskede at fortsætte ved gartneriet, kom ofte i arbejde på

en planteskole, der var hjemmets nærmeste nabo, og hvis de viste særlige

anlæg og interesse for faget, kunne de få et fortsættelseskursus på »Vilvor-
de« havebrugsskole.

Den omstændighed,at Prøven lå midt i en udpræget gartneregn, hvor
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eleverne var velanskrevne, og hvor mange af dem iik varigt arbejde efter

deres tid på »Prøven«, skabte gode betingelser for denne uddannelse.

Landbruget
Det var langtfra alle unge mennesker, og navnlig ikke Københavnerdrenge,
der var interesserede i at blive oplært til landbrug. Derfor havde man fra
»Prøvens« start indskrænket landbruget til det mindst mulige; men »Prø-
ven« modtog også mange drenge fra landet, og det viste sig, at flere end

først antaget, havde lyst til at komme til landbruget.
For at imødekomme disse elevers ønsker og for at undgågenerende be-

byggelse i nærheden købte bestyrelsen i efteråret 1917 en ejendom, som

stødte op til skolehjemmets grund.
Af de nu ialt 58 tdr. land blev de 48 drevet som landbrug og de 71/2 som

gartneri.

Køkkenet

Fra starten havde man to elever i skolehjemmets køkken, og fra 1918 blev
der plads til 3-4 elever.

Mange af de elever, som havde lært at koge på Skolehjemmet, sejlede se-

nere som skibskokke, og andre blev ved udskrivningen ansat som kogeele-
ver på større hoteller i Hovestaden, hvorefter deres uddannelse fortsatte i

udenlandske hotelkøkkener.

Da »Prøven« gennem sin sømandsskole opnåede forbindelse med den

Kgl. Grønlandske Handel, blev det muligt at anbringe kogeeleverne som

skibskokke i K.G.H.'s sklbe.

Snedkerværkstedet

Snedkerværkstedet var indrettet fra skolehjemmets start.

Af pædagogiskegrunde foretrak man bestilt arbejde, især hvis man kun-

ne få bestillingen i så god tid, at eleverne kunne nå at lave det om, hvis no-

get mislykedes eller blev mindre pænt udført.

Eleverne fik mere lyst til arbejdet, når de vidste, at nogen ventede på ar-

bejdet og ville glæde sig over det, hvis det var smukt udført. Det var den

bedste måde at få eleverne til at gøre sig umage.

Navnlig i de sidste måneder af 1912 blev der arbejdet under højtryk,da

man havde fået bestilling på en del møbler til Nyborg Straffeanstalt.

Smedeværkstedet

Snedkerværkstedet var en succes. Der var således ingen af de elever, der at-

bejdede i snedkerværkstedet, der forsøgte at rømme. Derfor besluttede
man allerede sidst i 1908 også at oprette et smedeværksted i hjemmet. Det
kom i gang fra jan. 1909.

Smedelærlingenevar beskæftigedemed vogn- og beslagarbejde og fik en

alsidig uddannelse, da man som »Byenssmed« havde meget forskelligartet
arbejde.
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Svendeprøver
For elever over konfirmationsalderen var opholdet på opdragelseshjemmet
fastsat til 3 år. 3 år var ogsåden korteste læretid, som Fællesrepræsentatio-
nen tillod uden dispensation, og da der ikke altid var plads påværkstederne
ved en elevs ankomst, og det heller ikke altid var afgjort, at tre års læretid

var tilstrækkeligtfor den enkelte, måtte eleverne ofte forlade opdragelses-
hjemmet uden at være udlærte. Det var uheldigt, og derfor søgte både

statsopdragelsesanstalten »Braaskovgaard«og Skolehjemmet »Prøven« om

at få tilladelse fra Fællesrepræsentationen for Dansk Industri og Håndværk

til at lade eleverne aflægge svendeprøvepå selve hjemmene.
Det var så heldigt, at »Prøvens« smedeværksted havde 2 elever, som efter

3 års uddannelse i smedjen var kvalificerede til at aflægge svendeprøve,da

Fællesrepræsentationeni 1916 gav deres tilladelse.

»Prøven« nød altså den ære at have gennemført uddannelsen af de første

udlærte svende fra en opdragelsesanstalt i Danmark.

De to første svende fra snedkerværkstedet ñk deres svendestykker god-
kendt i 1917 af en svendeprøvekomissionnedsat af Fællesrepræsentationen.

Sømandsafdelingen
I januar 1916 startede »Prøven« en afdeling for sømandselever på linie med

de eksisterende snedker-, smede, gartner- og landbrugsafdelinger.
I vinterhalvåret blev der undervist i splejsning, knobning, sejlsyning, mad-

lavning, tøjvask, rengøring,maling og reparation af beklædning. Desuden

undervistes i teoretisk sømandsskab, hvor eleverne lærte de forskellige be-

nævnelser på sejl, stående og løbende gods og de almindeligste forekom-

mende manøvrer, og fik kendskab til log, lod og kompas.
De fik ogsåekstra undervisning i fagene geografi, engelsk, vejrlæreog sø-

fartsregler.
En rigtig skonnertrigget mast med ræer og alt reglementert gods blev

rejst i en skibsformet buksbom-indhegning. Denne indretning blev kaldt

»FregattenLigstille«,og her øvede eleverne sig i at klatre og i at sætte sejl.
Om foråret arrangeredes roøvelser på Damhussøen, og om sommeren

fordeltes eleverne i den Kgl. Grønlandske Handels sejlskibe, 3-4 elever på
hvert skib.

Under normale forhold gjorde skibene 2 rejser på tilsammen 7 måneder

hvert år. Derefter fortsattes uddannelsen på »Prøven« og vinteren, og efter

3 års afvekslende uddannelse til lands og til vands afgik eleverne herfra som

letrnatroser eller matroser.

Skoleundervisningen
Eleverne blev undervist i læsning, retskn'vning og regning. Håndværksele-
verne blev desuden undervist i tegning.

Ved den teoretiske undervisning brugte man de elever, der havde de bed-

ste kundskaber som hjælpelærere for de mindre velfunderede. Det blev be-

tragtet som en æressag at undervise andre.
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For mange drenge, der kom i berøringmed børnevæmet, var det et stærkt ønske at komme ud

at sejle. Derfor oprettedes 1916 en sømandsafdelingpå »Prøven«. Det var det eneste opdragel-
seshjem, som havde en sømandsskole. På »FregattenIjgstille«øvede eleveme sig i at sætte sejl.

Gymnastik var dagens sidste fag, og der blev undervist efter hærens gym-
nastikreglement.

Gymnastikundervisningen skulle udvikle eleverne legemligt, og var des-

uden et vigtigt diciplinærmiddel.
At være under skarp kommando en time hver dag, hvor der skulle lystres

blindt og hurtigt, bidrog til at vænne eleverne til lydighed iandre undervis-

ningsfag og i deres forhold i det hele taget.
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Skolens motto kunne godt have været: »En sund sjæl i et sundt legeme«,
og i gymnastiksalen hang et skilt over ribberne, hvorpåder stod: »Ret ryg-

gen og tal sandhed.«

Måden

Der blev sørget for, at der altid var mulighed for at deltage i en »godog for-

nøjelig«fritidsbeskæftigelse.
Om vinteren blev der drevet husflid og læsning,ligesom der blev spillet

dilletantkomedie, og om sommeren blev det drevet sport og idræt.

Så vidt muligt blev der hver uge holdt et belærende foredrag for elever-

ne. Blandt emnerne kan nævnes: »Modersmålet«,»Livingstoneog Stanley«,

»Hedeboegnen«, »Amerika«, »Jeppe på Bjerget«, »Orden«, »Vilde dyr«,
»Morten Luther«, »Gustav Adolf og Ttediveårslnigen«,»HC Andersen«,
»Grækenland« og »Københavns historie«

Pastor Wamberg, der var præst i Vanløse og Rødovre, holdt en række re-

ligiøseforedrag, men også et lysbilledforedrag om Indien.

I løbet af de første 10 år af »Prøven,s eksistens nåede 57 forskellige fore-

dragsholdere at holde 127 foredrag.
Skolen havde ogsåbesøg af forskellige kunstnere, som underholdt elever-

ne. Af dem kan nævnes karnmersanger Peter Cornelius og operasanger
Lauritz Melchior, skuspillerinde Oda Larsen, skuespiller Egill Rostrup og
herrekoret »Bel canto«

Eleverne kom desuden på forskellige udflugter. Bl.a. til Kronborg Slot,
Københavns nye Rådhus, Landbohøjskolen, Maskinfabrikken »Aurora«,
Roskilde Domkirke, Frilandsmuseet og Orlogsvæftet,ligesom eleverne be-

søgte pastor Wamberg i Værløse og skolehjemmets nabo, proprietær Bertel-

sen på Espegård.

Resultater

Elevernes vej til anbringelse på »Prøven« startede som regel med, at de ñk

en advarsel af værgerådet.
Hjalp det ikke, fik de en tilsynsværge,og var det ogsåvirkningsløst,blev

de anbragt uden for hjemmet. Hvis alt glippede, blev de sendt på opdragel-
seshjem. Eleverne var altså omhyggeligt sorteret, når de nåede til »Prøven«

I følge forstanderen var eleverne ofte karaktersvage, arveligt belastede

eller degenererede og flere var åndssvage.
Mange af eleverne kom direkte fra arresten ud på opdragelseshjemmet.

De var tit både dovne, dvaske og næsvise. Mange havde skulket fra skolen

og havde kun få kundskaber og ingen lærelyst.De kom oftest fra hjem, hvor

de ikke havde fået sans for orden og renlighed.
Stadig ifølge forstanderen havde eleverne efter de tre år på »Prøven« fået

deres åndeligehorisont udvidet gennem foredrag, deres skolekundskaber

var blevet opfrisket gennem undervisning, og de havde fået sans for bedre

og smukkere forlystelser gennem den underholdning, som Skolehjemmet
havde arrangeret.

Deres legemer var hærdet gennem gymnastik og boldspil, og de havde
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måske fået lyst til at drive sport i deres fritid. de havde lært orden og renlig-
hed med deres person såvel som med deres omgivelser, de stod måske med

et lærebrev, men først og sidst havde de lært at bestille noget.
Skolen fik jævnligtbesøgaf afgåedeelever og nogle skrev til forstanderen

og takkede for tiden på »Prøven«.
En elev, der under sit ophold var meget vanskelig at opdrage, da han var

»stridig,mistroisk og stejl«,skrev, at han tit havde tænkt, når der kom breve
fra de gamle elever, hvori de takkede og var glade for den tid, de havde væ-

ret der, at det ville han »sku« aldrig gøre, for det var bare sledskeri, men

han var nu kommet til den mening, at han var glad ved den tid, han havde
været på »Prøven«. Han havde troet, at forstanderen slet ikke brød sig om

ham, men han ville aldrig glemme den tale, forstanderen havde holdt, da
han skulle derfra.

En anden elev skrev, at han befandt sig godt på det snedkerværksted,
hvor han nu havde arbejde. Han havde lavet et bogskab, en dobbeltseng og
et skab i fyrretræ, men nu skulle han lave to kommoder, som skulle fineres

og poleres, så nu skulle han vise mester, at eleverne på »Prøven« også lærte
det finere møbelarbejde.

Disse og mange andre breve bestyrkede forstanderen i hans opfattelse af,
at »opdragelsengerne måtte være stn'ks med strenge krav til pligtopfyldel-
se, når blot eleverne forstod, at det var til deres eget bedste, og at eleverne
ñk fornemmelsen af, at man prøvede at behandle dem retfærdigt«

Statsungdomshiem
I 1923 blev »Prøven« overtaget af staten og drevet videre efter stort set de

samme retningslinier.
I et hæfte, udgivet 15 år efter dette skifte, findes en tabel omfattende 58

unge mennesker anbragt på »Prøven« mellem 1935 og -38, som viser årsa-

gerne til anbringelsen.
42, havde begået en eller anden form for berigelseskriminalitet, 7 var an-

bragt fordi de vagabonderede, 2 havde begåetusædelighedskriminalitet,og
2 havde begåetvold dels med dyr og dels mod politiet. Endelig var der 5,
som var blevet anbragt på grund af »karaktervanskeligehder«.

En anden tabel i dette hæfte viser, hvor de unge mennesker, der forlod

»Prøven« mellem 1924 og 1938, blev anbragt.
130 af dem havde fået en uddannelse af kortere eller længere varighed og

fik arbejde inden for deres fag, 154 fik enten hyre eller en plads på landet el-

ler på fabrik og 13 overgik til militærtjeneste.
4 af de unge udvandrede, medens 21 var flyttet tilbage til hjemmet. 17 blev

overflyttet til lærlingehjemog 28 til andre opdragelseshjem. 6 var blevet er-

klærede for åndssvage,19 var havnet i fængsel og 15 blev betegnet som

»uopdragelige«.
4 var overført til hospital og 3 var døde.
Ialt havde 414 unge mennesker på de 15 år været gennem dette opdragel-

sessystem, som skulle skabe dem om til gode, nyttige og velafrettede sam-

fundsborgere.
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Borgerliggiorte arbejderbørn
Det har været meget svært for de unge, der hovedsageligt kom fra de lave-

ste sociale lag, over for den massive påvirkning,at holde fast ved de hold-

ninger til samfundet, som de evt. måtte have fået i hjemmet, og som kunne

indebære, at man, når samfundet var så uretfærdigt indrettet, måtte hjælpe
sig selv, eventuelt ved at stjæle.

Nogle af de unge var stærke nok til at modstå indoktrineringen af de bor-

gerlige idealer og blev betegnet som »uopdragelige«,men de fleste klmne

efter 3 års ophold på optagelseshjemmet leve op til de krav, som myndighe-
derne stillede til borgernes opførsel.

Hvordan de unge menneskers forhold til deres egen familie var efter et

sådant ophold på en opdragelsesinstitution, er et spørgsmål,som ikke er

blevet belyst, men som det kunne være interessant at undersøge.
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Hundred years ago it was recognized that crime often was caused

by social miser and that punishment was neither the only nor the

best way of getting rid of the evil. The author focuses on a period of

changes of the Danish Criminal Welfare institutions with lawyers,
police officers and businessmen leaving the traditional ideas of cri-

me and punishment. In order to practise their theories »The prison
Aid - Society«founded a home that was aimed at educating boys
aged 14 to 18 into lawabiding people and teach them the glory of

work, cleanliness and order - the poor workers' sons should learn

the old bourgeois virtues.

61



DEBAT

Henning Hømehøj

Gustav Bang og katastrofeteorien

En replik
I sin anmeldelse i tidsskriftet Tilskueren (1899) af Eduard Bernsteins bog:
Socialismens Forudsætninger og Socialdemokratiets Opgaver (1899) gen-

nemgårGustav Bang ganske kort, hvad han kalder »den marxistiske kata-

strofeteori«. Gennemgangen lyder således: »Under den moderne sociale

udvikling træder der en stadig skarpere klassemodsæmingfrem. Som følge
af den kapitalistiske produktionsmådespaltes samfundet mere og mere i to

klasser, hvis interesser er hinanden stik modsatte: et lille mindretal af kapi-
talister og et uhyre flertal af proletarer Den stadig skarpere konkurrence

bringer kapitaludbyttet ind i en nedadgåendebevægelse;det tenderer mere

og mere med nulpunktet. Og samtidig vokser den revolutionære ånd i de

proletariserede samfundslag; de udbyttede følger mere og mere det uret-

færdige i deres egen stilling, vågnertil klassebevidsthed, modnes til at ero-

bre magten i samfundet ...« (p. 381).
I en af sine berømte Mandagsartikler (9/1-1911)tog Bang imidlertid af-

stand fra denne teori. Det skete med disse ord: »Blandt de mange besynder-
lige vrangforestillinger om socialismens ideer og principper er Elendigheds-
teorien, læren om den voksende elendighed, en af de allerbesynderligste -

en lære, der, om man ellers turde tro vore modstandere, skulle danne en af

hovedhjørnestenene for den socialistiske samfundsopfattelse. Det skulle

være et dogme, en ubestridt grundsætningindenfor de marxistiske socialde-

mokraters rækker, at kapitalismen avler en stadig voksende elendighed, at

den arbejdende befolkning synker dybere og dybere i nød og savn; og netop
i de stedse uslere kår, som kapitalismen bereder menneskeheden, skulle

Karl Marx og hans tilhængere se drivijederen til socialismens gennemførel-
se; når elendigheden var nået til et vist højdemålaf ulidelighed, ville bæge-
ret flyde over; proletariatet ville omsider tabe tålmodighedenog, pisket
frem af sine lidelser, rejse sig til oprør mod den bestående ordning, kuldka-

ste de gamle kapitalistiske samfundstilstande og stille nye, socialistiske i ste-

det«.

Det var nu ikke bare socialismens mange modstandere, der nærede den-

ne besynderligevrangforestilling. Hvad Bang skriver her i 1911 minder fak-

tisk ret meget om, hvad Engels og Marx skrev i Det kommunistiske Mani-
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fest. »Idet vi i store træk har tegnet de vigtigste faser i proletariatets udvik-

ling, har vi forfulgt den mer eller mindre skjulte borgerkrig indenfor det be-

stående samfund lige til det punkt, hvor den bryder ud i åben revolution og

proletariatet grundlæggersit herredømme ved den magt at styrte bourgeoisiet.
Hidtil har ethvert samfund, sådan som vi har set, hvilet påmodsætningen

mellem undertrykkernes og de undertryktes klasser. Men for at en klasse

skal kunne undertrykkes, må der være sikret den betingelser, som i det

mindste gør det muligt for den at friste livet som slave. Under livsegenska-
bet arbejdede den livegne sig frem til at blive medlem af kommunen, lige-
som småborgerenunder den feudalistiske absolutisme blev til bourgeois.
Den moderne arbejder synker derimod dybere og dybere ned under sin

egen klasses vilkår i stedet for at stige med industriens fremskridt. Arbejde-
ren bliver pauper, og pauperisme udvikler sig endnu hurtigere end befolk-

ning og rigdom«.- Jeg mener ikke, det er at øve for meget vold på det latin-

ske at oversætte pauperisme til - elendighed.
Ordene hos Bang er lidt anderledes i 1911 end i 1899. Men den indholds-

mæssige afstand mellem det han i sin Bernstein-anmeldelse i 1899 gør til

»kernepunkteti den videnskabelige socialisme« - katastrofeteorien -

og det

han i 1911 kalder elendighedsteori og karakteriserer som en besyndeng
vrangforestilling, forekommer mig ikke stor.

Min konstatering heraf (Arbejderhistorie nr. 35) har imidlertid hidset

Mogens Rüdiger op. Han bruger ganske stærke (hørupske) ord om min

sammenstilling af Bangs synspunkt i 1899 og i 1911. »Det er vitterligt vås ...«,
hævder han. Og han begrunder det med, at hos Bang »ikke så meget som

antydes det, at arbejdernes forhold skulle forværres under kapitalismen«.
Elendigheds- og katastrofeteorierne skulle iflg. Bang »intet (have) med hin-

anden at gøre«. Derfor har jeg iflg. Rüdinger »helt misforstået Bangs so-

ciale katastrofeteori«.

Når man råber så højt, som Rüdiger her gør, synes jeg jo nok, at det kun-
ne have været på sin plads med et par citater til dokumentation. Det sker

imidlertid ikke. I stedet henviser Rüdiger mig til Bangs artikel: »Hvorfor er

jeg Socialdemokrat«? i tidsskriftet Vagten 1899-1900. Her vil jeg kunne finde
»den klareste gennemgang« af Bangs udlægningaf Katastrofeteorien.

Bang omtaler i denne artikel »den klassekløft, der åbner sig, hvor den nye

(kapitalistiske) produktionsmådeholder sit indtog,og som æder sig dybere
og dybere ned, jo mere den moderne produktionsmådeslår igennem. Klas-

seulighederog klassemodsætningerhar der ganske vist været til næsten alle

tider, og verdenshistorien er netop udtrykket for disse klassemodsætningeri
deres indbyrdes kamp og deres indbyrdes vekselvirkning. Men det ejendom-
melige for den moderne udvikling er simpliticeringen af disse klassemod-

sætninger.Alle mellemled, alle overgangsformer udtyndes mere og mere,

og modsætningen tegner mere og mere til at ville formes til en modsætning
mellem to og kun to klasser, der er skilt fra hinanden ved det svælg,der ik-

ke kan råbes over Mere og mere breder proletariseringen sig, alle sunde

lukkes snævrere og snævrere for den der er kommet ind i bevægelsen; ...«.

(pp. 114-115).
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Atter er ordene lidt anderledes end i de to allerede bragte citater. Men

jeg synes ikke, der er noget i dette seneste citat, som ændrer ved min på-
stand om og forundring over, at Bang i 1911 tager så stærk afstand fra den

katastrofeteori, som han går så varmt ind for en halv snes år tidligere. Den

udbytning af arbejderklassen, der omtales i Tilskueren-citatet, og den prale-
tarisering der nævnes i Vagten-citatet, er vel ikke udtryk for at arbejderne fik

det bedre, men at de fik det elendigere. Og det var vel denne elendigheds-
gørelse - relativt eller absolut - der ville befordre »den revolutionære ånd«,
som Bang omtaler i Tilskueren.

I min artikel i Arbejderhistorie nr. 35 prøvede jeg i øvrigt at citat-doku-

mentere visse overensstemmelser mellem Bernstein og Bang i deres syn på
en reformistisk udvikling af den demokratiske socialisme. Også på dette

punkt mener Rüdiger imidlertid, at jeg tager fejl, og at de tværtimod »var

med til at tegne to linier i 2. Internationale«. Men igen undlader han at do-

kumentere sin påstandmed repræsentativecitater. Det forekommer mig
ærlig talt temmelig utilfredsstillende - for nu at sige det mildt.

Men det, der især har hidset Rüdiger op, er måske min fonmdring over,
at han i sin bog om Gustav Bang, undlader at tage stilling til Bernsteins

ovenfor citerede hovedværk. Rüdiger undskylder sig med, at »Bernsteins

revisionisme kun er en kulisse i forhold til analysen af Ban «. Ja, det er

den i Rüdigersbog -

og det er en af denne bogs mange mangler.

Citat-vold

Jeg skal blot knytte to korte og afsluttende bemærkningertil Tjørnehøjs re-

plik:

1. Tjørnehøj forsøger at gøre Gustav Bang til talsmand for elendighedsteori-
en. Vejen hertil går over at udviske forskellen mellem katastrofeteori og

elendighedsteori. Det er kun muligt ved at sætte lighedstegn mellem vok-

sende klasseuligheder/klassemodsætningerog arbejderklassens elendiggø-
relse. Og dernæst ved at nægte at se forskellen mellem relativ og absolut

elendiggørelse.Det er teorihistorisk aldeles uholdbart og minder mest om

en nutidig pølsemandspolitiske visdomsord: »Hvis det er fakta, benægter A

fakta«.

2. Tjørnehøj har derimod ret i, at der er »visse overensstemmelser mellem

Bernstein og Bang« i synet på reformismen. Naturligvis, de er jo begge
medlem af samme Internationale. I den praktiske politik, i kampen for re-

former er det næppe muligt at afgrænseto fløje i Internationalen. Men det

er ikke ensbetydende med, at deres - Bernsteins og Bangs -teoretiske be-

grundelse for reformerne, og deres forståelse af kapitalismens udvikling og

arbejderklassens stilling kan udviskes (Jf. min bog Gustav Bang - historiker

og socialdemokrat, sfah 1987, s. 196 ff og 267 ff). Denne teoretiske uenighed
optog netop en god del af 2. Internationales historie.
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ANMELDELSER

Arbetets historia, Arbetshistoriska seminariet Föreläsningar i Lund 1-3, red. af

Lars Olsson og Christer Hult, 1987-89. BT3 - Datatilm, Lund, 1987, 159 s. - BT3 -

Datañlm, Lund, 1988, 160 s., - BT3 - Datañlm, Lund, 1989, 151 5.

Ved det historiske institut på Lunds Universitet har der i de sidste seks år fundet en

spændende og frodig forskning sted i arbejdets historie og kultur. Optakten gårhelt

tilbage til 1970'emes begyndelse, hvor der blandt historikerne i Lund påbegyndteset

forskningsprojekt i »Industrialiseringensinverkan på barns och ungdoms sociale

miljö«.Efterhånden blev det klart, at forståelse for det industrielle barnearbejde
måtte søges i arbejdets organisation og de teknologiske forhold på arbejdspladser-
ne, og studiet af bømearbejdet blev en hensigtsmæssigindgang til at indlede mere

omfattende studier i, hvordan de kapitalistiske produktionsforhold har ændret sig
gennem tiden.

Det blev også snart tydeligt, at det ikke var indvirkning på arbej-
derbørnenes sociale miljø,der var det centrale, men kapitalismens. Endnu i 1970,er-

nes begyndelse var forskningssituationen i Sverige og historikernes begreber udfor-

met sådan, at man studerede overgangen fra et ældre agrarsamfund«til »et moder-

ne industri- og klassesamfund«, Klassesamfundet opstod ifølge denne synsmåde
først med industrialismen. Men sådan var det jo ikke, som Lars Olsson understreger
i indledningen til den første bog. Opkomsten af en proletarisk, ejendomsløsbefolk-

ning og af kapitalistiske produktionsforhold gik forud for industrialiseringen, og det

har været et vigtigt udgangspunkt for en stor del af den arbejdshistoriske forskning i

Lund.

Hvad der gør forskningen og forelæsningernei Lund helt specielle og efterligne]-
sesværdige feks. her i landet, er den forbindelse, der er blevet skabt mellem for-

skerne og »grav hvor du står«-grupperbåde på nogle arbejdspladser i Skåne og med

videre forgeninger til fagforeningsafdelinger. Det blev fra efteråret 1985 udmøntet i

et systematisk samarbejde mellem akademikere og historikere i de faglige organisa-
tioner gennem det Arbejdshistoriske seminar ved Lunds Universitet. Seminaret har si-

den fundet sted hver 14. dag i semestrene, hvor to professionelle eller »amatør«hi-

storikere har præsenteret deres forskning for en forsamling, der permanent har be-

stået af 25-30 deltagere.
Resultaterne er imponerende: allerede i foråret 1988 havde der således været me-

re end 50 forelæsningerved det fælles seminar, og de tre publikationer er resultatet

heraf.

De mmmer tilsammen 36 små, men vægtige afhandlinger, der strækker sig fra

teoretiske emner som »svensk arbejdssociologi i efterkrigstiden«over »svende og
mestre i Malmø i den senere lavstid« til »studier i forholdet mellem private foretag-
somhed og social velfærd under den organiserede kapitalisme i Sverige«.Ogsåorga-

nisationshistoriske og kulturhistoriske emner er med. Men det vil være for omfat-

tende at gennemgåartiklerne eller forfatterne bag dem. Ingen nævnt, ingen glemt!
Med en enkelt undtagelse for nationens og kønnets skyld: En enkelt dansker, Anet-

te Eklund Hansen, har nemlig skrevet en fin artikel om landarbejderkvindernes ar-

bejdsforhold i Danmark mellem 1870 og 1940 (nr. 3, s. 55-66).
Iøvrigt skal det nævnes, at gruppen bag seminarrækken ogsåhar arrangeret inter-

nationale konferencer om arbejdshistorie, således en sjællandsk-skånskkonference i

1987 og en mere omfattende »Østersø-konference« i foråret 1991. Disse konferencer

har bl.a. beskæftiget sig med de omfattende arbejdervandn'nger, der tidligere fandt

sted, især fra Sverige til Danmark, men ogsåden anden vej og endvidere i det balti-
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ske rum. De skriftlige oplæg herfra vil formentlig også kunne rekvireres fra neden-

stående adresse.

Lars Olsson nævner til slut i sin indledning, at det er gruppens håb, at bøgerne el-

ler rapporterne, som han kalder dem, vil kunne anvendes til grundlæggendeunder-

visning i arbejdets og de faglige organisationers historie både i skolen, i faglige stu-

diekredse og i andre sammenhæng,hvor arbejderbevægelsenshistorie bliver stude-
ret. Det kan denne anmelder i hvert fald skrive under på, og mere end det: de vil

ogsåkunne animere og inspirere til forskning i arbejdsforhold og teknologisk udvik-

ling i historisk perspektiv herhjemme, som i forhold til Sverige og mange andre lan-
de har været stærkt forsømt.

De tre bind af Arbeletv historia kan bestilles fraArbemhiston'ska seminariet, Histori-
ska Institutionen, Box 2074, 220 02 Lund. TeL 046 - 10 79 60.

Claus Bryld

Vilém Kahnn (red): Bibliography of the Communist International (1919-1979). First

Volume, EJ. Brill, Leiden 1990, 400 s., 175 gylden.
Værket skal bestå af 3 bind, hvoraf det foreliggende bind registrerer materialer til

og fra de 7 verdenskongresser, de 13 Ekki møder, 6 andre konferencer med Ekki's

deltagelse og litteraturen om Komintern fra 1919 til 1979 underdelt i selvstændige
udgivelser og tidsskriftsartikler. Med hensyn til sprog vil den inddrage op til 25

sprog, for på den måde at hjælpemed til at analysere Kominterns udgivelsespolitik,
dog er ingen asiatiske sprog inkluderet. Titlerne på alle udgivelser bortset fra dem

på tysk, engelsk, fransk, italiensk, spansk og portugisisk er oversat til fransk eller en-

gelsk. I mange tilfælde klares oversættelsen ved henvisning til den franske eller en-

gelske udgave af samme tekst.

Bibliografien registrerer de selvstændigtudgivne protokoller etc., de officielle

bulletiner fra kongresserne og møderne og referater fra møder udgivet i de officiel-

le tidsskrifter, feks. Inprekorr, Die Internationale osv., når materialerne ikke er ud-

givet selvstændigt.Endelig er der henvisninger til artikler, der er udgivetjefter1943

med materiale fra forskellige møder. Det giver et noget uensartet billede, men er

dog rimeligt. Hvad der må undre er, at ogsåf.eks. Lenins Samlede værker citeres på
de enkelte sprog i en udgave fra 1960'erne. Det gælder også andre personer som

bl.a. Stalin, Dirnitrov (i en tysk udgave), Clara Zetkin, Tbgliatti, Bortset

fra, at enhver kan regne ud, at Lenins taler osv. ñndes i hans Samlede værker, så

det er overflødigtat komme med mange henvisninger til den samme artikel på for-

skellige sprog, så er det et brud med principper om kun at henvise til originale, sam-

tidige kilder. Men det er ikke nok, f.eks. er numrene 95-115 henvisninger til forskelli-

ge udgaver af Lenintekster, samleværker osv. fra tiden 1924-1970, og det er kun et

beskedent udvalg af Lenin udgaver om dette emne i disse år, så hvad formålet med

dette udvalg er, får stå hen.

Bibliograñen er opstillet i følgende hovedgrupper: 1)bibliograñer,dokumentsam-

linger, håndbøgeretc., 2) Kominterns kongresser, 3) Ekki-møder, og 4) litteratur.

Endvidere findes nogle nyttige henvisninger i indledningen om værdien af de for-

skellige udgaver af protokolleme fra kongresser og møder. Det viser sig, at i en del

tilfælde er den tyske udgave den mest omfattende, i andre den russiske, mens den

engelske og franske udgave som regel er forkortede eller kun udgivet i tidsskrifter. I

andre tilfælde gælder det også for den tyske eller den russiske protokol. Eeks. fin-
des der ingen protokol for 7. verdenskongres på russisk, mens den på de andre

sprog er forkortet. Det er derfor beklageligt, at den udgave, der indeholder de vig-
tigste oplæg fra kongressens stenograñskeprotokol (nr. 1030)ikke har fået en note,
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der henviser til dette. Nu står denne vigtige udgave bare ved siden af en del andre,
som gengiver de forkortede taler. Endvidere findes som hjælp til orienteringen et

overblik over kongressernes og mødernes hovedpunkter og en nyttig fortegnelse af

de delegeredes pseudonymer og endelig en liste over medlemmerne i Kominterns

organer.
Indførelseme vedr. det egentlige Kominternmateriale er opstillet på følgende
måder: a) protokoller og bulletiner, b) beretninger, udkast og andet materiale til

møderne, c) teser, resolutioner, programmer etc. og d) kommentarer og beretninger
fra møderne. Den sproglige rækkefølge er russisk, tysk, engelsk, fransk og andre

sprog.
Bd. 2 skal efter hensigten bibliografere Kominterns biorganisationer: Rød faglig

Internationale, Ungdomsintemationalen, Kvindeinternationalen, Røde Hjælp osv.

Endelig skal bd. 3 indeholde en bibliografi over de nationale sektioner, dvs. de kom-

munistiske partier i de enkelte lande. Bibliografien indeholder ikke Kominterns tids-

skrifter på nær kongresbulletineme etc. Det er en stor fejl, da indholdet i de for-

skellige udgaver ikke altid var identisk, og man således har brug for at vide, hvilke

tidsskrifter udkom på hvilket tidspunkt på de forskellige sprog. Forhåbentligbliver

det rettet i bd. 2 og 3.

En bibliografi skal være opbygget ensartet, have registre og/eller henvisninger
mellem de forskellige indførsler, være skrevet i et forståeligtsprog, gøre sig klart,
hvad der skal registreres, kunne skelne mellem kilder og litteratur og være fuld-

stændig.
Denne opfylder kun få af disse krav, men kan dog alligevel bruges, da man nem-

mere end hidtil kan finde meget materiale. Den må dog anses for at være et forar-

bejde til en egentlig bibliografi. Det skyldes helt overvejende bearbejdernes sjuskeri:
deres engelske Sprogkundskaber er for dårlige(måske er de bedre til fransk), det

vrimler med stavefejl, i det mindste to danske titler mangler (nr. 822 og 1013)og
man må gå ud fra flere andre, feks. mangler ogsåden norske udgave af nr. 543; for-

fatterregistret, som er det eneste register, indeholder fejl; således mangler der en

henvisning til nr. 670 (taler af Buchan'n og Thalheimer), transliterationen fra russisk

er lemfældig (nr. 2201 Tal'gejemer som formentlig står for Thalheimer). Hvad en

serbisk udgave af protokollen for 1 kongres 1919, som udkom i 1953 (nr. 161)gør i

denne bibliograñer uforståeligt.Det gælder også for en fransk udgave (nr. 156) fra

1974. Henvisninger mangler, således at det f.eks. er svært at finde frem til de for-

skellige udgaver af samme tekst.

Der skelnes ikke mellem kilder og litteratur, alt er rodet sammen, f.eks. er nr.

123-24 og 137 en dokumentsamling udg. af Komintern, den opføres sammen med
andre senere dokumentsamlinger. Hele litteraturgruppen indeholder op mod 50%

kilder, og ikke nok med det, både i gruppen med dokumenter og litteraturafd. skel-
nes ikke mellem videnskabeligeudgivelser, men tilsyneladende opføres alt, man me-

re eller mindre tilfældigthar fået øjepå.Derfor findes således en dokumentsamling
på 47 s. udgivet i New York i 1936 (nr. 141),men dokumentsamlinger af den størrelse

existerer i mange ikke anførte udgaver. Jan Valtins »Ud af mørket« anføres i en

amerikansk og en tysk udgave, hvorfor ikke alle de andre oversættelser? Og hvorfor

ikke hele sværmen af amerikansk finansierede bekendelsesslnifter af tidligere Ko-

mintemmedarbejdere? Der ñndes jo så meget af den slags. Hele litteraturafsnittet

ser ud til at være kompileret ud fra tilfældighedernesprincip.
Man kan desværre blive ved på denne måde. Det er ærgerligt, fordi lidt mere

omtanke og en del mere omhu kunne have ort bibliograñen til et godt hjælpemid-
del. Nu er det spildt, og en god bibliograñkommer man så til at vente længe på.

⁄
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Det er desto mere beklageligt, fordi det kan lade sig gøre at lave gode bibliografier
om vanskelige emner som Internationaleme, som Georges Haupt har vist det med

sin om II. Internationale.

Gerd Callesen

Erik Christensen: Nye værdier i politik og samfund. Pamdigmeskift og kulturbryd-
ninger. Forlaget Hovedland 1990, 277 s., kr. 198,00.
Det er et stort brød, Erik Christensen har slået op i sin nyeste bog. Hvis man ikke

bliver klar over det ved blot at se på titlen og læse forlagets »bagsideskræp«,så
fremgårdet i hvert fald tydeligt, når man har kigget indholdsfortegnelsen igennem.
Og når man er kommet igennem selve bogen, kan man godt føle sig noget tumme-

lumsk over den tour de force, man bliver udsat for, i det Erik Christensen selv kal-
der »et videnskabsteoretisk, idéhistorisk og metodologisk afklarings-projekt
(over) den dominerende naturopfattelse, menneskesyn, videnskabsopfattelse,
samt den religiøse tilværelsesforståelse,som ligger bag de grundlæggendeideer i

den vestlige kultur« (s. 11).Med raske skridt bevæger han sig igennem samfundsvi-

denskabernes og naturvidenskabens teorihistoriske udvikling og kriser med hyppige
afstikkere til idéhistorien, filosofien, litteraturen, teologien og kunsten. Formålet

med dette er at samle brikker til udviklingen af et nyt værdigrundlagtil forståelsen
af ændringsprocesserne,fornyelserne og nybruddene i de mange sociale processer

og bevægelser,der har karakteriseret de vestlige samfund i de seneste årtier.

Som udgangspunkt for diskussionen af paradigmeskiftene forsøgerErik Christen-
sen at præcisere disse ved at skelne mellem 4 planer, som udviklingen må ses i for-

hold til: »1. Et kulturelt plan, hvor man kan bruge begrebet 2. Et Videnskabeligt
plan, hvor man kan bruge begrebet paradigme. 3. Et politiskplan, hvor man kan bru-

ge begreberne kollekziv bevidsthed, mentalitet og ideologi og endelig 4. Et personligt
plan, hvor man kan bruge begrebet livsanskrælse« (s. 21).Det er følgelig en af bogens
hovedteser, »at de ændringer i synet på naturen, menneskets natur, køn, moral og

etik, samfundets natur (økonomi,politik, sociale bevægelser),som jeg mener man

kan se tegn på i samfundet, sker på alle de planer, jeg her har opregnet. Diskussio-

nen om paradigmeændringeri de enkelte videnskaber må derfor ses og forstås sam-

men med både bredere kulturelle-idémæssigeændringer samt personlige processer

og specielt for samfundsvidenskabernes vedkommende ses i sammenhængmed de

nye sociale bevægelser«(s. 22). Sigtet i bogen er således at se ændringsprocesseme
på de fire planer i sammenhæng,selvom det indrømmes, at det i de enkelte afsnit

»langtfra(sker) systematisk«(s. 24), og et af målene med bogen erv»at være med til

at videreudvikle nogle af de forståelsesformer, der er udviklet i forbindelse med

fremkomsten af de nye sociale bevægelser uden for det traditionelle samfunds-

videnskabelige felt« (s. 24).
' Med dette udgangspunkt og formål føres man så igennem bogens tre hovedafsnit

»Et nyt værdigrundlagpå vej«,»Nye samfundsbilleder og -aktørerne« og endelig
»Religionog kultur som sammenholdsfaktorer i et nyt samfund«. Selvom overskrif-

terne alle peger frem, skal man ikke forledes til at tro, at der kun er tale om en dis-
'

kussion med et »nutidigt«udgangspunkt. For hvert emne bliver de kulturelle og te-

orihistoriske rødder trukket frem, og udviklingen frem til i dag beskrives. Eeks. i ka-

pitlet »Fra naturvidenskab til en natung videnskab« (s. 87-105),hvor vi starter med

den tidlige jødiske og græske kulturs mytis-religiøseverdensbillede og føres frem til

de nye, holistiske videnskabelige paradigmer, der ogsåspejler en »ny religiøssøgen«
(s. 105).På samme måde i diskussionen af »økonomien som moralsk videnskab« (s.
107-130),hvor vi føres fra »den klassiske økonomi« til »integrationenaf økologi og
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økonomi« og »skabelsen af et grønt BNP«. Også i diskussionen af politikken og det

gode samfund, som jeg vil vende tilbage til mere detailleret, føres tråden helt tilbage
til Aristoteles. Som antydet indtager de nye, sociale bevægelseren central position i

fremstillingen, og de tematiseres da også løbende i de forskellige diskussioner og vi-

es derudover tre selvstændigekapitler under overskrifteme »Nye sociale bevægel-
ser som tegn på et nyt samfund«, »»Den kvindelige revolution« i velfærdssamfun-

det« og »Fra privat-religiøsitettil en ny form for religion?«.Det er især i disse dis-

kussioner, der knyttes an til den danske udvikling og idétradition, og man fornem-

mer tydeligt, at det er her, det brænder på for Erik Christensen i hans konfronta-

tion på det personlige plan med kønsroller, kærlighedog religiøstorienterede livs-

anskuelser. (Det er derfor heller ikke underligt, at det netop var disse aspekter, Erik

Christensen selv fremhævede, da han blev interviewet om bogen i fjernsynet).
Som man kan forstå, er det et meget omfattende og ambitiøst forehavende, Erik

Christensen har kastet sig ud i. Dette er både bogens styrke og dens svaghed. Styr-
ke, fordi der så at sige ikke stikkes noget under stolen. Erik Christensen gør det be-

stemt ikke nemt for sig selv i sit selvransagende forsøgpå at komme til rette med de

udfordringer, han mener, de sociale bevægelser stiller samfundsvidenskaben over-

for. Der skæres ikke - bevidst - nogle hjørner afi forsøgene på at afklare de meget
omfattende spørgsmål,bogen rejser. Når han i konklusionen siger, at »religionen
kan måske blive en af de væsentligsteinspirationskilder for skabelsen af en ny sam-

fundsmæssigpraksis, der bryder med de industrieltkapitalistiske logikker«,så skyn-
der han sig at tilføje,at »det er en problematik, som kun er antydet, og hvor jeg sta-

dig ikke selv er afklaret« (s. 256). Det er i den forstand en meget sympatisk bog, for-

di det er sympatisk, at forfatteren faktisk vover mere end det sædvanlige ene øje
ved at bevæge sig langt ud over de traditionelle grænser for en samfundsvidenska-

belig diskussion og i behandlingen af disse nye dimensioner hele tiden forsøger at

forholde sig nysgerrigt og åbent.

Men det er omvendt også en svaghed, at projektet er så omfattende. Og efter min

mening er svaghedeme mere fremtrædende end styrken. Erik Christensen har tilsy-
neladende valgt at skrive ud fra synspunktet »hellere stort og halvbagt end lille og

afbrændt«, men det er simpelthen for mange og for store problemer, der søges af-

klaret indenfor de små 300 sider, til at det ikke gårud over dybden og stringensen i

behandlingen af de enkelte emner. Når man f.eks. -

og dette er ikke noget enkelt-

stående eksempel - på kun 9 sider (s. 134-143)skal nå at dække udviklingen fra

»den aristoteliske opfattelse af politik« over Machiavellis, Hobbes', Locke's, utilita-

rismens, den marxistiske og arbejderbevægelsenspolitikopfattelser frem til »de nye
sociale bevægelsersgenopdagelse af glemte dimensioner i politikken«,så går det

ganske enkelt for stærkt til, at der kan udvindes nogen nye indsigter, der kan bidra-

ge til etableringen af det efterlyste nye værdigrundlag.Et andet eksempel kan være

afsnittet »Den klassiske økonomi«, hvor Adam Smith og Marx athandles på godt en

side. Jeg plæderernaturligvisikke for en omfattende og udtømmende behandling af

de nævnte enmer, der som bekendt hver for sig har givet anledning til hele bibliote-

ker. Men uanset hvor nødvendigtog betimeligt det i en idéhistorisk gennemgang er

at lægge en særlig synsvinkelned over sit stof for at få draget bestemte træk frem,
så er en sådan »komprimering«ikke tjenlig for bogens sigte. Vi taler jo ikke om en

traditionel lærebog til den samfundsvidenskabelige basisuddannelse på AUC, men

om en afsøgningaf »paradigmeskiftog kulturbrydninger«i forståelsen af den socia-

le virkelighed. Alligevel bliver resultatet for ofte almene karakteristikker og grove

generaliseringer, som man snarere forventer at finde i »introductarytextbooks«.

Lad mig med et par eksempler prøve at argumentere lidt nærmere for denne kri-
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tik. Af pladshensyn -

og da min egen uddannelsesmæssigebaggrund er den samme

som Erik Christensens, nemlig politologien - ñnder jeg det rimeligst blot at hente
dem fra bogens behandling af politikken. Her er forfatteren jo ogsåpå hjemmeba-
ne, og kritiseres derfor ikke for forhold, der eventuelt stammer fra, at han - pris-
værdigt nok - bevægersig ind på nye og ukendte territorier.

I kapitlet »Genopdagelsenaf politik som skabelsen af det gode samfund« (s.132-
154) karakteriserer Erik Christensen politikken udfra 3 analytiske, abstrakte rela-

tionstyper mellem individeme i et samfund, nemlig »1.Tvangsrelationer 2. Byttere-
lationer og 3. Integrations-relationer. Tvang bygger på truslen om straf. Bytte byg-
ger på appellen til egeninteressen, og integration bygger på lysten og evnen til at

identificere og forbinde sig med andre menneser« (s. 132). Opgaven er nu at spore
udviklingen i politikforståelsenudfra disse tre relationsformer. Dette er en ganske
spændende og kompleks opgave at stille sig, og det er derfor så meget desto mere

vigtigt at være omhyggeligmed sine formuleringer og argumentationer. Det er der-
for problematisk, når man - efter at det kort hævdes, at integrationsaspektet var det
dominerende i de før-moderne samfund - møder følgendeforsirnplede formulering:
»Ved overgangen til det industrielle samfund trådte politikkens magt- og tvangsa-
spekt klart frem som en selvstændigdimension. I det industrielle samfund har poli-
tikkens interesse- og bytteaspekt domineret forståelsen. I dag hvor vi er ved at tage
de første skridt ind i et post-industrielt samfund, er integrationsaspektet blevet syn-

ligt, som det kommende dominerende lag i et politisk paradigme for fremtiden« (s.
134).

Uanset at formuleringen står som en opsummering af kapitlets indledning, så åb-
ner den ikke for forståelsen af den udvikling, der skal undersøges, men lukker
tværtimod af for den, idet alle komplicerede og problematiske sammenhænge i en

sådan undersøgelsebliver udslettet eller tildækket af en formulering, der i sin over-

skriftsagtige form snarere peger mod en traditionel uniliniær forståelsesform,som

man kan møde i kortfattede lærebøger.Nu ved jeg selvfølgeliggodt, at Erik Chri-

stensen ved, at problemerne er mere indviklede end som så, og det er da også ste-

der i bogen, der viser. Alligevel mener jeg, at det er en rimelig kritik at drage frem,
fordi der er mange af den slags formuleringer i bogen, der, tror jeg, stammer fra den

nævnte »komprimering«.Men måske skyldes det også,at Erik Christensen ogsåpå
anden vis sætter sig mellem to stole, nemlig mellem ønsket om at give en omfatten-

de, mangesidet beskrivelse af sit emne og så at lave en let tilgængeligfremstilling,
hvor »alle« kan være med. Den sidste opfattelse bestyrkes af, at fremmedord, der

ikke umiddelbart må antages at være kendt af menigmand, hyppigt får en pædago-
gisk, skolebogsagtig forklaring med påvejen.

Men nu tilbage til selve citatet og kapitlets egentlige gennemgang af udviklingen i

politikforståelsen.Selvom Erik Christensen med sig selv ved, at sammenhængene er

mere komplicerede end citatet angiver, så har den slags formuleringer tendens til

ogsåat lukke af for forfatteren selv. Som han selv rammende udtrykker det et andet

sted i bogen: »Den type sprog, vi bruger, definerer den type virkelighed, vi får at se«

(s. 236). I resten af kapitlet er det denne groft skitserede udvikling,der gennemgås,
og ikke spændingsforholdetmellem de forskellige relationsformer indbyrdes i rela-
tion til politikforståelsen.I gennemgangen af Hobbes er integrationsaspektet faktisk
ikke behandlet, omend Hobbes vel netop var den første, der konsekvent tematisere-
de spørgsmålet:hvorledes kan man forklare orden og sammenhæng,altså enheden
eller integrationen i et samfund, der er karakteriseret ved et virvar af konfligerende
individuelle, materielle interesser? En gennemgang af dette »Hobbesian Problem of

Order«, som Parsons senere har døbt det, ville ellers i højere grad have muliort
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en mere nuanceret argumentation for Erik Christensens »påstandom at politikkens
integrative dimension er den grundlæggendei forhold til de andre« (s. 134).Det er

så meget desto mere beklageligt fordi temaet ellers tidligere er anslået med en hen-

visning til 'Ibrben Hviid Nielsens bog (»Stat, marked og individ.« Den splittede
Adam, Oslo 1985) i en gennemgang af »den h'berale samfundsteon's indre modsæt-

ninger«(s. 48). I stedet for denne tematisen'ng, der ville have skabt argumentatorisk
stringens og kontinuitet i fremstillingen er det snarere Hobbes' naturvidenskabeligt

inspirerede udgangspunkt for forklaringen af »samfundskontrakten«, der behandles.

Denne manglende tematik efterlader indtrykket af en traditionel idéhistorisk intro-

duktion, hvor den ene tænker følger efter den anden i ren historisk kronologi.
Dette indtryk fastholdes i behandlingen af »den klassiske liberale politiske teori

(der) er en videreførsel af Hobbes* politiske kontraktteori« (s. 138).Igen er det kon-

tinuiteten og ikke brydningeme, kontroverseme og kompleksiteten, der fremhæves.

Det idéhiston'ske brud mellem Hobbes og Locke, der bunder i deres forskellige op-

fattelse af naturtilstanden, af naturretten og dermed i begnmdelsen for og række-

vidden af samfundskontrakten, altså i forskellen mellem Hobbes' »Leviathen« og

Lockes' »bodypolitick«,fortoner sig derfor, eller kan i bedste fald kun læses implicit,
hvis man kender til sagen i forvejen. Ogsåkontlikteme indenfor den borgerlige poli-
tikopfattelse mellem en liberal og en konservativ retning underbetones eller reduce-

res til en modsætning mellem »et venstre, der gik ind for en universalisering af de

borgerlige politiske rettigheder til alle grupper i samfundet, mens højre var dem,
der gik ind for bevarelse af nogle privilegier«(s. 138).Jeg vil ikke bestride, at dette

sikkert også har været tilfældet, men i en diskussion af forskellige politikopfattelser
udfra de forskellige relationstyper mellem individeme i samfundet, altså i en teore-

tisk diskussion, kan det næppe anses for en sæng overbevisende argumentation. I

Lockes bestemmelse af staten udfra de autonome individers bevidste viljeshandlin-
ger ligger samtidig forestillingen om, at politikken, retten og den samfundsmæssige
orden ikke er noget naturgivet, men skabt af mennesket. Overfor dette begreb om

rationel samfundsmæSsiggørelse,der får et eklatant politisk udtryk i den engelske,
amerikanske og franske revolution, sætter den konservative tendens, både i Lockes'

samtid og senere, ideen om en naturgmet samfundsmæssiggørelse,hvor samfundets

politiske institutioner begnmdes i en naturlig af gud givet ordning, der følgelig ikke

konstitueres af individemes indgreb. Denne opfattelse indskriver sig i en lang tradi-

tion i den europæiske tænkning,der går tilbage til Aristoteles' Oikos, altså hushold-

ningsfællesskabetunder faderens herredømme, der er grundlag og forbillede for det

politiske fællesskab. (Jvf. Stefan Breuer, Max Webers herrschaftssoziologie, Frank-

furt/New York, Campus Verlag, 1991, s. 77f.). Når Erik Christensen derfor om de

nye sociale bevægelserspolitikforståelsesiger, at den »liggeri forlængelseaf den

klassisk aristoteliske opfattelse. Politik er ikke kun et middel for opnåelsenaf nogle
andre mål, men også et mål i sig selv, nemlig skabelsen af det gode samfund« (s.
145),så er sagen (igen) nok noget mere kompliceret, end den fremstilles. Der er i

hvert fald mere end én forlængelse af Aristoteles* opfattelse, hvis man da ikke

»komprimerer«denne så meget, at den blot er »ensbetydendemed skabelsen af det

gode samfund« (s. 134).Hvorvidt denne karakteristik på sin side så er velegnet til at

beskrive de nye sociale bevægelserspolitikforståelse,er endnu et åbent spørgsmål,
som jeg nok stiller mig tvivlende overfor, men som ikke skal diskuteres her.

Denne diskussion af et ret snævert udsnit af bogen må række om eksempel på
min kritik af det, jeg opfatter som bogens store svaghed, nemlig at der gabes over så

meget, at de nuancerede og indsigtsskabende diskussioner, som man vel med rette

kan forvente af en bog, der vil diskutere nye værdier og paradigmeskrift,går tabt til
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fordel for så store og brede penselstrøg,at man sidder tilbage med en fornemmelse

af, at der måske snarere er tale om en udvikling Erik Christensen »læser ind i« sit

stof, end en forståelse han »læser ud af«. Dette er efter min mening en afgørende
hindring for at diskutere selve formålet og hovedsigtet med bogen og den betydning
de nye, sociale bevægelser tillægges.Den faktiske, praktiske nedtur som disse bevæ-

gelser har været igennem i de seneste år helt ufortalt, så vil jeg på det foreliggende
grundlag hævde, at Erik Christensen, fremfor at afdække nye værdier som grundlag
for et paradigmeskift i de sociale relationer og samfundsvidenskabernes forståelse

heraf, i bedste fald opstiller nye utopier for det sociale liv og de sociale bevægelser.
Dette er der naturligvis ikke i sig selv noget odiøst i, men det er blot ikke det, forfat-
teren stiller i udsigt, og det giver i hvert fald et helt andet udgangspunkt for diskus-
sionen a.f paradigmeskift. At sagen har taget denne drejning kan måske forstås som

et udtryk for Erik Christensen personlige ubehag ved det kapitalistiske samfunds re-

aliteter og som en måde at skrive sig fn' af dette, så man - som den tyske retssocio-

log Rudolf Weithölter udtrykker det i en anden sammenhæng- »samtidiger i stand
til at udholde det Modernes kulde og nyde dets frugt.«(Rudolf Weithölter, Materi-
alization and proceduralization in modern law, i: Günther 'Ibubner (ed.), Dilemmas
of law in the welfare state, Berlin 1985, s. 221).

Endnu en ting skal kort berøres. Hvis man læser bogen, fordi der i »bagside-
skræppet« stilles i udsigt, at Erik Christensen gør »op med sit eget ny-marxistisk
forsknings- og orienteringsgrundlag«,så bliver man skuffet. For det første fordi det
faktisk ikke er så entydigt, i hvert fald ikke i forfatterens eget hoved, idet han allere-
de i forordet siger: »Dette har ikke betydet, at jeg har forkastet min tidligere marx-

istiske metodeforståelse«,omend han dog tilføljer »kun at jeg er blevet mere klar
over dens begrænsningerog fundamentale utilstrækkelighed,som en mere holistisk

samfundsforståelsesform i fremtiden« (s. 12). Dette citat markerer meget præcist,
tror jeg, Erik Christensens uafklarethed på dette punkt, men måske er der blot tale
om en vis vanskelighed ved at sige farvel til tidligere tiders liv i synden. I realiteten

er der bogen igennem ikke så stor tvivl om, at afskeden har fundet sted. De eneste

spor af en »marxistisk metodeforståelse«,jeg mener, man kan finde, er elementer
fra den traditionelle historiske materialisme, hvor det er udviklingen i de basale

samfundsmæssigestrukturer, der ses som bestemmende for udviklingen i teorier og
bevidstheder, og en vedvarende insisteren på at se udviklingen i et historisk per-

spektiv. Og selv dette er kun formmæssigt strukturerende for fremstillingen. For det

andet bliver man skuffet, fordi den behandling af marxismens »utilstrækkelighed«,
der faktisk dukker op spredt gennem bogen, langt fra kan siges at være noget »op-
gør«. Bare det, at der snakkes om marxismen som sådan, og det ikke præciseres,
»hvilken« marxisme der er tale om, gør hele sagen uklar, og der er da ogsåmest tale

om korte karakteristikker eller snarere standpunktserklæringer,der ikke argumen-
teres igennem. Hvis et sådan »opgør« heller ikke har været Erik Christensens anlig-
gende, jvf. citatet, kan man selvfølgeligikke med rimelighed bebrejde ham det. Man

kan så blot ærgre sig over, at han lader bogen markedsføre under delvis falsk vare-

betegnelse.
Til sidst nogle få bemærkninger om den fonnmæssige side af bogen. Alt for ofte

sidder man irriteret tilbage over nogle formuleringer, der er løbet forfatteren for

hurtigt i tastaturet, og som kunne have været fjernet ved en ordentlig redigering, el-
ler måske udbygget med en egentlig argumentation. Eeks. når det hævdes, at mate-

matikkens og modelbyggeriets indpas i økonomien »betød, at mange økonomer be-

gyndte at pusle med abstrakte urealistiske problemer, ogi stigende grad lukkede øj-
nene for mange samfundsproblemers økonomiske aspekter« (s. 111).Eller når der i
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en diskussion af adskillelsen af politikken fra etikken i renæssancen hævdes, at »der

blev iværksat en (min understregning, lh) af etikken...« (s. 72). En sådan

redigering burde bogens noteapparat og citatteknik ogsåvære underkastet. Den an-

vendte teknik, hvor der ofte blot henvises generelt til en bog eller artikel uden side-

angivelse selv i tilfælde, hvor der er tale om direkte citater eller tætte referater af

andres mening, er ikke blot stærkt irriterende, men kan næppe siges at leve op til

den forskningsmæssige»etik, der hersker på universiteterne, en fordring om at

fremlægge forskningens baggrundsforudsætninger«(s. 9). Endelig ville en ordentlig
redigering og korrekturlæsning have kunnet iierne nogle af de utrolig mange stave-

fejl bogen myldrer med, så i det mindste Habermas' store værk »Theorie des kom-

munikativen Handelns« ikke to gange i litteraturlisten skulle gøres til en teori om

kommunikativ handel, så Brunkhorst kunne komme til at hedde Hauke og ikke

Hauke, så Hans-Jørgen Schanz og Macpherson også kunne få stavet deres navne

rigtigt og så Det Samfundsvidenskabelige Forskningsrådkun blev takket én gang for

støtte til udgivelsen, men så til gengældblev stavet rigtigt. Og så der måske blev reel

grund til at takke Steen Piper fra forlaget Hovedland for »mange værdifulde kommen-

tarer i forbindelse med en redigering af manuskriptet«(s. 13). Som Erik Christensen

selv siger:»Den type sprog, vi bruger, definerer den type af virkelighed,vi får at se«.

Leif Hansen

Erik Voss (red.): m'a ñskerleje til forstad, udg. af Nr. Bjert-Strandhuse Borgerfore-
ning, 1990. 144 s., ill., kr. 98,00.
Bogen, der er udgivet med økonomisk støtte fra Kulturel Forvaltning i Kolding og

forskellige fonde, virksomheder og enkeltpersoner, er et resultat af et studiekredsarbej-
de arrangeret af Nr. Bjert-Strandhuse Borgerforening Efter kontakt fra studiekredsen

til pressen, skrev Jydske Tidende om projektet, hvilket gav kontakt til tidligere »strand-
husere«,som ogsåkimne bidrage med træk til den lokalhistoriske beretning.

Ialt figurerer 32 navne som forfattere. Enkelte har skrevet flere bidrag. De fleste

afsnit består af egne eller andres, bearbejdede, erindringer, men man har ogsåvæ-
ret i stadsarkivet i Kolding for at indsamle oplysninger. Studiekredslederen, Erik

Voss, har skrevet indledning, sammenknyttende kommentarer og uddybende afsnit.

Bogen er inddelt i 5 kapitler med overskrifterne: »Byenetableres«, »Hvad levede
de af?«, »Skolen«, »Hvad lavede de i fritiden« og »Politik«. I hvert af kapitlerne er

der flere større og mindre afsnit skrevet af forskellige forfattere. Nogle af afsnittene,
der nærmest er opremsninger af huse og deres beboere, har kun lokal interesse,
men andre afsnit, som f.eks. dem om 'Ii'appergårdensæbleplantage og Julemærke-

sanatoriet er meget interessant læsning, ligesom Lindbæks til dels selvbiograñske
beretning om Strandhuse-skolens historie fra 1843-1916 er spændende.

De mange forskellige forfattere giver bogen et noget uensartet præg, men det er

samtidiget charmerende træk, at de forskellige studiekredse får lov til at fremtræde

med deres eget særpræg uden for stærk tilretning fra redaktørens side.

Bogen er gennemillustreret dels med billeder fra stadsarkivet og dels med de for-

skellige forfatteres private billeder. De er med til at gøre historien levende.

I indledningen læggerman op til, at bogen skal fungere som inspiration til lignen-
de projekter i andre lokalområder. Man får oplyst, at arbejdet startede i forsomme-

ren 1989, men der siges desværre ikke noget om, hvordan studiekredsarbejdet rent

praktisk har været organiseret, og heller ikke hvilken faglig baggrund Studiekredsle-

deren, Erik Voss, har. Det ville have været nyttige oplysninger, hvis man skulle få

lyst til at følge »strandhusemes« eksempel.
BirgitAndreasen
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Fremad - ad nye veje. Bidrag til diskussionen om arbejder-historien i Meme, red.

af Niels Ole Højstrup Jensen, Gerd Callesen og Anne-Use Walsted, SFAH, Køben-
havn 1990. Kr. 145,-
Et selskab har jubilæum.Der skal udgives en bog i dagens anledning. Men hvad

skal der stå i sådan en bog? Ved 10-årsjubilæetvalgte SFAH selvbevidst at gøre sta-

tus over et forskningsfelt, med de forpligtigelser det giver til nu at huske at få det
hele med. Ved 20-årsjubilæethar SFAH mere utraditionelt valgt at lade en række

arbejderhistorikere mere frit skrive om, hvad de synes er vigtige og interessante dis-
kussioner. Det er der kommet en række spændende artikler ud af, der tilsammen

giver et godt indblik i diskussionerne i arbejderhistorikerkredse i dag. Til gengæld
må vi så undvære forskningsoversigterne og bibliograñerne,med undtagelse af en

blbliograñover metodediskussioner.

Vagn Oluf Nielsen giver i »SFAH's historie - baggrund, start og udvikling«,et

kort rids af den jubilerende forenings historie. Det er en underholdende artikel, der

især gør noget ud af selskabets første noget omturnlede år. Hvorfor redaktionen har

valgt at sætte den sidst, i stedet for først, som en appetitvækker, forstår jeg ikke

helt.

»Fremad - ad nye veje« lægger, som titlen antyder, op til selvrefleksion. Gerd

Callesen rejser i »Arbejderbevægelsenshistorie som selvstændigforskningsgren«to

spørgsmål,som har været omdrejningspunkt for mange diskussioner i SFAH de sid-

ste år, og dermed spørgsmål,som mange artikler forholder sig mere eller mindre di-

rekte til: Hvad hører med og hvad hører ikke med under hatten »arbejderhistorie«?
Og hvordan kan og skal vi metodisk gribe analyser af arbejderhistorien an?

Gerd Callesen argumenterer selv for, at »Arbejderbevægelsenshistorie er noget
andet end mere eller mindre interessante fænomener« (s. 38). Under de mindre in-

teressante fænomener regner Gerd Callesen traditionelle etnologiske forsknings-
objekter som klædedragt, spisevaner osv. I hvert fald er de kun interessante for at

kunne forstå den baggrund, hvorpåarbejderbevægelsenudvikledes.

Flemming Mikkelsen foretager fra en helt anden kant ligeledes et opgør med

»mikroorienteringdeskriptiv fremstillingsform, teoriløshed og brug af overvejende
kvalitative kilder«. Et ligesåhårdt angreb rettes mod 70'emes politiske historieskriv-

ning som fik spundet sig ind i »kontrafistiske, teleologiske argumenter« og orde
brug af »spekulativemetateoretiske overvejelser«(s. 81).

Heroverfor sætter Flemming Mikkelsen en række engelske og amerikanske soci-

al-økonomiske historikere bl.a. Charles Tilly. Som jeg læser Flemming Mikkelsens

artikel er det mere et debatindlæg,end en introduktion til den tradition for social-

økonomisk historieskrivning som Flemming Mikkelsen plæderer for. Dertil vil artik-

len for mange ting på de godt 15 sider. Udover den metodiske diskussion forsøger
Flemming Mikkelsen også en syntese over intet mindre end den europæiske social-

historie fra omkr. 1500 og op til i dag.
Flemming Hemmersam må formodes at være en af dem, der står for skud både i

Gerd Callesens og Flemming Mikkelsens artikler (selvom ingen af dem nævner nav-

ne). I »Arbejderkulturog historie. Om problemer og fordele ved tværfagligforsk-

ning i arbejderbevægelsenshistorie« - tager Flemming Hemmersam handsken op. I

artiklen gives en oversigt over en række nyere bidrag til arbejderkultmforskningen
og Hemmersam spørger om arbejderkulturforslmingen blot skal være en slags un-

derafdeling af arbejderbevægelsenshistorie, eller om arbejderkulturen ikke er inter-

essant nok i sig selv? Den første position er historikemes, den anden etnologernes
og folkemindeforskernes i flg. Flemming Hemmersam.

Det er en gammel diskussion indenfor SFAH, der her repeteres. På SFAl-Ps jubi-
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læumsseminar d. 3. december kom den ovenpåJens Engbergs og Annette Vas-

ströms indlæg,som begge lå i forlængelseaf deres artikler her i jubilæumsbogen.
Jens Engberg polimiserer i »Arbejdererindringersom kilder til arbejderbevægel-

sens og arbejderklaæens historie« mod den kultur- og socialhistorie, som er blevet

skrevet bl.a. af folk med baggrund i litteraturfag og deres ukritiske brug af erin-

dringsmateriale. Heroverfor stiller Jens Engberg krav om at behandle erindringer
ud fra samme kildekritiske krav, som historikere i øvrigt stiller til deres kilder: Om

at bruge en ñerhed af kilder, sammenholde oplysningerne herfra med andre kilder

osv. Hovedsynspunktet er, at erindringer først og fremmest kan bruges til at belyse
forhold vedrørende levevilkår og arbejdsforhold i arbejderklassen og til at belyse
holdninger, mens der til belysning af begivenheder findes andre og bedre kilder.

Kirsten Folke Harrits og Ditte Schamberg diskuterer erindringer fra en noget an-

den indfaldsvinkel: Som led i et kulturpolitisk arbejde. Derudover diskuteres erin-

dringer som genre, set i relation til andre typer af litteratur og de foreslår en typolo-
gisering af erindringer ud fra fortælletekniske overvejelser. Til slut diskuteres kilde-

værdi og kildekritisk vurdering af erindringer, hvor forfatterne faktisk er enige med

Jens Engberg: Det afgørende er, hvad man vælger at bruge erindringer som kilde

til.

Endelig præsenterer Annette Vasström i »Mål og middel i praksis. Om livsforrns-

begreber som analysepraksis«livsformsbegrebet som det er blevet diñneret og intro-

duceret af Thomas Højrup. Annette Vasström er ikke blind for livsforrnsbegrebets
og livsformsanalysens svagheder, men mener dog, at den har så meget at tilføje til

arbejderhistorieforslmingen, at historikeme ikke længere bør tøve med at anvende

livsformsanalyser længere. Svaghedeme ved den Thomas Højrupske livsformsanaly-
se er i følge Annette Vasström bl.a., at analyserne af lønarbejderlivsforrnenhar fo-

kuseret på fritiden og ikke på arbejdet, som det meningsbærende i livsformen og at

den, især i mere bastante udlægninger,ikke skelner mellem de idealtypiske livsfor-

mer og det faktiske hverdagsliv, hvor den enkelte person kan være bærer af flere

livsformer.

Vi får gennem disse artikler gode og velskrevne præsentationeraf de enkelte fags
positioner og traditioner for at beskæftigesig med kultur og hverdagsliv. Diskussio-

ner, der peger fremad ligger dog stadig, for mig at se, mere mellem artiklerne end i

artiklerne.

Tværfagligheder svært, som Flemming Hemmersam skriver. Og jeg vil tilføje:At

diskutere om den ene eller den anden slags kilder eller metoder er »de bedste«,
uden at have præciseret problemstillingen, dvs. hvad det er for et problem, vi øn-
sker at belyse, fører kun til ufrugtbare diskussioner, der snarere fremmer fagchauvi-
nismen end tværfagligheden.Skal diskussionerne føre os »ad nye veje«,er jeg over-

bevist onr, at vi overordnet må tage udgangspunkt i formål og problemstilling og
starte diskussionen herfra, og så iøvrigtrespektere de enkelte fags og metoders sær-

egenheder, deres svagheder og styrker.
Det er for mig at se slående, at de artikler, der tager udgangspunkt i et problem-

kompleks, fremfor en fagtradition eller en metode, ikke ser den modsætningmel-

lem den politiske historie (arbejderbevægelsenshistorie) og social- og kulturhistori-

en (klassens historie), som bl.a. Gerd Callesen får trukket op.
Niels Finn Christiansen konstaterer i et tilbageblik på 70,emes reformismeanaly-

ser, at de, på trods af indbyrdes uenigheder, alle søgte forklaringerne i strukturer el-

ler drivkræfter, der reducerede arbejderne til objekter - til ofre - for kapitalen eller

et partis politisk-ideologiske forræderi. Selv om der ikke er lavet mange reforrnis-

meanalyser i 80'erne, mener Niels Finn Christiansen, at 80'emes social- og kulturhi-
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storie, med dens insisteren på at se arbejderne som subjekter, kan bidrage til en ny
forståelse af reformismen. »Disse analyser peger med vekslende styrke på det felt,
hvor det virkelig brænder på, hvis vi skal forstå reformismen: arbejdet og arbejds-
moralen« (s. 58). I artiklen skitserer Niels Finn Christiansen udviklingen i arbejder-
bevægelsen fra 1870,eme og frem til i dag, ud fra en række nyere undersøgelserog

argumenterer her for social- og bevidsthedshistoriens centrale placering.
Knud Knudsen argumenterer i »Arbejderbevægelsenshistorie: - Som historien

om arbejdets sociale bevægelse«for samme synspunkt. Ogsåher er det arbejdet, bå-
de som materiel kategori og som bevidsthedsmæssigkategori, der sættes i centrum.

Med arbejdet som indfaldsvinkel, dvs. både som det konkret har forandret sig i rela-
tion til ændringer i teknologien og gennem arbejderbevægelsensholdninger til den-
ne virkelighed, kastes nyt lys over en række centrale problemstillinger i den danske

arbejderbevægelseshistorie: Konflikten mellem faglærte og ufaglærte og kampen
om kontrollen over arbejdet og dermed kontrollen over samfundets produktion.

Endelig argumenterer ogsåMorten Thing i »Kamp og forræderi. Om vanskelig-
heden ved at skrive kommunismens historie« for at bruge 80'emes social og bevidst-

hedshistoriske indsigter til at stille nye spørgsmålog til med nye medtoder at søge at

forstå den kommunistiske bevægelsesegenart. Morten Thing konstaterer, at kom-

munismens historie i høj grad har været skrevet som partipolitisk historie, med ho-

vedvægtpå den politisk-ideologiske udvikling - både af dem, der var uenige og eni-

ge med de forskellige kommunistiske strategier og ideologier. Det skyldes til dels de

vanskeligheder, der har været og stadig er med at skrive den kommunistiske bevæ-

gelses historie, fordi en række centrale kildegrupper har været lukket land for alle

andre end nogle få partihistorikere, men ikke kun. Det skyldesogsåbegrænsningeri
de metoder som hidtil har været anvendt, med deres snævre fokusering på officielle

politikformuleringer.
En af de karakteristiske forskelle på artiklerne i »Fremad og aldrig glemme«og
»Fremad - ad nye veje«er, at der er en meget større distance til de forskellige parti-
ers og organisationers politikformuleringer. Diskussioneme står her ved 20 årsjubi-
læet ikke som et for eller imod en betemt politisk linje, men om baggrunden for po-

litikformuleringerne og indplaceringen af dem i forhold til en bestemt historisk vir-

kelighed, dvs. virkeligheden som dele af arbejderklassen og arbejderbevægelsenså
den.

Denne (kritiske distance) til arbejderbevægelsensegenforståelseaf sit politiske
projekt, bliver endnu tydeligere i Anna-Birte Ravns »kvinder og køn i arbejderklas-
sens og arbejderbevægelsenshistorie«. Artiklen er lagt op som en historiografisk
oversigt over forslmingen inden for dette felt, som den har udviklet sig fra 1970'erne

til 1990. Med inspiration fra den amerikanske kvindehistoriker Joan W. Scott frem-

hæves, hvordan arbejderbevægelsengennem sin fortolkning og formulering af poli-
tiker over for »kvindespørgsmålet«,var med til at uddybe de kønsmæssigeuligheder
i arbejderklassen.

Joan W. Scotts hovedpointe er, »at historikere bør interessere sig mere for, hvor-

dan erfaringer omsættes til identitet og politiskhandling«,dvs. hvordan politikken
formuleres og erfaringen-/historien konstrueres. Hermed føjer Joan W Scott, for

mig at se, en væsentlig dimension til hele den kulturanalytiske diskussion både me-

todisk og spørgsmåletom hvordan politisk historie og social- og kulturhistorien gen-

sidigt kan belyse hinanden.

Interessen for kultur og bevidsthedshistorien, som kan spores i næsten alle artik-

ler i »Fremad - ad nye veje«,sammen med fremhævelsen af empiriske studier som

vejen frem, gælder ogsåAnne Marie Ejdesgaards artikel om »Metodiske problemer
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i forbindelse med forskning i arbejderhistorie i et 3. verdensland«. Ud fra egne erfa-

ringer med at forske i arbejderbevægelsenshistorie i Latinamerika, diskuterer Anne

Marie Ejdesgaard de problemer, det giver at skulle leve sig ind i et andet lands kul-

tur og finde begreber og værdimålestokke, der hverken er en ukritisk overtagelse af

en fremmed kulturs eller en lige så ukritisk brug af egne normer og værdier.

Endelig tager Grethe Jensen som et helt nyt tema i arbejderhistorien brug af bio-

grafien op til diskussion. I artiklen diskuteres, hvilke krav der må stilles til en god
(arbejder)bi0grañog om biograñgenrenoverhovedet er interessant, set ud fra en

arbejderhistoriesynsvinkel, hvor det kollektive har stået i centrum, mens det i bio-

grafien nødvendigvismå blive den biograferede, dvs. individet, det står i centrum.

En af pointeme ved at skrive biografier er i følge Grethe Jensen, at vi kan fange
»bredden og forandringen, samspillet mellem materielle vilkår og bevidstheden

ind«. Der kan her trækkes linjer til Kirsten Folke Harrits og Ditte Schambergs
overvejelser over, hvad der er det særegne ved erindringer, og den kulturpolitiske
brug af erindringer.

Det er endnu et eksempel på, hvordan artiklerne på kryds og tværs kan være

med til at uddybe diskussionerne i de enkelte artikler.

Her ved 20 årsjubilæeter diskussionerne, når det gælderpolitikken, måske blevet

mindre lidenskabelig, men jubilæumsbogenviser, at lidenskaberne lever endnu, når
diskussionen gælder genstandsfeltet for arbejderhistorien og hvilke metoder, der

bedst kan fange denne historie ind.

Det er en flot jubüæumsbog,som er god at diskutere videre med.

Marianne Rostgård

Kirten Geertsen: Dannet ung Pige søges. Kvinder på kontor 1900-1940. Akademisk

Forlag 1990. 367 s., kr. 248,-.
Undersøgelsen er finansieret af Statens humanistiske Forskningsråd,og er et led i et

samarbejde mellem kvindelige historikere fra fire nordiske lande. Målet for samar-

bejdet var at belyse nogle sider at tidligere generationers kvindearbejde i og uden
for hjemmene og dets betydning for kvinderne selv, for deres familier og for sam-

fundet.

I sin undersøgelse af kontorkvinder har KG. ud over en lang række trykt littera-
tur om emnet brugt forskellige statistiske værker omfattende b1.a. folketællinger,er-

hvervstællinger,arbejdsløshed,husholdningsregnskaber, bolig- og huslejeforhold og

lærligeforhold,love vedr. personalet i statens virksomheder, forskellige cirkulærer
og betænkningervedr. løn- og skoleforhold og arkivalier fra ABA, HICs bibliotek

og arkiv, Danske Kvinders Erhvervsråds arkiv og Danske Kvinders Nationalråds ar-

kiv. Derudover er brugt forskellige medlems- og personaleblade, personalehåndbø-
ger og -reglementer og enkelte skønlitterære værker.

K.G. ønsker at klarlæggedet mønster, der lå bag prægningenaf de ansattes selv-

forståelse og udviklingen hen imod arbejdsdelingen mellem kønnene, og at følge li-

nierne frem til 1940. Forfatteren vil vise hvilke »redskaber« kvinderne iik med hjem-
rnefra, og hvordan de prøvede at klare situationen på arbejdspladsen.

K.G. gør rede for årsagernetil at kvinderne kom ind på kontorerne, og hvad de-

res indtrængen kom til at betyde både for dem selv og for de mænd, som de for-

trængte. Hun beskriver de forhold, som kvinderne arbejdede under og de lønfor-

skelle, der altid har ort sig gældende,og som var en af grundene til, at så mange
kvinder kom ind på kontorerne. KG. kommer ind på problemerne med den mang-
lende interesse for faglig organisering i kontoristgruppen og specielt blandt kvinder-

ne. I et særligt afsnit behandles de statsansatte kvinders specielle problemer. Til
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sidst beskrives dagliglivetpå kontoret, hvor K.G. belyser hvordan kvinderne klarede

at leve med den stadige undertrykkelse.
Det er en spændendebog, der kommer vidt omkring i emnet, og K.G. har også

været mange steder for at ñnde de få, men gode billeder, der illustrerer teksten.

Der er desværre en del udokumenterede påstandeom kontorkvindernes holdnin-

ger og tanker. Eeks. siges det flere steder, at de unge kvinder medbragte en stor

selvtillid, som skulle være skabt i hjem og i skole, og K.G.'s påstand,at den kunne

holdes vedlige, fordi deres evner aldrig blev sat på virkelig alvorlige prøver, holder

efter min mening ikke. Et enkelt sted dementeres påstandenom selvtilliden da også
indirekte, hvor K.G. skriver, at de unge piger allerede i 15-18 års alderen var oriente-

ret mod andres behov og mindre mod egen karriere.

Jeg savner nogle flere eksempler på kontordarnemes passive modstand og deres

brug af humor som våben mod chefeme, og jeg savner navne, når der skrives om en

»politiker«og et »kendt engageringskontor«.
KG. giver en detaljeret beskrivelse af lønudviklingengennem årene for kontor-

personalet. Det er oplysninger, som det er svært at holde sammen på, og jeg tror

det ville have vundet i klarhed, hvis det var blevet fremstillet grafisk.
Forfatteren beskriver kontoristemes manglende motivering til at organisere sig

og problemerne med at skaffe sig bedre løn og arbejdsvilkår,der bl.a. hang sammen

med, at der var så mange, der ønskede at »blive noget på et kontor«; men hendes

eksempel på en faglig strid fra Odense i 1932 med lykkelig udgang for kontordamer-

ne er vist meget lidt typisk.
K.G. skriver om de forskellige betingelser, som mænd og kvinder havde for at

kunne leve at deres løn, og hendes udlægning af forsørgerbegrebet er interessant og
har i hvert fald givet mig stof til eftertanke.

Et vigtigt begreb i hele fremstillingen er »dannelse«, og hvordan den blev brugt
og misbrugt af arbejdsgiverne. Selv om K.G. påstår,at det ikke er hendes egen hi-

storie, hun vil fortælle, kan det ikke skjules, at hun ser det hele fra sit »småborgeli-
ge« udgangspunkt, og hun har sommetider lidt svært ved at bestemme sig til hvilken

klasse kontoristerne tilhører. Jeg savner en overbevisende forklaring på,hvor arbej-
derfamiliemes døtre havde deres »dannelse« fra, og det virker som om KG. glem-
mer, at mange af de unge, der kom på kontorerne, kun var 2. generations byboer.

Jeg må med K.G. ærgre mig over, at der ikke blev tid til interviews i denne un-

dersøgelse.De ville uden tvivl have givet forfatteren mulighed for at sætte lidt mere

»kød« på de mange påstande.I betragtning af, hvor lidt der er skrevet om dette em-

ne, kan det ogsåærgre mig, at opgaven har været at skrive de kvindeligekontoristers

historie, men det åbner måske mulighed for, at man senere kan få lavet en undersø-

gelse af kontorverdenen som en helhed.

BirgitAndreasen

Benno Hafeneger. »Alle Arbeit für Deutschland« Arbeit, Jugendarbeit und

Erniehung in der Weimarer' Republik, unter dem Nationalsozialismus und in der

Nachkriegszeit, Bund-Verlag, Köln 1988, 280s., ? DM.

Benno Hafeneger har med sin bog ønsket at blande sig debatten om 1980'ernes sto-

re ungdomsarbejdsløshedi BRD ved at påvise,at de borgerlige politikeres løsnings-
modeller historisk set er de samme gennem tiderne.

Hafeneger behandler i korte træk den borgerlige ungdomsbevægelsesarbejdslej-
re i 20'erne, dannelsen af institutionen »FreiwilligerArbeitsdienst« (FAD) i slutnin-

gen af 20'erne, Hitlers »Reichsarbeitsdienst« (RAD) og ungdomsarbejdsløsheden
umiddelbart efter 2. verdenskrig.
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Det var primært kommunernes opgave at hjælpe de unge arbejdsløse-i enkelte

byer blev de unge sat til at passe byens parker rn.v., mens andre oprettede faglige
uddannelser af få ugers varighed. Ungdomsarbejdsløshedenvoksede i denne perio-
de kraftigt fra 270.000 i 1926 til 1 million i 1932. Denne ofte kortsigtede hjælp førte
til dannelsen af »FreiwilligerArbeitsdienst«. FAD var stærkt borgerligt og nationa-

listisk præget, hvor »Arbeit für Deutschland« og »Erziehung durch Arbeit« var sig-
tet. FAD foranstaltede arbejdslejre, hvor uddannelse og arbejde skulle være med til

at gøre de unge til sunde mennesker.

Bogen, som i sin titel læggerop til en bredere behandling af emnet, koncentrerer

sig kun om de borgerlige tiltag, men ved behandlingen af FAD inddrages den tyske
fagbevægelse.Allgemeiner Deutscher Gewerkschaftsbund (ADGB) havde fra

FADs start en passiv og uklar holdning til, hvorvidt man skulle støtte organisatio-
nen. På den ene side håbede ADGB, at FAD ville strande økonomisk eller blive un-

derlagt Arbejdsministeriet, hvorigennem ADGB kunne påvirkeFADs udvikling -

og på den anden side var det ADGBs opfattelse, at FAD kunne være med til at

dæmme op for de unge arbejdsløses ekstremistiske holdninger, der efter ADGBs

næstformand Grassrnann's holdning var en fare for samfundet og 'lysklands indu-

stn'elle stilling
Den stigende deltagelse i FAD tik Sozialistische Arbeiterjugend (SAJ) til i 1932 at

opfordre SPD til at stemme for pligtdeltagelse. SAJs holdning var medvirkende til,
at ADGB oflicielt støttede FAD. FADs sociale og pædagogiske aspekter støttedes
fuldt ud, hvorimod de politiske og nationalistiske strømninger skulle irnødegåsved

ADGB-medlemmers aktive deltagelse. Modsat ADGB var Deutscher Metallarbei-

ter-Verband(DMV) modstander af FAD p.g.a. dens manglende tilknytning til fagbe-
vægelsen. DMV og ADGB-Berlin-Brandenburg-Grenzmark organiserede i juni
1932 »Soziale Dienst für Arbeitshilfe« (SDA), som fra august 1932 dækkede hele

Tyskland. Ansvaret for SDA havde enkelte ADGB-kredse, AfA-Bund, AWO, SAJ,
Reichsbanner og Zentralkommission für Arbeitersport und Körperpflege.I decem-
ber 1932 deltog 50.000 unge i SDA.

De 11 sider, som omhandler FAD og fagbevægelsen(s. 130-140)er de mest inter-
essante. En stor mangel ved bogen er at partiernes holdning til FAD m.v. mangler -

hvilken holdning havde SPD og KPD? Bogen indeholder 60 sider med dokumenter
fra perioden 1931-37.

Bent Vedsted Rønne

Iván Har'sányi og János Jemnitz: 1990. május 1. Tények és értékek a 100. máius
l-jén,Akaprint, Budapest må. (1991), 875., 30,- Ft.

Brochuren er en sammenstilling af dels originale tekster og dels tekster fra aviser og
andet publiceret materiale i anledning af Majdagens 100 år. Bidragene dækker man-

ge lande fra Det fjerne Østen, dvs. lande som Japan og Phillippinerne, over Sovjet-
unionen til de europæiske lande. Kildeme, der bringes uddrag fra, er så forskellige
som f.eks. Zukunft (Wien), 'Iribune (London), Neues Deutschland (Berlin), Mundo

Obrero (Madrid), Rinascita (Rom), Le Monde (Paris), Neue Zürcher Zeitung (Zü-
rich) osv.

Brochuren er en af de mange udgivelser, der kom i anledning af 100-års-dagen,og
kan bruges sammen med de andre for at få et mere omfattende billede af denne

Majdag. Ikke mindst de ungarske bidrag viser noget om spændingeni de tidligere socia-

listiske lande i året 1990 og det sammen- og Opbrud, der var karakteristisk netop da.

Martin Andersen
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Børge Houmann og Morten Thing: Venskab og revolution. Martin Andersen Nexøs

og Marie Nielsens venskab og politiske virke 1918-24. SFAH's skriftserie, hd. 25, Kø-
benhavn 1990, 276 5., kr. 250,-.

Bogen er interessant i flere henseender. For det første drejer det sig om et kapitel i

dansk politisk historie på et tidspunkt, da der inden for arbejderbevægelsenfandt

en polarisering sted, hvor kommunisterne styrkedes og krævede revolutionære for-

andringer i samfundet. For det andet er dokumentationen interessant ud fra et per-
sonalhistorisk synspunkt: Dette gælder både for digteren Martin Andersen Nexø,
som engagerede sig stærkt politisk i disse år og for Marie Nielsen, en i mange hen-

seender usædvanligkvinde. Det viser sig allerede i hendes fængselsdagbogfra 1918-

1919, hvor hun forener politisk overbevisning med menneskelig forståelse. Og ende-

lig er bogen et bidrag til Nexø-forskningen,eftersom de fleste af brevene er trykt for

første gang her.

Marie Nielsens levnedsløb er eventyrlig nok: Født i 1876 som datter af en daglejer
og arbejder kom hun som ung pige til København og tjente penge ved vask og stryg-
ning. Hendes længsel efter viden ñk næring, da hun ved århundredskiftet begyndte
at gå til Studentersamfundets søndagsforelæsninger.'Dods store vanskeligheder ñk
hun en uddannelse som lærerinde. Da var hun allerede over 30. Samtidig kom hun i

forbindelse med Socialdemokratiet og dannede her sammen med Gerson Trier,
Steincke og andre en radikal opposition til de senere såkaldte »minister«-socialister

omkring Stauning. Oktoberrevolutionen i Rusland og udviklingen i Danmark gav

tegn og håb om en revolution i hendes fædreland. I forbindelse med hændelserne

på Grønttorvet i november 1918 blev hun fængslet og sad indespærret i 63/2 måne-

der. Og på den tid begynder også den direkte kontakt mellem Nexø og hende. Han

kendte hendes skæbne og sammenlignede i »IGassekampen«den 1. januar 1919 situ-

ationen i Danmark med de »mest brutale Perioder« i Tyskland under Prøjserdøm-
met: Man spærrer de læstige ind, dem, der er »besværligefor Systemet«.Og Marie

N. var en af de læstige i Danmark. Nexø konkluderer: »Hendes 'Iäler og Artikler

menes i Kraft af hendes Retlinethed at have saa stor Indflydelse paa dem, der lider

under Systemet og ønsker det anderledes, at hun maa betragtes som farlig for det«

(5. 69). Den personlige korrespondance mellem dem starter i april 1919. Nexø sen-

der sammen med SAPs hovedbestyrelse en hilsen til hende i fængslet. Og det må

have været en moralsk støtte, for hun svarer ham. Hun beundrer både digteren og
det politisk modige menneske og beskriver sin glæde ved, at han tør slutte sig til de-

res lille parti - SAP -

»paa en Tid, hvor det udraabes som Volds- og Bisseparti«

(5.75).Selv kan hun godt se »iøjnefaldeneMangler« i partiet og erkender, »at det

har stor Mangel paa handledygtige, indsigtsfulde Kræfter« (ibd.).
I maj 1919 kommer Nielsen og de andre 16 tiltalte i Grønttorvsagen for retten. M.

Nielsen bliver dømt til 18 måneder forbedringshus, hvilket var en hård dom. Men

hun blev dog løsladt pga. hendes sundhedstilstand. (Senere kom hun kun til at af-

sone en lille del af denne straf). Hun måtte forpligtesig til at tage afstand fra poli-
tisk agitation. Hun er altså fri, men den optimistiske stemning ændres snart p.g.a.

SAP's nedgang. Og overvejelser om partiets situation danner ogsåhovedparten af

en hilsen til Nexøs 50-års fødselsdag,hvor hun hilser ham som »det internationale

Proletariats Digter« (s. 79) og skriver, at den hæder og det navn kan man ligesålidt

berøde ham som »det rige menneskelige Liv«, som Nexø fører med sin familie. Hun

tilføjer til slut: »Noget er der, som ikke kan røveS« (ibd.).
I december 1919 skn'ver Nexø et åbent brev til Marie N., som blev trykt i »Solida-

n'tet« den dag, hvor hun skulle i Højesteretten.Dette brev er et stykke politisk satire

uden lige, barsk satire mod .et samfund, der sætter mennesker som Marie Nielsen
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under tiltale - et bevis for brevskriveren på, at proletariatet regerer verden, for: »Så

mange Omsvøb orde man ikke med os i gamle dage«(3. 97). Mens Nexø dirrer af

harme over »retfærdigheden«i Danmark, bliver hans tone varm og enkel, når han

henvender sig direkte til Marie og lover, at tankerne til hende kommer til at oversti-

ge murene omkring hende: »Men vore Tanker vil overstige dem, og Sol har du jo i

Sindet til at fylde din Celle med« (5.99).
I den følgende tid får Marie N. hele tiden råd og støtte hos Nexø. Dette gælder
både for hendes planer om at læse jura (her skriver han: »Men overhovedet træn-

ger vor Jura- og vor Lovgivning og hele Retsopfattelse til at blive set i Lyset af de

moderne 'Iänker og den nye Moral - vor. Det var min egentlige Tanke da jeg raade-

de dig; dertil er du nemlig den rigtige!«(s. 106f) -

og om at udgive et kommunistisk

tidsskrift, og ogsåved andre lejligheder. Mere skeptisk er Nexø, da hun etablerer en

kommunistisk lærerklub. Han mener, at intellektuelle kommunister skulle være ak-

tive inden for bevægelsen og agiteer for »en Klub for alle revolutionært tænkende

Mennesker, (...) En Klub for Intelligensen af alle Stænder« (s. 107). Omkring 1921

diskuterer Nexø og Nielsen lidenskabeligt problemerne i forbindelse med de to

kommunistiske partier - Blågårdspartietog Møntergadepartiet.De hører til hver

sin fløj. Men man må dog indrømme, at Nexøs betragtninger er langt mere saglige
og nøgterne end Marie N.s. Og han appellerer ogsåtil deres gennem årene prøvede
venskab (s. 197) og råder hende til at kaste blikket på »den øvrige Verden« (s. 196)
og se Danmark i større sammenhænge.Men på trods af disse meningsforskelle gi-
ver ingen af dem op i deres bestræbelser for et kommunistisk parti, som kunne vir-

keliggørederes politiske idealer. Selv om de stod i hvert sit hjørne havde de et fæl-

les mål. Og aldrig mistede de agtelsen for hinanden.

Epilogen i brewekslingen stammer fra 1941. Nu er Nexø fængslet; han arbejder
på bogen om Morten og beder Marie N. om informationer til bogen, korte oplys-
ninger, som kan smugles ind i fængslet.

I brewekslingen drejer det sig mest om det politiske arbejde. Men dog kommer

Nexøs bøger af og til ind i billedet. Dette skete f.eks. 1920, hvor Marie iik de første

ñre bind af »Ditte Menneskebarn« som julegave. Hun er faktisk skuffet over bogen,
hun havde dog håbet, at Ditte til sidst »staar som den sejrende over Forholdene« (s.
148), men har efter læsningenfølelsen af, at Ditte må gå under. Det er indlysende,
at det gik imod Marie Nielsens energiske karakter at leve et liv som Ditte orde.
Nexø forklarer sit syn på Ditte i et senere brev: »Først og fremmest har det været

mig magtpaaliggende at vise, at den »nøgne« proletar udplyndres af alle, ogsaa af

dem, der vil ham Vel« (s. 152).I november 21 fortæller Nexø Marie N. om sit arbej-
de med bd. 5 og problemerne med romanens afslutning, med Dittes »natumødven-

dige gaaen til Grund« (s. 174). Og sidste bind får Marie som julegave i 1921. Nu er

hun helt enig med synspunkterne i bogen og skriver: »Sidste Del tilfredsstiller mig
helt, fordi den falder sammen med mit eget Syn paa, hvorledes det nødvendigt
maatte gaa Proletarbamet med det store, uegennyttige Hjerte og de runde, bløde
Albuer. Saaledes er man, man vil, at Digteren skal gengive ens eget Forestillingsliv,
for at man glad genkendende kan udbryde: Det er jo netop mine Tankerl« (s. 178).

Til Nexøs 25-års forfatterjubilæum i 1923 takker Marie N. ham, men her nævner

hun ikke hans bøger.Hun siger »'Iäk for 25 Aars Arbejde for Proletareme« (s. 227).
Men den 22. september 1923 holdt hun festtalen ved et møde, som partiet arrangerede
for Nexø. Han takker hende: »Jegvar glad og stolt over at Du talte, fordi Du - hvad jeg
den aften igen iik bekræftet - er Hodet højereend nogen af de andre« (s. 228).

Marie Nielsen var en velset gæst hos Nexø-familien; hun blev også gudmor til

sønnen Morten, som blev født i1921 I det hele taget tegner dokumentationen et bil-
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lede af et venskab mellem to mennesker, der er forbundet gennem en fælles politisk
idé. På dette plan står de lige. Brevene viser deres agtelse for hinanden - også i
kontroverse situationer. På denne måde bliver brevene mosaiksten til den officielle

historieskrivning; de giver et levende indtryk af stærke mennesker. I 1919 skriver

Nexø om dem, der i sin tid meldte sig under socialismens faner, at de ikke gjorde
det for deres egen maves skyld, men for at plante »Brødfrugttræettil Bømebøme-
ne« (s. 71). I dag må vi -i hvert fald jeg som tidligere DDR-borger - vel indrømme,
at dette blev dårligtforvaltet af disse. Men nu som før er Nexøs påstand:»Socialis-
men er Menneskenes Drøm om menneskelige Kaar« (ibd.) en aktuel, om end sår-
bar sag i dag.
Nexø-forskningengår i dag i forskellige retninger; der findes både biografiske,
æstetiske og politiske projekter. Og Børge Houmanns forskning er grundlag for hele

Nexø-forskningen.Derfor skal han og Morten Thing også have tak for denne bog.
Alt i alt er der i bogen 91 forskellige dokumenter. Det er 19 breve fra Marie N. til

Nexø og 43 fra Nexø til hende. Marie N.s breve har ikke tidligere været trykt, og af

Nexøs breve var 29 ukendte. (Det skal dog tilføjes,at ikke alle breve er bevaret).
Bogen er udstyret med en dokumentfortegnelse, med bibliografi, forkortelser og

navneregister (her mangler sidetallene), og derved er den ogsågod som håndbog.
Gabriele Sokoll

Børge Houmann: Kommunist under besættelsen, Vindrose, København 1990, 284 s.,
kr. 180,-.
At Børge Houmann har været et af de største aktiver for DKP og en af partiets
mest betydningfulde repræsentanter i modstandskampen er i almindelighed og i

Fn't Danmark og Frihedmidet i særdeleshed er velkendt. Enkelte episoder fra ople-
velserne under besættelsen har han skildret i mindre skrifter. Men først nu forelig-
ger der med Kommunist under besættelsen en mere omfattende fremstilling af dette

emne fra Houmanns side. Bogen er en litterær bedrift og hæver sig med hensyn til

stil og sprog mærkbart over mange andre erindringer. Det gør i sig selv bogen sær-
deles læseværdig.

Med udgangspunkt i en meget kort og personlig skildring af højtidelighedemei

anledning af årsdagenfor augustoprøret, 29. august 1945, opruller Houmann dels i

kronologisk, dels i tematisk form for ham væsentligeoplevelser og problemstillinger
især fra juni 1941 til august 1943. Gennem fremstillingen får man også indblik i hans

egen vej til DKP, den antifascistiske kamp i 30erne og den for DKP vanskelige pe-
riode mellem 1939 og 1941. Bogen slutter med en persoan sldldn'ng af modstands-

bevægelsensparade 20. maj 1945, der for Houmann var »det sidste udtryk for det

sammenhold, som har gennem besættelsestiden« og som afsluttede »den lange
march«.

At det indledende og afsluttende kapitel har fået et så personligt præg, er næppe

nogen tilfældighed.Således fremhæver Houmann: »Og jeg er slet ikke bemyndiget
til at skrive om kommunister under besættelsen. Derfor får dette skrift titlen: »Kom-

munist under besættelsen«, Denne erklæringskal ses i sammenhængmed Hou-
manns korte omtale af, at han i 1949 på partiets opfordring begyndte på udarbejdel-
sen af »DKPs historie under besættelsen«. Dette arbejde blev ikke afsluttet, og som

Houmann beretter, blev det besluttet, at det skrevne måtte laves »om og af andre,
der ville være bedre egnede til dette stykke arbejde«.Væsentlig synes endvidere
hans - lidt bitre? - bemærkningom, »efter yderligere at være erklæret ubrugelig til
enhver form for arbejde i partiet og sat på porten med timers varsel ...«. En nærme-

re forklaring på disse forhold leder man dog forgævesefter.
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Selv om Houmann bestemt ikke behøver nogen eller nogens »autorisation« for at

skrive om besættelsen, anfører han med en slående og for hele fremstillingen karak-

teristisk beskedenhed: »Alligevelmener jeg altså, ..., at jeg må regnes som en slags
veteran«. Dette udsagn skal øjensynligttjene som en - helt unødvendig - legitime-
ring for Houmanns beretning.

I de her anførte bemærkninger,finder man ogsånøglen til forståelse af, hvorfor

man efter læsning af »Kommunist under besættelsen « sidder tilbage med mange

ubesvarede spørgsmål,måske tilmed kan føle en vis skuffelse over bogens indhold.

Man leder forgæves efter en egentlig forklaring på motiverne og drivkraften bag
Houmanns egen

-

og andre omtalte kampfællers og herunder ikke mindst hans se-

nere kones - respektindgydende indsats i kampen mod besættelsesmagten. Hou-

manns skildring er på helt afgørendevis præget af en meget traditionel »kommuni-

stisk selvforståelse«: den enkelte er først som sidst et redskab for partiet. Den enkel-

te bliver således objekt for en organisation, der på sin side nærmest får karakter af

subjekt.
Det er påfaldende,hvor ofte fremstillingen handler om modstandskampens orga-

nisatoriske opgaver og disses løsning under illegalitetens store vanskeligheder. Selv-

om disse opgaver har spillet en helt central rolle, afføder deres skildring netop
spørgsmåletom, hvad der var kilden til den kraft, som Houmann og andre kunne

øse afi de fem lange år.
Var det alene holdningen til Sovjetunionen, »der var blevet en del af vort liv -

den del, der vendte mod lyset og fremtiden. Den var for os virkeliggørelsenaf

drømme og forventninger«?Eller var det den meget - tilsyneladende forsimplede -

opfattelse af, at »der er to klasser«, og at »flertallet af dem, der sluttede op om det

kommunistiske parti i begyndelsen af 30erne, havde valgt side«?
Men i forlængelse af sådanne erklæringer er det mindre overraskende, at selv

Houmann tilsyneladende fastholder den instrumentaliserende opfattelse af det

kommunistiske partis medlemmer. Således noterer han i forbindelse med omtalen

af Finlandskrigen, at den medførte et betydeligt tab af medlemmer. »De fleste drat-

tede af vognen i svinget, uforberedt på den voldsomme medfart, vi ñk«. (...) »Men
partiets flertal stod fast«.

Denne principielle synsvinkel synes også at være bestemmende for Houmanns

omtale af forskellige problemer i DKP*s politiske udvikling. Han medgiver »med
skam at melde«, at DKP accepterede den forkerte fascismeopfattelse, (socialfascis-
me-tesen), og han omtaler ligeledes andre problemer i DKP's politik. Men grænsen
for kritikken og refleksionen trækkes meget skarpt. »Vist tog vi fejl i mangt og me-

get. (...) Men jeg har ikke fortrudt. (...) Jeg føler mig ikke kaldet til hæsblæsende at

konkurrere med de mest reaktionære kræfter om, hvem der kan udspy mest gift og
galde og nedgøre det, som blev bygget op dengang. 'Ifods altl« Med dette »trods

alt« kan Houmann ikke forklare og faktisk forklejner han de forbrydelser og over-

greb, som er sket i socialismens navn i Sovjetunionen.
Houmanns grundlæggendesynsmådeer også en hæmsko for et ellers så tiltrængt

debatindlægfra en så central person som han i forhold til den problemstilling, som

Hans Kirchhoff har rejst med bogen »Kamp eller tilpasning«,Hvorfor var valget af

modstandens vej den rigtige, selv om sarnarbejdspolitikken alt i alt blev et på mange
måder effektivt skjold for godt nok først og fremmest det danske samfunds institu-

tioner, men også for landet og befolkningen i almindelighed? Her kommer Hou-

manns kritik af sarnarbejdspolitikken, af forfølgelsen af kommunisteme, af Social-

demokratiet og de faglige organisationer for deres kamp mod DKP og den voksen-

de modstandsbevægelsetil kort. Houmanns kritik skaber på en måde det indtryk, at
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samarbejdspolitikkens fortalere, var en samling landsforræddere. Problemet er i vir-

keligheden langt mere kompliceret. Samarbejdspolitikken indebar uden tvivl støtte
til Hitler-tysklands krigsførelse,og den blev et sværd mod dem, der gik i aktiv kamp
mod besættelsesmagten.Men det er mere end tvivlsomt, om f.eks. en så udskældt

person som DsF's formand Laurits Hansen reelt opgav den antinazistiske holdning,
der var betemmende for hans indsats for tyske emigranter og den tyske søsterorga-
nisation i hans tid som forbundsformand for kedel- og maskinpasseme. Man savner

således en klar fremstilling af, hvorfor valget af modstandens vej var et vigtigt og
nødvendigtbidrag til nazismens overvindelse. Omvendt ville alles eventuelle opslut-
ning bag samarbejdspolitikken kunne have haft en helt anden, skæbnesvangerind-

virkning på krigens gang.
Utilfredsstillende er ogsåHoumanns skildring af de negative konsekvenser af ik-

ke-angrebspagten mellem Sovjet og Hitlertyskland. Han anfører med et eksempel,
at »prisen«for ikke-angrebspagten var, at den vigtige antifascistiske ñlm »Prof

Mamlock«, der var blevet lavet af den tyske emigrant Friedrich Wolfi eksilet i Sov-

jet, ikke længerekunne lånes på det sovjetiske gesandtskab og bruges i den politiske
agitation. Den »pris«,som de antifascistiske kræfter måtte betale i deres kamp mod

Hitlertyskland og krigsfaren, var unægteligbetydelig større end bortfaldet af disse

filmforevisninger. Som følge heraf får Houmanns skildring af perioden 39-41 heller
ikke nok tyngde til at kortlæggeDKP,s reelle problemer i denne periode og til at af-
live de uberettigede myter om DKFs politik efter 9. april og frem til Hitlertysklands
overfald på Sovjet.

I et interview i »Socialistisk Weekend« (nr. 33/1988)kom Houmann ind på sin fy-
ring som redaktør af »Land og Folk« under Ungarn-krisen i 1956. Som årsagtil sin

bratte afskedigelse anførte han ved denne lejlighed, at »vi var nogen stykker, der vil-

le gennemføre perestrojka på Land og Folk i de år«. Man kunne ønske sig, at Hou-
manns »Kommunist under besættelsen« var præget af noget mere perestrojka.
Hvad det angår,antyder et andet udsagn, hvilke problemer Houmann må føle sig
stillet overfor i lyset af omvæltningernei Sovjet og Østeuropa- selv om de på ingen
måde er et fradrag i hans umådeligtstore indsats i kampen mod fascismen og for

Danmarks befrielse. »Det, som gav styrke dengang, en næsten fanatisk udholden-

hed og usårlighed,blæses omkuld og søges begravet i perestrojkas og glasnosts ui-

gennemsigtige hvirvelstorme«. Dette synspunkt er forståeligt,og det er uden tvivl

vigtigt at forstå baggrunde for det. Men for den fortsat nødvendige diskussion om

samarbejdspolitikken og modstandskampen ville mere gennemsigtighed i fremstil-

lingen af motiver, forhåbningerog problemer for kommunister under besættelsen

være gavnlig for overvindelsen af fortsat eksisterende myter, for besvarelsen af sta-

dig uafklarede spørgsmål.
Hans Uwe Petersen

Erik Nørgaard: Mændene fra Estland. Holkenfeldt, København 1990. 224 s., kr.

178,-.
Erik Nørgaard: Mordet i Kongelunden. Holkenfeldt, København 1991. 480 s., kr.

188,-.
Erik Nørgaard er en mand med brede interesser. Han er kendt som én af dette
lands bedste retsreportere, men har også en stærk interesse for og et stort kendskab
til postkort med nøgne damer. Mest er det dog blevet til bøger i den retsjournalisti-
ske genre. Vigtig var f.eks. 3-bindsværket »Generalens fald« om Hjalf-sagen i sin
tid. Også i den historiske genre har Nørgaard sat sig nogle solide spor. Hans bøger
om Wollweber-organisationen og Richard Jensen kom først i en to binds udgave og
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blev siden udvidet til fire bind. En kombination af det historiske med det kriminali-

stiske kom frem i gigantværketom Jane Horney, som til al overflod ogå offentlig-
gjorde i hundredvis af sider kilder i fotografisk optryk.

En tilsvarende kombination af retsjoumalistens og historikerens arbejde ligger i

Nørgaards seneste værk på tilsammen 700 sider. Det handler om det uden sammen-

ligning mest syrede mord i den danske kriminalhistorie, nemlig kongelundsmordet.
Baggrunden for mordet - hvis der altså i denne syrede historie er tale om et mord

- var at ledelsen af det illegale estiske kommunistparti i årene midt i 30,erne var

forlagt til København. Ledelsen var reelt i hænderne på Johannes Meerits, som var

uddannet af Komintern i tyverne. Han var bistået af Karl Säre og August Wakepea.
Den estiske partiledelse levede illegalt i Danmark.

Under terrorbølgen 1937-38 blev den del af den estiske ledelse, som opholdt sig i

Moskva, henrettet og meget naturligt følte Meerits sig ikke tilskyndet til at efter-

komme en opfordring til at indfinde sig i Moskva. I stedet søger han legal flygtnin-
gestatus i Sverige, hvor han sandsynligvis arbejder for først det svenske og siden det

finske sikkerhedspoliti. Karl Säre derimod fik tilladelse til at vende tilbage til Est-

land og spillede en central rolle i Estlands sovjetisering i sommeren 1940. I denne

proces er ogsåMeerits tiltænkt en central rolle, han skulle være leder af den nye
estiske sovjetrepublik. I den anledning havde Säre og Meerits et hemmeligt (men
aflyttet) møde i Finland, men Meerits var stadig meget lidt motiveret for at komme

inden for sovjetisk jurisdiktion. Han blev derfor i Sverige, mens Säre blev general-
sekretær for det estiske kommunistparti.

Da 'lyskland invaderede Sovjet den 22. juni 1941, stødte en del af angrebsstyrken
frem mod Estland og den 3. september blev Säre arresteret, gestapo gik hårdt til

ham, og han stod oplagt til at gå samme vej som resten af den estiske ledelse blot nu

besørget af tyskerne. Formentlig for at redde sit liv en stakket frist, muligvis i en for-

håbningom udlevering til Danmark, indrømmede han, at han fastelavnsmandag i

1936 sammen med Meerits og Wakepea havde myrdet en fjerde estisk kommunist,
Johannes Eltermann, som blev anset for at være agent for det estiske politi.

Eltermann blev ombragt i et kolonihavehus i Kongelunden påAmager. Han blev

først drukket fuld i en blanding af brændevin og sovemiddel. Derefter blev han

æterbedøvet og stranguleret. Liget blev gravet ned under gulvet i kolonihavehuset.

Sidenhen, forklarede Säre, fik de ordre fra Moskva til at skaffe liget af vejen. De

gravede det derfor op igen, parterede det og opløste det i kaustisk soda. Knoglerne
kastede de i en sø, mens de opløstebløddele blev gravet ned i haven.

Säre blev, som han havde forventet, transporteret til Danmark, hvor politiet intet

kendte til mordet. Men Säre havde nævnt så mange medskyldige, at der var rigeligt
at gå efter. Meerits lykkes det at få udleveret fra Sverige og efter at have gravet i ha-

ven fandt man den vaskebalje og den gryde, liget var blevet opløst i. Meerits ind-

rømmede åbent,og i en form som bekræftede Säres udsagn. Det kom til en retssag,
hvor Säre som tysk fange medvirkede, men uden vidneansvar. Interessant detalje fra

datidens danske retspleje. Meerits fik livsvarigt fængsel, mens en dansk medicinstu-

derende ñk 5 års fængsel for meddelagtighed. Säre blev sendt tilbage til Tyskland og

formentlig henrettet dér.

Efter befrielsen krævede Meerits sagen genoptaget, fordi der slet ikke var nogen

forbrydelse. Han var uskyldigt dømt, hævdede han. Hele mordhistorien var en dæk-

operation for at skjule en illegal våbentransporttil Estland via Danmark. Der var al-

drig blevet ætset noget lig væk, eftersom der ikke var noget. Man havde derimod

puttet en kylling og en del svinekoteletter i den stærkt ætsende opløsning.Meerits

havde under retssagen indrettet sin version efter Säres for at redde ham fra døden.
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Det lykkes faktisk at få sagen genoptaget. Her bliver selve realismen i mordpro-
cessen anfægtet for første gang. Retsmedicineme tror ikke, det er muligt at opløse
en menneskekrop på 90 kilo på en formiddag. Og frem for alt ville man have hele
skelettet tilbage og ikke de små klumper, vidner havde set. Haven blev igen gravet
op og for første gang interesserede man sig for, om man kunne finde spor i form af

hår,negle eller tænder. Men trods ñnsigtning,lykkedes det ikke. Meerits blev allige-
vel fundet skyldig i drab, mens den medicinstuderende nu blev frikendt for meddel-

agtigheden.
Meerits havde taget kontakt til den sovjetiske ambassade og blev i marts 1949 ud-

vekslet med en dansker i russisk fangenskab. I Sovjet blev han straks krævet til

regnskab for sin manglende interesse for at komme til Moskva i 1938. Det blev til en

længere sag, og Meerits indrømmede til sidst, at han havde været agent for sven-

skerne og finnerne, og den 1. marts 1952 blev han henrettet. Det havde lønnet sig at

tage de 16 år i Danmark.

Erik Nørgaard har udmøntet denne utrolige historie i to ret forskellige bøger.
Første bind beskæftiger sig med Meerits' skæbne i Sverige og med udviklingen i
Estland i 30”erne og frem til den tyske besættelse. Det er en historisk fremstilling
med hovedvægtpå de aflytningsrapporter og lign., Nørgaard har fundet i danske,
svenske og finske arkiver. Jeg er langt fra ekspert i Estlands historie og mangler der-
for i høj grad en vejledning, som det skorter lidt på i bogen. Lidt mere omkringlig-
gende historie om udviklingen i Estland havde været godt. Til gengæld er det fint,
at få ridset historien op, inden man går i gang med andet bind, som i det væsentlige
byggerpå retslige kilder. Ikke alene er andet bind især beskæftigetmed efterforsk-

ning og forhør, det er også i langt højere grad lagt an som reportage end første
bind. Eeks. har han for at lette tilegnelsen omskrevet forhørsrapportemefra »refe-
rerende datid« til »aktiv nutid«. Det skal forstås på den måde, at politirapporternes
karakteristiske og dræbende kedsommelige stil er skrevet om til replikker, som var

man til stede ved forhøret. Hermed nærmer bogen sig stillistisk ln'iminalromanen

betydeligt.
Jeg synes, det virker som om denne transformation er et heldigt greb, som hun-

der i et solidt kendskab til materialet. Det er, når det kommer til stykket, en fortolk-

ning, som enhver fremstilling er det. Kun forekommer det mig noget vovet, når

Nørgaard også rekonstruerer de afhørtes og deres forhørsdommeres følelsesliv. Un-

der alle omstændighederfremlæggerNørgaard i disse to bøger et meget omfatten-

de kildemateriale, som ikke tidligere har været tilgængeligt.(Hertil har han haft

hjælp af Uffe Ellemann-Jensen og Erik Ninn-Hansen, og jeg håber, de vil være lige-
så hjælpsomme,når vi andre beder om hjælp). Det er en spændende indfaldsvinkel

til stil og metoder i det illegale Komintem-arbejde, og det er én af de meget få do-

kumenterede fremstillinger af det meget omtalte politiske mord i den kommunisti-

ske historie.

Hvis der altså er noget mord! Nørgaard mener, at på trods af de usikre forhold

omkring beviset, altså liget, var Meerits skyldig.Jeg ville gerne se de russiske arkiver

indefra, før jeg var lige så sikker. Det er muligt, at man her har dokumentation for
om Elterrnann faktisk døde, eller om han, som nogen vidner hævder, kom til Spani-
en. Det er ligeledes muligt, at der her findes belæg for, om Meerits ogsåvar russer-

nes agent i 30'erne og altså spillede deres spil overfor svenskerne og fmneme. Intet
er i den sammenhængumuligt. Hvorom alting er: Det er en syret sag. Og vi skal væ-
re Nørgaard taknemmelige for hans forening af arkivarkæologimed et dygtigt jour-
nalistisk arbejde.

Monen Thing
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Rote Jugend im schwamn Revier. Bilder aus der Geschichte der Essener Arbeiter-

jugendbewegung. Hrsg. von Heidi Behrens-Cobet unter Mitarbeit von Hank Bajohr

[Essener Beiträge zur Geschichte der Sozialdemokratie und Arbeiterbewegung,
Band IV] Klartext, Essen 1989, 129 s., DM 16,80.
Rote Jugend im schwarzen Revier, som SPD-Essen har udgivet, er en opfølgningaf

udstillingen »80 Jahre sozialistische Arbeiterjugendbewegung in Essen 1905-1985«

fra vinteren 1985/86 på Essens Ruhrlandmuseum.

Bogen, som spænder vidt, indeholder 10 bidrag skrevet af 15 forfattere, omhand-

lende arbejderungdommen i Essen BGO-1950'erne. Forfatterne har valgt at kalde

bogen for et »demokratisk erindringsarbejde«,men en uddybende teoretisk og me-

todisk diskussion af, hvad dette »demokratiske erindringsarbejde«indeholder,

mangler. Hovedvægten er lagt på samspillet mellem billeddokumentation, skriftlige
kilder og erindringer; og det lykkes for redaktionen at få disse tre bestanddele til at

gåop i en højere enhed, samtidig med at bogen er skrevet i et enkelt sprog.
Detlev LK. Peukert, som døde d. 17. maj 1990, 39 år gl., har skrevet bogens indle-

dende kapitel, hvor den tidligere forskning indenfor arbejdemngdommen behand-

les. Peukert, der først og fremmest var en af Tysklands førende forskere indenfor

den antifascistiske modstandskamp, har ogsåbeskæftiget sig med arbejdemngdom-
men, og denne bog skyldes b1.a. hans indsats. Peukert forsøgte at bryde den traditio-

nelle historieskrivning ved at inddrage litteraturvidenskab, sociologi, kulturantropo-
logi og ñlosoñ. Han skrev to bøger om arbejdemngdommen »Grenzen der Sozial-

disziplinierung. Aufstieg und Krise der deutschen Jugendfürsorgevon 1878 bis 1932«

(1986) og »Jugendzwischen Krieg und Krise, Lebenswelten von Arbeiterjungen in

der Weimarer Republik« (1987).
Frank Bajohr behandler i sit bidrag arbejdemngdommens levevilkår og arbejds-

forholdene påKrupp (hvor 21% var under 21 år) under det tyske kejserrige. Man får

et indblik i den mobilitet og reserve, ungdommen udorde i Ruhr-området. Det er

dog forholdsvis sent, at arbejdemngdommen organisere sig selvstændigt,hvilket

skal ses i lyset, af at 75% af SPDs medlemmer i 1906 var under 35 år. Først i 1907

dannes organisationen, Arbeiterjugend (AJ), tilknyttet den nordtyske retning om-

kring tidsskn'ftet »Die arbeitende Jugend«.Fremtil 1908 var det forbudt for unge at

organisere sig politisk. AJ organiserede kun 2% af ungdommen i denne periode.
Konkurrencen med de religiøseungdomsorganisationer og de første fodboldklubber

var hård og den kraftige militarisen'ng af ungdommen var med til at bremse AJs

vækst.

Heidi Behrens-Cobet behandler den socialdemokratiske ungdomsbevægelsesud-

vikling under Weimar Republikken (1919-1933).Artiklen koncentrerer sig primært
om Sozialistische Arbeiterjugends (SAJ) betydning som kultur- og dannelsesbevæ-

gelse; artiklen giver mange nyttige informationer, men har den svaghed, at SAJs po-
litiske og teoretiske holdninger til arbejderkulturen mangler. Læseren får derfor det

indtryk, at de aktiviteter, som SAJ foretog, var identiske med de borgerlige ung-

domsorganisationers. Splittelsen i den tyske arbejdemngdom mangler helt. Læseren

får at vide, at den venstresocialistiske ungdomsorganisation (FSJ/SPJ) og senere det

kommunistiske ungdomsforbund (KJVD) i Essen var større end SAJ, (SPD var lige-
ledes mindre end KPD). SAJ blev i perioden 1924-1932 halveret for hele Tyskland,
om dette også er tilfældet for SAJ-Essen, oplyses ikke.

Petra Kamburg og Anne Tepass har skrevet et yderst interessant bidrag om piger-
nes rolle indenfor SAJ og KJVD. Under og umiddelbart efter 1. Verdenskrig havde

mange piger fået ledende poster indenfor de to ungdomsforbund, men i løbet af

20*erne overtog drengene igen ledelsen. Enkelte piger havde dog i afdelingerne po-
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ster som sekretær og kasserer. De to ungdomsforbund forsøgte på hver sin måde at

få inddraget flere piger; SAJ forsøgte sig med selvstændigepigegrupper, hvor aktivi-
teterne primært var syning, hæklingm.v. KJVD derimod agiterede for pigernes del-

tagelse i det politiske liv sammen med og på lige fod med drengene.
Jens Geiers artikel om JU SO (Jungsozialisten) under Weimar Republikken burde

have været undladt. Den er for det første meget overfaldisk, og for det andet er JU-
SO-Essen meget sparsomt behandlet. JUSO talte ca. 5.000 medlemmer i hele 'Iysk-
land og var betydeligt mere politisk aktiv end SAJ.

Benno Justfelder skitserer opbygningen af JUSO efter krigen og behandler de

problemer, som opstod i SPD som følge af, at flertallet af JUSO's medlemmer hav-
de været med i Hitlerjugend.

Bogen indeholder derudover to bidrag om bømeorganisationerneKinderfreunde

(1921-33)og SJD-Die Falken (1946-). Dannelsen af KF og Die Falken er grundigt
behandlet for Essen, og læseren får et godt indtryk af de aktiviteter, børnene fore-

tog f.eks. påBømerepublikkeme.
Achim Mikuscheit behandler i sin artikel de første 2-3 år efter Hitlers magtover-

tagelse. SAJ og KJVD reagerede vidt forskelligt, hvor SAJ mere eller mindre gik i

opløsning,forsøgte KJVD at organisere modstand. KJVD-Essen blev i august 1934

optrævlet. Artiklen inddrager ligeledes SPDs og Die Roten Kämpfers modstands-

kamp.
Alexander von Plato beskæftigersig med SPD-medlemmernes vej til partiet i ef-

terkrigstiden. Plato bebytter statistisk materiale til at give et indtryk af Essens udvik-

ling fra 1945. Befolkningsgrundlaget ændredes radikalt. Indbyggertallet var under

krigen blevet halveret og i løbet af 40'erne og 50ierne kom nye befolkningsgrupper
til byen. Men nogen nærmere analyse af denne ændring; indflydelse på det politiske
liv mangler.

Bogens forskellige afsnit om arbejderungdommen under Weimarer Repblikken er

bredt anlagte og inddrager både de socialdemokratiske og kommunistiske organisa-
tioner, men for efterkrigstiden mangler FDJ,s og KPD's udvikling frem til deres for-

bud hhv. 1951 og 1956.

Bent Vedsted Rønne

Saltsjöbadavtalet 50 år. Forskare och parter begnmdar en epok 1938-1988. Arbets-

livscentrum, Helsingborg 1989. 263 s., kr. 150,-.
I sammenligninger mellem Sverige og Danmark fremstår vi for det meste som im-

pulsive anarkister og vore svenske brødre som stilige og tilhængereaf lov og orden.

Men når det gælder arbejdsmarkedets historie gælder sammenligningerne ikke,
hvilket man får et levende indtryk af i denne bog, der kaster blikket tilbage.

Under en forskningskonference i 1987 fandt Landsorganisationen (LO) og ar-

bejdsgiver-foreningen(SAF) ud af, at man stærkt nærmede sig 50-året for den histo-

riske arbejdsmarkedsaftale i 1938, også kaldet Saltsjöbadsavtaletopkaldt efter det

kendte konferencested.

I Danmark iik vi i 1899 Septemberforliget - arbejdsmarkedets grundlov - efter et
historisk opgør. Som det beskedent hedder i bogen, var det den første hovedaftale,
hvor svenskerne altså først fik sin i 1938.

Meget tydede på, at både Norge og Sverige ville følge Danmark. I Sverige.b1ev
LO stiftet i 1898 og SAF i 1902. Men hvordan udviklingen alligevel forløb forskelligt,
får vi et levende indtryk af i denne mindebog
Først var det det politiske opgør inden for arbejderbevægelsen,hvor en klar anti-

kapitalistisk og socialistisk holdning var dominerende, indtil en mere reforrnistisk
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indstilling fik overtaget, således at kursen blev lagt mod en vækstorienteret politik.
Og der blev sat ind både fagligt og politisk. Det er den markante forskel på udvik-

lingen i Danmark og Sverige, at det stærkt voksende Socialdemokrati i samklang
med LO pressede på over for den borgerlige regering. Staten måtte have en stærk

placering og lovgivningmåtte der til ogsåpå områder, som vi har ladet arbejdsmar-
kedet afgøre. For eksempel blev der stillet krav om at lovgive om lavere arbejdstid.
De øgede omkostninger for arbejdsgiverne skulle tvinge dem til at rationalisere. Ba-

lance mellem arbejdsmarkedets to parter blev efterhånden erkendt og det har mod

et klassekompromis. Der tegnede sig et billed af, at de tre giganter arbejderne, kapi-
talen og staten i fællesskab måtte stå bag en dynamisk erhvervspolitik.

Den borgerlige regering indbød således i 1928 til en fredskonference. Instillingen
hos parterne var, at man burde slå en streg over tidligere gensidige beskyldninger 0g

overdrivelser. Der blev nedsat en arbejdsfredskommité.Men så kom rystelserne ef-

ter Wallstreet-krakket. Arbejdsløsheden svulrnede op, en storkonflikt brød ud og
LO forlod arbejdsfredskommiteen.

Men i 1932 sker der noget. Socialdemokratiet begynder en regeringsepoke, der

skulle vare mange årtier. Og selvom det var en mindretalsregering pressede den

stærkt på for at få genoptaget forhandlingerne. Der måtte ñndes veje ud af krisen.

Men arbejdsgiverne, der var blevet skræmte over at se socialister i regeringen næg-
tede at deltage ividere trepartforhandlinger. Tværtimod blev der først hos SAF og
siden i LO skabt ny erkendelser. Lad os vise, at vi selv kan forhandle os frem til re-

sultater. Og det gik man så igang med og i 1938 fik man så i Saltsjöbadet den omfat-

tende arbejdsfredsaftale. De store konfrontationers tid var forbi. Man talte endda

om Saltsjöbadsånden.Noget blev sået, der siden skulle folde sig ud som »Folkehem-

met«, den svenske velfærdsmodel. Saltsjöbadsaftalenblev nu grundlaget for et

frugtbart samarbejde mellem arbejdsmarked og lovgivning.
I virkeligheden fremgårdet af bogen, at aftalen mere var et symbol og en manife-

station end speciñceredebeslutninger. Hvad der skete i Saltsjöbadet i 1938 tiltrak

stor international opmærksomhed, men det egentlige arbejde foregik inden for

rammerne af aftalen og udmøntede sig en en lang række mere anonyme aftaler,
hvilket klart fremgåraf den overskuelige opdeling, man har givet bogen. Del 11om-

taler indgåendede efterfølgende aftaler på områder som arbejdsulykker 0g arbejds-
miljø,uddannelser og lærlingeaftale,aftalen fra 1946 om virksomhedsnævn, aftalen

fra 1948 om rationalisering for at nævne nogle eksempler. I 40”erne og efter flere års

pres tog man for alvor fat på kvindernes problemer på arbejdsmarkedet. Et særligt
kvindenævn blev oprettet i 1951, der beskæftigedesig med alle aspekter af kvinder-

nes særligeproblemer.
Bogen indeholder nogle interessante betragtninger om forskellen mellem ar-

bejdsmarkedet i Skandinavien og det øvrigeEuropa. I historisk perskpektiv, lyder
påstanden,har feudalsamfundet hos os aldrig haft den samme undertrykkelse, som i

resten af Europa. Det var med en større selvfølelse, at sønnerne af de fattige bøn-
der tog fat på at opbygge de nye industrisamfund. Nok var arbejdsgiverne modstan-

dere, men klasseskellet var ikke større, end at man respekterede hinanden. 0g ar-

bejdsgivernes tidlige accept af fagforeninger og deres placering banede vejen for

kollektive overenskomster i Skandinavien, hvor man i lande som 'lyskland og Frank-

rig skabte en tradition for lovgivning. En anden yderligere forklaring på forskellen

ligger i, at vi, de små skandinaviske lande, er udprægedeeksportorienterede og me-

re homogene. Arbejdstagere og arbejdsgivere har et fælles mål,og statens rolle er at

støtte de svagere grupper, der ikke omfattes af kollektive overenskomster.

Forskellen mellem Skandinavien og det øvrigeEuropa er yderst interessant og
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meget aktuel i en tid, hvor man i EF diskuterer den såkaldte sociale dimension, der

drejer sig om arbejdsmarkedet. Sverige har ansøgt om medlemsskab, men indtil vi-

dere er det Danmark, der står noget alene med vor arbejdsmarkedsstruktur og vore

traditioner. Forslag til direktiver tyder på,at man ikke vil gribe ind i dette mønster,
men tilstræbe at skabe minimum regler for at hjælpe de mere tilbageståendemed-

lemslande opad. Men det er næppe forkert at gætte på, at man i svensk DO sidder
med bogen om Saltsjöbadsaftaleni den ene hånd og direktivforslag fra EF i den an-

den og funderer på »Folkhemmet«s fremtid.

Bogen bærer præg af et solidt og grundigt arbejde med talrige litteratur- og per-
sonhenvisninger. Den gør det fortidige nærværende og placerer det svenske ar-

bejdsmarked i en større sammenhæng.Og sammenhængeer vigtig i vor tid.

IQ'eIdOlesen

Socialdemokratins samhälle. SAP och Sverige under 100 år. Redaktörer Klaus Mis-

geld, Karl Molin, Klas Åmark,Tiden, Stockholm 1988, 455 s., ill., kr. 195,-.
To år efter sit 100 års jubilæum i 1971 oplevede det danske socialdemokrati ved val-

get i 1973 sit alvorligste tilbageslag i mange årtier. En del tyder på at 100 år er en kri-

tisk alder for socialdemokratiet. I hvert fald er nu ogsådet svenske socialdemokrati

(SAP) to år efter sit 100 års jubilæum i 1989 i alvorlige problemer, så alvorlige at

mange spørger om Sverige er på vej mod danske tilstande. Skal vi nu være vidner

til, at den svenske socialdemokratiske mønsterstat med næsten 20 års forsinkelse

oplever et oprør mod det socialdemokratiske hegemoni, der uanset om SAP formelt

har haft regeringen eller ej, har eksisteret gennem de sidste 60 år. Er den alliance

mellem industriarbejdere og mellemlag, som har båret den svenske velfærdsstat

gennem de sidste 40 år,ved at være slidt op?
Svaret kan ikke gives, når dette skrives. Og når det gælder Sverige, er der god

grund til ikke for hurtigt at afskrive socialdemokratiet. Det har før vist en formida-

bel evne til at mobilisere sine ressourcer og vælgere, når det var allermest presset.
Om denne styrkes sociale rødder og politiske indhold handler denne store og ind-

holdsrige bog, der er udgivet i anledning af SAP's 100 års jubilæum.Det er en sam-

ling afhandlinger, der er blevet til på foranledning af Forskningsrådetved Arbetar-

rörelsens arkiv och bibliotek. De er skrevet af erfarne svenske og et par udenland-

ske forskere.

Ud fra forskelllige temaer indkredser forfatterne til de 12 afhandlinger indholdet i

den svenske socialdemokratiske model i dens tilblivelses- og storhedstid. I en række

af artiklerne kastes der nyttige sammenlignende blik til andre lande, fortrinsvis de

øvrigenordiske. 'Ib grundforhold har karakteriseret den svenske velfærdspolitik;for

det første kombinationene af social lighed og økonomisk effektivitet og for det an-

det velfærdspolitikkensuniversalistiske, dvs. ikke klassespeciñkkekarakter. Disse

mål har også været gældende for andre (nordiske) vedfærdsmodeller, men intet-

steds er de drevet igennem med samme konsekvens som i Sverige. Det er hovedte-

sen i to af de mere principielle artikler af Gösta Esping-Andersen og Tim Tilton.

Alle delpolitikker har været rettet ind mod disse mål,og det styrkemæssigegrund-
lag for virkeliggørelsenaf dem er skabt i et intimt samspil mellem fagbevægelseog

parti, således som Klas Åmark diskuterer det i den interessante artikel »Samman-

hållningoch intressepolitik. Socialdemokratin och fackföreningsrörelseni samarbe-
te och på skilda vägar«. Det, der fremfor noget andet udmærker den svenske mo-

del, er den aktive arbejdsmarkedspolitik, der omkring 1950 blev udformet i DO-regi.
Præmissen herfor var, at arbejdsløsheder uantagelig og alle delpolitikker skal rettes

mod målet,den fulde beskæftigelse.Til den ende har svenskerne manipuleret med
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markedsmekanismerne og i ganske høj grad ogsåmed arbejderklassen - for meget
efter manges mening. En del af det nuværende oprør kan sikkert tilskrives en (for)
høj grad af dirigisme og centralisering for at nå disse grundlæggendemål.

Inden for rammerne af denne overordnede tolkning af SAP,s politik behandles

en række delemner i grundige og veldokumenterede afhandlinger. Det gælder for-

holdet mellem arbejdere og bønder, der i følge Clas-Erik Odhner skabte grundlaget
for den svenske model. Desuden modellens »sucess story« fremfor nogen, den soci-

aldemokratiske boligpolitik, der behandles af 'I'hord Strömberg,og skolepolitikken,
der analyseres af Bo Lidensjö.Mere kritisk anlagt er Ann-Sofie Ohlanders diskus-

sion af familie- og børnepolitikken.Gullan Gidlund analyserer den svenske arbej-
derbevægelsesorganisatoriske særpræg, der vel er en af forklaringeme på den ene-

stående mobiliseringsevne bag SAP. Partiets sikkerheds- og forsvarspolitik analyse-
res i to afhandlinger af henhldsvis Alf W. Johansson/IbrbjömNorman og Karl Mo-

lin. I afhandlingen »Malmö« - Vår Stad. Om socialdemokrath lokalpolitik«be-

handler Peter Billing, Lars Olsson og Mikael Stigendal et område, der hidtil har væ-

ret underbelyst i forskningen. De godtgør,hvor vigtig en rolle den socialdemokrati-

ske politik i nærsamfundet har spillet for realiseringen af politikken på landsplan. I

de lokale miljøer skete en sammensmeltning af »klasse og folk« i velfærdspolitik-
kens første fase, og her etableredes alliancen mellem arbejdere og mellemlag i den

anden fase. Artiklen rummer desuden et udblik til mellem krigstidens »røde Men«,
der for mange socialdemokrater blev idealet af et lokalsamfund.

VillyBergströmhævder i sin indledende artikel om SAP's programmer og økono-

miske politik 1920-88, at programmerne skal tages alvorligt »som udtryk for vilje til

handling«.Meget taler for at dette har gjort sig gældende for SAP i noget højere
grad, end tilfældet har været for en række andre partier. Baggrunden herfor er selv-

sagt, at SAP har haft den politiske magt til at gøre dette. Og netop det klassemæssi-

ge grundlag for denne magt er temaet for Göran Therborns afhandling »Nation och

klass, tur och skicklighet. Vägar till ständig(?)makt«. På baggrund af en omfattende

international komparation kan Therbom godtgøre,at intet andet socialdemokrati

har haft en så massiv tilslutning fra arbejderklassen som det svenske. Det er et

stærkt rodfæstet parti med snæver tilknytning til de øvrige folkelige bevægelser.
Det har givet SAP dets helt enestående magtstilling i det svenske samfund.

Therbom har i titlen på sin afhandling indføjet et forsigtigt spørgsmålstegnefter

ordet »ständig«.I dag kan vi se, at det var klogt. Måske bliver SAP's magt ikke helt

så »ständig«,som de fleste af forfatterne synes at antage. Bogen er som helhed bå-

ret af en optimisme på SAP's vegne, som vi godt kunne lære noget af hertillands.

Men den mangler samtidig den kritiske selvransagelse af sprækker og brist i den

svenske velfærdsmodel, som kune have tjent til forberedelse på den krise, som både

modellen og SAP nu synes at være havnet i. De svenske socialdemokrater kunne

med udbytte have studeret de forhold, der her i Danmark førte til oprøret mod vel-

færdsstaten. Noget tyder på, at de i for høj grad har forladt sig på deres svenske

egenart. Til dem, der vil lære den nøjere at kende, anbefales bogen på det varmeste.

Niels Finn Christiansen

Årbogfor Arbejdsmarkedsforskning 1990. Tema: Fleksibilitet (redigeret af Lene

Dalsgaard, Hernnm Knudsen og Preben H. Rasmussen). Center for Arbejdsmar-
kedsforskning, Aalborg Universitetscenter; 1990.

Årbogfor Arbejdsmarkedsforsknin 1990 er den første årbogudgivet af Center for

Arbejdsmarkedsforskning v. AUC Årbogsgenrenkan godt blive noget tung, både at

læse og arbejde med som redaktion. Redaktionen af Årbogfor Arbejdsmarkeds-
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forskning har valgt både at præsentere igangværendeog færdige undersøgelser og

bringe debatartikler og anmeldelser. Genremæssigt ligger den altså mellem årbogen
og tidsskriftet. Det ser ud til at denne rummelige form, har været et lykkeligt valg.

Som tema har redaktionen valgt et både forskningsmæssigtog politisk aktuelt te-

ma: Fleksibilitet. Målet hermed er, som redaktionen selv shiver i indledningen, at

afprøve fleksibilitetsbegrebets brugbarhed. Spørgsmåleter, om »fleksibilitet« kan

bruges til noget forskningsmæssigt,eller det bare er et nyt smart begreb, lanceret af

borgerlige politikere m.fl. i kampen mod de stive regler på arbejdsmarkedet, det of-

fentlige bureaukrati osv.

Et af de steder begrebet fleksibilitet er blevet anvendt er i Henning Jørgensen,
Jens Linds og Peter Nielsens forskningsprojekt »Virksomhedernes personaleplan-
lægningog samspillet med offentlige arbejdsmarkeds og uddannelsesmyndigheder«
(forkortet VFL-projektet). De tre forskere skelner mellem fire forskellige former
for fleksibilitet: Numerisk fleksibilitet (antallet af ansatte), funktionel fleksibilitet

(intern rokering mellem arbejdsfunktioner), temporær fleksibilitet (regulering af ar-

bejdstiden) og intensiv fleksibilitet (regulering af arbejdstempo). Konklusion er, at

de former for fleksibilitet, der spiller den største rolle i virksomhedernes tilpasning
af arbejdskraft til det aktuelle behov, er den numeriske og funktionelle fleksibilitet.
Ikke så overraskende finder de tre forfattere frem til, at numerisk fleksibilitet især

anvendes overfor timelønnede inden for industrien, mens funktionel fleksibilitet
især finder anvendelse inden for forsikringsbranchen m.v. M.a.0. indskrænker virk-

somhedemes personaleplanlægningoverfor timelønnede indenfor industrien sig
stort set til at fyre og antage folk alt efter ordrebeholdningens størrelse. Når det

gælder mulighederne for at ændre herpåog fremme »den gode fleksibilitet« (den
funktionelle), er forfatterne temmelig pessimistiske. Og her får undersøgelsenmere

bråd, både i sin kritik af virksomhedernes personaleplanlægningog det offentlige,
især AF-systemets manglende muligheder for at kunne være med til at rette op på
miseren. AF kunne godt, men har i dag ikke politisk opbakning hertil, er konklusio-

nen.

Kjeld Nielsen, som ogsåhar været med til at lave en række delundersøgelserun-

der VPL-projektet, diskuterer mere overordnet mulighederne for »det gode ar-

bejdsliv«,set i relation til fleksrbilitetsformerne. Udover VFL-projektet trækkes der

især på Kern og Schumanns »Das Ende der Arbeitsteilung? Rationalisierung in der

industriellen Produktion«, som vil være mange bekendt fra 80ernes kvalifikations-

diskussioner. På mange måder er det de samme problemstillinger (fører udviklingen
til de - eller rekvalificering - eller måske begge dele, dvs. en polarisering?) der nu

diskuteres med et nyt fleksibilitets-begrebsapparat koblet på:
Spørgsmåleter, om det tilfører diskussionerne et nyt aspekt? Så vidt jeg kan se

egentlig ikke. Men artiklen viser, at de gamle kvaliñkationsdiskusssioner kan »gen-

bruges«i en diskussion af hvilke fleksibilitetsformer der kan være ønskelige,og hvil-

ke ikke, og dermed bidrage til en kritisk diskussion af fleksrbilitetsbegrebet. Diskus-

sionen om hvilke ændringer i arbejdet den nye teknologi afstedkommet og giver
mulighed for, kvalificeres derimod for mig at se ikke specieltved at få koblet fleksi-
bilitetsdiskussionen på.

Hans Jeppe Jeppesens artikel om »Overskudsdelingog udviklingen i relationerne

på arbejdsmarkedet«er en gennemgang af en række (fortrinsvis udenlandske) un-

dersøgelser af betingelser for og konsekvenser af forskellige udformninger af OD-

ordninger for fleksibiliteten i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. 'Ibsen er, at

0D kan bidrage til større fleksibilitet (af den gode slags), men at det selvfølgeligik-

ke er alle varianter af ændringer,der vil medføre dette resultat. Artiklen er skrevet
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på grundlag af et nyligt påbegyndtprojekt, og slutter sandsynligvis derfor, hvor det

for alvor begynder at blive spændende,nemlig om ordninger, der giver de ansatte

medindflydelse, og ikke bare del i overskuddet, vil fremme udnyttelse af »teknolo-

giudviklingens potentialer gennem aktiv inddragelse af de ansattes viden og ressour-

cer«, Det får vi formentlig at vide en anden gang.
Bodel Bjerring og Ruth Emerek spørger i »Hvornår har vi tid til at gåpå arbejde?

- en debatartikel om fleksible arbejdstider«om, hvem der skal bære konsekvenser-

ne af de krav om øget fleksibilitet, der i stigende grad rettes mod kvinderne på ar-
Å

bejdsmarkedet. Hovedsynspunktet er, at det øvrige samfund (eks. kommunerne

gennem daginstitutionspolitikken) må til at bære deres del af byrden, hvis det ikke

som sædvanligskal være kvinderne/familierne, der alene skal bære omkostningerne
ved mere fleksible arbejdstider.

Endelig bringes under temaet en artikel af Richard Hyman (på engelsk): »Plus ca

change? The Theory of production and the production af Theory«. De der ikke

kender noget til temaet i forvejen, kunne nok med fordel starte læsningen her. Det

er en bred oversigtsartikel, med gennemgang af 1980emes diskussioner om post-
fordistiske produktionskoncepter. Hyman spørger indledende om fleksibilitetsdis-

kussionerne er udtryk for en ændret virkelighed eller blot nye ord for det samme

(en udvikling drevet af akademikeres behov for at profilere sig selv i den akademi-

ske konkurrence), og gennnemgårherefter ændringerpå 80ernes arbejdsmarked og
i 80ernes samfund ud fra stikord som: kriseår, ændret international arbejdsdeling,
færre arbejdere - flere funktionærer (servicesamfundet), højrebølgeog mikropro-
cessorer. På baggrund heraf diskuteres de forskellige skoler: »Fleksibel specialise-
ring« (Piore og Sabel), »nye produktionskoncepter«(Kern og Schumann) og »den

franske reguleringsskole«(Paloix m.f1.).Hyman kritiserer bl.a. de forskellige skoler

for at generalisere på et spinkelt grundlag. Ofte er der tale om undersøgelser af

»spydspidsvirksomheder«- og sjældent særlig mange. Hyman kritiserer ogsåde for-

skellige skoler for ikke at teoretisere, men mere eller mindre opremse fænomener.

Der er noget om snakken, konkluderer Hyman, men spørgsmåleter, hvor nyt det

er, og hvor mange arbejdspladser der er berørt af postfordismen.
Bl.a. Hymans artikel gør det klart, hvor meget egentlige historiske studier af æn-

dringer i arbejdslivet savnes. Mange af diskussionerne om »nye produktionskoncep-
ter« osv. bygger på antagelser om hvordan arbejdsrelationer har været historisk,
mere eller mindre hentet ud af eks. Braverman.

Endelig bringes udenfor temaet en artikel af Flemming Ibsen om »Løndannelse

og lønteori - nogle teoretisk-metodiske refleksioner«. Flemming Ibsen plæderer her

for, at de neoklassiske arbejdsmarkedsteorier og modeller for løndannelse bør er-

stattes af teorier og modeller, der bygger på »industrial relations« forskningen. Dvs.
at løndannelsen er añrængigaf styrkeforholdene og de institutionelle rammer (over-
enskomstsystemet og de arbejdsretslige regler), hvorunder der forhandles løn. Ud-

over disse generelle overvejelser handler artiklen om, hvordan teorierne og model-

lerne kan omsættes til matematiske fomiler og dermed erstatte de matematiske mo-

deller der, ud fra en neoklassisk teori, arbejdes med i undersøgelser af løndannel-
sen.

Et egentligt svar på, om og hvad fleksibilitetsbegrebet kan bruges til, får vi ikke.

Min konklusion efter gennemlæsningen er en velbegrundet skepsis. Begrebet tilfø-
jer for mig at se ikke diskussionerne om, hvad det er for ændringer,der er sket med

arbejdet og arbejdsmarkedet i 80'erne, meget nyt. Til gengæld tilføjesdiskussionen

af fleksibilitet nye nuancer. Årbogener med til at kaste et kritisk lys over tidens krav

om fleksibilitet.
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Årbogener præget af en del »fagslang«og henvender sig, på trods af at diskus-

sionerne både er aktuelle og politisk vigtige, og hermed kunne være af interesse for

en bredere kreds, derfor nok først og fremmest til kolleger.
Endelig skal årbogensredaktion (eller hvem der nu er ansvarlig herfor) have ros

for korrekturlæsningen.Det er sjældent at læse en bog med så få fejl i.

Marianne Rostgäni
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FORSKNINGSMEDDELELSER

Generalforsamling i SFAH, 1. marts 1991

Som formand for selskabet aflagde Henning Grelle bestyrelsens beretning
for 1990. Ved at knytte an til beretningen fra 1989, der søgte at gøre status

over SFAH's rolle og muligheder i 90'erne, redeorde formanden for beret-

ningsperiodens aktiviteter og resultater. Arbejdet havde været koncentreret

om dels udgivelser, dels selskabets 20-års jubilæum.
Hvad angårudgivelserne, understregede Henning Grelle de mangesidede

opgaver, som knytter sig hertil, og at den udviste grundighed - som i de for-

udgåendeår - var garanten for selskabets betydelige udgivelsesvirksomhed.
Betydeng økonomiske tilskud, der var mærkbart større end i 1989, havde

ort udgivelsen af: I Friön'kson, Den gyldne flue; M. Thing/E Hemmersam,
1. maj 1890; Arbejdere i alle lande...; Fremad - ad nye vq'e mulig. Dertil kom-

mer, at der måtte trykkes et 3. oplag af Helga Skous erindringer, der med

mere end 1.000 solgte eksemplarer er en klar succes. I det hele taget var der

salgsmæssigtingen grund til klage, og specielt jubilæumsbogenogÅrbogen
gårgodt.

Formanden nævnte videre M. Thing/B.Houmann, Venskab og revolution,
der var netop var udkommet, ligesom han kunne oplyse, at selskabets store

projekt, udgivlesens af en arbejderbevægelsenshistorie, der har fået titlen

Kampen for en bedre tilværelse,er fastsat til at udkomme i september i år.
Af andre igangværendeprojekter nævntes Jens Engbergs bind 2 af kilder-

ne til Den internationale Arbejderforenings historie (udkommer til efter-

året),Claus Bryhis bog om det danske socialdemokrati samt Inger Wienes om

kvindeligebygningshåndværkereshistorie.
Formanden glemte selvfølgeligheller ikke selskabets faste udgivelser, Ar-

bejderhistorie og Årbogen.På bestyrelsens vegne fik redaktionerne tak for
der store arbejde. Henvendt specielt til årbogsredaktionengav formanden

udtryk for, at dette års hovedemne om arbejderbevægelsenefter 1945 alle-
rede havde vakt interesse og opmærksomhed.

Efter sin gennemgang af udgivelsesvirksomheden kom formanden ind på
dels kommende, dels andre aktiviteter. Lige som i Årbogenvil tiden efter
1945 stå i centrum for en nordisk konference, der har fået titlen Arbq'derbe-
vægelsenog velfærdsstaten- en nordisk model? (maj 1991).

Det samme tidsrum havde ogsåværet tema for ITI-I-konferencen i Linz i

1990; selskabet havde deltaget i konferencen med to medlemmer. Forman-

den fremhævede, at det var den første konference efter murens fald, og at

det prægede forløbet, omend mange endnu ikke havde fundet deres egne
ben i den ny situation. ITI-I-konferencen i 1991, der netop sætter de politiske
forandringer i central- og østeuropa og disse omvæltningersmulige konse-

kvenser for historikerne og historieforskningen til debat, må efter forman-

dens mening vise, om I'I'H's noget stive debatform kan afløses af et mere

spændende konferenceforløb.
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Videre nævnte formanden lokalhistorieudvalgets afholdte konference om

metodiske problemer og dette års konference om metodiske problemer i

brugen af erindringer.
Selskabets 20-års jubilæum fik en særligomtale. Grundet jubilæethavde

man valgt en kombination af selskabets traditionelle seminar og en recep-
tion. Begge dele fik et vellykket forløb, og formanden takkede både Oplægs-
holderne (Jens Engberg, Anna-Birte Ravn, Annette Vasstrøm og Erik Ib

Schmidt) og alle øvrigedeltagere i henholdsvis seminaret og receptionen.
I sine afsluttende bemærkninger kom formanden ind på selskabets situa-

tion og fremtidsperspektiv. Mens der på den ene side synes at være en ten-

dens til en stigende interesse i arbejderhistorie, må der på den anden side

konstateres et lidt større tab af medlemmer i 1990 end sædvanligtog fortsat-

te problemer med at vinde en ny generation af arbejderbevægelses-
historikere. På denne baggrund er der allerede blevet gennemførtet frem-

stød med den nye årbogsom spydsids, ligesom der vil blive arbejdet med en

ny medlemsfolder.

Endelig nævnte formanden, at selskabet i 1991 igen vil afholde det tradi-

tionelle weekend-seminar i efteråret. Seminarets emne var dog endnu ikke

blevet fastlagt.
Under beretningsdislarssionen, der efter henstilling fra generalforsamlin-

gens dirigent, Niels Senius Clausen, fulgte beretningens disposition, oriente-

rede Niels Finn Christiansen om, at årbogsredaktionenvil fortsætte med at

behandle både et hoved- og et side-tema eller et hovedemne og flere min-

dre frie emner. Hovedemnet for næste årbog har arbejdstitlen Arbq'derbe-
vægelsenog Europa, og den skal indeholde historiske og perspektiverende
artikler om arbejderbevægelseni Europa, det indre marked, det internatio-

nale samarbejde og ideologiske stridigheder.
Gerd Callesen fortalte kort om de kommende numre af arbejderhistorie, og

at redaktionen helt frem til foråret 1992 har stof til tidsslniftet.

I relation til redaktionernes planer orde Børge Trolle opmærksompå, at

det efter hans menig var aktuelt at rette blikket mod de baltiske lande.

Det internationale samarbejde og specielt ITH-konferenoen blev kom-

menteret fra en række af de fremmødte.

Margaret Nielsen gjorde opmærksom på, at lokalhistorieudvalget ikke kun

havde gennemført det af formanden omtalte seminar, men at der også var

blevet afholdt to udvalgsmøder.Videre sagde hun, at udvalget fremover vil

være mere udfarende, for dels at kunne virke som et netværk, dels at knytte
forbindelser til andre lokalhistorie-miljøer.

Efter yderligere enkelte bemærkningerom medlemssituationen og efter-

årsseminaret blev beretningen godkendt med samtlige tilstedeværendes
stemmer.

Dagsordenens punkt, regnskabet, blev fremlagt af kasserer Anna-Birte

Ravn. Som noget nyt forelå regnskabet i to reviderede udgaver: en fra sel-

skabets valgte revisorer og en fra Revisionsinstituttet af 1920. De to regn-
skaber udviste nogle forskelle, der skyldtes regnskabstekniske forhold. Sam-

menfattende var der tale om et lille overskud, ligesom regnskabet afspejlede
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medlemstilbagegangen, en mindre tilbagegang i salg af bøger og den omtal-

te vækst i modtagne tilskud. Kassereren fremlagde desuden bestyrelsens
forslag til en forhøjelseaf kontigentet til 250 kroner.

Regnskabet fik nogle enkelte kommentarer med på vejen. Selskabets

mangeårigekasserer, Erik Strange, mente at revisionsinstituttets opstilling
undervurderede selskabets værdier med hensyn til publikationer. Henning
Grelle bemærkede, at nettoresultatet var lidt dårligereend i 1990, men at

boglageret aktuelt var mere værd, idet der var tale om nye og fortsat aktuel-

le bøger. Vldere fremhævede han, at omsætningenhar rundet Vz million

kroner.

Både regnskabet 0g kontingentstørrelsenblev vedtaget enstemmigt.
Idet der ikke forelå nogen indkomne forslag kunne generalforsamlingen
gå direkte over til valg af bestyrelsen. De fire medlemmer, Lise Skjøt-Peter-
sen, Margaret Nielsen, Vagn-Oluf Nielsen og Morten Thing blev uden mod-

kandidater genvalgt. Som revisorer valgtes Karen Pedersen, Erik Strange
Pedersen og som deres suppleanter Steen Bille Larsen og Hannah Lindén

Under evt fremlagde Gerd Callesen en støtteerklæringfor MEGA-pro-
jektet, der var stilet til den tyske forbundspræsident.Udtalelsen fik general-
forsamlingens tilslutning.

Hans Uwe Petersen

Tidsskrifter/Årbøger1990/91
Actuel Marx

Nr. 9, 1991's dossier hedder »Le monde est-il marché?« og består af 5 artik-

ler. Endvidere indeholder nummeret en samling artikler under overskriften

»Marx et la modernité« - Jacques Texier: »Le concept de Naturwüchsigkeit
dans Bidéologieallemande« (s .97-122);Maurice Godelier: »Ordres, classes,
Etat chez Marx« (5. 123442); Bernard Bourgeois: »La logique de I'Etat se-

lon Marx?« (s. 143-159) samt Hans Jörg Sandkühler: »La signiñcation
épistémologiquedes sciences de la nature dans Pæuvre de Marx« (s. 160-

177).

Arbetarhistoria

Hovedtemaet i nr. 56-57, 1990/91 er den solidariske lønpolitik,som var ern-

net for en konference, der blev afholdt i efteråret 1990 arrangeret af Arbe-

tarrörelsens arkiv och bibliotek. 8 af oplæggenebringes i dette dobbeltnum-

mer - heraf kan nævnes Lars Magnusson: »En svensk modell? Bakgrund
och framtidsutsikter för den solidariska lönepolitiken« (s. 31-34); Ingvar
Ohlsson: »Löne litisk solidaritet. Debatten inom fackförbunden under 80

år« (s. 35-37); Löfström: »Kvinnors löner i industrin. Den solidariska

lönepolitikenseffekter« (s. 38-41) samt Rudolf Meidner: »Nya normer och

strategier för den solidariska lönepolitiken?«(s. 47-50).
Herudover skal nævnes Birgit Persson's artikel »Tolfterna - ett systerskap
över klassgrånserna«(s. 13-24). Tolfterna blev oprettet i 1892 af Ellen Key
og var en forening hvis formål var at drive folkeoplysningsarbejde blandt
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kvindelige arbejdere. Foreningen blev et vigtigt forbindelsesled til kvindeor-

ganisationerne inden for valgrets- og afholdsorganisationerne.

Argument
Hovedtemaet i nr. 185, 1991 er »Gramsci und die Zivilgesellschaft«.

Nr. 186, 1991 indeholder to temaer - »Krieg ...« bestående af 3 artikler,
hvor udgangspunktet er Golfln'igen samt emnet »Nation«. Fra sidstnævnte

tema kan nævnes artikler som: Georg Auernheimer: »Nachdenken über

Deutschland als Nation« (s. 227-234) samt WolfgangBialas: »DDR-Identi-
tät im Umbruch« (s. 257-264).

Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung
Fra nr. 1, 1991 kan nævnes Herbert Steiner: »Die Internationale Arbeitsge-
meinschaft Sozialistischer Parteien (II Vz Internationale) 1921-1923« (s. 13-

24).
I nr. 2, 1991 finder vi f.eks. Henning Müller: »Antifaschismus und Stalinis-

mus. Zum Beispiel Friedrich Wolf« (s. 165-181)samt »Dimitroff-Dokumente

zur Politik der KI (1934-1936)«(s. 212-234).
Af indholdet i nr. 3, 1991 kan nævnes Jörg Roesler: »40 Jahre Planwirt-

schaft in der DDR. Aufarbeitung aus retrospektiver Sicht?« (s. 310-321)
samt »SovvjetischeDeutschlandnote 1952. Stalin und die DDR. Bisher unve-

röffentlichte handschriftliche Notizen Wilhelm Piecks« (Wilfriede Otto) (s.
374-389).

Capital & Class

Nr. 43, 1991 er et specialnummer udarbejdet i samarbejde med »The Union

for Radical Political Economics of the United States« Blandt de 11artikler

ñnder vi »Class beyond the nation-state« (s. 25-41)af David Ruccio, Step-
hen Resnick og Richard Wolff; »The intemationalisation of the state« (s.
43-63) af Sol Picciotto samt »Debt crisis and class conflict in Latin Ameri-

ca« (s. 203-231)af Manuel Pastor, Jr. og Georg A. Dymski.

Communisme

Hovedtemaet i dobbeltnummeret 26-27, 1990 beskæftigersig med processer

og terror under Stalin - »Proces et terreur sous Stalin« og består af 9 artik-

ler. .

I sektionen »Chroniquesélectorales du communisme« er vi kommet til

Holland. Gerrit Voerman analyserer de hollandske kommunisters resultater

fra 1986-valgettil valget i september 1989 - »Le retour du communisme au

sein du parlement neérlandaiS« (s. 109-113).

Demokratische Geschichte

Af indholdet i nr. 5, 1990 kan nævnes Lorenz Rerup: »Demokratische
Aspekte in den Anfängen der nationalen Bewegung in Dänemark und

Schleswig-Holstein«(s. 69-78) samt Søren Federspiel's artikel »Arbeiterbe-

weglmg und Nationalismus im 19. Jahrhundert in Dänemark« (s. 95-104).
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Häften for kritiska studier

Fra nr. 1, 1991 skal nævnes Rosmari Eliasson's artikel »Åldreomsorgen,
kvinnors arbete och välfärdsstatens kris« (s. 7-21) samt Lars Pålsson Syll:
»Analytiskmarxism och exploatering«(s. 22-32). Herudover finder vi i sek-

tionen »Diskussion & debatt« et indlæg af Lars Ekdahl: »'Iäylor i Olofström
- debatt om historisk arbetslivsforskning«(s. 43-59).

International labor and working-class history
Nr. 39, 1991's »scholarly controversy« består af David Levine's artikel

»Punctuated equilibrium. The modernizartion of the proletarian family in

the age of ascendant capitalism (s. 3-20) samt »responses« fra William H.

Sewell Jr., Thomas Dublin og John Gillis.

International rewiew of social history
Fra nr. 3, 1990 kan nævnes artiklen »Unemployment insurance in interwar

Belgium« af Guy Vanthemsche (s. 349-376) samt Rudolf Dekler's »Labour

conñicts and working-class culture in early modern Holland« (s. 377-420).

Journal of communist studies

Nr. 4, 1990 er et specialnummer, hvor titlen er: »Oomrades and brothers.

Communism and trade unions in Europe« Først bringes 2 indledende artik-
ler af Stéphane Courtois og Philippe Bulon. Herefter er artiklerne opdelt i

3 grupper. Første hedder »The fruits of sponsorship. Communist parties
and ,their unions« og behandler Italien, Frankrig og Spanien. Det næste

»Problems of rivalry. Communist parties faced by a strong social democra-

cy« omhandler Holland, Belgien samt England. Den sidste gruppe »Dilem-

mas and opportunities in Central Europe« behandler Polen og Ungarn.
Endvidere skal nævnes en artikel fra sektionen »Profile« - »Changes in

the Danish Communist Party (DKP)« (s. 208-212)af Alistarir H. Thomas.

Labor History
I nr. 1, 1991 finder vi bl.a. artiklen »Bringingunions back in (or why we need
a new old labor history)«(s. 91-103)af Howard Kimeldorf og hertil hørende
»The limits of union-centered history. Responses to Kimeldorf« (s. 104 127),
med indlæg fra Michael Kazin, Alice Kessler-Harris, David Montgomery,
Bruce Nelson og Daniel Nelson.

Labour/Le 'I'ravail

Nr. 26, 1990 er et specialnummer omhandlende Newfoundland - »Labour in

Newfoundland« indeholdende 5 artikler.

Fra nr. 27, 1991 kan nævnes Eric 'Ihckerz »"I'hat indefinite area of tolera-

tion'. Criminal conspiracy and trade unions in Ontario, 1837-77« (s. 15-54)
samt Shirley Tillatson: »We may all soon be 'first-class-men”. Gender and

skill in Canada's early twentieth century urban telegraph industry«(s. 97-

126).
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Iabour History Review

Nr. 1, 1990 bringer artiklen »The swing to Labour during the Second World

War: when and why«(s. 23-34) af Richard Sibley.
I nr. 2, 1990 finder vi den årligebibliograñ- »British labour history publi-

cations 1989« (s. 28-63).
Fra nr. 1, 1991 kan nævnes »Inequalities in the workplaoe. The gap be-

tween manual and white-collar workers in the port of Liverpool from the

18505 to the 19305« (5. 36-48) af G. Anderson.

Lateinamerika

Årbog14, 1990,s tema er »Vom Elend der Metropolen« - udgangspunktet
for artiklerne er byerne Sao Paulo, Mexico, El Alto, Caracas og Buenos

Aires. I »Länderberichte« behandles Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile,
Ecuador, El Salvador, Colombien, Cuba, Nicaragua, Panama, Peru samt

Uruguay.

Marx-Engels-Jahrbuch
Årbognr. 13, 1991 foreligger i nyt »udstyr«og med ny redaktion. Indholdet

og hermed de faste rubrikker er opretholdt og en ny rubrik »Diskussion«

indført. Bidraget til denne er i foreliggende årbogen artikel af J uri Burtin -

»Die Achillesferse der Marxschen Geschichtstheorie« (s. 170-245).
Årbogenindeholder desuden følgende artikler: Nikita Kolpinski: »Marx

und Engels über Bürolcratie« (s. 12-34);Ingolf Neunübel: »Zur Bedeutung
von Marx' Studien über die Kooperativbewegung Anfang der fünfziger Jah-

re für die Ausarbeitimg der marxistischen Genossenschaftskonzeption«(s.
35-54); Ulrike Galander: »Zu Marx' Untersuchung des ökonomischen Be-

wegungsgesetzes der kapitalistischen Gesellschaft und deres Bedeutung für
eine umfassende Gesellschaftsanalyse«(s. 55-75) samt Eberhard Poppe:
»Pariser Kommune und Menschenrechte« (s. 76-90).

Materiaux pour l'histoire de notre temps
Nr. 20, 1990 beskæftiger sig først med en »rundbords« diskussion, der blev

afholdt i juni 1988 med titlen/emnet »Les syndicalistes et le mouvement de

mai-juin 1968« (5. 2-28). Dernæst følger en »rundbords« diskussion afholdt i

oktober 1989 omkring »Les négociations de Grenelle« (s. 29-48), og sidst

beskæftiger nummeret sig med en høring afholdt i november 1988 under tit-

len »Acteurs et terrains du mouvement social de mai-juin 1968« (s. 49-72).

Mil neuf cent. Revue d,histoire intellectuelle

Årbogenhed tidligere »Cahiers Georges Sorel«. Nr. 8, 19905 emne er »Les

correspondances dans la vie intellectuelle«. Som eksempler kan nævnes

»Victor Serge. Correspondances diURSS (1920-1936)«(s. 73-97) af Nicole

Racine samt »La correspondance de Kautsky avec les socialistes bulgareS«
(s. 98-104)af Claudie Weill.
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Mitteilungsblatt des Forschungszentrums »Frauen in der Geschichte«

Nr. 1, 1991 indeholder bl.a. artiklerne Ines Hesse: »'Die Hörigkeit der Frau'

(1869) - damals wie heute aktuell?« (s. 23-31);Heiner Thurm: »Ausländer-

feindliche Positionen in der bürgerlichen Frauenbewegung der USA und

Grossbritanniens gegen Ende des 19. J hs. - Randerscheinung oder typisches
Merkmal?« (s. 32-42) samt Ursula Schröder: »Back to the roots - Beginn
der Professionalisierung der sozialen Ausbildung von Frauen« (s. 70-83).

Mitteilungsblatt des Instituts zur Erforschung der europäischen

Arbeiterbewegung
Nr. 10, 1991's »Schwerpunktthema«behandler Sverige - »Forschungenzur

Arbeiterschaft und Arbeiterbewegung in Schweden« og indeholder følgen-
de artikler: Lars Edgren, Lars Olsson: »Die schwedische Forschung zur Ge-

schichte der Arbeiterschaft« (s. 8-28); Gunnel Karlsson: »Ein roter Streifen

am Horizont - Untersuchungen zu den Frauen in der Arbeiterbewegung«

(s. 29-42); Lars Björling: »Die Forschung über die schwedischen Arbeiter-

parteien in den 70er und 80er Jahren« (s. 43-57); Klas Åmark: »Das schwe-

dische Modell. Die Gewerkschaftsbewegung der Arbeiter und die Zusam-

men arbeit zwischen den Tarifpartnern auf dem schwedischen Arbeits-

markt« (s. 58-73); Marion Leffler: »Die Bildungseinrichtungen der schwedi-

schen Arbeiterbewegung - Hintergründe und Forschungsübersicht«(s. 74-

89) samt Klaus Misgeld: »Institute und periodische Publikationen« (s. 90-

98). Temaet afsluttes med en litteraturfortegnelse (s. 102-127).
'

Mouvement Social

Nr. 154, 1991 er et specialnummer med titlen »Paradoxes Francais de la crise

des années 1930«. Som eksempler kan nævnes »Productivité, emploi et sa-

laires ouvriers chez Renault autour des années 1930« (s. 63-101)af Denis

Phan; »Chömage des années 1930, chömage des années 1980« (s. 103-130)af

Nicolas Baverez samt »Une explication des enchainements macroéconomi-

ques sur Pentredeux-querreS«(s. 213-243)af Pierre Villa.

New left review

Af indholdet i nr. 186, 1991 kan nævnes følgende artikler: Etienne Balibar:

»Es Gibt Keinen Staat in Europa. Racism and politics in Europe today«(5.
5-19);»The rise and fall of the West German left« (s. 46-77) af Stephen Pad-

gett og William Paterson samt Ellen Carol Du Bois: »Woman suffrage and

the left. An international socialist-feminist perspective«(s. 20-45).

Nordeuropa. Studien

Fra nr. 27, 1990 kan nævnes Günther Politt: »Zur Debatte um das gemein-
same europäischeHaus in der Arbeiterbewegung Nordeuropas« (s. 5-14);
Rainer Schwenke: »Die Gesellschaft der Sozialdemokratie« (s. 15-30) samt

Kersten Krüger's artikel »Der Skandinavismus im Lichte der Modernisie-

rungstheorie«(s. 95-107).
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The Raven

Nr. 13, 1991 hedder »Anarchists in Eastern Europe« og indeholder rapport
fra en konference »Eastz a freedom workshop«som fandt sted i april 1990 i
Italien. Bidragene kommer fra Tjekkoslovakiet, Østtyskland,Rumænien,
Jugoslavien, Sovjetunionen, Polen, Ungarn, Frankrig, Østrig,USA/Canada,
Belgien, Grækenland, Spanien, Sverige, Italien og England.

Saothar

Årbog15, 1990 indeholder bl.a. en artikel om John Swift, der døde i foråret
90. Artiklen er skrevet af Francis Divine og hedder »'A dangerous agitatior'.
John Swift, 1896-1990,socialist, trade unionist, secularist, internationalist, la-
bour historian« (s. 7-19).

Science & Society
Fra nr. 4, 1990-91 skal nævnes artiklen »'Non-historic nations' and the natio-
nal question. A South African perspective«(s. 408-426) af John Hoffman og
qumalo Mzala samt »The marxist theory of overaccumulation and crisis«

(s. 442-467) af Simon Clarke.

Nr. 1, 1991 indeholder bl.a. artiklerne »Socio-economic security and inse-

curity in socialist and capitalist political economies. A survey study of two

European cities« (3. 5-25) af Roberta og Larry Gamer samt »Race and gen-
der aspects of Marxian macromodels. The case of the social structure of ac-

cumulation school, 1948-68« (s. 60-78) af Robert Cherry.

Socialism and democracy
Fra sektionen »Socialism in transition« i nr. 12, 1991 kan nævnes Donald
Sassoon's artikel »Changes in socialist world and european integration«(s.
19-26)samt »The East German left and the Social Democrats. An exchange
of letters« (s. 33-40). Endvidere kan nævnes artiklen »The retreat of the in-

tellectuals« (s. 43-81)af James Petras.

Zeitschrift ñir Geschichtswissenschaft

Nr. 2, 1991 indeholder bl.a. Michael Lemkels artikel »Chance oder Risiko?

Die Stalin-Note vom 10. März 1952 im aussenpolitischen Konzept der Bun-

desregierung«(s. 115-129).
Fra nr. 5, 1991 kan nævnes artiklen »Zur sozialökonomischen Entwick-

lung der Grossbauern in der DDR 1945 bis 1960« (s. 419-433)af Joachim

Piskol.

Hannah Lindén

Afhandlinger under udarbejdelse
Nedenstående er modtaget som svar på det spørgeskema,som fast bringes i
hvert nummer af Albejderhistoræ.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?
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Callesen, Gerd

Teglgårdsvej341 st.tv., 3050 Humlebæk

Th. Stauning
Biografisk artikel

Skal udkomme i et samleværk med biografier af især europæiskesocial-

demokrater et tysk forlag i 1992.

efteråret 1990 -juli 1991

Dalgaard, Niels

Sjællandsgade36, 8000 Århus C

Demokratisering af arbejdslivet
Undersøgelse af den politiske proces omkring de forslag, der har været

fremme i Danmark 1919-86 til industrielt og økonomisk demokrati.

lic. afhandling
1989 - ultimo 1991

Jensen, Carsten

Institut for statskundskab, Rosenborgg. 15, 1130 København K

Gramscis teorier om politik
Der arbejdes på en beskrivelse af de 'postmoderne' elementer af Gram-

scis politiske teori og metode på basis af fængsels noterne.

artikel

Afsluttes efterår 1991

Jensen, Carsten

se ovf.

Gert Petersens politiske teori

G.P.”s fortolkning af den historiske materialisme og især dens politiske
teori følges fra slutningen af 1950'erne til idag.
artikel

Afsluttes efterår 1991

Lange, Torsten

Fuglebakkevej 49, 2000 Frederiksberg
DKP's enheds- og folkefrontspolitik 1934-39

En mere fyldigundersøgelseend hidtidige fremstillinger af DKP”s politi-
ske udvikling (fagligt, parlamentarisk, antifascistisk) i anden halvdel af

30,erne i lyset af den truende internationale udvikling og Kominterns

linje. Hovedsageligt baseret på trykte kilder.

Speciale ved Historisk institut, KU

Afsluttes ultimo 1991 - primo 1992

Nielsen, Kjeld F.

Amagerfælledvej115,Ltv., 2300 København S

»Produktivt arbejde«
Mellem/efterlo'igstidens småbørnspædagogikm.s.h. på relationerne til

sociale, kulturelle og politiske bevægelser(SD, DKP m.v)
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5. Ph.D. (licentiat), Inst. for småbørnspædagogikDLA

6. ?

1. Rønne,Bent Vedsted
2. Kvintus alle 7, lejl. 19, 2300 København S
3. »Der lyder nye signaler« - den københavnske arbejderungdoms forsøg
på et etablere en arbejderkultur

4. Hovedfagsspecialet er en empirisk undersøgelse af arbejderbevægelsens
ungdomsorganisationers ideologiske holdning og deres konkrete forsøg
på at etablere en arbejderkultur som en modkultur til den borgerlige.
Derudover at belyse deres organisationskulttn. Undersøgelseninddra-

ger de tyske søsterorganisationers og de to Ungdomsinternationalers
indflydelse på hhv. DsU og DKU. Specialet koncentrerer sig om arbej-
derungdommen i København og på Frederiksberg i perioden 1901-1940.

Speciale i Folkloristik

Forventes afsluttet sommer 199299'
Thorsen, Leif

Pilesvinget 17, 2700 Brønshøj
H.P. Sørensen, arbejdsmand, journalist, overborgmester
Arkivalier i ABA og Københavns Kommune

Sigter mod en monografi (biografi)
Febr. 1991 - forventes afsluttet i 1993øM+wNH

Johann-Sassenbach-Stiftung, Berlin

Den i 1990 opløste østtyske landsorganisation FDGB havde et stort biblio-
tek og arkiv, som i efteråret blev overført til denne nyoprettede selvejende
institution, der har fået navn efter en fremtrædende fagforeningsmand, der
i mellemkrigstiden ogsåvar aktiv i Amsterdam-Internationalen.

Biblioteket og arkivet er åbent for den interesserede bruger. Biblioteket
har ca. 180 000 bøger,pjecer, aviser, tidsskrifter af forskellig art, protokoller
og beretninger fra især tysk fagbevægelsei de sidste 140 år. Der findes dog
også udgivelser fra andre organisationer, partier, statslige publikationer
osv., der har relevans for fagbevægelsensudvikling. Mange af disse udgivel-
ser stammer fra de faglige biblioteker fra tiden før 1933 og er ofte meget
sjældne. Ca. 70 000 bind er fra tiden efter 1945, især udgivelser fra FDGB

og dets tilsluttede organisationer i perioden op til 1990. Dertil kommer to-

nebånd, diapositiver og andre materialer.

Arkivet omfatter ca. 9500 meter fagligt materiale. De ældste dele går til-
bage til 1854, men alt bevaret materiale fra tiden før 1933 er pga. nazitidens

ødelæggelser tilfældigerestdele. Da tilsvarende restdele findes i Vestberlin,
burde der nu kunne skabes mulighed for i det mindste pr. registrant at sam-

menføre disse arkivrester. Den helt overvejende arkivsamling er dog
FDGBs og de tilsluttede organisationers arkiver. De lokale faglige arkiver
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skal i den kommende tid overføres til Berlin, så samtlige faglige arkiver for

DDR's vedkommende vil kunne findes ét sted.

Det er af stor betydning, at man nu i det mindste for fagbevægelsensarki-

ver har skabt mulighed for at holde samlingerne intakte og samlede. Det er

blevet bakket op af de vesttyske faglige landsorganisationer og ligeledes af

forskellige folk med videnskabelig indsigt. Det er derfor muligt nu på et me-

get bedre grundlag at studere tysk fagbevægelses udvikling og selvfølgelig
især udviklingen i DDR.

Adressen er Unter den Linden 15, D - 0 1086 Berlin.

Gerd Callesen

Institut tiir Geschichte der Arbeiterbewegung, Berlin

Det tidligere institut for marxisme-leninisme i Berlin har taget navneforan-

dring til ovenstående. Udviklingen har ogsåmedført, at der må søges en ny
form for instituttets arbejde. Der er flere problemer forbundet med dette.

Tidligere blev instituttet finansieret af partiet, som havde rige muligheder
for at opretholde instituttet og dets videnskabelige arbejde. Selvom det nye

parti PDS stadigvæk er ret formuende, kan det ikke alene føre instituttet vi-

dere. Derfor er en stor del af IfGA*s videnskabelige arbejde ophørt, f.eks. er

Marx-Engels-afdelingen overgåettil at være et selvstændigt institut med en

egen formue (som sidenhen er blevet inddraget af staten, og udgivelsen af

MEGA er derfor bragt alvorligt i fare).
Forhandlingerne om IfGA's nye form er overordentlig vanskelige, idet

politiske modsætningerog demagogiske krav spiller en større rolle end godt
er. Nogle politikere har således krævet, at SED's arkiver skal udskilles fra

IfGA og overføres til Bundesarchiv. Det ville medføre en yderligere opsplit-
ning af arkivet, fordi andre givere, i tilfælde af at dette realiseres, vil kræve
at få deres arkiver udleveret. Imidlertid vil en sådan opsplitning kun medfø-
re en svækkelse at forskningen i arbejderbevægelsenshistorie -

og det er

sandsynligt, at det netop er meningen med forslaget. Endvidere er det tænke-

ligt, at netop de mest radikale krav kommer fra folk, der er bange for at deres

samarbejde med SED vil blive »afsløret« ved åbningenaf SED's arkiver.
For i modsætning til Bundesarchiv vil IfGA's arkiver være tilgængelige

for offentligheden - det er også i modsætningtil det tidligere IMEs praksis.
De sidste 2 år har imidlertid allerede vist, at institutledelsen har åbnet ad-

gangen til instituttets omfattende samlinger (600 000 monograñer, 145 000

bind periodika) og arkiver. Der er dannet en Støtteforeningtil at bakke in-

stituttets ledelse op i forsøgetpå at bevare IfGA samlet i Berlin, hvor der så

kunne udvikle sig et center for studiet af arbejderbevægelsenshistorie, idet

der i forvejen befinder sig andre store samlinger inden for området i Berlin.

Dette initiativ fortjener al mulig støtte, idet de alternativer, der har været

nævnt i forbindelse med instituttets fremtid, iøvrigt sigter på, at misbruge
instituttets samlinger til politisk agitation - en form som netop er overvun-

det med den nye udvikling.
Gerd Callesen
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Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung
BzG, der udgives af Instituttet for arbejderbevægelsenshistorie i Berlin -

det tidligere Institut for marxisme-leninisme - har i 1991 skiftet forlag og ud-

kommer nu på forlaget Demokratie und Recht i Hamborg. Tidskriftet har i

løbet af 1990 undergåeten vis forvandling, det er nu ikke mere præget af en

bestemt opfattelse af arbejderbevægelsensudvikling, men har i forstærket

omfang udviklet vurderinger, som var begyndt at få indflydelse også før æn-

dringerne fra efteråret 1989. BzG befinder sig i en overgangsfase, som det er

værdifuldt at følge med i.

Tidsskriftet har i de 31 årg.ind til 1989 bragt mange væsentligeartikler og

dokumenter, og det ser ud til at fortsætte, men der er en anderledes kritisk

holdning til specielt de kommunistiske partiers udvikling. BzG er i det hele

taget mere åben over for forskellige tendenser i arbejderbevægelsen.Også
tidligere indeholdt tidsskriftet vigtige debatindlæg, men nu præger disse

tidsskriftet i langt højere grad. Fra 32. årg. kan f.eks. nævnes en væsentlig
diskussion af II. Internationales udvikling ved Thomas Kaminsky, Harald

Koth og Angelika Klein, men der findes også en lang række andre mere el-

ler mindre omfattende bidrag. Det gælder også for de dokumenter, der nu

udgives, nævnes kan f.eks. breve fra Clara Zetkin fra 1921 om udviklingen i

KPD i nr. 2/1991. Tidsskriftet er som sagt værd at følge med i. Det kan be-

stilles hos Zeitungsvertrieb Petermann, Kurfürstenstr. 111,D - W 1000 Berlin

30, Abonnementsprisen er på ca. 167 kr. (inklusive porto); for ca. 850 s. er

det stadigvækbilligt.
Gerd Callesen

Verein ñir Geschichte der Arbeiterbewegung
Foreningen, der huser de mest omfattende arkiver om den østrigske arbej-
derbevægelse,er ved at samle det østrigskesocialdemokratis arkiver fra de

forskellige nuværende opbevaringssteder for på denne måde at rekonstrue-

re et egentligt partiarkiv. Det første skridt bliver gjort med arkiverne fra il-

legaliteten og emigrationen (1934-1945).Da det østrigske parti i mellem-

krigstiden havde en betydelig indflydelse i Internationalen (SAI) er det af

interesse ogsåudenfor landets grænser. Det gælder også for de øvrige arki-

ver, der efterhånden skal sammenføres.

Adresse: Rechte Wienzeile 97, A - 1050 Østrig
Gerd Callesen

Marx' og Engels' værker

Udgivelsen af Marx' og Engels, værker i en historisk-kritisk udgave, Marx-

Engels-Gesamtausgabe, er kommet ind i en meget kritisk fase. Efter DDR's

opløsning er flere af de universitetstillmyttede arbejdsgrupper blevet opløst
i takt med omstruktureringen. Lige så ødelæggende for videreførelsen er, at

den selvstændigeMarx-Engels Stiftung i Berlin, dvs. MEGA-afdelingen ved

det tidligere Institut for marxisme-leninisme, har fået beslaglagt de midler

det forhenværende SED havde stillet til rådighedfor uafhængigforskning i

forbindelse med MEGA. Pga. en byrokratisk dumhed -

pengene blev over-
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draget efter 1. juni, som var en skæringsdatoi forbindelse med opløsningen
af DDR - kunne beløbet beslaglægges. Det var et betydeligt beløb, ca.

hundrede millioner kr., som kunne have sikret, at udgivelsen kunne videre-

føres. Som det ser ud nu, er der næsten ingen forskere tilbage i Østtyskland,
der kan føre arbejdet videre.

SFAH har derfor fra sin generalforsamling henvendt sig til forbundspræ-
sidenten for at opfordre ham til at tage et initiativ for at sikre midler til at

ansætte de tidligere MEGA-medarbejdere. Udgaven kan næppe føres vide-

re uden deres medarbejde. Endvidere har ABA henvendt sig til forsknings-
ministeriet for at bakke den første henvendelse op. De modtagne svar tyder
på, at der arbejdes med at fremskaffe midler, men der er endnu ikke truffet

nogen endelig beslutning.
Den nystiftede Internationale Marx-Engels-Stiftung i Amsterdam med

speciel opbakning af Karl-Marx-Haus i Ti'ier forsøger at skaffe midler og

oprette arbejdsgrupper i Vesteuropa og muligvis andet steds, som kan vide-

reføre arbejdet i samarbejde med eksperterne fra det tidligere DDR. Det

ser ud til, at der kan oprettes en arbejdsgruppe ved Karl-Marx-Haus i sam-

arbejde med en arbejdsgruppe i Paris. Disse grupper vil især beskæftige sig
med perioden 1840 til 1848. Der arbejdes vist nok ogsåpå at oprette flere ar-

bejdsgrupper, men usikkerheden om det videre forløb er endnu det mest

fremtrædende træk.

Flere bind er ved at være afsluttet, således bd. 32 i første afdeling (En-
gels, arbejder fra 1891 og frem), men der mangler penge til at få bindet trykt.
Der er mange

- også politisk snæversynede - modsætninger at overvinde,
inden man kan regne med at MEGA kan videreføres.

Der er mulighed for at erhverve flere - muligvis alle - hidtil udkomne
MEGA-bind til 7/3 af forlagsprisen ved henvendelse til undertegnede.

Gerd Callesen

Tidsskriftcentret

TC er flyttet fra Løngangsstræde til en ny adresse i Kulturhuset »Cikaden«,
Griffenfeldtsgade 35 st.th. 2200 København N., tlf. 31 35 97 10

Åbningstidener fortsat hverdage 12.30 til 17.30.

Man kan blive medlem af lånerkredsen for et meget beskedent beløb, 25.-

kr. pr. år 3 17 60 02). Det er absolut værdifuldt at blive medlem, fordi

man så uden videre har mulighed for at låne tidsskrifter fra Centret også
uden for København. Samtidig er det en væsentlig støtte for TC. Centret

har for tiden ca. 800 danske og udenlandske venstrefløjs-og græsrodstids-
skrifter, som i mange tilfælde kun ñndes tilgængeligepå TC - de' 800 tids-

skrifter er dog kun de løbende, der findes mange flere i mellemtiden ophør-
te, men ikke desto mindre vigtige tidsskrifter fra perioden fra slutningen af

1960'erne og op til i dag.
TC har tidligere udgivet værdifulde publikationer som bibliograñer over

venstrefløjens udgivelser og særlige materialesamlinger som f.eks. udvalgte
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artikler om bestemte emner fra bibliotekets bestand. Flere af disse kan end-

nu fås ved henvendelse til TC.

Gerd Callesen

Køn og historie

Gender & History er et engelsksproget tidsskrift startet i 1989; udkommer 3

gange årligt.
Tidsskriftet bringer artikler, hvor studiet af kønsrelationerne er udgangs-

punktet. Det er først og fremmest historiske studier, men der bringes også
artikler med en etnologisk, sociologisk eller litterær synsvinkel på køns-
forskningen. Gender & History bringer bl.a. artikler med et kønsperspektiv
på arbejderklassen og arbejderbevægelsenshistorie. Tidsskriftet er delt op i

artikler, en stor sektion med anmeldelser og mindre sektioner, hvor flere

værker med samme tema diskuteres og anmeldes.

Anette Eklund Hansen

Arbetarbildning i Lund och Helsingborg 1860-1940

Samhällets förändring under 1800-talet har många aspekter. Industrialise-

ring, politiska reformer, arbetsorganisationens förändringar,folkrörelsernas
uppkomst är några av dem. Vare sig man vill beteckna dessa förändringar
som en övergångfrån stånds- till klassamhälle, från feodalt till industrikapi-
talistiskt samhälle eller som en moderniseringsprooess år det i grund och

botten mämliskors individuelle och kollektiva liv och livsvillkor man talar

om. Strukturerna har inget eget liv. Människor såg till att strukturer forma-

des eller bröts ner, anpassade sig till eller orde motstånd mot strukturella

förändringar.
Den för mig intressantaste aspekten av 1800-talets samhällsomvandlingär

hur de sociale relationer gestaltades. Hur förhölll sig personer ur samma

samhällsklass respektive ur olika samhällsklasser till varandra, hur förändra-

des dessa relationer i tanke och handling? Vem hade makt, och hur utöva-

des den? Det ñnns naturligtvis mångalivsområden som skulle klmna lämpa

sig för en analys av denna fråga.I mitt pågåendeavhandlingsarbete har jag
valt att undersöke olika bildningsinstitutioner som inrättades för respektive
av arbetare. Arbetarnas bildning var en angelägenhetför såväl borgerlighe-
ten som arbetarklassen. Bildningsområdetär därför särskilt intressant som

ett område för möten och konfrontation. I bildningsinstitutioner kan de so-

ciale relationerna komma att reproduceras eller ifrågasättas,helt eller del-

Vis.

"Iboretiskt ansluter jag mig till Raymond Williams tolkning av Antonio

Gramscis hegemom'begrepp. Ett viktigt påpekandemåste göras: hegemoni
är inte ett tillstånd eller en struktur utan en ständigtpågåendeprocess, en

strävan. Man kan egentligen inte tala om hegemoni annat än på ett abstrakt

plan. I en empirisk analys år det bättre att tala om det hegemoniska.
Ett viktigt sätt att upprätthållaeller angripa en hegemonisk position är

att skaffa sig tolkningsföreträde,t ex når det gäller at definiera vad bildning
är för något.Detta sker genom att de intellektuella -i Gramscis mening in-
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te enbart sådana som är sysselsatta med intellektuth arbete utan även olika

slags organisatöreroch administratörer - formulerar en bildningssyn men

också genom praktiskt handlande.

Strävan efter hegemoni pågåroch kan analyseras på olika nivåer i sam-

hället. Jag menar dock att det år den dagliga sociala praktiken som skapar
betingelser för formuleringen av övergripandemål. Därför vill jag studera

arbetarbildningen på den lokala nivån, där verksamheten faktiskt utforma-

des av de män och kvinnor som deltog i den.

De institutioner jag undersöker är stadsbibliotek och arbetarbibliotek, ar-

betarinstitut och föreläsningsföreningar,nykterhetsrörelsensoch arbetarrö-

relsens studiecirverksarnhet. Dessa verksamheter relateras till olika offentli-

ga fora, såsom tidningar, stadsfullmäktige,kyrkostämma,nykterhetsrörelsen
och arbetarrörelsen i sin helhet, studentföreningar.En av de övergn'pande
frågornaår: I vilken historisk situation aktualiseras fråganom de vuxna ar-

betarnas bildning och formuleras som ett socialt och politiskt problem?
Kvinnorna uppmärksammassärskilt. Det är slående hur våra föreställingar
om den bildade arbetaren kretsar kring de aktiva männen trots att kvinnor

bevisligen har deltagit i bildningsverksamheten. Hur och varför har kvinnor

osynliggiorts?
Marion Leffler,

Lunds Universitet

Historiska institutionen

Seminar arrangeret af lokalhistorieudvalget under SFAI-I

Lørdag d. 9.3.1991 kl. 11.30- ca.17.30 på Brandts Klædefabrik i Odense.

Tema: Arbejdererindringer - hvordan bruger vi dem.

Der mødte 29 interesserede deltagere til seminaret.

1. Ernst Trap Olsen: »Hvordan påvirkerinterviewsituationen infor-

manten/historikeren«.

Erfaringerne var opnået gennem indsamlingen af materiale til et jubilæ-
umsskrift for en fagforening i Dalum på Fyn.

Han berørte bl.a. problemer med mennesker, der har svært ved at huske,
hvad der er sket på arbejdspladsen, fordi alle dagene oplevedes som meget
ens, vanskeligheder med at få lov til at interviewe konen i en familie, når
manden er meget dominerende, og oplevelsen af at »slide en meddeler op«,

et fænomen, der kan forekomme, når meddeleren bliver opmærksom på,
hvad det er intervieweren gerne vil have bekræftet, og derfor »pynter« lidt

på sine oplevelser.

2. Jacob Jensen: »En kilden sag. Brugersituationen - historikerens

brug af erindringerne«.
Hans erfaringer stammede fra en stor erindringsindsamling i Horsens i

1982. Jacob Jensen var usikker overfor brugen af erindringer, da historiker-
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nes kildekritiske begreber ikke slår til over for denne kildegruppe. Man var

efter hans mening nødt til at bruge forskellige hjælpediscipliner.
I diskussionen nævntes fag som litteraturvidenskab, sprogpsykologi og et-

nologi som mulige hjælpediscipliner.
Historikernes modvilje mod selv at producere sine kilder er et problem,

men spørgsmåletom meddelernes »unøjagtige«eller direkte »forkerte« op-
lysninger blev af nogle vendt til, at det netop var spændingsfeltetmellem de
statiske oplysninger og den måde,mennesker havde oplevet situationen på,
der var det interessante for en historiker.

3. W'mna Greve: »Arbejderlivpå Brandts Klædefabrik.«

Hun fortalte om arbejdet med den studielcreds af tidligere medarbejdere
på Brandts Klædefabrik, der har stået bag lokalspillet »'Ii'åden hjem«,og
som nu arbejder på en bog om livet på fabrikken, som forventes at udkom-

me til sommer.

Der er også lavet en udstilling, skolemateriale og en ijernsynsudsendelse
påbaggrund af studiekredsens arbejde.

Wmna Greve havde inviteret 4 studiekredsmedlemmer med på semina-

ret, som fortalte om deres oplevelse af arbejdet i gruppen.

4. Kirsten Folke Harrits: »Arbejdererindringerog deres særegenhed
- fortællingog arbejderidentitet.«

Hun fortalte om de teoretiske overvejelser, som hun har ort sig i forbin-

delse med arbejdet med erindringer.
Erindringer er en enhed af form og indhold, hvor kun ganske få interes-

serer sig for formen.

Hun forestillede sig en selvstændigvidenskab om erindringer.
Man måtte skelne mellem fortælletid (fortælleren) og den fortalte (brud-

dene i tidsforløbet)og fornmingsprooessen, hvor udvælgelsen af det, der

fortælles, har en betydning.

Meddelerne kan inddeles il. de analytiske fortællere, der forholder sig be-

vidst til udvælgelsenaf det der fortælles, og hvis selvforståelse påvirkerfor-

tælleprocessen,og 2. de stofligt bundne fortællere, hvis »jeg«er mere be-

stemt af situationen.

Erindringer kan ogsåbruges til at vise, hvordan inde og samfund påvir-
ker hinanden, og hvordan det indre (det psykologiske) og det ydre (det soci-

ale) bliver forenet i fortælleren.

Iøvrigt mente Kirsten Folke Harrits, at begrebet »erindringer«er lige så
kompliceret som begrebet »kultur«.

Kirsten Folke Harrits sluttede af med at fortælle om »Åstedet«,et treå-

rigt forsøgsprojekt:»Kulturværksted for arbejdsliv og arbejderhistorie«,der

er startet af AOF i Århus i samarbejde med de kommunale biblioteker.

Som afslutning på seminaret enedes man om at udarbejde en rapport
med indlæggene fra seminaret. Andre seminardeltagere, der arbejder med
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erindringer, blev opfordret til også at sende skriftng bidrag til rapporten.
Sidste frist for at få sit indlægmed blev sat til 1. maj.

Margaret Nielsen oplyste at tidsskriftet »Arbejderhistorie«også klmne

optage mindre artikler.

Forslag til temaer for kommende seminarer var: »Kvalitative/kvantitative

metoder«, »Billeder og brugen af dem« og »Hvordan og til hvad er forskelli-

ge former for kilder blevet brugt?«.
Man ønskede mere tid til at snakke sammen, og det skal overvejes, om

det er muligt at arrangere et weekend-seminar næste gang.

BirgitAndreasen

Arbejdsvandringer og faglige/politiske forbindelser i det sydlige Østersøområde.
I dagene 3.- 5. april 1991 arrangerede Historisk seminar ved universitetet

Lund et seminar med ovenstående emne på Ven. Deltagerne kom fra Sveri-

ge, Danmark, Polen og Tyskland og de forskellige oplæg behandlede for-

skellige former for arbejdsvandringer fra midten af forrige århundrede til

1980,erne og deres politiske implikationer for arbejderbevægelsen.Svende-

vandringernes betydning for dels de enkelte arbejdere, dels for de opståen-
de faglige organisationer og endelig for arbejderbevægelsen som helhed

blev diskuteret under forskellige aspekter, herunder behandledes specielt
internationalismens betydning. Det skete bl.a. i forbindelse med samarbej-
det mellem faglige organisationers virke i Danmark og Sverige og i en sam-

menligning af de forskellige organisationsformer f.eks. for kvinder i Dan-

mark og Sverige. Også de nationale problemer, som opstod i forbindelse

med migrationerne, berørtes i forbindelse med polske arbejder indvandrin-

ger til det vestlige Tyskland.
Bortset fra den krigsbetingede indvandring af danske arbejdere til Tysk-

land 1940-45, bestod hovedmassen af migrationen til de undersøgte lande
indtil 1945 af polske arbejdere. Det betyder dog ikke, at migrationen over

Østersøen i syng retning var betydningsløsfor Danmarks og Sveriges ved-

kommende. En speciel form for arbejdsmigration, nemlig importen af strej-
kebrydere omkring århundredskiftet behandledes ligeledes, som også nye

arbejdsrekruteringer til 'Ii'elleborg efter 2. verdenskrig undersøgtes.
Den veltilrettelagte konference arbejdede med international deltagelse

og tværfagligediskussioner og kunne således problematisere forskellige vur-

deringer og stille nye spørgsmål.Det blev derfor hilst velkomment, at de

polske deltagere foreslog at afholde en opfølgende konference i foråret

1993 i Gdansk. Denne konference skal især beskæftige sig med den polske
udvandring til Vest- og Nordeuropa, denne migrations integration i de nye
lande og udvandringens betydning for udvandrerlandet og den tilbagebli-
vende befolkning. Forholdet mellem den politiske emigration og massemi-

grationen skulle inddrages i diskussionerne. Lars Edgren og Lars Olsson fra

Historisk institut i Lund vil være de skandinaviske koordinatorer for denne

kommende konference.

Det skal forsøgesat udgiveden nu afholdte konferenoes oplægpå et tysk forlag.
Gerd Callesen
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SPØRGESKEMA

Arbejderhistorie
ArbejderbevægelsensBibliotek og Arkiv

Rejsbygade l

1759 København V

»Arbejderhistorie«vil med dette spørgeskemasøge at skabe et overblik over

den forskning i arbejderbevægelsenshistorie, som ñnder sted for øjeblikket.
Derved muliggøres en kontakt mellem folk, der arbejder med beslægtede
emner, således at erfaringer kan udveksles og dobbeltarbejde undgås.
Skemaerne bedes sendt til Arbejderhistories redaktion og skemaets oplys-
ninger vil blive bragt i næste nummer.

NAVN

ADRESSE

PROJEKTETS TITEL (evt. arbejdstitel)

NÆRMERE BESKRIVELSE AF PROJEKTET

(problemstilling, kildemateriale etc.)

PROJEKTETS ART (speciale, artikel, monografi etc.)

HVORNÅR PÅBEGYNDTES OG FORVENTES PROJEKTET

AFSLUTI'ET


