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Anette Eklund Hansen

Kvindearbejde og kampen for ligeløn 1945 - 1960

I artiklen analyseres den faglige tops forhold til kampen for
ligeløn.Den havde i lang tid været et krav fra arbejderbevæ-
gelsen, men fik først 'sent en central placering i L0,s krav i

overenskomstforhandlingerne. Det var først og fremmest
Dansk Arbejdsgiverforenings modstand, der forsinkede kra-

vets formelle gennemførelse.Ligelønnenblev hjulpet på vej
ved et samspil mellem den politiske og faglige arbejderbevæ-
gelse. Men der var fortsat lang vej til dets realisering

Efter anden verdenskrig blev arbejderkvindernes krav om ligeløn for alvor

sat på dagsordenen. Teknologiudviklingen og rationalisering af arbejdspro-
cesserne udvidede det kvindelige arbejdsmarked, blandt andet fordi en del

af det tunge arbejde blev afløst af maskiner, som kvinder blev sat til at be-

tjene. Samtidig dukkede også nye brancher op, hvor kvinder var foretruk-
'

ken arbejdskraft som f.eks. i elektronikindustrien. Denne udvikling medfør-
te, at kvinderne oftere end tidligere kom til at udføre samme eller lignende
arbejde som mændene men for en mindre løn. Det var ikke kun kvindernes

timeløn, der var mindre. Dyrtidstillæg,sygeløn,arbejdsløshedsunderstøttel-
se, akkordløn og skifteholdstillægberegnedes som en procentsats af kvin-

dernes løn og udgjorde derfor også kun 2/3 af mændenes løn. Uligheden
mellem mænd og kvinder blev med andre ord mere og mere tydelig.

Som bekendt blev ligelønnen først gennemført ved overenskomstfornyel-
sen i 1973. Men allerede i 1940'erne blev ligelønsspørgsmåletet stadig mere

centralt omdrejningspunkt, dels i de faglige kvinders kamp for bedre vilkår
-

og ligestilling på arbejdsmarkedet, dels som en vigtig faktor, når det skulle

afgøres om et arbejde skulle udføres af mænd eller kvinder.

Det skal her undersøges, hvilke strategier De samvirkende Fagforbund
(DsF) og de faglige kvinder anvendte i kampen for ligeløn fra 1945 til 1960.

Dette vil ske ved at følge ligelønskravetfra det blev vedtaget påKvindeligt
Arbejderforbunds (KAD) kongres i 1945 og op gennem overenskomstfor-

handlingerne i 1950ierne.

Det var dog ikke kun KAD, der kæmpede for kvindernes ligestilling på
arbejdsmarkedet. Andre forbund med stor kvindeandel, feks. Tobaksarbej-
derforbundet og Bryggeriarbejderforbundet, bakkede op om kvindernes

krav, ligesom FagbevægelsensKvindesekretariatl og arbejderpartierne støt-
tede kampen for ligeløn i 1950erne.
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Ligelønskravet formuleres

En resolution fra KADs kongres i 1945 stillet af Kvindernes Klub på Gene-

ral Motors viste dels de holdninger, som mange kvinder efterhånden havde

til ligelønskravet,dels hvad udviklingen på arbejdspladserne med rationali-

seringer og indførelse af nye maskiner betød:

»... vi mener, at tiden må være inde til, at forbundet sætter alle sine kræf-
ter ind på at få gennemført lige løn for lige arbejde. Vi står som en stor og
stærk organisation indenfor DSF, og som sådan kan vi ikke blive ved med
at arbejde for en lavere betaling end vore mandlige kammerater. Det er

desværre således i dag, at dersom det passer arbejdsgiveren at føre noget
af mændenes arbejde over til kvinderne, skal det straks laves til en lavere

betaling, selv om de mandlige arbejderes organisation har en fast pris på
det pågældendearbejde ...,«2.

Under anden verdenskrig havde forholdene på arbejdsmarkedet været sær-

deles vanskelige. KADs afdeling 5 fremsatte alligevel kravet om ligeløn,bl.a.
i 1943, men kun for at blive afvist ved forhandlingerne i forbundet, »sådan-
ne forslag kunne selvsagt ikke behandles«.3

Det fik dog ikke diskussionerne i afdeling 5 til at forstumme. I foråret
1944 sendte afdelingen en deputation til DsF bl.a. med krav om ligeløn og

Lige løn for lige arbejde - men mænd og kvinder har ofte forskelligt arbejde. Formanden for De

samvirkende Fagforbund Eiler Jensen med sin uundværligesekretær Irma Lundberg. Foto: ABA.
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samme dyrtidstillægsom mændene (Dyrtidsregulering blev indført på ar-

bejdsmarkedet i 1939). Formanden for KAD, Fanny Jensen, havde dog ad-

varet imod, at fremsætte ligelønskravetså stærkt, »såfremt dette blev vedta-

get, så vidste hun, at spørgsmåletom familieløn (forsørgertillæg)ville blive

rejst, og det ønsker vi ikke indført i vort forbund, hvor 3/4 af medlemmerne

er gifte kvinder«. I stedet opstillede forbundet en liste af socialpolitiske
kvindekrav, som burde fremmes af Socialdemokratiet, når det igen fik mu-

lighed for at føre arbejderpolitik.4
At man også fra forbundets side ønskede ligelønsspørgsmålettil diskus-

sion viste en artikel i Kvindernes Fagblad i juli 1944, hvor kvindens plads i

samfundet diskuteredes. Her nævntes flere store opgaver: Organiseringen
af kvinderne, en socialpolitik, der tog hensyn til arbejderkvindernes situa-

tion, og lønfremgang for kvinderne. Endvidere skrev forfatteren, »at det er

en skamplet, at kvinden skal arbejde for en lavere løn end mændene, når

hun både kan og skal udføre det samme arbejde som mænd. Lige løn for li-

ge arbejde, grundløn,såvel som dyrtidstillæg- man forstår tilfulde, at kvin-

derne på arbejdspladserne protesterer«.5
Ved Kvindelig Arbejderforbunds kongres i 1945 efter krigens afslutning

lykkedes det for første gang internt i forbundet at blive enig om, at forbun-

det ved næste overenskomst skulle fremsætte krav om ligeløn for lige arbej-
de ved akkordarbejde, sa'mt krav om 4/5 af mændenes dyrtidstillæg.De

kvindefaglige krav overlevede dog ikke Dst behandling af de generelle
overenskomstkrav, og de måtte fremsættes igen de følgendeår. Der var dog
tale om en milepæl i Kvindeligt Arbejderforbunds historie, at forbundet nu

mente at kunne gå ind i kampen for ligeløn.6
Selv om ligelønskravet ikke blev taget med ved de generelle overens-

komstforhandlinger før i 1952, standsede diskussionerne ikke i fagbevægel-
sen. Tværtimod blev kravet diskuteret i de første efterkrigsårbåde i nordisk

og i internationalt regi. Således satte Den internationale Arbejdsorganisa-
tion, ILO, ligelønspørgsmåletpå dagsordenen i 1950, hvorefter konventio-

nen blev vedtaget på arbejdskonferencen i 1951.7 Konventionen omhandlede

lige løn til mænd og kvinder, der udfører arbejde af samme værdi.

Ligeløn - kvindernes retfærdige krav

I maj 1946 blev der afholdt nordisk studieuge for fagbevægelsenskvinder i

København. Et af hovedemnerne var ligelønnen.Dst formand Ejler Jen-

sen holdt et foredrag, hvori mange af de holdninger og problemer, som kra-

vet om ligeløn rejste, var omtalt.8

De vigtigste af disse pegede fremad mod de strategier, som fagbevægel-
sen skulle følge i 1950,erne, men viste også nogle af de holdninger, som

prægede debatten om kønsarbejdsdelingeni samfundet. Holdninger som

for nogles vedkommende var funderet i materielle forhold, men for andres

bundede i en patriakalsk opfattelse af mænds og kvinders roller, som deref-

ter reproduceredes i arbejdsdelingen mellem mænd og kvinder på arbejds-
markedet og i familien.

Ejler Jensens udgangspunkt var arbejderbevægelsensgamle krav om lig-



hed, dvs. ogsåøkonomisk lighed ud fra et retfærdighedskrav.Lønnen skulle

ikke være afhængig af kønnet. Dernæst kunne man vælge to principper ved

lønfastsættelse: behovsprincippet eller præstationsprincippet,hvor fagbe-
vægelsen gik ind for det sidste, men som Ejler Jensen indrømmede, i prak-
sis blev kvindernes lønniveau stadig sat udfra opfattelsen af, at de ikke var

forsørgere. Strategien måtte her være, som ogsåKADs formand påpegede,
ikke et forsørgertillæg, men en statslig socialpolitik, der varetog en del af fa-

miliens forsørgerbyrder.Altså den senere velfærdsstatsmodel.

Når det gælder lige løn for samme arbejde, mente Ejler Jensen ikke, at

der kunne være nogen diskussion, men problemet var, at mænd og kvinder

historisk sjældent havde udført samme arbejde. Opgaven blev derfor at løn-

fastsætte præstationer, og her opstod problemet, for som det anførtes, »vi

har alle en fornemmelse af, at der er større forskel i mænds og kvinders

lønninger, end der er i de to køns produktionsevne.«Men også opfattelsen
af, hvad kvinderne egnede sig til, var stærkt påvirketaf traditioner. Her ville

der »for en del arbejdes vedkommende være meget stor forskel på mandens

og kvindens præstationsmuligheder, men der er utvivlsomt arbejde, hvor

kvinden er mere egnet end manden, dette gælder feks.: barnepleje, syge-

pleje, lærergerning,madlavning og arbejde, og hvor der kræves fingernem-
hed, f.eks. indenfor radiobranchen. Ligesom monotont arbejde, der kræver

stor tålmodighed,ligger godt for kvinden.«

Det var tilsyneladende ikke kun arbejdsgiverne, der havde en traditionel

holdning til kvindearbejdet, den trivedes også fint i arbejderbevægelsen.
Dette synspunkt fremførte Bodil Koch, en af Socialdemokratiets ivrigste de-

batører og fortaler for kvindernes ligestilling i denne periode. Hun skrev

bl.a. »... at mandsmentaliteten måske er mere gammeldags og indædt i vort

parti end noget andet sted.«9

Ejler Jensen mente, at det var loven om udbud og efterspørgsel,der var

hovedårsagentil kvindernes lavere lønniveau. Andre årsagerskulle findes i,
at kvinderne udførte det mindre kvalificerede arbejde, og samtidig havde de

sociale forpligtelser over for familien, hvilket betød, at de havde en løsere

tilknytning til arbejdsmarkedet, flere forsømmelser, og ingen eller dårligere
uddannelse.

Ejler Jensen nævnte også, at mange mænd indenfor industriområder,
hvor den billige kvindelige arbejdskraft blev en konkurrent til mændene,
ønskede ligelønnen indført. Omvendt frygtede mange kvinder, at ligelønvil-

le betyde arbejdsløshedblandt kvinderne. En måde at bryde med kønsfor-
skellene på arbejdsmarkedet ville være at få opløst arbejdsdelingen. Hvor

vanskeligt dette var, anførte Ejler Jensen i talen,

»Selv hvor både mænd og kvinder arbejder på akkord indenfor samme

fag, feks. inden for bogtrykkerier og bogbinderier er det som regel sådan,
at kvinderne har deres akkorder, og mændene deres, ofte uden at dette

fremgår af overenskomstmæssige bestemmelser. Da akkorderne næsten

altid sættes i et eller andet forhold til timelønnen, har det derved udviklet

sig således, at der blev andre akkorder for kvinderne end for mændene, og
det blev da naturligt at opdele arbejdet. Så længe lønforskellen oprethol-
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des så vil det i praksis være således, at akkorder, pga. mænds og kvin-

ders forskellige timeløn, vil blive delt op i særligemandsakkorder og særli-

ge kvindeakkorder, ofte iøvrigt således at mændene påtagersig det noget
tungere arbejde. Man vil da altid kunne finde en begrundelse for lønfor-
skellen i arbejdets forskellige art, selv om forholdet i virkeligheden er det

omvendte, at arbejdet deles op, fordi lønnen er forskellig.«

Lønforskelle og arbejdsdeling mellem mænd og kvinder byggede efter Ejler
Jensens opfattelse på kønnet som sådan og ikke på en reel vurdering af ar-

bejdsindsatsen. Kvindernes køn og den deraf afledte løn blev determineren-
de for arbejdsdelingen, og dermed også for lønniveauet i de forskellige
brancher. Oven på dette måtte fagbevægelsen så bygge kampen for at for-
bedre kvindernes vilkår.

Hvilken strategi skulle fagbevægelsenfølge på længere sigt for at få ind-

ført ligelønnen?Til en start skulle de overenskomstmæssigebegrænsninger
i adgangen til et hvilket som helst arbejde ñernes, dvs. den særlige kvinde-

løn skulle væk. Det lave lønniveau på »kvindearbejdsmarkedet«skulle hæ-

ves, og kvindernes arbejdsområderudvides. Derudover skulle kvindernes

arbejdskraft gøres bedre. De skulle uddannes, og derved opnå mere kvalifi-

ceret arbejde. De gifte kvinder skulle der gøres en særlig indsats for ved ud-

videlse af børnehaverne og mulighed for deltidsarbejde, for som formanden

sagde, »Deltidsarbejdeer vel for de gifte kvinder en god løsning,så længe vi

lever i et samfund, hvor børnene lever og opdrages i hjemmene og så

længe det endnu betragtes som det naturlige, at det er moderen, der for-

trinsvis tager sig af børnene.«

På kort sigt var strategien et fortsat arbejde med at udligne lønforskellen
mellem mænd og kvinder og en indsats for at løfte det kvindelige arbejde
som helhed til en højere standard. -

Selv om Ejler Jensen direkte konstaterede, at kvindernes arbejde generelt
var 1th vurderet, fordi det var kvinder, der udførte det, og ikke fordi præ-
stationen var ringere end mændenes, fik det dog ikke konsekvenser for stra-

tegierne, idet han mente, at det kønsopdelte arbejdsmarked ikke kunne/
skulle (uklart i teksten, AEH) afskaffes. Og selv om han mente, at kvinder-

nes sociale funktion som hovedansvarlig for familien generelt påvirkede
kvindernes lønniveau, blev strategien ikke, at mændene skulle tage deres

del af familieforpligtelsen, når kvinderne på lige fod gik ind på arbejdsmar-
kedet. Det bliver i stedet statens opgave at løse de problemer, som er kvin-

dernes alene. Manden var stadig norrnen for en arbejder efter fagbevægel-
sens opfattelse, en norm som kvinderne måtte tilpasse sig.10

Ligelønskravet tages endeligt alvorligt
I efteråret 1951 afholdt KAD 50 års jubilæumskongres,hvor ligelønskravet
diskuteredes og medtoges i en resolution. Senere på året rejstes kravet end-

nu engang som fælleskrav til DsF. Efter nogen diskussion og pres fra KADs

forhandlere på Dst formandsmøder blev kravet om ligelønmedtaget for

første gang blandt de generelle krav, som DSF stillede.11 KADs ligelønskrav



omfattede: samme dyrtidstillæg som mændene, lige løn for lige arbejde,
samme skifteholdstillæg som mændene.

Under overenskomstforhandlingerne blev kvinderne bedt om at trække

ligelønskravet tilbage, fordi arbejdsgiverne totalt havde afvist kravet. Der

blev nu en forhandling mellem DsF og et udvalg fra KAD, hvor kvinderne

fastholdt ligelønskravet.12
Overenskomstforhandlingerne endte med et mæglingsforslagfra forligs-

manden, hvor ligelønskravetblev henvist til behandling i et udvalg beståen-
de af repræsentanter fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og DSF.13 Ud-

valgets kommisorium var dog ikke nær så omfattende, som de krav,der blev

stillet fra arbejderside. Udvalget skulle:

»vurdere den praktiske, økonomiske og konkurrencemæssige rækkevidde
af det fremsatte krav om, at kvinder aflønnes med samme løn som

mænd i de tilfælde, hvor de udfører samme akkordarbejde som disse

Udvalget skal som et led i sit arbejde søge tilvejebragt så udtømmende op-

lysninger som muligt om, i hvilke tilfælde kvinder indenfor en virksomhed

udfører akkordarbejde ved maskiner eller ikke maskinelt akkordarbejde af

samme art som virksomhedens mandlige arbejdere.«

Udvalget udarbejdede herefter et spørgeskema,som blev sendt til virksom-

heder indenfor DAs område og forbundene under DSF. Undersøgelsen om-

fattede således ikke alle arbejdere i Danmark, men så stor en del, at ten-

denserne i konklusionen var tydelige. Hovedinteressen i skemaet lå dels i at

få afklaret, i hvor stort omfang mænd og kvinder var beskæftiget ved sam-

me akkordarbejde, og hvorledes de to køns løn forholdt sig til hinanden, bå-
de tidløn og dyrtidstillæg.14

Svarmaterialet var ikke særligt ensartet, men gav til gengæld et klart bil-

lede af de forskellige arbejdsforhold og lønvilkår,der fandtes på de arbejds-
pladser, hvor mænd og kvinder var beskæftiget ved samme akkordarbejde.
Ligeså interessant var det, at denne undersøgelse dokumenterede i hvor høj
grad, der inden for de enkelte industrigrene var tale om kvindearbejde og

mandearbejde, der betaltes med de respektive køns lønsatser. En del ek-

sempler viste også hvilke fleksibilitetsproblemer kønsarbejdsdelingengav i

virksomhederne.

Undersøgelsenomfattede ca. 78.000 arbejdere beskæftiget på virksomhe-

der indenfor DAs område. Af disse udførte ca. 4.100 mænd og kvinder sam-

me akkordarbejde, flest indenfor tobaksindustrien. Industrifagene og jernin-
dustrien, hvor KAD organiserede kvinderne, havde henholdsvis 300 og 175

kvinder med samme akkordarbejde som mændene. 1138 af arbejderne hav-

de forskellige akkordsatser, svarende til ca. 27%, mens 59% havde forskelli-

ge dyrtidstillæg.
Ialt var 600 kvinder lønnet lavere end de mænd, som udførte det samme

arbejde. Selv om undersøgelsen ikke omfattede alle arbejdere, var det dog
et overraskende lille antal kvinder, der ikke var ligelønnede.Omvendt viste

undersøgelsenogså,at arbejdsdelingen mellem kønnene både på brancheni-

veau og på virksomhedsniveau var meget skarp.



Talmaterialet i DSFS undersøgelse var mangelfuldt, men organisationen
var i store træk enig i det af DA fremlagte statistiske materiale. Dst besva-

relser gik i mere kvalitativ retning. De 9 forbund, der besvarede spørgeske-
maet viste, at de faglærte kvinder nogenlunde havde samme akkordløn og
dyrtidstillæg som deres mandlige kammerater, mens de ufaglærte kvinder

som hovedregel fik lavere akkordløn end mændene, samt kvindedyrtidstil-
læg, dvs. ca. 2/3 af mændendes tillæg.

Forbundenes besvarelser til DSF gav derimod et indblik i, hvordan det

kønsopdelte arbejdsmarked fungerede på virksomhedsniveau. Kvindernes

lavere lønniveau var af vital betydning for arbejdsgiverne. Den tekniske ud-

vikling betød, at arbejdsprocesser, der tidligere blev varetaget af mænd,
kunne overtages af kvinder, hvorved der kunne opnås en yderligere bespa-
relse. Besvarelserne viste også, hvorledes de mandlige arbejdere lærte at

takle det kønsopdeltearbejde, og i et vist omfang konkurrencen fra de lave-

re lønnede kvinder. Et eksempel illlustrerer situationen på virksomhedsni-

veau. Der fandtes svar både fra KADs afdeling i Køge og ejeren af Dansk

galoche- og gummifabrik i Køge.

»Mænd og kvinder beskæftiges ved samme arbejde: akkordarbejde ved

transportbord: ca. 300 kvinder ved samme arbejde som mænd. Kvinderne

har en ugeløn af 126 kr. mændene har 202 kr. Nu må det dertil bemærkes,
at kvinderne har hidtil ligget på 2/3 af mændenes løn, men i foråret 1952

havde vi en lønforhandling.For at opnå mere i løn tog mændene en pro-

duktionsstigning, men det har kvinderne ikke taget, fordi tempoet er så

højt i forvejen.«

Arbejdsgiveren svarede, at han ikke ønskede at få indført ligeløn.På gummifa-
brikken fremstilledes hovedsageligt gummistøvler,som var mandearbejde, og
lærredssko som var kvindearbejde. På grund af mindre efterspørgselpå gummi-
støvler om sommeren havde mændene noget sæsonarbejdsløshed.For at af-

hjælpe dette udførte mændene i perioder kvindearbejde men til mandeløn.

»Forholdet er altså det, at vi for at skaffe nogle mandlige arbejdere kon-

stant helårsbeskæftigelsei perioder har ladet disse udføre kvindearbejde
og ikke omvendt. Såfremt denne hjælpeforanstaltningskulle have til følge,
at de langt flere kvinder skulle have samme løn som mænd, ville dette

medføre en prisstigning, som varerne på ingen måde kan bære i konkur-

rencen med anden indenlandsk produktion, hvor alt lignende konfektions-

arbejde udføres af kvinder.«

Undersøgelsen viste, at mænd og kvinder generelt udførte forskelligt arbej-
de til forskellig løn. Når mænd udførte samme arbejde som kvinder, fik de

mandeløn, dobbelt akkordtillæg eller lignende. Hvis kvinderne undtagelses-
vis overtog mandearbejde var det enten til mændenes løn, eller til kvinde-

løn alt efter hvor stærk fagforeningen var til at forhandle et positivt resultat

igennem. Da arbejdsgiverne alt andet lige foretrak mændenes arbejdskraft,
hvis lønnen var den samme, havde mændene på denne måde i nogen grad
kunnet sikre sig mod kvindernes konkurrence og arbejdsgivernes udnyttelse
af den lave kvindeløn.
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Besvarelserne Viste også,at arbejdsdelingen indenfor disse brancher godt
kunne brydes, når virksomhederne fandt det nødvendigt.Kønsarbejdsdelin-
gen havde ikke kun faglige årsager,men ligesåofte lønsomheds- eller tradi-

tionsmæssigebegrundelser.
Efter afslutningen af ligelønsundersøgelsen indsendte arbejdsgiverfore-

ningen en omfattende redegørelse til statens forligsmand om DAs syn på
indførelse af ligeløn.Hovedsynspunktet var, at arbejdsgiverne ikke ønskede

nogen form for ligeløn indført, da det ville være omkostningsfordyrende og

konkurrenceforvridende, men afgørende var det at indførelse af ligeløn på
akkordarbejde, som både mænd og kvinder udførte, formodentlig »vil få

virkninger for lønniveauet for de øvrige kvindelige arbejdere på virksomhe-

derne Flertallet af virksomhederne mener, at det er umuligt at gennem-

føre, at en ligelønsregel holdes specielt til akkordområder, mænd og kvin-

der har fælles, og at virksomhederne vil blive udsat for et almindeligt pres

på deres lønniveau, som vil medføre en generel lønforhøjelse for hovedpar-
ten af de kvindelige arbejdere.« Eller sagt på en anden måde: Set fra ar-

bejdsgiverside kunne en generel indførelse af ligelønsprincippet blive en

bombe under det kønsopdelte arbejdsmarked, og forrykke det traditionelle

lønniveau. Med dette perspektiv kan arbejdsgivernes afvisning af ligeløns-
kravet i nogen grad forklares, selv om det som vist i 1952 kun var af begræn-
set omfang.

Den eneste åbningDA viste i sin redegørelse var et af rationaliseringens
hovedhjørnestene, lønfastsættelse eft'er arbejdsvurdering, men det tilføje-
des, at dette ikke ville føre til at kvindelønnen ville nå op på mændenes ni-

veau. Kvindernes præstationer lå efter arbejdsgivernes opfattelse lavere end

mændenes, og deres uddannelsesefterslæb og sociale funktioner ville alt an-

det lige vedblivende stille kvinder dårligereend mændene.

Denne fremstilling var DSF uenig i. De henholdt sig til at kravet kun om-

fattede lige løn for lige arbejdsindsats ved akkordarbejde og at kravet kun

omfattede et mindre antal arbejdere.
Da der ikke kunne opnås enighed mellem parterne, kom der ikke noget

forlig ud af udvalgsarbejdet. Da dette først afsluttedes i begyndelsen af ja-
nuar 1954, indgik ligelønskravetpå ny i de næste overenskomstforhandlin-

ger, som var startet på dette tidspunkt.

Ligelønnen højest prioriteret i 1954

Ligelønskravetførtes videre som Dst højest prioriterede generelle krav

førend arbejdstidsnedsættelse og sygelønsordning,der ellers var stærkt øn-

skede krav. Dette var i sig selv bemærkelsesværdigt,når man tog i betragt-
ning, hvor få arbejdere en gennemførelse af kravet ville gavne.

Opprioriteringen af ligelønskravetvar et resultat af flere forhold. Et mas-

sivt pres fra stadigt mere bevidste og stærke faglige kvinder betød internt i

fagbevægelsen,at man ikke mere blot kunne afvise kravet. Den stigende ra-

tionalisering og dermed øgede konkurrence fra kvinderne, gjorde også lige-
lønnen til et Vægtigt krav for mændene. Som vist ovenfor var det dog sær-
deles få kvinder, der egentlig ville få gavn af ligeløn for lige arbejde. Yder-
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mere var det reelt, når kvinder kunne regne med større arbejdsløshed, hvis

lønnen var ens. Men alle kvinder havde interesse i ligeløn,fordi andre løn-

dele som skifteholdstillæg,dyrtidstillæg,sygeløn osv. byggede på 2⁄3 prin-
cippet. Fik man først lukket op for ligelønsprincippetville dette hen ad ve-

jen slå igennem på hele arbejdsmarkedet, hvilket var de faglige kvinders

strategi.

Der arbejdes på flere fronter

DsF og de faglige kvinder var som nævnt ikke alene om at kæmpe for lige-
løn. I 1951 havde Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) vedtaget
en konvention om ligeløn til kvinder og mænd, der udførte arbejde af sam-

me værdi. En vedtagelse som ogsåDA havde stemt for. Mens organisatio-
nernes ligelønsudvalg endnu arbejdede, opfordrede DSFS formand Ejler
Jensen 23. oktober 1953 i et brev til den socialdemokratiske statsminister

Hans Hedtoft regeringen til at fremsætte forslag om ratificering af ligeløns-
konventionen. Henvendelsen resulterede i nedsættelsen af et udvalg under

socialministeriet. Udvalget var dog i 1955 endnu ikke nået frem til noget re-

sultat.15

Dst henvendelse var direkte foranlediget af Handels- og Kontormed-

hjælpernes formand Erling Dinesen -

og skete iøvrigtefter aftale med Hans

Hedtoft. Blandt arbejderbevægelsenstopfolk var der en fælles interesse for

at gøre noget ved ligelønsspørgsmålet.Arbejdsgiverne var derimod betæn-

kelige og ønskede flere spørgsmålundersøgt, før de kunne støtte en ratifice-

ring. Og der stoppede sagen.

Fagbevægelsen fremførte igen ligelønskravetved akkordarbejde til over-

enskomstforhandlingerne i 1954. Selv om KAD ønskede ligelønogså for de

timelønnede kvinder, godkendte hovedbestyrelsen det begrænsede krav,
idet det først og fremmest drejede sig om at få princippet akcepteret, så
måtte de øvrigekrav indfris senere.16

Forhandlingerne mellem organisationerne brød sammen og forligsman-
den tog over. Fagbevægelsen fik ikke ligelønskravetmed i mæglingsforsla-

get, men en meget lille sejr opnåedes,idet stigningen i øre på dyrtidsregule-
ringen, blev gjort ens for mænd og kvinder. Derudover blev forskellen på de

forskellige lønsatser for time- og tidløn minimal med kun 1 øre, ligesom bl.a.

skifteholdstillæggetfor kvinder forhøjedes til 3/4 mod tidligere 2/3 af mæn-

denes tillæg. En langsom, men sikker tilnærmelse til ligeløn, hvilket var i

overensstemmelse med Dst pragmatiske strategi.17
KAD fastholdt ligelønskravetikke kun ved akkordarbejde, men som ge-

nerelt gældende princip. I kongresudtalelser både fra 1954 og 1957 fremfør-
tes dette med vægt, ligesom kravet indgik i diskussionerne. Holdningen var

enslydende, at kvinderne nu ønskede ligelønnenindført. Dst repræsentant

på kongresserne bekræftede, at DsF bakkede op om kravet, men at det må-

ske måtte sikres ad anden vej. Det var formodentlig en ratificering af kon-

ventionen, han havde i tankerne. Men ogsåved at indføre andre vurderings-
principper ved lønfastsættelse, så lønnen ikke vurderedes efter køn, men ef-

ter indsats.18
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Et nyt forsøg i ligelønsudvalget

Arbejdet i ligelønsudvalget var gået i stå efter overenskomsten i 1954, for-

modentlig fordi man afventede det regeringsnedsatte udvalgs arbejde. Orga-
nisationernes udvalg trådte sammen 28. febr. 1956 for igen at forsøge at fin-

de en løsningpå ligelønsproblemet.
Udgangspunktet var undersøgelsen fra 1952 og arbejdsgivernes redegørel-

se til statens forligsmand fra 27. nov. 1953. Udvalgets arbejde gav heller ikke

denne gang konkrete resultater. Der blev dog udarbejdet en vejledning som

sammenfattede de vilkår, hvorunder ligeløn ved akkordarbejde kunne ind-

føres på arbejdsmarkedet. Der var dog ikke enighed om alle punkter. Men

efter arbejdenepræsentanternes opfattelse, som den fremkom i et internt

notat, kunne disse uoverensstemmelser have været ryddet af vejen. Men ar-

bejdsgiverne ønskede på dette tidspunkt ikke at afsætte mere tid.19

Til forskel fra sidst udvalget var samlet, fik man i 1956 forhandlet sig frem

til et udkast. Arbejdsgiverne var stadigt principielt modstandere af ligeløn,
også selv om det kun skulle gælde akkordarbejde. Begrundelsen var, at den

brød med den hidtidige måde at fastsætte løn på, at ligelønnen ville brede

sig til alle andre lønformer, og at de lande, som Danmark konkurrerede

med endnu ikke havde indført ligeløn.Her nævnedes de skandinaviske lan-

de, England og Tyskland.
Arbejderrepræsentanterne fremhævede, at ligelønsreglenkun ville gælde

for akkordarbejde, hvor 1952-undersøgelsenviste, at ligelønnen faktisk var

indført for 70% af de kvinder, der udførte samme arbejde som mænd. DSF

understregede endvidere, at et generelt ligelønskrav under alle omstændig-

Ledelsen af Fagbevægelsens Kvindesekretariat: Helyett Simonsen, Maria Maczulat og Ella Jen-

sen (Olsen). Foto: ABA.
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heder ville blive fremsat. Derudover imødegik de arbejdsgivernes argumen-
ter om, at kvinder havde et lavere akkordtempo og flere forsømmelser. To-

baksindustrien blev blandt andet fremhævet som en industri, hvor ligeløn
var indført. En forøgelse af arbejdsløshedenblandt kvinder blev også imø-
degået fra DSF Arbejderrepræsentanterne mente heller ikke, at ligelønnen
nødvendigvisville føre til en pludselig lønglidningfor kvinderne på timeløn.
Det var ikke sket i de brancher, hvor ligelønnenvar indført. Dette argument
var i det mindste i modstrid med, hvad KAD arbejdede på,og dækkede vel hel-

ler ikke DsFS ønske om lige løn for lige arbejde. Til gengæld svarede det ud-

mærket til DSFS strategi som Ejler Jensen fremlagde på KADS kongres i 1957,
»... lønnen skal ansættes for arbejdets art og betales herfor, uanset, hvem der

udfører det. Jeg og fagbevægelseni sin helhed - går ind for kvindernes krav

om lige løn for lige arbejde, men vi må ikke glemme i denne forbindelse, at

det dermed betyder, at alle mænd og kvinder kan opnå ens løn.«20

Udvalget fremsatte 4 punkter, som opregnede de principper en ligeløns-

regel måtte tage hensyn til. Der var enighed om, at der kun var tale om ak-

kordarbejde, hvor mænd og kvinder udførte det samme arbejde, og at ar-

bejdet skulle udføres under lige vilkår. Derimod kunne de to parter ikke bli-

ve enige om, hvem der Skulle beslutte om et område med blandet beskæfti-

gelse var »kvindearbejde«,dvs. billigt arbejde eller »mandearbejde«,dyrt ar-

bejde. DSF frygtede, at disse arbejdsområderherefter ville blive ort til

kvindearbejde, og dermed ville kvinderne ikke vinde noget ved det. Samti-

dig var arbejdet »for altid« fastlåst som kvindearbejde. Beslutningen om et

arbejdes køn skulle derimod henlægges til et paritetisk nævn, hvis der ikke

umiddelbart var enighed mellem virksomhed og fagforeningen. Ved perio-
disk blandet beskæftigelse var parterne dog enige om, at ligelønsreglen ikke

trådte i kraft. Dette punkt var meget væsentligt for arbejdsgiverforeningen,
idet den ville sikre sig stadig at have retten til at lede og fordele arbejdet i

den enkelte virksomhed. Parterne var enige om, at reglen skulle gælde ak-

kordsatserne, men arbejdsgiverne gik imod ens dyrtidstillæg,som var et af

hovedkravene for fagbevægelsen.
Og her strandede forhandlingerne så i marts 1956. Den nye overenskomst

gav ingen nybrud mht. til ligelønnen eller arbejdsdelingen.
Resten af 1950”erne var der på organisationsniveau temmelig stille om-

kring ligelønnen.Kravene blev stadig fremsat af de faglige kvinder, men

DSF var ikke mere udfarende. HK og Fagbevægelsens Kvindesekretariat

opfordrede i januar 1957 DSF til at foranledige, at det danske Folketing
skulle ratificere ligelønskonventionen,men denne henvendelse skete først i

april 1959. To måneder tidligere havde den kommunistiske folketingsgruppe
stillet forslag om ratificering af konventionen. Ratificeringen skete 22. juni
1960, efter at Folketinget enstemmigt havde tilsluttet sig ratificeringen.21

I Norge anbefalede et regeringsnedsat udvalg i 1958 ratificering af lige-
lønskonventionen, og dette skete i 1960. I Sverige indgik arbejdsmarkedets
parter i 1960 en rammeaftale om gradvis indførelse af ligeløn.22

Tiden arbejdede for ligelønsprincippet,omend det gik langsomt. De dan-

ske arbejdsgivere fik færre og færre argumenter for opretholdelse af deres
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modstand, og fagbevægelsen fik nye muligheder for at komme igennem
med ligelønskravet.

Sammenfatning
Ligelønsproblemetblev efter 2. verdenskrig stadig mere synlig. I 1945 stille-

de Kvindeligt Arbejderforbund derfor krav om lige løn for lige arbejde. Der

skulle dog endnu gå nogle år før den øvrige fagbevægelse kunne presses til

at gøre kvindernes (og nogle af mændenes) ligelønskravtil et generelt krav

ved overenskomstforhandlingerne. Frem til 1952, hvor kravet blev fremsat,
diskuteredes ligelønnen i fagbevægelsen både nationalt og internationalt.

En hjælp til arbejderorganisationerne var det, at ILO vedtog ligelønskon-
ventionen i 1951, også selv om der skulle gå næsten 10 år før det danske Fol-

keting ratificerede konventionen i 1960. Arbejdsmarkedets parter forhandle-

de ligeløn for samme akkordarbejde i 1952, 1954, 1956 uden dog at nå til no-

get resultat.

Mange interesser var og er bundet til ligelønskravet,idet dette rakte langt
videre end de ca. 600 kvinder, kravet i 1952 ville have givet en højere løn.
Det handlede dels om opretholdelse af det kønsopdelte arbejdsmarked,
men også om et meget centralt punkt for arbejdsmarkedets parter, nemlig
retten til at lede og fordele arbejdet, herunder retten til at give et arbejde
køn og pris.

DSF støttede dels kvindernes ligelønskrav udfra et retfærdighedssyns-
punkt: Arbejderbevægelsen havde fra starten haft ligestilling mellem kønne-
ne som et ideologisk udgangspunkt - dels var ligelønskravetogså i mange

mandlige arbejderes interesse, idet det nedsatte konkurrencen fra de billige-
re kvindelige arbejdere.

DSF arbejdede på via overenskomsterne at udligne lønforskellene mel-

lem mænd og kvinder, for ad denne vej at bryde kønsarbejdsdelingenog
hæve kvindernes løn. Men ændringerne måtte ske af sig selv ved hjælp af
loven om udbud og efterspørgsel. Derudover måtte kvinderne forbedre de-
res situation på arbejdsmarkedet ved uddannelse og en bedre organisering.
Kvindernesstore handicap som eneansvarlige for familien måtte henad ve-

jen løses ved, at staten overtog en del af kvindernes omsorgsforpligtelser.
Arbejdsgiverne havde klare interesser i at bevare et kønsopdelt arbejds-

marked med forskellige lønniveauer. Ligelønnen ville betyde større lønom-
kostninger, og den ville nedsætte deres muligheder for at dæmpe omkost-

ningerne på arbejdskraftkrævendearbejdsområder.Den ville i yderste kon-

sekvens true deres ret til at lede og fordele arbejdet, og det vil også sige at

give et arbejde kønsmærke. Dette var for både DsF og DA et centralt

punkt, og mener jeg en væsentlig grund til at ligelønsforhandlingernebrød
sammen eller forhaledes gentagne gange i 1950,erne.

De krav som KAD og DsF stillede ville ikke betyde en opbrydning af

det kønsopdelte arbejdsmarked, ligesom der ikke var tale om at stille krav

om reel ligeløn.
Alligevel stod fagbevægelsenoverfor en arbejdsgiverfront, der ikke havde

til hensigt at opgive et lukratin kønsopdelt arbejdsmarked, og som samtidig
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på virksomhedsniveau støttede et mandligt forsørgerideal,og her var holdnin-

gerne blandt de mandlige arbejdere og arbejdsgiverne ikke så forskellige.
Ligeløn for arbejde af samme værdi havde lange udsigter, men det første

skridt påvejen nåedes med Folketingets ratificering af ligelønskonventionen
i 1960.
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Since its early days, the labour movement had clairned equal pay for

men and women, but only many years after World War II this claim

was made by the Danish Federation of Trade Unions, the LO, as

part of the collective bargaining and only after strong pressure from

the KAD, the National Union of Woman Workers. The Confedera-

tion of Danish Employers strongly opposed this demand, and for-

mal recognition of it was only attained by means of cooperation
between political and trade union forces. However, only very slowly
is the fulfilment of this demand being realised in the labour market.

The article analyses the conflicts as perceived by the LO leadership.
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Niels Rosendal Jensen

Inger Merete Nordentoft - demokrat, kvinde

og politiker

Inger Merete Nordentoft var en rød klud for borgerskabet,
som hun især forargede ved at være skoleinspektørog samti-

dig ungt mor - oven i købet uden at ville oplyse, hvem fade-
ren var Det gjorde ikke sagen bedre, at Inger Merete Norden-

toft var en kendt progressiv-demokratisk pædagogog medlem

af DKP; endog et fremtrædendemedlem, idet han fra 1945

til I 953 repræsenteredepartiet i Folketingetog endvidere sad i

partiets Centralkomité fra 1949 til 1957. Hendes indsats i par-
tiet, som er mindre kendt end »skandalen« analyseres her i

forbindelse med det kulturradikale miljø,hvor han spillede
en aktiv rolle, og ud fra en ikke ukontroversiel opfattelse af
DKPs politik og rolle.

Det politiske engagement
Denne artikel vil kaste lys over Inger Merete Nordentoft, der allerede i
1930,erne var aktiv på den politiske venstrefløj.Oprindelig var hun medlem
af Socialdemokratiet, gik ind i arbejdet omkring »Kulturkampen«og blev
medstifter af modstandsorganisationen »Ringen«.Optog kontakt med Ak-
sel Larsen under besættelsen, blev arresteret af Gestapo og dømt for illegalt
arbejde, stillede i oktober 1945 op på DKPs liste til Folketinget, hvor hun
blev valgt med et tordnende højt personligt stemmetal i Valbykredsen.

Efter en faglig karriere som formand for de københavnske kommunelæ-
rerinder blev hun i februar 1945 udnævnt til skoleinspektørved Katrinedals
Skole. Hun var aktivt med i Danske Kvinders Nationalråd, Frit Danmarks

lærergruppe 0g medforfatter til »Emdrupplanen«.I årene 1945-53 repræ-
senterede hun DKP i Folketinget og valgtes i 1949 ind i DKPs centralkomi-

té. I alle årene var hun varm tilhænger af Sovjetunionen, men søgte på bag-
grund af Ungarnskrisen i 1956 at ændre DKPs politik. Dette lykkedes ikke,
og hun udmeldte sig derfor af DKP i februar 1957.

Inger Merete Nordentoft var præget af sin kulturradikale baggrund og af

sin personlige indsats i modstandskampen. Hun valgte DKP som repræsen-
tant for den moralsk rigtige handlemåde under besættelsen og så DKPs po-
litik som et forsøg på at samle modstandsbevægelsenpolitisk og parlamen-
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tarisk. Som bekendt led de kulturradikale tanker om »kultursammenhæn-

gen«1politisk nederlag i årene efter besættelsen. Der var ikke plads til den

form for politisering af kultur og pædagogik i den velfærdsstat, som Social-

demokratiet tilstræbte i forlængelse af partikongressen i 1953. De kulturra-

dikale blev snøret af i samfundsdebatten. Nordentoft engagerede sig i en år-

række i forhandlingerne i Folketinget, hvor hun hurtigt opnåede anerken-

delse og respekt. Det samme skete for hende i DKP, hvor Martin Nielsen i

en stor tale i oktober 1946 direkte omtalte hende og understregede, at de

kommunistiske intellektuelle måtte blive de førende i dansk åndsliv og kul-

tur. Martin Nielsen greb derved tilbage til 1930iernes kulturkamp og fore-

stillede sig, at DKP kunne spille rollen som demokratiets venstrefløj?Dette

syn på partiets rolle harmonerede i mangt og meget med Nordentofts egen

opfattelse og medvirkede uden tvivl til, at hun markerede sig i såvel sam-

fundsdebatten som partidebatten: Folketingsmedlem, engageret skolein-

spektørmed store visioner for skolens kollektive fornyelse, aktiv i kvindepo-
litik både i kraft af sin egen »skandalesag«og i det hele taget samt fredsfor-

kæmper3.Hun valgtes først ind i partiledelsen, dvs. CK, ved kongressen i

1949, men var indtil da ofte indbudt som gæst. Hun optrådteikke kun som

specialisten, der dyrkede sine kæpheste (kvinder, fred, børn og skole). Nej,
hun evnede tilsyneladende at uddrage erfaringerne fra sit mere specifikke
politiske arbejde og søgte at anvende disse almenorte erfaringer i de mere

principielle diskussioner, perioden var så rig på.
Hun fremtrådte med andre ord som generalist, i særdeleshed i forbindel-

se med CKs drøftelser om et nyt partiprogram.

Omlægningen af DKPs politik
Aktualiteten af et nyt partiprogram kunne bl.a. aflæses af den kendsger-

ning, at DKPs efterkrigsstrategi var slået fejl. Denne strategi var i sin kerne

en folkefrontsstrategi, som i forlængelse af 1930,ernes erfaringer, opsamlede

på partiets landskonference i Odense 1938, havde taget sigte på at bevare

modstandsbevægelsensom en intakt helhed, dvs". som et alternativ til de fire

gamle partier. Det handlede især dannelsen af det samlede Frihedsråd om

(hvor Inger Merete Nordentoft ikke var med i optakten, eftersom hun sad i

fængsel). En anden akse i udfoldelsen af denne strategi var den politiske
enhed mellem Socialdemokratiet og kommunisterne - enten i form af ak-

tionsenhed, fælles regering eller en decideret sammenslutning af de to par-

tier i et marxistisk enhedsparti.
Ingen kunne med god grund forvente, at befrielsesbegejstringen ville hol-

de. Den store tilslutning til kommunisterne kunne kun betragtes som noget
ekstraordinært. Derimod kunne man med megen god grund forvente, at

partiet ville være i stand til at fastholde 9-10 mandater, svarende til valgre-
sultatet i 1947. Det lykkedes heller ikke, fordi tilbagegangen var forårsaget
af flere samtidigt virkende faktorer.

For det førstevar den politiske strategi som nævnt slået fejl. Der blev hver-

ken en bred folkefront eller en enhedsfront i arbejderklassen.
For det andet viste den faglige strategi sig at være utilstrækkelig.Den byg-
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gede grundlæggendepå, at de stærke arbejdspladser skulle virke som loko-

motiver i fagbevægelsens kampe. Det gjorde Københavns største arbejds-

plads, B&W, i en årrække, men det var så langt fra nok. På forbundsplan
blev typografstrejken i 1947 den sidste udløber af arbejderklassens efter-

krigsoffensiv. Typograferne magtede imidlertid ikke at bryde arbejdsgiver-
nes nej-linie alene. De samvirkende Fagforbund svigtede ved ikke at støtte

typograferne. Uanset dette svigt i toppen måtte fagbevægelsens menige
medlemmer drage den slutning, at når så stærkt et forbund som Dansk Ty-
pograf-Forbund ikke kunne magte arbejdsgiverne, så måtte arbejderne stå
sammen. Kun fælles optræden og støtte fra DsF ville kunne føre til mærk-

bare indrømmelser fra modparten. Det indebar i hvert fald en alvorlig
svækkelse af kommunisternes faglige positioner og medvirkede til at gøde
jordbunden for et socialdemokratisk come back.

For det tredje kan man i dag diskutere, hvorvidt DKP reelt havde et

grundlag for sin politik. Det socialdemokratiske efterkrigsprogram var slet

ikke det ryk til venstre, man gjorde det til4. Programmet tog naturligvis høj-
de for rykket til venstre i byernes arbejderklasse ved at fremsætte en radika-

liseret udgave af socialreformismen. Men det var og blev et program for

genrejsning af kapitalismen, dvs. et program for genopbygning inden for de

bestående rammer. Programmets centrale pointe er konjunkturstyring, ikke

samfundsovertagelse. Havde Socialdemokratiet brug for DKP til at gen-
nemføre sit program? Nej, faktisk ikke! Derfor blev enhedsforhandlingerne
fra maj til august 1945 heller ikke andet end et spil for galleriet - for de bre-

de kredse i fagbevægelsenog Socialdemokratiet, der virkeligt ønskede en

sammenslutning af de to arbejderpartier. Da Hedtoft, Buhl og Kolbjørn
fremsatte deres ultimatum: organisatorisk sammenslutning som forudsæt-

ning for politisk sammenslutning, vidste de på forhånd, at dette var uanta-

geligt for DKP5.
› Hvor DKP betragtede besættelsestiden som et brud med de vante ram-

mer og som et udgangspunkt for politisk fornyelse, anså Socialdemokratiet

samme periode for at være en ubehagelig parentes, der skulle glemmes hur-

tigst muligt. Ligesom besættelsestiden var forbigående,og forholdene hur-

tigt skulle normaliseres, således betragtedes Socialdemokratiets tab også
som midlertidige tilbageslag, der hurtigt ville blive halet ind. Når DKP ikke

kunne fastholde s'in indflydelse efter befrielsen, skyldtes det primært, at

DKP ikke havde en reformpolitik, der kunne give resultater.

Det blev socialdemokraterne og ikke kommunisterne, der efter befrielsen

satte genopbygningen på dagsordenen - en hård politik for arbejderklassen,
men efterhånden med plads til en vis lønfremgang.Kort sagt: Arbejderklas-
sens objektive situation og de enkelte arbejderes subjektive forståelse af den

svarede ganske enkelt ikke til indholdet i den faglige linie, DKP lod sig lede

af i årene efter befrielsen. Da Socialdemokratiet dannede mindretalsrege-
ring efter valget i 1947, var det denne regering, arbejderne stilede deres for-

ventninger til.

For det fjerde var DKP et politisk uerfarent parti efter befrielsen. Ganske

vist blev partiets indsats belønnet med massetilstrømningi de første befriel-
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sesmåneder. I oktober 1945 havde partiet således omkring 60.000 medlem-

mer med en særdeles forskellig baggrund. Et betydeligt antal delegerede på
partiets kongres i Århus januar 1946 var forhenværende medlemmer af So-

cialdemokratiet: 139 ud af 482 delegerede, svarende til godt 25%. Et større
antal var desuden ret nye medlemmer: 165 indmeldt i 1945, 245 fra 1939 til

1945 og kun 224 i årene 1920-39. Partiet var altså ungt og uerfarent, og det

store flertal identificerede sigiførst og fremmest med kommunisternes ind-

sats i frihedskampenö.
I Socialdemokratiet var det lige modsat. Det var et parti præget af stabili-

tet; med 249.000 medlemmer i 1945 og en jævn tilgang i årene 1945-49, hvor-

efter kongressen i 1949 oporde medlemstallet til 316.000. Socialdemokrati-

et vandt altså i kraft af sin rolige tilpasningspolitik i årene efter »parente-

sen«, mens DKP tabte. Allerede i oktober 1947 var partiet reduceret til

48.000 medlemmer, og i april 1948 dykkede tallet til 44.000. Hvor var forkla-

ringen?

Programdiskussionen - et forsøg på at vende strømmen

Jeg har allerede anført fire sæt argumenter, der tjener til forklaring. Dertil

vil jeg føje, hvad jeg tidligere har anført om de kulturradikales udelukkelse

af debatten. Hverken PH eller DKP ønskede konsensus, men klassekamp,
dvs. politisering. Andre mener, at det skyldtes »taktstokken fra Moskva«.

Stalin ønskede som bekendt ikke samarbejde, men derimod konfrontation.

DKP blev brugt som redskab for den sovjetiske udenrigspolitik, der bekræf-

tedes af Kominform gennem teorien om de. to lejre i verdenspolitikken.
Men hænger man alene fast i den type konstruktion, glemmer man DKPs

politiske arbejde i Danmark, der jo ikke kunne reduceres til et spørgsmål
om at »udbrede den rette lære«7.

Det var og er indlysende, at tilslutningen til DKP i noget omfang skyldtes
Sovjetunionens popularitet. Men DKP havde andre varer på hylderne end

hyldesten til Stalin og Sovjet.
Fra omtalen af teorien om de to lejre - det skete med Aksel Larsens tale

på CK-mødet i april 19488 -

og frem til DKPs ideologiske offensiv, der ind-

ledtes med programdiskussionen, var der sket et og andet i dansk, økono-
misk politik, som spillede en væsentlig rolle for DKPs voksende isolation.

Socialdemokratiets genopbygningsplan byggede i alt væsentligt på Marshall-

hjælpen og bandt Danmark mere og mere til USAs efterkrigspolitik, der

især efter kommunisternes erobring af magten i Tjekkoslovakiet i februar

1948 prægedes af »Containment« (inddæmning af kommunismen). Fra den

økonomiske og ideologiske binding var skridtet ikke langt til den militære,
som kom i 1949 med Danmarks tilslutning til NATO-pagten. Disse skridt

var udtryk for en samlet politik, der krævede arbejdsro for regeringen, ro på
arbejdsmarkedet, øget personbeskatning og stigende forbrugsudgifter. Gule-

roden var løftet om en velfærdsstat, som dog først fandt sin endelige form

på den socialdemokratiske partikongres i 1953. DKP havde ikke et trovær-

digt alternativ til denne politik. Det skyldes efter min bedømmelse, at parti-
et ikke nåede til enighed om sin egen rolle i det danske samfund.
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Der blev gjort forskellige forsøg.Et af de mest perspektivrige var forsøget

på at fastholde Danmark som brobygger mellem øst og vest (altså en opslut-
ning bag Hedtofts tanker fra januar 1948).Det ville have været udtryk for en in-

ternational politik, som brød med den begyndende blokpolitik. Et andet var

Martin Nielsens udspil omkring DKP som demokratiets venstrefløj.Det ville

have givet DKP en anderledes konstruktiv rolle i det danske samfund.

Ingen af dem slog igennem. Mit bud ville da lyde noget i retning af: Efter

at kommunisternes udspil fra såvel befrielsessommeren som Århus-kongres-
sen var udtømte som følge af det objektive skred i styrkeforholdet og parti-
ets egne mangler, gerådedeman ud i en vis usikkerhed. Derfor søgte partiet
flere veje til at retablere sin indflydelse, dog alle med samme fællesnævner:

Enhedsappellen fra Århus januar 1946, den markante optræden i typograf-
strejken i 1947, den skarpe kritik af Socialdemokratiet fra 1948 - endog
skærpet på CK-mødet i september samme år -

og endelig fremlæggelsen af

kommunisternes principerklæringfra kongressen 1949. Hver især og samlet

udtrykte disse politiske beslutninger korrektioner og forsøg på at komme på

omdrejningshøjdemed den politiske situation. Hverken korrektionerne el-

ler de taktiske udsving bar Moskvas stempel. De var snarere udslag af en

opsummering af situationen, som den vekslede gennem årene efter befriel-

sen. Fejlslagene i 1945 og 1946 blev ort til genstand for stadige drøftelser

og vurderinger. Det hele kom ikke over een nat, dikteret fra Moskva. Men

diskussionen tog netop afsæt i linien fra Kominterns 7. Verdenskongres
1935, Odensekonferencen 1938 og erfaringerne fra frihedskampen (ikke
mindst dannelsen af Danmarks Frihedsråd september 1943), og det var og
er hævet over enhver tvivl, at Sovjetunionens kommunistiske Parti i særde-

leshed efter Prag 1948 havde brug for endog meget loyale kommunistiske

partier i Vesteuropa.
Frem til omsvinget i september 1948 blev forskellige vurderinger fremsat

og diskuteret i såvel partiets afdelinger som på CK-møderne. Eeks. sagde
Aksel Larsen den 24. november 1947 om valgresultatet: »Forretningsudval-
get har drøftet, hvilke årsager der kan lægges til grund for valgets resultat,

og man forventer, at CK-medlemmerne her vil udtale sig om dette. Vort rin-

ge partiarbejde har sin andel. Den antikommunistiske hetz har vel en stor

andel. Muligvis har Vi ikke tilstrækkeligtværet opmærksomme herpåog til-

bagevist de uhyrlige angreb. Adskillige partimedlemmer og endnu flere af

vore sympatiserende har udvist en vaklende holdning, og det tyder på ideo-

logisk svaghed. Vi må ogsåundersøge, om vor vurdering af Socialdemo-

kratiet var rigtig i 1945. Vi har muligvis benyttet en forkert taktik i vort en-

hedsarbejde, men vore enhedsbestræbelser var uden tvivl rigtige.«
Larsens selvkritiske, men samtidig noget apolitiske analyse imødegikkesi

et vist omfang af Gelius Lund, der efterlyste en dybere forklaring. Hans af-

sæt var »en gammel dobbelthed i vor politik: på den ene side en praktisk
indsats i frihedskampen og på det faglige område, som bragte os den store

tilgang og en forandring, på den anden side en vag og vaklende holdning til

de socialdemokratiske ledere, hvad der ikke gjorde forankringen af tilhæn-

gere uden for partiet stærk nok. vi har ladet en plads åben for højresoci-
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I august 1953 fyldte Inger Merete Nordentoft 50 år og lykønskedes af bl.a. Aksel Larsen fra den

kommunistiske rigsdagsgruppe og Børge Houmann fra centralkomiteen. Foto: ABA.

aldemokraterne som ledere i arbejderklassen .. og ved Zig-zag-kurs er det

ugørligt at forankre vor politik solidt«. Konklusionen for Gelius Lund lå lige
for: en klarere holdning til Socialdemokratiet, ellers ville DKP blive hale-

hæng, ikke det parti, der gav de rigtige paroler og førte an.

Det centrale er imidlertid, at vurderingen af Socialdemokratiet og dets

rolle svinger frem og tilbage - snart til højre, snart til venstre. I 1945 ansås

enheden i det store og hele for at være på plads - nu måtte toppen i Social-

demokratiet se at følge med. I 1948 var opfattelsen den, at DKP var med til

at rehabilitere Socialdemokratiet, samtidig med at DKP undervurderede

viljen til enhed og kamp i arbejderklassen. I 1949 lød forklaringen, at Social-

demokratiet havde bedraget arbejderklassen. Uanset udsagnenes og vurde-

ringernes sandhedsindhold førte det ikke til, at DKP prøvede at nyformule-
re sin politik i retning af en aktiv eller militant reformisme, der kunne brin-

ge initiativet ud på arbejdspladser og i fagforeninger9.
I september 1948 skærpedes kursen over for Socialdemokratiet, og der

blev udstedt bombastiske erklæringer: Med højresocialdemokratiet- ingen
enhed! Det var en konsekvens af CKs egne erfaringer og vurderinger,
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iklædt teoretiske gevandter (Kominformteorien om de to lejre) og
- ikke at

forglemme - et aktivt medarbejderskab fra SUKPs sidem.

Hvor lå fejlen?
Der er næppe tvivl om, at DKPs ledelse sprang mellemfacitterne over. Par-

tiledelsen konkluderede direkte fra gode hhv. dårligeerfaringer med Social-

demokratiet som parti til at udbasunere Socialdemokratiet som hovedfjen-
den. Derimod blev der ikke arbejdet særligmeget med 3 Væsentligebrikker

i mosaikken: nemlig for det første-at reformismen i arbejderklassen i sam-

menhæng med den ret småborgerligeklassestruktur var hovedårsagentil, at

udgangen på besættelsen blev, som den blev!“. For det andet blev radikalise-

ringens karakter ikke analyseret. Den blev udtrykt i de mange forventnin-

ger: udrensning fra top til bund, demokratisering, øget boligbyggeri, sociali-

sering af produktionsmidlerne, oprettelse af bedriftsråd og meget andet.

Men da der ikke blev skabt andre rammer for politisk handling, men lige
omvendt fandt en retablering af de vante parlamentariske former sted (fag-
bevægelsen tager sig af arbejderklassens økonomiske interesser inden for

rammerne af det fagretslige system, mens de to arbejderpartier klarer de

politiske ærter i Folketinget), oplevedes det på den måde, at den politiske
dimension i fagbevægelsen nedtonedes, samtidig med at Socialdemokratiet

fremtrådte som det parti, der i samarbejde med'DsF regulerede den økono-
miske politik i Danmark. De »normale« rammer vandt altså i styrke og til-

slutning i takt med, at arbejderklassens reformkrav accepteredes bredt i

klassen selv (også i den socialdemokratiske formulering i form af genopbyg-
ningsprogrammet). Reformkravene udgjorde elementer i en klar og over-

skuelig, sammenhængende socialdemokratisk målsætning.I modsætning
hertil formåede DKP ikke på samme dybtgåendemåde at skitsere en alter-
nativ økonomisk politik, som vel at mærke forekom bredere dele af arbej-
derklassen realistisk.

For det tredje byggede kravet om politisk samling i arbejderbevægelsenpå
kritik af Socialdemokratiet. Da denne kritik ikke udbyggedes til et brud med

genopbygningspolitikken, indebar det, at samlingsbestræbelserneslog over i

en samling om de faglige organisationer. Hvilket lige præcis var, hvad Soci-
aldemokratiet havde brug for.

De tre nævnte punkter trak konturerne af DKPs krise særdeles klart op.
Partiledelsen besluttede sig derfor for en stærkere ideologisk profilering fra

efteråret 1948 frem til kongressen i maj 1949. Selve diskussionen åbnedes

med Aksel Larsens tale på CK-mødet i september og rundedes af med ved-

tagelsen af en principerklæn'ngmed det sigte at styrke partiet ideologisk”.
Nordentoft virkede ikke uenig heri. Hun blev af Aksel Larsen anbefalet

til medlem af kongressens programudvalg på CK-mødet den 15. april 1949”.
På selve kongressen blev hun valgt til medlem af Centralkomiteen. Princi-

perklæringen dannede grundlaget for arbejdet frem mod DKPs kongres i

1952 og blev forløberen for det nye program, »Det danske Folks Vej« - der

var konklusionen på omfattende forarbejder gennem vinteren 1951/52.
Det væsentlige er, at diskussionerne såvel som vedtagelserne tildelte par-
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tiet en bestemt rolle. Det skulle være talerør for den kommunistiske ver-

densbevægelse i almindelighed og for SUKP i særdeleshed. Samtidig opfat-
tedes Socialdemokratiet som den afgørende hindring for fremgang i retning
af socialisme, hvorfor DKP skulle søge konfrontation ud fra Kominformteo-
rien. Dette bidrog til, at DKP undlod at udforme en konkret, håndterligre-

formpolitik med, af og for arbejderklassen. Men kunne forløbet 1945-49 væ-

re endt anderledes? Kunne partiet havde udviklet en anderledes linie i såvel

den internationale som den nationale politik? 0g kunne dette have givet sig
markante udtryk i det ny partiprogram eller i den politiske praksis?

Elementer af en anden rolle

Der blev i tiden ort forskellige overvejelser. Der var f.eks. de tanker, der

foresvævede gruppen omkring »Dialog«,Martin Nielsens formuleringer om

en genoptagelse af en demokratisk tradition og Georg Moltveds kritik af

DKPs reformisme og andet. Intet tydede i retning af, at billedet var enty-
digt. Men at man stod i et dilemma, er der ingen som helst tvivl om. Valget
stod - firkantet sagt - mellem at udvikle en profil som revolutionært re-

formparti eller at føre de korslagte armes politik, garneret med en til tider

hysterisk antisocialdemokratisme. Dette skal dog ikke tages til indtægt for,
at kritikken af Socialdemokratiet ikke var nødvendig.

Nordentoft spillede også ud. I programdiskussionen udtalte hun sig klart

og tydeligt. Hun tolkede mandsmen på en fundamentalt anderledes måde

end de sovjetiske lærebøger (især »Bolsjevikkernes I-Iistorie«)og Stalin

samt de hjemlige ideologer (Gelius Lund, Ib Nørlund og Mogens Fog). Iføl-
ge hende »tilhører manrismen den vestlige kulturverden«, hvorfor DKP

måtte »vedgåsig arv og gæld til Danmarks historiske traditionen”. Til

trods for denne helt anderledes og i 1949 ret kontroversielle fortolkning
havde hun pondus nok til at blive foreslået indvalgt i kongressens program-

udvalg. Hun havde pondus nok til at virke aktivt med i partiet på forskellige
planer: centralkomiteen, kvindeudvalget, Skoleudvalget, og uden for partiet:
som medlem af Folketinget, som ledende skikkelse i Dansk Fredskonferen-

ce og i Dansk Kvindesamfund m.v. DKPs rolle var ifølge hendes ord at væ-

re »frisindets talerør«, »demokratiets venstrefløj«0g »kernen i en kæmpen-
de humanisme nationalt og internationalt« Hun greb her direkte tilbage til

linjen fra »Kulturkampen«i 1930,erne og prøvede at formulere en principiel
platform. Så langt fra alle var enige i denne nedtoning eller rettere omdeñ-

nering af partiets rolle, men mon ikke den alligevel var en blandt flere for-

udsætninger for, at DKP kunne holdes samlet under den kolde krig?
'

Samtidig skal man ikke undervurdere de praktisk-politiske bestræbelser
fra DKPs side. Her indgik Nordentoft også med vægt på sit felt. I august
1949 foreslog hun indførelse af 8-årigundervisningspligt i folkeskolen, og
denne indstilling ordes til DKPs på partiets skolekonference i samme må-

ned, hvor der blev vedtaget en resolution om enhedsskolen som målet for

alle demokratiske og progressive kræfter. Tilsvarende kan man pege på de-

batindlæg fra Nordentofts side - bl.a. i »Unge Pædagoger« - om behovet

for en dybtgåendereform af skolen. Generelt set var der tale om saglige og
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konstruktive bidrag til skoledebatten i som uden for Folketinget. Men de

kunne naturligvis ikke løse DKPs »identitetskrise«. Det var opgaven for par-

tikongressen i 1949.

Kongressens vedtagne principerklæring fastholdt DKP som et socialistisk

arbejderparti - en tanke, der var gledet noget i baggrunden under besættel-

sen og i årene derefter. Opgaven bestod dengang som nu i at påvise sam-

menhængen mellem demokrati og socialisme. Og den faldt rimeligt ud i

»Det danske Folks Vej«, der blev vedtaget på 17. partikongres i maj 1952.

Programmets hovedvægt lå i en beskrivelse og udbygning af den demokrati-

ske kamp for omformning af det danske samfund. En strategi, der var i fuld

overensstemmelse med tanken om at skabe enhed i arbejderklassen som

forudsætning for en folkefront, der af sin midte vælger en folkeregering. Al-

lerede her understregede kongressen altså den fredelige,parlamentariske vej
til socialismen. Men selve socialismebegrebet var som tidligere vagt og de-

fensivt formuleret - dvs. ikke som en alternativ og konstruktiv vej for Dan-

mark, men snarere som en folkeregerings svar på modstand fra højrekræf-
terne. ›

Programmet forholdt sig stadig særdeles kritisk til Socialdemokratiet, og
det ville på baggrund af den ganske vist løst, men dog formulerede socialde-

mokratiske strategi fra Socialistisk Internationales kongres i Frankfurt 30.

juni 1951 være vanskeligt at forestille sig nogen form for fælles optræden
mellem de to partier, derimod ikke mellem DKP som parti og medlemmer

af Socialdemokratiet (imod deres eget parti). Med vedtagelsen af manife-

stet »Vejen til fremskridt« på den socialdemokratiske partikongres 21.-24.

juni 1953, hvor velfærdssamfundet så småt tog form, måtte muligheden for

skabelsen af en folkefront og enhedsfront siges at være helt udelukkede. Og
med debatbogen »Tidehverv og Samfundsorden« (1954) placerede Social-

demokratiet sig i en velfærdsideologi,der kunne ligne en fusion af Marx og

Grundtvig.
Dette forhold kunne have givet anledning til at igangsætte en dialog i ar-

bejderbevægelsen, men sådan gik det ikke. Ganske vist blev forsøget ort
med f. eks. den brede børnekonference i marts 195215 - hvor Nordentoft

valgtes som dansk delegat til den internationale børnekonference i Wien

sammen med bl.a. Svend Heinild, Otto Krabbe og Max Siegumfeldt -

og

igen i optakten til den internationale kvindekongres i København med end-

nu en konference »For barnet - mod oprustning«16- dvs. initiativer helt i

pagt med tolejrteorien, men de forblev lukket land for Socialdemokratiet.

Det var derfor ikke på grund af DKPs program, at konjunkturerne bedre-

des for partiet. Det skyldtes fremfor alt den internationale afspænding: Ko-

reakrigen blev afsluttet, Stalin døde i 1953, og der fandt en gradvis ændring
sted i Sovjetunionens stilling i verdenspolitikken. Det var denne proces, der

gav DKP mulighed for at opprioritere det faglige arbejde. Dette Viste sig at

falde sammen med bevægelser i arbejderklassen mod de sider af genopbyg-
ningen, der indebar rationalisering (dvs. arbejdsløshed)og magre overens-

komstresultater.

Med afsæt i Philipsstrejken ændrede partiet sin faglige politik i mere mi-
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litant retning med vægt på arbejderklassens aktionsenhed, vedtaget på parti-
konferencen i oktober 1954. Det var denne nye politik - der konkret handle-

de om bekæmpelse af rationaliseringer og udbytning af arbejderklassen -

der gav DKP fornyet vind i sejlene. Det sporedes gennem det meste af 1955,
og ved partiets 18. kongres i oktober så. var det da ogsåaktionsenhedens po-
litik, der sattes i centrum. Det gav partiet »dansk jord under neglene«, og
både ledelse og medlemmer så derfor meget optimistisk frem til 1956, hvor

fornyelsen af de gældende overenskomster stod for døren.

Nye udfordringer - kommunismen i krise

For så vidt tegnede alt lyst, indtil »lynetslog ned« den 17. marts 195617. Af-

sløringerneomkring Stalin rystede det hidtil kendte grundlag - ikke mindst

loyaliteten over for Sovjetunionen og SUKP. Tilsyneladende affandt flertal-

let af partimedlemmerne sig med det skete og sluttede op bag partiledelsen.
Ledelsen tilsluttede sig i det store og hele Aksel Larsens vurderinger, men

besluttede sig dog samtidig for at åbne en partidiskussion fra den 15. juni til

den 10. september frem mod partiets landskonference 21.-23. september
1956.

Den 18.-19. august afholdtes CK-møde med indkaldelse af landspartikon-
ferencen på dagsordenen. Oplægget med overskriften »Om partidiskussio-
nen og partiets opgaver« var tænkt som et forslag til resolution. Det knytte-
de på ingen måde offensivt an til de problemer og udfordringer, der var

rejst i og med Stalinafsløringerneog dermed Sovjetunionens samlede udvik-

ling fra 1923 til 1953. I hvert fald er det for et nutidigt Øjebemærkelsesvær-
digt, at resolutionen - der senere vedtoges på landspartikonferencen - be-

vidst nedprioriterede den væsentligste socialismedllslmssion siden Hitlers

magtovertagelse i 1933. Man kan i dag undre sig ikke så lidt over, at denne

principielle diskussion ikke førtes til ende - så meget desto mere som »Det

danske Folks Vej«netop betonede dialektikken mellem demokrati og socia-

lisme. Til gengæld oprioriterede man debatten om erfaringerne fra overens-

komstfornyelsen i 1956 og konkluderede vedrørende partiets rolle og opga-
ver i en videreførelse af denne kamp. Det er ligeledes bemærkelsesværdigt,
at DKPs konklusioner på vurderingerne af den 20. partikongres i SUKP bli-

ver et billede af socialismen i fremvækst og ikke et billede af socialisme,
som nærmest må starte helt fra bunden af. Det viste sig med andre ord, at

Aksel Larsens kritiske og selvkritiske opfattelse ikke slog igennem. Det gjor-
de derimod Ib Nørlunds opfattelse af, at nu stod socialismen foran nye sej-
re.

Nordentoft benyttede CK-mødet til personlig selvkritik. I mødeprotokol-
len står, at hun erklærede, at »det ville måske være mere værdifuldt, om

der var en anden kammerat i CK i stedet for hende, som var mere energisk
og havde bedre tid«. Martin Nielsen supplerede ved at udtrykke, at »Inger
Merete så sig om efter et større perspektiv, og det er hun ikke ene om«.

Man kan i efterrationaliseringens bakspejl ironisk tilføje,at operationen lyk-
kedes, men at patienten desværre døde. Det lykkedes nemlig for partiets le-

delse at skærme af mod splittelse i både august og september måned, hvil-
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ket til gengæld viste sig umuligt to måneder senere, da Sovjetunionen greb
militært ind i Ungarn”.

Nordentofts politiske testamente

Ungarn fik hende til at tilsidesætte alle andre hensyn og først melde klart

ud og på visse afgørende punkter siden melde fra. På netop dette punkt
kom DKPs interne partidebat og samfundsdebatten til at falde sammen;

den ene genspejlede den anden. Sådan havde det ikke altid været, men der

var uden tvivl en række faktorer, der flettede sig sammen på en sådan må-

de, at partiets manøvremulighederbegrænsedes alvorligt.
På den kulturradikale front, hvor Svend Møller Kristensen, Elias Breds-

dorff og Mogens Fog spillede centrale roller, havde det vist sig overordent-

ligt vanskeligt at fastholde bredden fra 1930,erne. »Dialogs«udgangspunkt
havde været at begrunde en kæmpende humanisme, og spalterne havde

været præget af debat omkring demokrati, økonomisk demokrati, de nye

udfordringer efter 20. SUKP-kongres samt kultur og pædagogik med bidra-

gydere som de allerede nævnte plus skolefolk som Henrik Sidenius og stud.

mag. Gert Petersen. Svend Møller Kristensen var formentlig den, der mest

ivrigt og mest konsekvent havde søgt at placere kommunisterne som de

egentlige arvtagere til den kulturradikale tradition, der var blevet grundlagt
med brandesianismen efter 1870. Dette viste sig i øvrigt at blive af vital be-

tydning for det intellektuelle miljøs overlevelse som politisk faktor -i allian-

ce først med DKP og siden med SF, VS og i voksende grad endog med Soci-

aldemokratiet (i gennemførelsen af velfærdsstaten).
Begreber som »frisind« 0g »kulturradikalisme« spillede stadig en væsent-

lig rolle i samfundsdebatten. Og DKP evnede trods alle andre trængsler at

holde fast i den avantgarde, der i hver ny generation dominerede kulturde-

batten. Med etableringen af »Dialog«i 1950 fik den nye kulturadikalisme sit

eget tidsskrift i hele det efterfølgende tiår. Omend hovedprincippet hed

»mennesket som altings mål«, så brugte tidsskriftet dog mest plads på at af-

værge antikommunismen. Det skete også uden for »Dialogs« spalter, idet

Elias Bredsdorff, der havde udmeldt sig af DKP i 1946, med en kronik i Po-

litiken ijuli 1955 forsøgte at bringe kulturdebatten ud af dødvandet. Han ef-

terlyste i kronikken »en modig og vågen kulturradikalisme et åndeligt
kætteri, som afslører vanetænkningen,hykleriet, fraserne og klicheerne, en

åndeligåbenhed, der ikke nøjes med at se på etiketterne, men tager et uhil-

det standpunkt til realiteterne bag dem« Hovedfjenden var »en selvglad 0g
selvtilfreds antikommunisme, som bliver en sovepude, der virker hæmmen-

de på åndslivet og dræbende på det frie ord«. Han fik læst og påskrevet i
artikler og kronikker - stærkest af hans gamle ven og kammerat, Frode Ja-

cobsen, der kaldte kommunismen for en ideologi »for forrædere«19.

Hensigten havde været under henvisning til kulturradikalismens historie

at åbne for et kommunistisk synspunkt i debatten. Der blev ikke tale om en

åbning,men derimod det modsatte. Senere prøvede Svend Møller Kristen-

sen at perspektivere den samfundspolitiske debat med en historisk artikel i

»Dialog« marts 1956. Heller ikke han havde heldet med sig. Derfor kunne
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man med en del ret hævde, at dansk kulturradikalisme siden midten af

1950'erne måtte væbne sig med tavshed. Dette var - som det hed i »Per-

spektiv«september 1960 - »et tab for kulturdebatten og for kulturlivet i det

hele taget, at det venstreorienterede frisind har foretrukket at tie stille frem
for at underkaste sig 'forvandlingens lov”«. Fra og med Stalinafsløringerne
så det ud til, at kulturradikalismen gik i en slags »indre eksil«, der en pas-
sant først blev brudt i 1960erne, hvor flere kulturradikale meldte sig under

Socialdemokratiets faner. Deres bidrag bestod både af mindre velkomne

politiske synspunkter og som en afgørende konsekvens af eksilet særdeles

velkomne faglige avantgardesynspunkter inden for alle ekspertområder.
Disse blev indoptaget i 1960”ernes omfattende udbygning af velfærdsstaten.

Det fortæller en smule om, hvad det var, Inger Merete Nordentoft i novem-

ber-december 1956 begav sig ud i.

Sammen med 14 andre intellektuelle fremsendte hun til DKPs forret-

ningsudvalg en udtalelse, der søgtes behandlet på det forestående CK-møde
den 11. november. Blandt underskriverne var hendes nære kampfælleEd-

vard Heiberg, som hun havde kendt siden 1930,erne. Fra lærerside under-

skrev Per Agner og Henrik Sidenius, suppleret af navne som Morten Lange,
Knud Erik Svendsen og Gert Petersen. Disse 15 udvidedes siden med andre,
deriblandt hendes kollega fra Katrinedals Skole, Kai Otto Andersen, der

havde været aktiv i modstandskampen. Udtalelsen stillede krav om DKPs

offentlige afstandtagen fra den sovjetiske invasion.

Endnu engang lykkedes det partiledelsen at knibe udenom. Hvor lands-

partikonferencen i_september endte med at skabe ro i partiet med argu-
menter som, at DKP ingen indflydelse havde på SUKP og Stalintiden, og
ved at undlade at tage stilling til den principielle platform, der åbnede for

en fremadrettet socialismediskussion (ikke mindst om forholdet mellem de-

mokrati og socialisme), således veg man i november udenom ved henholds-

vis at udtrykke megen forståelse for de intellektuelles vanskelige situation

og samtidig at rejse en eksklusionssag, fordi to af medunderskriverne gik til

»den borgerlige presse« (Lars Andersen og Knud Erik Svendsen). Udtalel-

sen bragtes i øvrigt i Information den 6. november. Med andre ord: den

egentlige og principielle diskussion om den sovjetiske invasion reduceredes

til et pro og contra Visse partimedlemmers optræden. Dette aldt såvel

selve henvendelsen som en række fremtrædende intellektuelles udmeldelse

af DKP i dagene op til den 11. november.

Aksel Larsen stillede tingene meget kategorisk op i sit indlægpå CK-mø-
det. Efter at have argumenteret for den sovjetiske indblandings nødvendig-
hed omtalte han de intellektuelles henvendelse og fremhævede i særdeles-

hed, at »de har ingen ideel ret til at gå til modstanderpressen med deres ud-

talelser og opråb«.Partiet stod dermed over for en organiseret fraktion.

Larsens taktik var at splitte oppositionen i som uden for CK, og taktikken

bragte frugt. Hans 9 sider lange, maskinskrevne redegørelse sluttede med et

forslag om indkaldelse af en partikongres: »Nu synes situationen at være af

en sådan art, så vi må lade en kongres træde sammen, tage stilling til det,
der er sket i verden og herhjemme såvel som i partiet og træffe endelig be-
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slutning om den lære, vi skal uddrage af begivenhederne, træffe beslutning
om vort arbejdsgrundlag, om vor politik, og hvordan partiet skal være orga-

niseret og fastslå, hvad der skal til for, at dette parti er et parti, og så gøre

det ...«.

Nordentoft tog til genmæle i et længere indlæg, der gengav hovedtræk af

hendes indsats for DKP siden hendes indmeldelse i 1941, opstillingen til Fol-

ketinget i 1945, de 8 års arbejde på Rigsdagen og sluttede af med en princi-
piel konklusion vedrørende socialismen. Hun afviste anklagen om fraktions-

arbejde, men indrømmede dog, at Lars Andersen og Knud Erik Svendsen

optrådteilloyalt. Dette var hendes argument for at stemme for eksklusionen

af de to. Hovedærindet var imidlertid socialismens skæbne. Hvorfor socia-

lismen havde slået fejl, forklarede hun med selve magtovertagelsen, dvs.

fjernelsen af enhver offentlig og tilladt opposition fra februar 1948 (Tjekko-
slovakiet) og frem samt de kommunistiske partiers magtovertagelse i kraft

af grænsedragningen i J alta. Trods disse fejl »har jeg og mange andre parti-
kammerater haft en ærlig vilje til at gå videre i tillid til, at fejlene nu Ville

blive rettet, således at vi - i høj grad på grund af de love, der er vedtaget i

Sovjetunionen, og de udtalelser om menneskerettighederne, som vi går ind

for måtte mene, at der ville ske ændringer«.Senere hedder det: »Jeg
kan ikke se andet, end at socialismen må være blevet diskrimineret (snare-
re: diskrediteret) over for det ungarske folk gennem det, der er sket«, Dette

så Nordentoft som et resultat af, at »vi anlægger en anden etik overfor det,
der sker i Sovjetunionen i dag, end vi gør overfor det, der sker andre steder,
hvor der sker nationale overgreb, og derfor mister vi den tillid, vi fik fra 1941

til 1950. ...Hele dette forhold (DKP som redskab for »Sovjet som fredens

bolværk« og »kommunisterne som fredens partisaner«)har kastet vort parti
ud i en alvorlig krise, ja det har, så vidt jeg kan se, rystet det stærkere end

noget andet, måske netop fordi vi ikke et halvt år efter 20. partikongres (har
en afklaret holdning), og nu skal vi ikke mere dække ind, som vi i vort in-

derste synes«, Her argumenteredes altså ud fra den opfattelse, at Sovjetu-
nionen havde svigtet den tillid, kommunister i Vesteuropa havde udvist. Kri-

sen i partiet betragtede Nordentoft altså som en voldsom samvittighedskrise
for den enkelte kommunist med udmeldelser til følge. Samtidig svejsede det

ydre pres partiet sammen: »Det kan jeg kun beklage, for jeg tror, at vi skulle

have haft en virkelig tilbundsgåendedrøftelse. Partiet er isoleret ...«. Nor-

dentofts egen recept lød: » Vi må have en yderligere formulering af socialis-

men, at socialismen ikke kan blive et diktatorisk styre, men at ytringsfrihed
og retssikkerhed, fri Videnskab og kunst hører med til socialismen«, Denne

formulering stemte i'øvrigtnøje overens med såvel hovedindholdet i »Det

danske Folks Vej« som erklæringen fra landspartikonferencen i september.
Nordentoft viste sig ikke at stå alene. Hun støttedes af Richard Jørgensen

og Robert Mikkelsen i Centralkomiteen, men mødte ellers afvisning. CK-

mødet endte med, at eksklusionen besluttedes, at Nordentoft pressedes til at

forblive i CK, og at der indkaldtes partikongres til afholdelse i januar 1957. Ak-

sel Larsen afviste i øvrigt i sin replik at tale om en krise i DKP. I stedet brugte
han vendingen: et ydre pres, som partiet måtte lære at håndtere”.
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Sidste udkald

Nordentofts sidste forsøg på at komme igennem med sine holdninger blev

CK-mødet den 15.-16. december, et skriftligt indlæg i »Land og Folk« den

21. december og en tale påkongressen ijanuar 1957.
På CK-mødet kritiserede hun det manglende partidemokrati og foreslog

en ændret stillingtagen til Ungarn. »Ungarns blod er en sten i vejen for par-
tiets rehabilitering, og partiet må rehabilitere sig, ellers udnytter vi ikke de

gode muligheder«.For at forsvare sig mod forventede angreb sagde hun se-

nere: »J eg tror på Marx og Lenin, men vi kan kun være et marxistisk parti,
hvis vi overtager de borgerliges humanistiske tradition«.

At det var nødvendigtat foruddiskontere angreb, viste sig fuldt beretti-

get. Fra flere sider kom angrebene. Richard Jørgensen »synes Inger Merete

Nordentoft har gennemgåeten underlig udvikling siden sidste møde«. Ib

Nørlund fatter ikke,»hvordan I.M.N. kan udtale sig til Politiken« - hvortil

hun replicerede: »Den beslutning, vi tog (11.november), var eenstemmig.
Når jeg ikke stemte, så var det, fordi jeg tog ordet for at nedlægge (mit
mandat)«.Om søndagen tog hun ordet igen: »Jeg tror, at de der forstår at

høre, forstår, at jeg kæmper for at blive i partiet Jeg mener ikke, at jeg er

mindre loyal i dag end for 6 uger siden. Det er muligt, at jeg ikke skulle ha-

ve udtalt mig til Politiken, og jeg er villig til at acceptere det til at være en

fejl. Jeg drives ikke af pres udefra. Jeg føler selv, at der er noget forkert.

Den situation, vi har i dag, har sin rod i de kommunistiske partier, og det

må derfor medføre en anden vurdering af situationen. Når Martin Nielsen

fremhæver frafaldets spøgelse, er det en kammeratlig frygt for, hvor jeg gli-
der hen, men du vurderer ofte ud fra enkelte ting, feks. det brev, du har

modtaget fra en tidligere medarbejder (Kaj Christiansen, hvis kone - Gun-

hild - arbejdede på Katrinedals Skole). Kan I ikke se, at I står overfor mis-

greb på ærlige partikammerater Det, der skiller mig, er ikke klassekam-

pen, men at det ikke er klassekamp i Ungarn, men et fejlgreb fra S.U.«

(svar til Ib Nørlund).
Aksel Larsen svarede Nordentoft med en bemærkning om, at hendes

navn som intellektuel ikke er bedre end andres samt »du skal kæmpe for at

hjælpe partiet, ikke for at blive i partiet«.Peter Petersen, Gladsaxe, kritise-

rede hende for at repræsentere den intellektuelle gruppe
- hvilket hun afvi-

ste, da der ikke længere eksisterede nogen gruppe. Petra Petersen fra

Odense var hverken enig med Nordentoft eller Mikkelsen, der forlangte
»beviser, mens arbejderklassen har tillid«. Gelius Lund mente ikke, at der

var tale om vanetænkning i DKP, for »vanetænkninger ikke at fastholde en

teori, vore erfaringer har lært os«. Trods disse ret afvisende betragtninger
besluttede CK-mødet på forslag af Larsen, at den ekstraordinære kongres
skulle vedtage et politisk arbejdsprogram og formulere arbejdsgrundlaget
således, at det betonede DKPs selvstændighed”.

Skal man kort opsummere stillingen i partiledelsen efter CK-mødet, ser

den således ud: Et stort flertal i CK og Forretningsudvalg fastholdt udtalel-

sen fra 11. november, som accepterede den sovjetiske invasion. Et meget lil-

le mindretal, bestående af Nordentoft, Heiberg og til dels også Robert Mik-
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kelsen, havde den modsatte opfattelse. Endelig var der enkelte, der holdt

sig i baggrunden - bl.a. Mogens Fog, der ganske vist ikke var medlem af

partiet, men deltog i CK-møderne og søgte at klinke skårene.

I et skriftligt indlæg i kongresdiskussionen (»Land og Folk«, den 21. de-

cember) uddybede Nordentoft sit standpunkt. Indlægget indeholdt ikke

principielt nyt, men var hendes egen, offentlige redegørelse for ønsket om

en anden stillingtagen til Ungarn og om mere demokrati i DKP.

Efter Aksel Larsens beretning på 19. ekstraordinære kongres fremførte
såvel Nordentoft som Heiberg skarp kritik af Sovjets indgreb i Ungarn, men

ellers var det enighed, der prægede indlæggene.Bl.a. kunne Mogens Fog i

»Land og Folk« den 20. januar 1957 citeres for betragtningen: »Det væsent-
lige er, at meningsforskelle om Ungarn ikke sætter splid mellem kommuni-

ster«. Larsen fremsatte i forlængelse af beretningen et forslag til principiel
erklæringom partiets arbejdsgmndlag der måske ikke indeholdt de store ny-

heder, men som betonede DKPs socialistiske målsætninger,der skulle nås

ad fredelig vej. Han fastholdt DKPS tilknytning til den internationale kom-

munistiske bevægelse under fremhævelse af princippet om fredelig sameksi-

stens, ikke-indblanding i andre landes indre anliggender og understregede,
at DKP selvstændigtmåtte bedømme og tage stilling til begivenhederne i

andre lande. Mens denne erklæring blev vedtaget med alle stemmer mod

een, stemte to fremtrædende kommunister mod den politiske udtalelse, der
bl.a. indeholdt en støtte til Sovjets indgreb i Ungarn. De to var Nordentoft

og Heiberg - iflg. Information den 21. januar 1957.

Begge stillede efterfølgende op ved valget til Centralkomité. Ud af 113 op-
stillede kandidater skulle der vælges 38. 290 delegerede afgav stemme. Nor-

dentoft fik 0 stemmer, Heiberg 27. De 38 valgte fik mellem 131 og 271 stem-

mer. Aksel Larsen fik 268”.

Det forekommer ejendommeligt, at Nordentoft ingen stemmer fik fra de

intellektuelle, der var tilstede på kongressen. Eller fra de faglige tillidsfolk,
hun havde været enig med. End ikke Aksel Larsen har åbenbart fundet
hende værdig til CK-medlemskabet. Såvel de politiske udtalelser som i sær-
deleshed personvalgene viste, at DKP var opsplittet på kryds og tværs. Lar-
sen trumfede sin selvstændighedserklæringigennem, men samtidig kunne et

flertal stemme for en politisk udtalelse, der i hvert fald delvist tilkendegav
den modsatte opfattelse. Endvidere var partiet delt i et flertal og en opposi-
tion samt i forskellige opfattelser inden for oppositionen om »taktikken«.

Nogle havde som bekendt allerede fravalgt sig muligheden for at præge den
Videre udvilding - således feks. Teit Kærn, der udmeldte sig efter Ungarn,
og som under besættelsen havde været stand-in for Fog. Andre valgte at be-

træde fornyelsens vanskelige vej - således Inger Merete Nordentoft. Atter

andre valgte i partienighedens hellige navn at stemme for en fælles indstil-

ling, de formentlig næppe kunne være enige i. Således Mogens Fog, der ik-

ke følte sig forpligtet nok til en partibog, men som alligevel var en central

skikkelse i DKP. Også i opgøret op til 1958. Fog og andres holdning er forståelig
og bygger sikkert på en vurdering af, at denne gang vandt de andre flertallet,
men lidt kom vi da igennem med, og der kommer snart en næste korsvej.
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Inger Merete Nordentoft taler ved et møde på BlågårdsPlads, september 1949. Foto: ABA.

Når Nordentoft i så udtalt grad optrådteanderledes, skyldtes det, at hun

tog personlig stilling for partiets liv og skæbne. Engagementet for det fælles

lyste ud af hendes indlæg på CK-møderne i november og december, i

»Land og Folk« og endelig den 18. januar på partikongressen. Hun var selv-

kritisk: Sådan som hun selv havde været for lidt opmærksom på fejl og

mangler i udformningen af socialismen, således måtte andre også have væ-

ret det - mente hun. Derfor opfordrede hun i sit indlæg (»En omvurdering
eller...«)partiets medlemmer til sammen med hende at diskutere og analy-
sere disse fejl med henblik på at få gjort noget ved dem -i DKP, i skabelsen

af socialismen på dansk og i forståelsen af den internationale klassekamp.
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Det viste sig - om ikke før, så senest ved kongressen i januar - at ingen
var interesserede i at gøre arbejdet - sammen med hende. Det var der givet
mange grunde til. Men uanset det, var det egentlig dybt beklageligt og vel

ogsåårsagentil, at hun følte sin rolle i DKP udspillet. Hun meldte sig ud af

partiet i et brev af 21. februar 1957 under henvisning til den mangel på tole-

rance, der gjorde sig gældende i partiet”.Få dage senere oplyste hun, at

hun ingen intentioner havde om påny at melde sig ind i et politisk parti”.
Dette synspunkt deltes af flere forhenværende kommunister. En række tid-

ligere medlemmer af DKP fortsatte ikke ind i SF fra 1959/60, men engagere-
de sig derimod uden partipolitisk tilknytning i socialt, kulturelt, pædagogisk
og andet folkeligt arbejde. Skuffelsen var utvivlsomt tilstrækkeligt stor - i

særdeleshed for dem, der havde ventet en klarere optræden fra Aksel Lar-

sens og Mogens Fogs side omkring Ungarnskrisen.
I Nordentofts tilfælde spillede hendes alvorlige kræftsygdomnok også en

rolle. Men loyaliteten over for egne idealer var helt sikkert det afgørende.
For hende gjaldt det, at den personlige moral talte højere end hensynet til

politiske bevægelser. Hun forfulgte hele livet igennem sin egen sandhed,
der var resultatet af en idealisme, der fandt sit udtryk i kampen mod nazis-

men og i den senere kamp som partisan for freden med Sovjetunionen som

det faste bolværk. Hendes idealer står derfor stadig uplettede tilbage. Lige-
som hun i sin tid ikke kunne dække Socialdemokratiets samarbejdspolitik
ind, således kunne i efteråret 1956 og foråret 1957 ikke længere dække DKP

og Sovjetunionen ind med sit navn. Hun søgte derfor at bidrage til en forny-
else af DKP, men kunne ikke komme igennem med den. Hun valgte i stedet
at trække sig. Fraværet af opbakning fra de senere ledere i SF forklarer,
hvorfor hun ikke valgte at gå den vej, da SF blev oprettet. Dette skyldtes
igen hendes mangel på »taktisk« optræden, samt at hun også var blevet
stærkt i tvivl om, hvordan en socialisme på dansk - som meget vel kunne få
karakter af en fusion mellem Marx og Grundtvig - dels kunne formes og
dels blive modtaget i de socialistiske partier. Intolerancen havde stadig for
stor magt over sindenezs.
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gin und aktive Teilnehmerin des Befreiungskampfes gegen die nazisti-

sche Besetzung Dänemarks. 1945 bis 1953 wurde sie für die kommuni-

stische Partei Dänemarks (DKP) in das Parlament gewählt;von 1949

bis 1957 war sie ebenfalls Mitglied des ZK der Partei. Sie entwickelte

eine aktive Politik vor allem auf dem Hintergrund der humanistischen

Forderungen des Marxismus. Ab 1953/54 kam sie langsam in einen
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1930,ern eine wichtige Rolle für die DKP gespielt hatten. Die Wider-
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marsch in Ungarn 1956, den sie verurteilte. Die Politik der Erneue-

rung, die sie forderte, führte zu ihrer Isolation in der Partei, und nach

dem 19. Kongress im Januar 1957 trat sie aus der DKP aus.



Marcel van der Linden

Analysen af II Internationale 1889-1914.

Forslag til fremtidig forskning*

Diskussionsoplæggeter en opfølgningaf et projekt IISG i

Amsterdam startede og som førte til udgivelsen af »Ilte For-

mation of Labour Movements, 1870-1914. An International

Perspective«Oplæggeter en opfordring til et uformelt samar-

bejde, som er også er relevant for den danske forskning i pe-

rioden.

I 1989 og i begyndelsen af 1990 blev der afholdt en række konferencer, der

beskæftigede sig med arbejderbevægelsens historie i II Internationales pe-
riode. De har givet anledning til nogle foreløbige overvejelser om forsknin-

gens nuværende tilstand og til nogle forslag om, hvilken retning man bør slå

ind på i de kommende år.

Den såkaldte II Internationale, der grundlagdes i 1889 og brød sammen i

1914, omfatter for så vidt angårdens organisationshistorie i ordets snævreste

betydning 4 gensidigt afhængige områder. For det første de ca. 30, i hoved-

sagen europæiske, arbejderpartiers historie, der var medlemmer af Interna-

tionalen. Som et resultat af det imponerende opsving, som forskning i arbej-
derhistorien siden 1960,erne har haft over hele verden, er der skrevet man-

ge videnskabelige værker om disse partier. Forskningen inden for det tyske
SPD og det engelske Labour-parti er mest fremskreden, men der er også
kommet interessante forskningsbidrag for næsten alle de andre partier lige
fra Finland til Argentina og fra Belgien til USAI. Men der mangler nyere grun-

dige undersøgelseraf for eksempel det franske SFIO og det italienske PSI.

For det andet de nationale fagbevægelsers historie, de fagbevægelser,
som enten direkte (via kollektivt medlemskab af deres landes arbejderparti-
er) eller indirekte (via den store indflydelse, de havde på disse partier) spil-
lede en væsentlig rolle for Internationalens udvikling. På dette område er

der ogsåblevet gjort en stor indsats i de sidste årtier. Der er formentlig sket

en større udforskning af fagbevægelsen end af de politiske partier, selvom

meget af forskningen vedrører de enkelte faggrupper og ikke så meget den

generelle udvikling?

* Artiklen er oversat fra »Analyzingthe Second International, 1889-1914. A Proposal for Future Re-

search« i årbogenSocialism Stand/Socialism History, Milano 3⁄1991,s. 743-752 af Lena Fluger
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For det tredje de nationale landsorganisationers og de internationale

fagsekretariaters historie, som endnu kun er i sin vorden. På dette område

har vi kun nogle få samtidige arbejder3 samt nogle få »halvofñcielle« histori-

er4, omend der i den senere tid er blevet skrevet nogle doktorafhandlinger,
der har indeholdt stimulerende essaysS.

For det fjerde selve II Internationales historie. Det er sikkert det bedst

undersøgte område blandt de fire. Der findes en omfattende dokumenta-

tion af de internationale kongresser og aktiviteterne i Internationalens Bu-

reauá,og vi har adskillige informative, globale oversigter7.
Det forekommer på baggrund af denne tingenes tilstand indlysende, at

der stadigvæker store huller, der skal udfyldes. Det fremgårtydeligst for de

politiske partier og for de faglige internationaler, hvor der stadig er så rige-
lig plads til monografiske undersøgelser af de enkelte organisationer. Men

hertil kommer to andre iøjnefaldendemangler. På den ene side er organisa-
tionernes interne sociale og organisatoriske opbygning temmelig uafklaret,
navnlig når det drejer sig om de politiske partier. Det meste af det arbejde,
der hidtil er blevet gjort, består af fortællende/beskrivende historie, hvori

man beskæftiger sig med lederne, ideerne, kongresserne, debatterne osv.

Gradvis får vi mere og mere information om partiernes sociale basis, men

der er brug for langt mere forskning på dette område, om den erhvervs-

mæssige og den aldersmæssigesammensætning,om de forskellige grader af

faglærthed, om den etniske og konfessionelle sammensætning og ikke

mindst om organisationernes kønsmæssigesammensætnings.
Vi ved næsten ingenting om organisationernes virkelige - til forskel fra

den »officielle« - interne funktionsmåde. På den anden side kan studiet af

de tværnationale relationer mellem organisationer og ledelser fortjene en

uddybning. Desværre er udforskningen af sådanne emner som Internatio-

nalens ledende grupper og det tyske SPDs ideologiske hegemoni næsten

gåethelt i stå efter Georges Haupts alt for tidlige død9.
Der er altså stadig meget arbejde, der mangler at blive gjort, selv på det

snævreste plan, nemlig organisationshistorien. Men selv hvis alt dette arbej-
det havde været gjort, er det tvivlsomt, om vi havde forstået II Internationa-

les historie, eller for at udtrykke det mere præcist om vi ville være i stand til

at forklare dens udvikling. Det, der hidtil næsten helt har manglet, er en

teoretisk informeret historie om II Internationale. Hermed mener jeg ikke

opbygningen af en »generel«og yderst abstrakt teori af den art, som nu og
da tilbydes os af funktionalisterne og andre sociologer. For det meste er

den slags bestræbelser ufrugtbare, eller for at udtrykke det med Stedman

Jones' ord: »Alt for ofte er det eneste man hører, den ubehageligt skæren-
de lyd, der ledsager chaufførens forsøg på at finde første gear i en motor,
der kun er beregnet til at løbe i frigear«1°.Men det, jeg faktisk mener, er, at

vi bør prøve at stille de relevante spørgsmål,der berører II Internationales

historiske logik: Hvorfor udviklede organisationen sig, som den gjorde og ik-

ke på nogen anden måde? I resten af dette notat vil jeg stille en række

spørgsmål,der berører dette problemkompleks, og jeg vil angive, i hvilken

retning jeg mener vores undersøgelser bør bevæge sig. Min liste er selvføl-
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gelig ikke udtømmende, og det er kun meningen, at den skal rejse diskus-

sion.

I betragtning af den omstændighed at de faglige organisationer direkte eller

indirekte spillede en vigtig rolle i II Internationale, og i betragtning af at

mange af begivenhederne på det »politiske«plan kun kan begribes, hvis 0r-

ganisationens »økonomiske« niveau er blevet undersøgt, er analysen af den

faglige internationalismes muligheder og begrænsninger af den allerstørste

betydning. En stor del af den påståede »internationalisme« var i hovedsa-

gen af programmatisk karakter og havde ringe betydning for den daglige ak-

tivitet. Det forekommer at være nødvendigt at få blotlagt fagbevægelsesin-
ternationalismens materielle kærne og at skelne mellem denne kærne og
den tilsyneladende internationalisme, der kommer til udtryk i resolutioner

osv. uden konsekvenser på det reelle plan. Det er formentlig lettest at finde

frem til den internationale aktivitets materielle grundlag ved nøje at under-

søge de internationale fagsekretariaters historie. Den foreløbige hypotese
kunne gå ud på, at der var tre områder, hvor internationalismen voksede

frem mere eller mindre som en selvfølge som resultat af de praktiske aktivi-

teter.

For det første er der de højt faglærte (håndværker-)grupper med inter-

national mobilitet. Her er typograferne måske det bedste eksempel. De

havde lange traditioner for grænseoverskridende relationer, navnlig inden

for særlige sprogregioner (den franske region omfattede for eksempel
Frankrig og visse dele af Belgien og Schweiz), og allerede i 186(Yerne deltog
de i søsterorganisationernes konferencer i andre lande. Her spillede feks.

spørgsmåletom viaticum (rejsepenge) og lignende en stor rolle. Deres for-

søg på at opbygge en international sammenslutning indledtes omkring 1880

og lå således forud for II Internationale”.

Vandring mellem landene var det andet hovedområde for international

aktivitet. De lande, der havde en hurtig økonomisk vækst, tiltrak sig hund-

redetusindvis af immigranter fra mindre udviklede dele af verden. Kinesere

0g japanere drog til Californien, polakker og italienere til Tyskland osv. De

faglige organisationer i de højt udviklede lande forsøgte enten at organisere
indvandrerne eller at holde dem borte fra det nationale arbejdsmarked. Det

tyske byggearbejderforbund forsøgte at organisere de italienske byggearbej-
dere og somme tider med succes”. I andre tilfælde førte racefordomme og

frygten for den billige arbejdskraft til voldsomme kampagner mod uden-

landske arbejdere (feks. hvid amerikansk arbejdskraft mod »orientaler-

ne«)13.Endnu er den præcise logik i en faglig inddragelses- og udelukkelses-

strategi ikke velbeskrevet, selvom man kan finde visse spor i Edna Bona-

cich” arbejde”.Hvorom alting er, så vil mange vigtige aspekter ved II Inter-

nationales historie - på samme måde som debatten om vandring mellem

landene - bedre kunne begribes, når først det analytiske problem om ind-

dragelse eller udelukkelse er løst”.
Det tredje område var den internationale transport. Her var arbejdsgan-

gen og arbejdsmarkedet ifølge sagens natur internationale, hvilket i sig selv
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fremmede samarbejdet. Tendensen i retning af internationalisme var særlig

udpræget inden for det segment af arbejderklassen, hvilket fremgåraf den

store, internationale transportstrejke i 1911 og af den omstændighed,at det

engelske sømandsforbund (NAS & FU) i en kort overgang i begyndelsen af

1890erne havde afdelinger i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Hol-

land”.

Når først den faglige internationalismes materielle kærne er blevet blot-

lagt, Vil det fremgå,i hvilket omfang de forskellige internationale fagsekre-
tariater og disses aktivitetet var direkte knyttet til visse af arbejderklassens
segmenters specifikke, umiddelbare økonomiske interesser. Det mest sand-

synlige er, at det vil vise sig, at nogle fagsekretariater kun eksisterede på på-
piret.

Påstanden om, at II Internationale bestod af mere eller mindre velkonsoli-

derede socialistiske og arbejderpartier accepteres alt for ofte som en given
sag. Hvorfor blev disse partier oprettet? Hvorfor blev de oprettet som sær-

skilte enheder, der formelt var uafhængige af andre typer arbejderorganisa-
tioner så som de faglige organisationer? Hvad var det, der forårsagededen

obligate opsplitning mellem det økonomiske og det politiske plan inden for

arbejderbevægelserne?Og hvorfor fandt denne opsplitning sted i netop
denne periode? Stinchcombe og Hobsbawm har bemærket at grundlæggel-
sen og opbygningen af massepartier inden for arbejderklassen i hovedsagen
fandt sted inden for en relativ kort periode mellem 1880”erne og 1930,erne.

»Disse partier, eller deres direkte efterkommere, eksisterer stadigvæk og

har ofte stor indflydelse, men de steder, hvor de ikke eksisterede i forvejen
[...] er der siden da næsten ikke ud af arbejderklassen fremvokset partier af

denne type, og i særdeleshed ikke i den såkaldte ,Tredje Verden”«17.Denne

iagttagelse tyder på, at der var noget meget specielt ved II Internationales

tidsalder og ved tiden, der fulgte efter. Vi bør forsøge at finde ud af, hvad

dette særlige var.

For det andet ville de fleste af de tidlige partier i arbejderklassen være

deltager i staten. De partier der plæderede for, at man skulle afholde sig
herfra (ofte bliver de, men ikke altid med rette, beskrevet som anarkistiske)
blev fjernet fra Internationalen i dens første fase, groft sagt mellem 1889 og

1896-9818. I bakspejlet opfattes denne beslutning om at deltage normalt som

selvindlysende, men i samtiden har den bestemt ikke været det, hvilket kan

udledes af de konstante, til tider meget stærke, antiparlamentariske strøm-

ninger i arbejderbevægelsen”.Derfor ville det være en god ting, hvis vi vid-

ste mere om årsagerne til, at de segmenter i arbejderklassen, der hidtil var

gået ind for, at man skulle undgåat blive en del af staten, abstentionisterne,
blev tilhængere af parlamentarisk deltagelse, eller hvorfor de ikke blev det.

Nogle af de relevante årsagsforklaringerkan have været: Proletariatets stør-

relse (udgjorde det en betydelig del af befolkningen?), statens demokratise-

ringsgrad (det vil sige muligheden for at kunne erobre et parlamentarisk
flertal) og tilstedeværelsen eller fraværet af forventninger om revolutionæ-

re opstande med kort varsel”.
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For det tredje opstod der, når først beslutningen om at deltage var taget,
en række afledte problemer. To af dem gør sig særligt bemærket: det ene

vedrører vælgergmndlaget.Så længe arbejderklassen udgør mindre end 50%

af vælgerne,må socialisterne vælge imellem at være et mindretalsparti med

en specifik klassemæssigappel og muligheden af at blive et flertalsparti, der

inddrager ikke-proletariske segmenter blandt vælgerne. Som hovedregel
valgte II Internationales medlemspartier alternativ nummer to, og forsøgte,
ikke altid med held, at bejle til småbønderne og til den lavere middelstand.

Disse forsøg er hverken blevet systematisk undersøgt, eller været genstand
for komparative undersøgelser. Hvilke faktorer bestemmer med hvilket held

(eller mangel på samme) man kan vinde »klasseforbundsfæller« for sig? Og
hvis sådanne forbundsfæller kunne overtales til at støtte et parti, hvilken

virkning havde så dette på partiets generelle politiske strategi? Er det histo-

risk set rigtigt at hævde, således som mange samtidige socialister, der for-

svarede en »ren« klassepolitik, gjorde, at alliancer udvander en organisa-
tions revolutionære karakter? Der er behov for at få undersøgt disse og til-

grænsende spørgsmål”.Det andet afledte problem vedrører refonnismenzz.
Det relevante spørgsmålher er ikke, om arbejderpartier bør slås for refor-

mer eller ej - for det var både reformisterne og de revolutionære i II Inter-

nationale enige om, at de skulle - men under hvilke omstændigheder kam-

pen for reformer medførte opgivelsen af det revolutionære perspektiv, og
under hvilke omstændigheder dette ikke var tilfældet. Det er naturligvis et

problem, der vedrører historieskrivningen for de socialdemokratiske partier
såvel som for de faglige organisationer”.

For det fjerde, og i direkte sammenhæng med det tredje problem, har vi

spørgsmålet om arbejderbevægelsens nationale integration, et emne der

teoretisk set har været domineret af debatten om Guenther Roths forestil-

ling om »negativintegration«24.Selvom Roth anvendte begrebet i et kompa-
rativt perspektiv, koncentrerede han sig næsten udelukkende om tilfældet

Tyskland. Dette kunne forandres”. Forskningen i den nationale integration
har i hovedsagen beskæftiget sig med det centralstatslige niveau. I de fleste

tilfælde har man overset det lokale niveau. Det kan imidlertid hævdes, at

integration på det kommunale niveau må have spillet en rolle i hele den na-

tionale integrationsproces. Derfor kan vi ikke undvære undersøgelser af

den socialdemokratiske kommunalpolitik”.Et andet problem, der vedrører

den nationale integration vedrører holdningen til kolonialismen, den inter-

nationale politik og nationaliteterne. Der er gennemførtnogen forskning
vedrørende ledernes holdninger”,men vi ved næsten ingenting om organi-
sationernes menige medlemmers holdninger”,selvom man af og til har

hæftet sig ved holdningerne til kolonialismen”.

Det femte og sidste problem er den traumatiske erfaring med »august

1914«,der har ført til en så stor mængde litteratur, at der ikke er mening i at

referere til specifikke titler i et kort notat som dette. Det kunne synes som

om, alt er blevet sagt om Internationalens sammenbrud, men det er bestemt

ikke rigtigt. Meget af den debat, der har fundet sted, har været baseret på
kviksand, fordi eksistensen af en omfattende krigsbegejstring i arbejderklas-

37



sen, navnlig i Tyskland, er blevet accepteret som fyldestgørende bevis. Fore-

stillingen om proletariatets krigsbegejstring blev i hovedsagen skabt på basis
af nogle få erklæringer fra højtplacerede socialdemokratiske partifunktio-
nærers side. Men ny forskning, der har gjort brug af lokale aviser og andre

regionale kilder viser, at de tyske socialdemokraters holdninger ikke mod-
svarer dette billede. Nedslåethed og fortvivlelse var i vid udstrækning de

fremherskende følelser, hvorimod de fleste af de krigsbegejstrede socialde-
mokrater var af borgerlig oprindelse”.Arbejderne og medlemmerne af den

lavere middelstand accepterede rent faktisk krigen, men samtidig frygtede
de, hvad der var i vente. I lyset af de nye vidnesbyrd om dette er en nyfor-
tolkning af »august 1914« på sin plads. Lederne »forrådte« ikke deres til-

hængëre (således som den leninistiske myte hævder), for størsteparten af

de menige medlemmer betragtede kn'gen som nødvendig.Men den social-

demokratiske bevægelse var heller ikke lige pludselig blevet en bande frå-

dende nationalister. Tingene var åbenbart langt mere komplicerede.
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DEBAT

FlemmingHemmersam

Vision og monopol

I Arbejderhistorie (AH) nr. 39 (1992)har Anette Eklund Hansen (AEH) og
Annette Vasström (AV) fremlagt deres afvisende holdning til mit forslag i
AH 38 om at overveje den tanke at oprette en »Samlingfor arbejdermin-
der, -traditioner og -kultur« for at fremme og koordinere landsomfattende

indsamlinger af mundtligt traderet materiale fra arbejderbevægelsenog i ar-

bejderhverdagen.
De er åbenbart enig med mig i, at det kan forekomme logisk, at kilderne

til arbejderbevægelsensog arbejderklassens historie »kan inddeles i 3 kate-

gorier: »officielle« arkivalier, materielle genstande og mundtligt traderet
materiale (»Oral History«).Hver kategori bør have sin institution, fordi de
kræver hver sin gruppe af professionelle, som kan kategorisere og bearbej-
de materialet.«

Endvidere ser det ogsåud til, at vi er enige om, »at der er ingen tvivl om,
at indsamlingen af arbejdererindringer bør prioriteres højere, end det hidtil
har været tilfældet.«

Men de vil ikke være med til som konsekvens heraf at oprette en tredie

institution, hvis hovedopgave netop er at koncentrere sig om mundtligt tra-

deret materiale med professionelle, som netop er uddannet til som folklori-

ster i at indsamle, kategorisere og bearbejde et sådant materiale, for sker

det, forudser AEH og AV en »unødvendigopsplitning af erindrings- og tra-

ditionsmaterialet vedr. arbejderkulturen«.Lad mig da med det samme fast-

slå, at det i mange henseender vil være mere formålstjentligtat lade den fo-
reslåede nye institution være en afdeling med sin egen indsamlingpraksis og

forskerprofil i en af de bestående - der er ingen grund til at udvide boghol-
deriet, men nok til at udvide indsamlingskapaciteten på det 3. område. For-

slaget går ikke ud på at skabe overflødigestillinger, men på at skabe mulig-
hed for et bedre grundlag for en altomfattende arbejderhistorie.

Deres overvejelser virker ikke helt logiske, og er mere udtryk for et mo-

nopol-tænkende og en for snæver opfattelse. For ligesom det kan være ind-

lysende at ansætte historikere påABA og etnologer påArbejdermuseet, må
der selvfølgeligen tredie kategori af fagfolk til for at indsamle, kategorisere
og forske i et mundtligt traderet materiale.

Symptomatisk er det, at de kalder dette materiale for »oral history«,når
sagen er den, at et mundtligt traderet materiale kan anvendes på andre må-
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der end til at illustrere en historisk problemstilling. Det drejer sig mere af-

gørende om historier, der fortælles og anvendes til at tolke historien gen-

nem historierne. Der kan med andre ord være tale om et bestemt fortælle-

repertoire som f.eks. livsløbsfortællinger eller hverdagsfortællinger.Ind til

benet af arbejderkulturer kommer man først rigtig ved et studium af erfa-

ringer, traderinger og overleveringer i et sådant materiale, når det gælder
viden og forestillingsverden eller inden for skik og brug.

Jeg mener, at ABA og Arbejdermuseet har en central funktion i beskri-

velsen, analysen og formidlingen af arbejdernes og arbejderbevægelsens
kulturhistorie i bredeste forstand. Og jeg synes, at det er helt fint, at man på
de to institutioner også er begyndt at beskæftige sig med erindringsmateria-
le.

Lad dem fortsætte med det og lad os samtidig også oprette »Samlingen
for arbejderminder, -traditioner og -kultur«, fordi en sådan institution vil

noget andet og mere, end hvad AEH og AV forestiller sig.
Hos dem er arbejdererindringer som sådan ikke i centrum af deres un-

dersøgelser.De skal kun illustrere bestemte problemstillinger, som det bl.a.

fremgår af deres indlæg vedr. bryggeriarbejdernes erfaringer med ændret

teknologi, rækkehuskvarter i Rødovre og udstillingen om havnearbejde.
Den ændrede teknologi er problemstillingen i det første eksempel, i det

A andet er den materielle kultur i centrum - hvad kan genstande fortælle om

mennesket -

og det illustreres bl.a. gennem erindringer, og i det tredie ek-

sempel er havnearbejdet og dermed igen den materielle kultur omkring
havnearbejdet i tidligere tid problemstillingen. Hertil kommer, at man, når

erindringer indsamles ud fra bestemte 0g snævert afgrænsedeområder,kan kom-

me i fare for kun at være interesseret i erindringer, som passer ind i forskerens
problemstilling, og udelukker alt andet.

Men det gør man ikke, når det er »Samlingen for arbejderminder, -tradi-

tioner og -kultur«, der rykker ud og tilvejebringer erindringsmateriale m.v.

Vi tager nemlig det hele med gennem åbne interviews, og kategoriseret bli-

ver det først endeligt, efter at det er indsamlet. Og det gør vi, fordi man her

sætter folks egen viden i centrum, dvs. for arbejdernes egen skyld og ikke
ud fra forskernes mere eller mindre tilfældige opdelinger og afgrænsninger.

Problemstillingen for »Samlingen for arbejderminder, -traditioner og
-kultur« er folks egen viden, og andre ting som de nævnte eksempler kan il-

lustrere denne problemstilling. Hos AEH og AV er det omvendte tilfældet

med fokus på viden om arbejderne og -bevægelsen og ikke arbejdernes
egen Viden, noget som også er tilfældet i undersøgelser af episoder fra ar-

bejderbevægelsenshistorie.

Den samme problematik på en anden måde kommer frem i diskussionen

om arbejderkultur, hvor arbejderbevægelsens kulturbestræbelser ensidigt
fra sin start har været koncentreret om at udbrede en kultur for arbejderne
og ikke arbejdernes egen kultur.

Hertil kommer så den kendsgerning -foruden den grundlæggendeuenig-
hed og den større bredde - at ABA og Arbejdermuseet næppe har kapaci-
tet til virkelig at tilvejebringe et omfattende materiale og indsamle det år for

43



år. For så vigtigt er erindringsmaterialet, at det fortjener at blive indsamlet i
en størrelsesorden påmange tusinde erindringer til at begynde med.

Beskedent op til i dag er ABAs og Arbejdermuseets selvstændigtindsam-

lede erindringsmateriale; så hvis nogen splitter erindringsindsamlingen,må
det være disse to institutioner, hvis de forestiller sig at skulle opretholde et

monopol i den henseende og vil forhindre oprettelsen af en landsdækkende

institution med et samarbejde ud over landet, således som der er redeort
for i AH 38.

Konkret bliver jeg kritiseret for ikke at inddrage »kontekst-oplysninger«
nok i f.eks. indsamling af øgenavne. Det må jeg dog afvise, og jeg forstår slet

ikke, at AV som etnolog kan være medunderskriver af en sådan kritik, når
hun som censor ved faget folkloristik ved Københavns Universitet burde vi-

de, at sådan arbejder folklorister ikke i dag. Af og til får man den fornem-

melse, når etnologer og andre vil lege historikere, at arbejderen som subjekt
fortrængesog i stedet for bliver opfattet som et objekt, godt klistret til med

lige så mange relevante som ikke-relevante »kontekst-oplysninger«,så men-

nesket forsvinder. Der er såmænd ikke noget suspekt eller kuriøst i at ind-
samle øgenavne og gode historier uden de mange sekundære kilder.

Mit forslag om at skelne mellem en lineær og cyklisk tankegang hos ar-

bejderne og f.eks. forsøge at kategorisere et erindringsmateriale som skil-

dringer og historier af noget ikke-tilbagevendende (livsforløb)og det tilba-

gevendende (dagligliv, arbejdsliv) finder heller ikke nåde hos mine to kriti-
kere. Det kan undre, når AV i anden sammenhæng netop har peget på den-
ne sondring for at forklare forskellen mellem en historikers tilgangsvinkel,
og hvad en etnolog/folklorist er optaget af at analysere. Iagttagelser viser
bl.a. at mænd, og især dem, som har gjort karriere inden for arbejderbevæ-
gelsen, tænker udpræget lineært, fra år til år i et historisk og kronologisk
forløb, medens kvinderne kan være mere præget af cykliske tankegange for-

ankret i den nære hverdag. Om denne sondring holder vil sikkert først en-

deligt vise sig, når et virkeligt omfattende erindringsmateriale er tilvejebragt
og gennemgået.

ABA, Arbejdermuseet (ABM) og Samlingen for Arbejderminder, -Tradi-

tioner og -Kultur (SATK) kan tilsammen og i et samarbejde beskrive og

analysere arbejderkulturer, som de kommer frem og praktiseres i organisa-
tionssammenhænge(arbejderbevægelsen), i hverdagen og udfra hvad den

materielle kultur kan fortælle samt gennem arbejdernes egen opfattelse. Ind-

fange og anskueliggørearbejdervirkeligheden er ikke muligt for den enkelte in-

stitution alene, men sammen var det muligt at komme tættere på den.

ABA som stedet, hvor forskere mødtes for at studere arbejderbevægel-
sens historie, fik sit store gennembrud i 1970'erne. Arbejdermuseet kom til i

1980'erne, og det kunne være at 1990”erne blev det årti, hvor der blev sat fo-
kus på det mundtligt traderede materiale tilvejebragt især af »Samlingenfor

arbejderminder, -traditioner og -kultur«.

Det kræver ressourcer og ny arbejdskraft, men mon ikke arbejderbevæ-
gelsen kender sin besøgelsestid,som den gjorde, da Arbejdermuseet i Kø-
benhavn blev en realitet? Hvor gemmer nutidens Max Harvøe sig?
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Gerd Callesen

Nye veje for arbejderhistorien
Den efterfølgende tekst er et omarbejdet indlæg til en intern diskussion i

SFAH om arbejdet fremover. »Arbejderhistorie«stiller den hermed til dis-

kussion og håber på tilkendegivelser i en eller anden form, så arbejdet kan

tilrettelægges endnu bedre fremover.

Jens Engberg fremførte i sin tale til SFAHs jubilæum, at SFAH skulle satse

på en alternativ historieskrivning og ikke på en nicheproduktion, der kunne

sidestilles med forskning i fajance og lerarbejder etc.1

Nu er vores emne under alle omstændigheder et alternativ; at se histori-

en fra arbejdernes synspunkt eller snarere: at beskrive og analysere histori-

en med arbejderne og deres organisationer i centrum er et alternativ til den

almene historieskrivning. Det kan dog sikkert gøres bedre, og især kunne

det udvikles til at se de sidste 150 års historie med arbejderne som omdrej-
ningspunkt. Det er krævet før, at vi skal samskrive arbejdernes historie med

deres modparts historie, men når Jens Engberg alligevel opstiller det som et

krav til os - ham selv inklusive må man formode - så kan kravet jo ikke væ-

re opfyldt. Det er i hvert fald en fare, hvis vi virkelig, som han siger, lader os

reducere til en nicheproduktion, og dermed ikke virkelig gavner nogen. Det

er i hvert fald tydeligt, at 20 års arbejde i SFAH ikke er slået igennem i den

almene historieskrivning endnu. Det er der flere grunde til, den væsentlige
er nok med Engberg: »Før de politiske holdninger ændres, ændres heller

ikke det almindelige historiesyn - men en forudsætning for en ændring af

de politiske holdninger er samtidig en ændring af det almindelige historie-

syn«2.
Forudsat at dette er rigtigt, og det kan selvfølgelig diskuteres, er det en

oplagt mulighed at ændre vores udgivelsespolitik i de to periodika og i

skriftserien. Målet må være, at vi igen kommer i forgrunden af den histori-

ske interesse med vores emne, selv om den socialistiske bevægelse for tiden

ikke er den dominerende politiske kultur, som den tilsyneladende var det i

1970,erne. Men det, at SFAH ikke er del af en dominerende strømning,ad-

skiller os egentlig ikke fra andre historiske retninger.
Det lige skitserede udgangspunkt kræver større løsninger,end de kan fo-

reslås her, men dette er et oplæg til en diskussion, som måske kan føre vi-

dere end til en omvurdering af Arbejderhistorie. Vi kan forsøge at styrke
diskussionssiden af tidsskriftet meget mere. Udbygge det, vi allerede er be-

dt på med bl.a. at trykke oplæggene fra jubilæumsseminaret.I og med at

bogen nu ud over emnet har frie sider til flere andre artikler, og AH altså

ikke mere skal stå åben for alt, kan vi måske satse mere på dette.
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Det kunne betyde konferencerapporter i form af trykte oplæg, evt. med

en omtale af andre oplæg eller emnet for konferencen. Det kan være sam-

leanmeldelser af en gruppe bøger, f.eks. er der i den senere tid udkommet
flere nye fagforbunds-, fagforeningshistorier, som kunne anmeldes/diskute-
res sammen, fordi de bearbejder emnet på en ny måde. Evt. kunne de slås
sammen med ældre jubilæumsskrifter, som allerede har været anmeldt, til
en hel artikel om faglige jubilæumsskrifter og deres udvikling. Det kunne
være en mulighed at lave rundbordsdiskussioner om f.eks. historieundervis-

ningen i gymnasiet (og evt. folkeskolen i en anden omgang) og den alterna-
tive historieskrivning. Der kunne vel stilles 20 sider til rådighedfor en sådan

diskussion.

Andre diskussioner kunne dreje sig om illustrationers brug i formidlin-

gen, dvs. om illustrationer bare er en udvidelse af teksten, eller om de kan

bruges til at give et andet og formentlig bedre indblik i en artikels emne?

Altså en diskussion af illustrationer og deres funktion. Man kunne Videre
diskutere kendte kilder og en ny brug af dem.

Man kunne i højere grad bruge udenlandske artilder, feks. Marcel van

der Lindens artikel i Storia Socialismo om II. Internationale i historien, til
at nyvurdere historien. Man kunne tage emner op som ,fra kvindehistorie til

kønshistorie” - hvis det anses for et relevant emne, hvad det for øvrigt bliver
ved ITH,s konference i Linz i 1992. Sådanne oplæg kunne diskuteres i sam-

me nummer af andre 'forfatterel Det kunne være relevant at genoptage
gamle informationsopgaver som tidsskriftorienteringen fra Årbogen.
Formålet skulle være, at AH bliver et relevant diskussionstidsskrift også

for folk uden for medlemskredsen. Vi har den fordel over for andre fagtids-
skrifter med 'specialemnerä at vi ikke alene er et tidsskrift for historikere,
men allerede har en tværfagligmedarbejdergruppe, dvs. vi har en relativ

god mulighed for at komme ud til flere kredse og influere en diskussion om

alternativ videnskab.

AH kan selvfølgeligbegynde en sådan udvikling selv, men det vil være en

fordel, hvis SFAH kan udvikle noget sådant på flere/alle områder eller også
afvise det, fordi vi allerede opfylder de formål, vi skal og vil. Det er også
muligt, at vi, selv om vi ønsker det, ikke har kræfter til at klare det, at der

ikke er basis eller behov for en sådan omstilling. Det forsøg, der tidligere er

gjort med at omstille AH har jo ikke haft nogen mærkbar positiv effekt; det

har måske fået den ene eller anden til at fortsætte sit medlemsskab, men vi

har ikke noget grundlag for at formode det. Vi har f.eks. ikke fået begejstre-
de tilbagemeldinger fra gymnasielærere,som nu bruger artikler fra AH i

undervisningen, og kun få, at artiklerne heller ikke kan bruges i den form.

En ændring af AH i den skitserede retning kræver et større arbejde af re-

daktionen, selv om opgaver som rundbordsdiskussioner osv. nødvendigvis
må uddelegeres. Men hvis opbakningen og ønsket om ændringen findes,
kan det lade sig gøre.

Det vil ikke være første gang, at ændringer blev gennemført,og succesen

med Årbogen,dvs. salget af flere hundrede ekstra eksemplarer udover med-

lemsgruppen, er en tilskyndelse til at gøre forsøget.Enkelte bind af skriftse-
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rien har ogsåværet en salgsmæssigsucces; det skal dog ikke betyde at salget
alene skal afgøre, hvad vi vil udgive - flere af de bedste udgivelser har ikke

solgt godt, men kunne ikke undværes ivores arbejde.

Noter

1. Jens Engberg: Organisations- og politisk historieskrivning i 1990*erne, i: Arbejderhistorie
37, 523-28.

2. A.a. s. 25.
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Lars U. Thomsen

Breve fra en brydningstid

Dansk kapitalisme rystes af en af de værste kriser i efterkrigstiden. Det stil-

ler arbejderbevægelsen over for nogle alvorlige problemer. Skal man fort-

sætte med samarbejdslinjen over for de borgerlige? Kan man samarbejde
med nogle af midterpartierne? Eller er der brug for at tænke i helt nye ba-

ner?

Her kan det være nyttigt at se på arbejderbevægelsenshistoriske erfarin-

ger. Hvordan tacklede bevægelsen problemerne i lignende situationer? I

slutningen af forrige århundrede stod den unge arbejderbevægelseover for

nogle af de samme spørgsmål,og fremtrædende medlemmer af Socialde-

mokratiet søgte råd hos Engels i London.

»London den 8. aug. 1888

Kære hr. Engels,
Efter at have været hos Dem sidst, skrev jeg til »vores« Petersen...«

Sådan indledte Gerson Trier et af sine breve til Friedrich Engels under et

ophold i London. Det var et af de første breve i en årelangkorrespondence,
som er central i arbejderbevægelsenshistorie.

Gerd Callesen har samlet brevene i Årbogfor arbejderbevægelsenshistorie

3 og tegner i en indledning et rids af situationen mellem Højenei arbejderbevæ-

gelsen i 1880,erne. Samlingen rummer 12 breve fra Trier til Engels, 3 breve fra

N.L. Petersen til Engels og 2 breve fra Engelstil Trier 0g Petersen.

Yderligere to breve fra Engels er fundet og trykt i MFAH 4 og 11. Endelig
har H.N. Lahme fundet et fragment af et brev fra Engels til Trier, sandsyn-

ligvis af 10. juni 1889, og udgivet det i »Marx i Danmark«. Fragmentet er op-

rindeligt trykt i »Arbejderen«i juni 1889. Ialt er der tale om 20 breve.

Fragmentet gør, at flere ting bliver forståelige,idet Trier i sit brev fra 26.

maj direkte hentyder til en debat mellem A.C. Meyer 0g Engels i »Arbejde-
ren«. I svaret til Meyer skriver Engels bl.a.:

»Marx og jeg var aldeles ikke imod foreningen af de to tyske arbejderfrak-
tioner, men vi var ganske imod den hast og overilelse, hvormed nogle af

eisenacherne behandlede sagen, og som for enhver pris øjeblikkeligville

bringe enigheden til veje.«

Med andre ord, Engels var ikke modstander af enhed mellem fraktionerne,
men det afgørende var det grundlag, som enheden blev skabt på. Problem-

stillingen var særlig aktuel, fordi der skulle afholdes to kongresser i Paris i
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sommeren 1889. Det lykkedes De revolutionære i Danmark med Trier og

Petersen i spidsen at få vedtaget en beslutning, som betød dansk repræsen-

tation på den marxistiske kongres.
Kongressen åbnede den 14. juli og fik et vellykket forløb med deltagelse

af mange arbejderorganisationer fra mange lande. Den vigtigste beslutning
var vedtagelsen af en international 1.-maj-demonstration.

Det fremgårmed større og større klarhed, at debatten i det danske Soci-

aldemokrati er det prisme, hvori hele den internationale diskussion om da-

tidens revlutionære taktik samles. Diskussionen er udtryk for de to hoved-

strømninger, den revolutionære og den reformistiske, som altid har domine-

ret i arbejderbevægelsen.Det drejede sig om, hvorvidt bevægelsen skulle

følge den videnskabelige socialisme, marxismen, eller de retninger, som øn-

skede en tilpasning til borgerlig ideologi. Deraf følger også korresponden-
cens betydning.

Med sin placering som nabo til de socialdemokratiske partier i Tyskland,
Norge og Sverige, kunne det danske spille en vigtig rolle i formidlingen af

Engels”standpunkt. Hovedemnerne i datidens diskussion var:

1. Hvor langt skal de revolutionære gå i enhedsbestræbelserne med den

reformistiske del af bevægelsen?
2. Skal man samarbejde med hel- eller halvborgerlige partier?
3. Hvilken taktik medfører et sådant samarbejde?

Korrespondencen trækker nogle principielle linjer op for et samarbejde
med andre politiske partier. Højdepunktet i de hidtil kendte breve er En-

gels, brev til Trier 18. dec. 1889. I dette brev præciserer Engels betingelserne
for et samarbejde mellem Socialdemokratiet og radikale borgerlige partier,
feks. Venstre. Engels går ind for et samarbejde med andre partier, men kun på
bestemte betingelser og forudsat at partiets klassekarakter ikke lider skade:

»... en sådan politik kræver indsigt og karakter, men en hvilken anden gør
ikke det? Den udsætter os for korruptionens fare, siger anarkisternes og
vores ven Morris. Ja, hvis arbejderklassen er en samling tåber, svæklinge
og pjalte, der uden videre lader sig købe, så er det bedst vi pakker sammen

med det samme. Så har proletariatet og vi alle ikke noget at gøre på den

politiske skueplads.«

Det fremgåraf årbogen,at brevet har international betydning, det blev of-

fentliggjort første gang på russisk i 1932. Ib Nørlund har i »Det knager i

samfundets fuger og bånd« kommenteret debatten mellem Trier og Engels.
Han fremhæver her den klassemæssige vurderings betydning og konklude-

rer, at Socialdemokratiet burde have orienteret sig efter et forbund mellem

arbejdere 0g husmænd, som kernen i en demokratisk bevægelse.Engels, af-

sluttende ord i brevet er tankevækkende:

»Arbejderbevægelsenhviler på den skarpeste kritik af det bestående sam-

fund, kritik er dens livselement, hvorledes skal vi selv unddrage os kritik-

ken og forbyde diskussion?«
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Også Engels”brev til Nikolaj Petersen af 3. maj 1892 er værd at fremhæve.

Heri sender han en hilsen til N. Petersen, som er fængslet på grund af agita-
tion for arbejderbevægelsen.Med nogle enkle ord får Engels sagt det, som

er væsentligt,at fængslingen er udtryk for reaktionens voksende frygt for

socialismen og fortsætter:

»Majfestener løbet godt af. Jeg ville ønske, de havde kunnet se de 600 000

mennesker, der i forgårs var i Hyde Park. Med hvert år bliver denne store

majrevy mere imponerende ...«

Hvad kan man lære af korrespondencen mellem Engels og de danske sociali-

ster? Den vigtigste lære, jeg synes, man kan drage, er, at der ikke kan konstrue-
res færdige skabeloner eller skemaer for revolutionær taktik Den må tilpasses
forholdene, dvs. en analyse af de økonomiske og klassemæssigeforhold. Den

videnskabelige metode viser sin overlegenhed ved at give en sammenhængende
vurdering af styrkeforholdet og mulighederne for forandring.

Der findes til en vis grad en parallelitet mellem begivenhederne dengang
og i 1980gerne. Kapitalismen oplevede dengang en længere højkonjunktur,
og som i vores tid giver det anledning til allehånde angreb på arbejderbevæ-
gelsens principgrundlag. Engels og Trier kæmpede imod en udvanding af

idegrundlaget, det er der ogsåbrug for i dag.
Af betydning er ogsåEngels, vurdering af samarbejdsmuligheder med an-

dre partier. I forhold til 1890,erne er klassestrukturen ændret væsentligt i

dagens Danmark, men principperne for et samarbejde, som Engels formu-

lerede dem, er stadig aktuelle.

I dag bør Socialdemokratiet orientere sig efter en alliance mellem arbej-
dere, funktionærer og tjenestemænd (både i det offentlige og private), samt

det arbejdende landbrug og fiskeri. En samlet optræden med et fælles mini-

mumsprogram vil have langt større rækkevidde end idelige bogstavkombi-
nationer.

Også spørgsmåletom førerskabet i den demokratiske bevægelse spillede
en vigtig rolle i datidens diskussioner. Det er i den forbindelse, man skal se

parolen om »Arbejderklassensfrigørelse er klassens eget værk!«. Arbejder-
bevægelsen må i kraft af sin organisation og dynamik vinde lederskabet i

den demokratiske bevægelse. Gennem en smidig og klog alliancepolitik må
den vinde sig forbundsfæller fra andre lag, som søger nye veje under den

skærpede økonomiske krise i Danmark.

SFAH burde overveje, om ikke en genudgivelse af den samlede korre-

spondence er rimelig på baggrund af det ovenfor anførte, men også i be-

tragtning af det omfattende materiale, der allerede er udgivet om 1870,erne.

Korrespondencen er en af de centrale kilder til forståelse af 1880'ernes og
1890'ernes danske arbejderbevægelse, og den vil forbedre diskussionerne

om bevægelsens historie væsentligt.
I international sammenhængvil en samlet udgivelse ogsåvære af stor in-

teresse i forbindelse med den nye MEGA's udgivelse og i den kortlægning,
der i denne sammenhæng foregår af datidens omfattende korrespondence,
som Marx og Engels førte med mange.
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SAMLEANMELDELSER

Keld Dalsgaard Larsen

Biografier og erindringer - tre anmeldelser

Arthur Hellsten; Den røde by ved Vesterhavet. Arthur Hellstens erindringer (ca.1900-
1960), ved Søren Federspiel - Esbjerg ByhistoriskeArkiv SlmfirækkeB nr:7 - Esbjerg
1992, 88 s., 98,- kr., ISBN 87-89085-30-2.

Peter Ravn: Erindringer Kolding Stadsarkiv, Kolding 1991, 88 s., 60,- kr., ISBN 87-

88966-09-7.
I

Birger Mikkelsen: Kong Peder: En biografi af Peder Christensen, borgmester i Helsingør
1919-1946. Nordisk Forlag,Helsingør/FörlagetNordjem, Helsingborg,Helsingør1991, 264

s., 236, -/286,- kr, ISBN 87-88245-34-9.

Biografier og erindringsbøgerer et af tidens kendetegn. Nutidens menneske vil ger-
ne læse om et andet menneskes liv og virke. Det kan der være mange årsagertil.
Blandt andet bliver historien umiddelbar livsnær og overskuelig med det nære ud-

gangspunkt, dertil kommer nysgerrigheden, behovet for at »spejle«sig i andres liv

(skæbner), problemerne er menneskelige (og ikke abstrakte og uoverskuelige som

f.eks. »samfundets« problemer) osv. osv. Biografier og erindringsbøgerhar altid væ-

ret der, og tidligere har de også virket som »opbyggelseslæsning«:man kunne lære

af hovedpersonen, forsøge at efterligne hovedpersonen mm. Dette aspekt er dog
kraftigt nedtonet i tidens biografier og erindringslitteratur. Endelig er der også en

tendens til, at hver mand (og i mindre omfang hver kvinde) har sin egen historie og
derved også sin egen bogudgivelse. Hovedpersonerne til især erindringsbøgerneer

således i dag langt fra kun fra samfundets sociale top.
Jeg læser gerne biografier og erindringsbøger.Bøgerne kan give et livsnært og

meget nuanceret billede af det liv, som er levet. De kan ogsågive nye tilgangsvinkler
til samfundshistorien, de kan give bedre forståelse for aktørernes gøren og laden

osv. Men det er vigtigt, at der også sættes nogle krav til disse »personlige«bøger,
når de udgives til en større offentlighed. Jeg lægger blandt andet vægt på: der skal

faktisk fortælles en historie, fortælleren skal have noget på hjertet, de nære opteg-
nelser skal kunne sige læseren (offentligheden) noget, beretningen skal (kunne)
sættes ind i en større sammenhæng af almen karakter, der skal gerne fortælles no-

get nyt, det må gerne være underholdende, og det må give anledning til reflektion

over egen situation ogjeller til betragtninger over historie (samfund) i al almindelig-
hed. De tre bøger, der her skal anmeldes, er meget forskellige i snart sagt alle hen-

seender. Biografier og erindringsbøgerer således slet ikke nogen entydig eller ens

genre. Jeg har derfor valgt at anmelde dem hver for sig og dertil knytte nogle alme-
ne kommentarer til genren biografier og erindringslitteratur.

Arthur Hellstens erindringer med titlen »Den røde by ved Vesterhavet« er en flot

udstyret bog med stift bind, mange fotografier, navneregister og sagregister, et fyl-
digt forord af Jørgen Dieckmann Rasmussen og en lang introduktion af Søren Fe-

derspiel. Selve erindringerne indeholder emner som barndomshjemmet, læretiden,
arbejde i København i 1920lerne, arbejde og især arbejdsløshed i Esbjerg i mellem-

krigstiden, tilværelsen som selvstændig'mester fra 1936, besættelsestiden herunder

opholdet i Frøslevlejren og sluttelig lidt om livet efter 1945 herunder bruddet i 1958

mellem DKP og Aksel Larsen og dannelsen af SF.

Arthur Hellsten er ud af en stor smedefamilie, som var tilknyttet arbejderbevæ-
gelsens venstrefløj. Selv var Arthur Hellsten aktiv kommunist og partirnedlem i

DKP fra 1923 til sin død i 1990. Arthur Hellsten er ingen gudsbenåetskribent, og det
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hele virker noget udvendigt. Man får aldrig et nært billede af f.eks. smedefaget, fa-

milielivet, partiarbejdet eller arbejdet som selvstændig.Der fortælles ingen egentlig
historie. Bogen indeholder intet nyt hverken med hensyn til arbejderlivets tilskikkel-

ser, lokalhistorisk om Esbjerg eller om at være kommunist. Dertil kommer, at flere

af de mere sigende afsnit af erindringerne allerede er udgivet i Søren Federspiels
bog »Smedene i Esbjerg. En by i støbeskeen 1890-1990«. Den flotte bog med de

mange gode billeder og det fine udstyr har desværre ikke et tilsvarende indhold.

Disse erindringer kunne med fordel have været fotokopieret til den nærmeste fami-

lie med et eksemplar på det lokale arkiv.

Peter Ravn blev født i 1912 i Kolding. Faderen var arbejdsmand, og moderen tog
tilfældigt rengøringsarbejdem.m. Sønnen Peter blev ogsåarbejdsmand, siden kasse-

rer i fagforeningen, senere formand i fagforeningen, folketingskandidat og siden fol-

ketingsmedlem (1953-1962)og Koldings socialdemokratiske borgmester fra 1962 til

1977. Peter Ravn har nu skrevet sine erindringer om dette aktive liv, og Kolding
Stadsarkiv har udgivet bogen. Det er en bemærkelsesværdigafdæmpet, sober og al-

ligevel engageret bog, som er blevet resultatet af anstrengelserne.
Bogen er inddelt i to afdelinger. Første afdeling har overskriften »Kølvands-

skvulp«,hvilket hentyder til Peter Ravns opfattelse af egen indsats: han har været

med i udviklingen, plasket i vandet, men når man er ude, så går livet (det politiske)
videre med andre aktører. Peter Ravn skriver kortfattet og nærværende 0m barn-

dom og skole, om ungdommens politiske interesse, meget kort om arbejdsmandsli-
vet, om fagforeningsarbejdet, om en folketingskandidats arbejde i 1950,erne, lidt om

folketingslivet og afslutningsvis om byrådsarbejdetog borgmesterhvervet. Erindrin-

gerne er hele tiden afdæmpede, uden selvhævdelse endsige nedrakninger af andre.

Tværtimod får man et godt indtryk af en »real-politisk«socialdemokratisk tanke-

gang og virke i et lokalsamfund præget af både land og by.
Bogens anden afdeling hedder »Da Kolding blev stor«, og det er et slags parts-

indlæg om kommunesammenlægningeni 1970. Igen skrives udramatisk og sagligt og

i klar vished om, at andre kan se på begivenhederne på en anden måde. Her præ-

senteres læseren for Peter Ravns version. Kommunevalget i 1970 var vigtigt, her

skulle det socialdemokratiske flertal i Kolding by stå sin prøve, efter at de mange

landsogne var kommet ind i storkommunen. Socialdemokratiet vandt en overra-

skende kanonsejr. Årsagernetil denne sejr i Kolding kan være mange, men der er

næppe tvivl om, at borgmester Peter Ravns erfaring og troværdighedhar været helt

afgørende.
Peter Ravn skriver godt og sobert, men han er ikke kedelig af den grund. Erin-

dringerne er skrevet kortfattet- faktisk kunne denne bog have været meget længe-
re - konkret og hele tiden med lune. Læseren keder sig på intet tidspunkt. Peter

Ravn er øjensynligen venlig mand, der følger det gode råd, at hvis man ikke kan

skrive noget pænt om andre, så bør man tie. Det kan være meget sympatisk, men

den gennemførte»pænhed«i bogen er måske dens største problem.
Den nærværende bog er godt selskab, og man får et velskrevet indblik i en social-

demokratisk »real-politiker«,der er udsprunget fra arbejderklassen, og som ønsker

at virke for hele folket.

Peder Christensen (1874-1954)er en af dansk arbejderbevægelsesmest interessan-

te og bemærkelsesværdigepionerer med et stort virkefelt inden for fagbevægelse,
Socialdemokrati og kooperation. Det er derfor glædeligt, at Birger Mikkelsen har

taget opgaven op med en biografi om Peder Christensen.

Opgaven er på ingen måde let. Alene Peder Christensens virkefelt er skræmmen-

de: smedeudlært, tillidsmand på Helsingør Skibsværft i 1890ierne, lønnet tillids-
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mand i fagforeningen, formand for Arbejdernes Fællesorganisation i Helsingør,
drivkraft i den lokale kooperation først og fremmest Fællesbageriet, byrådsmedlem,

folketingsmedlem, borgmester (1919-1946),landstingsmedlem, medstifter af Det ko-

operative Fællesforbund og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd osv. osv. Et ufatteligt
livsarbejde der fortsatte lige til den sene alder af 80 år.

Bogen »Kong Peder« kan imidlertid slet ikke kaldes en egentlig biografi af hoved-

personen. Birger Mikkelsen har skrevet en art ustruktureret byhistorie omhandlen-

de den tid, hvor Peder Christensen virkede i Helsingør.Hovedkilden til denne om-

fangsrige og uoverskuelige lokalhistorie er en omfattende avisgennemgang og en

række fortrinlige fotografier. Birger Mikkelsen skriver godt, underholdende og

utroligt springende.
Bogen er kun delvis kronologisk bygget op. Man begynder med Peder Christen-

sens barndom ved Århus og slutter ved hans død i 1954. Men indimellem er der en

meget springende opbygning med et utal af oplysninger. Læseren får selvfølgeliget

ganske godt indblik i de mærkesager,der optog Peder Christensen. Der berettes om

alt fra alderdomsboliger til sportsanlæg og kunst. Men man kommer alligevel aldrig
tæt påmennesket Peder Christensen.

Birger Mikkelsen er med god grund fascineret af Peder Christensen, men bogen
er bestemt ingen skamrosning af hovedpersonen. Læseren bliver bekendtgjort med

groteske skandaler 0m kommunalt makværk i forbindelse med f.eks. et stort glas-
værk og havneanlæg.At Peder Christensen politisk slipper levende fra disse sager
er forbløffende.

Peder Christensen var engageret i det nordiske samarbejde, og bogen er ogsåud-

givet af et dansk og et svensk forlag. Den nordiske (især svenske) dimension er fyl-
digt medtaget i bogen, og det giver nogle spændende aspekter.

Hvis man særskilt er interesseret i Peder Christensens store betydning for arbej-
derkooperationen, skuffer bogen. Den er helt klart lagt lokalhistorisk an med ho-

vedvægten på Helsingørs udvikling i borgmesterperioden. Bogen er omfattende og
med et utal af oplysninger, der bringes i en svært gennemskuelig rækkefølge.Dertil

kommer, at der hverken er indholdsfortegnelse eller register i bogen. Det er en helt

utilgivelig fejl ved en bog af denne art. Helsingør har fået endnu en lokalhistorisk

bog. Vi andre har stadig en biografi om Peder Christensen til gode.
Biograñerneog erindringslitteraturen er eksploderet i de senere år, og den udvikling

vil givet fortsætte fremover. Som læser bliver man nødt til at sortere kraftigt og gøre sig
klart, hvilke bøger i denne genre, man vil læse -

og hvorfor. Et særskilt problem er, at

_ erindringsbøgerneofte knytter sig til en særligby eller lokalitet. Selv Peter Ravns gode
erindringsbog har størst - måske endog kun - interesse i Kolding og omegn.

Biografi- og erindringslitteraturen er blevet en jungle, og læseren skal være uhyre
forsigtig og omhyggelig i sit valg, hvis man vil undgåat spilde sin tid. I denne jungle
er det godt at vide, at bibliotekerne findes, og at de faktisk ogsåkan samarbejde på
tværs af kommunegrænser.Benyt endelig den mulighed.

Flemming Hemmersam

1. Maj, arbejderfester og -sangkor

Harald Troch: Rebellensonntag. Der I. Mai zwischen Politik, Arbeiterkultur und Volksjfest
in österreich (1890-1918)- Ludwig Boltzmann Institut für Geschichte der Arbeiterbewe-

gung. Materialien zur Arbeiterbewegung 58 - Europaverlag, Wien 1991, 237 s., öS 288.-,
ISBN 3-203-51132-0.
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Béla Rásky:Arbeiterfesttage.Die Fest- und Feiemkultur der sozialdemokratischen Be-

wegung in der Ersten Republik östen'eich 1918-1934 - LudwigBoltzmann Institut für Ge-

schichte der Arbeiterbewegung.Materialien zur Arbeiterbewegung59 - Europaverlag,
Wien 1992, 310 s., öS 348.-, ISBN 3-203-51165-9.

Rainer Noltenius (udg.): Illustn'erte Geschichte der Arbeiterchöre - Schn'fien des

Fritz-Hüser-Instituts für deutsche und ausländische Arbeiterliteratux Reihe 1.' Aus-

stellungskataloge zur Arbeiterkultur 8 - [Garten-Verlag, Essen 1992, 174 s., DM 36.-,
ISBN 3-88474-007-5.

Harald "Kochs dissertation »Rebellensonntag«fra 1987 (trykt 1991)er et spændende
forsøg på at få beskrevet historien om arbejdernes 1. maj i Østrig fra 1890 til 1918

tværfagligt.
Afhandlingen er delt op i 7 hovedafsnit. Det første (1-13)giver baggrunden for

denne internationale manifestations vedtagelse i Paris 1889, hvor den østrigskedele-

gation stemte for og hjemme ivrigt - med Victor Adler i spidsen - agiterede for den.

På de følgende internationale socialistiske kongresser i 1891 og 1893, hvor forslag var

fremme om at udskyde dagen til første søndagi maj, var Adler den som vannest gik
ind for at fastholde 1. maj som dagen.

Mest indgåendeog detaljeret beskrives i 2. hovedafsnit (14-60)afholdelsen af den

første arbejdernes 1. maj især i Wien, mens de følgende afsnit tager 1. maj op som

en politisk manifestation (61-108)og festform (109-141)samt forholdet mellem ar-

bejdsgivere og fagforeningerne (142-161),og hvordan den blev afholdt under første

verdenskrig (162-168).
I forbindelsen med dagens 100 års jubilæum i 1990 er der kommet en del publikatio-

ner frem om denne fests historie og afholdelse i forskellige'lande. "Boch mener, at grun-
den, til at det først nu sker i Østrig,er, at historikere tidligere har fundet dagen for kul-

turel som »Festdag«for at kunne beskæftigesig med den, og at dagen afslqækkede et-

nologer/folldorister pågrund af det politiske indhold og som »Kampdag«.
Selv mener historikeren Troch, at »netop i denne dikotomi af kamp- og festdag

ligger majdagens største fascination« (s. VII). Det kan man kun være enig med ham

i og samtidig konstatere, at mere en 3% del af hans afhandling omhandler »Kamp-
dags«-aspektet.

Den forskning om arbejdernes 1. maj, som 'Boch især henviser til er en disserta-

tion af Friedrich Giovanoli fra 1925: »Die Maifeierbewegung. Ihre wirtschaftlichen

und soziologischen Ursprünge und Wirkungen«,Dieter Fricke: »Kleine Geschichte

des 1. Mai. Die Maifeier in der deutschen und internationalen Arbeiterbewegung«
fra 1980 og forskellige artikler (1974-84) af den tyske folklorist Gottfried Korff 0m

arbejdernes 1. maj; dog er Korffs centrale artikel »Politischer ,Heiligenkulf im 19.

und 20. Jahrhundert« (Zeitschrift für Volkskunde 1975 s. 202-220) ikke nævnt, som

kunne have været med til mere at få uddybet de religiøse træk i arbejdernes 1 maj,
som Troch er inde på i hovedafsnittet »Das Maifest« (109-41).

Generelt må man sige, at Troch i sin problemformulering er meget påvirketaf

Giovanoli, hvis den ikke direkte er en kopi af den. Mere betænkeligt er det, at

Troch henviser så meget til Dieter Fn'cke, som jeg mener er ukorrekt og upræcisi
sin fremstilling, ved f.eks. ikke at fremhæve lederen af den amerikanske fagbevægel-
se, Gompers, som én af fædrene til arbejdernes 1. maj, og ikke påpeger at denne in-

ternationale manifestation også blev vedtaget efter opfordring fra Gompers på en

anden samtidig afholdt international socialistisk konference i Paris 1889. Især kan
det undre, når Troch har en litteraturhenvisning til Ernst Winkler, der netop gør op-
mærksom på Gompers i en bog fra 1961 (Jfr. endvidere Hemmersam/Thing: 1. maj
1890, s. 11-13,1990).
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Men ellers er mønstret det samme som i Danmark op til 1. maj 1890. Arrangører-
ne iværksatte en kraftig agitation for dagen, og borgerskabet blev bange. Victor Ad-

ler fængsledes i fire måneder og sattes dermed ud af spillet.
Modsat broderpartiet i Tyskland ønskede de østrigskesocialdemokrater at afhol-

de manifestationen på dagen og ikke den første søndag i maj, som socialdemokrati-

ets ledelse i Tyskland anbefalede det.

Statsmagten tog sine forholdsregler som arbejdsgiver og voldsmonopolindehaver.
Hvis arbejdere udeblev fra statslige virksomheder, ville de blive straffet, og den sam-

me holdning havde de private arbejdsgivere. Politiet var oppe på mærkerne og gen-
nem sit meddelernet fuldt vidende om, hvor langt arrangørerne var kommet, og
hvad der rørte sig i socialdemokratiske kredse i anledning af denne sag, ligesom de

østrigske ambassader i andre lande indberettede om 1. maj foranstaltninger. Bag sig
havde politiet militæret, og en konsignering udstedtes da også til sidst for at hånd-

hæve et demonstrationsforbud. Statsmagten så en overgang lidt mere afslappet på
tingene i Østrig,men da en strejke den 8. april 1890 bredte sig, ændredes opfattel-
sen, og selv kejseren orienteredes i denne anledning.

Baggrunden er for en dansker lidt besynderlig. Arbejderne ved Emma-minerne

ville fejre arbejdernes 1. maj med en kirkelig handling og havde i den anledning
samlet en del penge sammen til præsten i Polnisch-Ostrau for at få ham til at holde

en messe i det fri og bede for indførelse af 8 timers arbejdsskift i minerne. Præsten

var først imod det, men tog så imod pengene og en underskriftsliste. Han beholdt

dog ikke pengene, men overlod dem sammen med navnelisten til den lokale borg-
mester. På grundlag af denne liste arresteredes initiativtagerne. Det fik arbejderne
til at gå i strejke, og militæret blev indblandet.

Hos Ti'och gives der mange detaljer og uddrag fra referater fra f.eks. ministermø-

der, noget som ikke har været muligt at få frem i danske undersøgelser om 1. maj,
men trods enkelte episoder, afvikledes dagen forbavsende roligt, også i Wien, hvor

mange arbejdere fandt vej til det populære forlystelsessted Prater.

Alle de kendte kulturelle rekvisitter - plakater, sange, fælles resolutioner, den rø-
de nellike - indgik i festen. Den østrigske »Snart dages det brødre«, som der hedder
»Lied der Arbeit« blev sunget overalt. Der findes henvisninger til optræden af ar-

bejdersangkor.
Hvad der især gør arbejdernes 1. maj spændende at studere er, at den fandt sted

samtidig i andre lande og næsten overalt i samfundet greb ind med sit krav om ind-

førelse af 8 timers arbejdsdag og dermed anfægtede arbejdsgivernes ret til at lede

og fordele arbejdet, bl.a. ved at blive væk på dagen. Det var ikke en ligegyldig fest.

Ligeledes ved den lejlighed krævedes der i Østrig som i andre lande en bedre arbej-
derbeskyttelseslov, senere blev det til krav om valgret og til antimilitarisme op til 1.

verdenskrig. Børnene holdtes tilbage fra skolen for at kunne være med etc.

Som 1. maj arrangører tik socialdemokraterne konkurrence fra »UnabhängigeSo-

zialisten«,anarkister og kristlige sociale arbejderforeninger, der dog ikke ønskede at

tale om klassekamp. Men de største og mest omfattende 1. maj arrangementer til-

rettelagdes dog af socialdemokraterne. Om alt dette gives der mange detaljer af

Boch, også om hvordan statsmagten i Østrigop til 1918 fortsatte med at genere og

modarbejde denne fest.

Som kampdag var 1. maj vigtig for den østrigskearbejderbevægelsemed sine pro-
cessioner og mønstring af store arbejdermasser. Det satte skræk i borgerskabet og
fik endnu flere arbejdere til at organisere sig. Samtidig med at den østrigske arbej-
derbevægelse fremstod som en folkebevægelse.

1. maj udviklede sig også til at blive arbejderbevægelsensmest centrale festdag.
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Denne plads var indtil da blevet optaget af festen den 13. marts, dagen hvor helte og
0er fra opstanden i 1848, især Robert Blum, mindedes ved en procession til Wiener

Zentralfriedhof og fester om aftenen.

At 1. maj hurtig fik denne status som festdag, hængeriflg.Troch sammen med, at

dagen i forvejen i Østrig hos borgerskabet og i landlige kredse anvendtes til fester.

Borgerskabet i Wien f.eks. fejrede forårets komme ved at møde op i forlystelsesste-
det Prater; på landet afholdtes »Völkerfrühlings«dagen før (Walpurgis) ved på bål
at sende heksen til Bloksbjerg, noget som også kendes i Danmark i ældre tid; i dag
er handlingen flyttet til Sct. Hans aften. 1. maj var med andre ord ikke en ukendt

dato i Østrig.
Dagen blev nu brugt af en anden befolkningsgruppe til en fest, hvis indhold og

form var noget anderledes end de to andre første maj arrangørers, men det interes-

sante er, som ogsåTroch er inde på, at arbejdernes 1. maj tilsyneladende også er på-
virket af denne »folkekultur og borgerlige folklore«, som Korff kalder det.

Hvad der især er påfaldende,er de mange religiøse træk og en allegori eller et

billedsprog, som kan henføres til »Völkerfrühling«,ved at ilden f.eks. fjerner det on-

de, og kapitalismen bliver til en heks, eller naturen står som noget rent og godt i for-

hold til sodede fabrikker og usunde boligforhold i de store byer. Noget som også er

tilstede i A.C. Meyers 1. maj sange op til 1920 i Danmark.

Når det gælder de religiøse træk, som 'Boch kan påvisei det østrigskemateriale,
mener han, at de hænger sammen med, at arbejderledere som Victor Adler bevidst

ønskede, at arbejderne forbandt dagen med en følelsesmæssigoplevelse i stil med,
at 1. maj ikke kun skulle være en festdag men ogsåen helligdag. Det var ikke nok, at

arbejderne stemte socialistisk. De skulle også tænke socialistisk »indefra«, og det

kunne ske i en 1. maj sammenhæng.
Det kan Troch til dels have ret i, men andre iagttagelser, som er gjort af Robert

Michels (1911/1926)og Hendrik de Man (1926), viser også, at denne religiøse ten-

dens, som ikke bør forbindes med religion eller kirke, men som mere minder om

folketro/overtro og folkereligiøsitet,og som Korffi ovennævnte artikel kommer ind

på, var til stede op til 1920 i mange andre sammenhængeend 1. maj. Her kan f.eks.

nævnes helgendyrkelse af arbejderledere eller det som kom frem i den proletariske
kompensationsmytologi, som svenskeren Alf Ahlberg i 1933 sammensatte til fire sto-

re myter: 1) om proletaren som den nye verdensfrelser, 2) om massen, 3) om ver-

densrevolutionen og 4) om det socialistiske fremtidsrige.
En arbejdernes »folketro/folkereligiøsitet«stillet over for arbejderbevægelsens
»trosbekendelser«, om det så hedder socialisme eller kommunisme i en 1. maj sam-

menhæng, kommer "Boch dog ikke ind på.
Han beskriver derefter forholdet mellem arbejdsgivere og fagforeningerne, som i

Østrigog i andre lande var meget anspændt. Det gav dog ikke de østrigske fagfore-
ninger så store økonomiske tab i form af bøder for at have opfordret arbejderne til

at blive væk fra arbejdet den 1. maj, som det var tilfældet i Tyskland. Her var fag-
foreninger ved at gå fallit på grund af alle de bøder, de blev idømt som ansvarlige

organisationer. Det skyldtes iflg. Troch, at de østrigskearbejdsgivere ikke var så

landsdækkende organiseret som de tyske.
Den politiske borgfred, som også blev indgået i Østrig under 1. verdenskrig, gjor-

de majfesterne i 1915/16 ret så tandløse for så at blive radikaliseret i 1917/18 bl.a. un-

der indtryk af den russiske revolution.

Harald Troch oplyser til slut, at arbejdernes 1. maj blev ophøjet til national fridag
ved lov af 25. april 1919. Noget som endnu ikke er sket i Danmark.

I et efterskrift af Stefan Riesenfellner placeres "Hochis afhandling i et nyt forsk-
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ningsområde,som iflg. Riesenfellner ogsåvinder frem i andre lande, nemlig under-

søgelsen af de politiske bevægelsers fester i offentligheden.
Béla Ráskys dissertation hører til her. Den fortsætter, hvor Troch slap og beskri-

ver de østrigske socialdemokraters »Arbeiterfesttage« op til 1934, hvor det ikke kun

drejer sig om 1. maj, men hvor også andre typer af arbejderfester indgår.
Det er spændende læsning, og forbavsende er det, hvor meget energi, der blev

lagt for dagen for at få etableret et proletarisk eller socialistisk kalendersystem, der

ikke som i Sovjet kunne fremstå som en national kalender. Tilsvarende bestræbelser

foregik i samme periode ogsåhos socialdemokrater i Tyskland og de nordiske lande,

ligesom forsøg blev gjort hos kommunister og nazister i Østrigud fra andre præmis-
ser. Den gamle »Gud-kejser-fædrelands«-kalendervar nok ændret, men i den brede

befolkning, især uden for store industribyer som Wien, Linz, Steyr og Graz opfatte-
des den dog stadig som »kalenderen«.

En kalender har forskellige mærkedage, hvortil der hører højtideligehandlinger
og fester. De kan være religiøse,nationale, kongelige/kejserlige, politiske, ligesom
de kan knyttes til årets gang: forår, sommer, efterår og vinter samt livets: fødsel,

dåb, konfirmation, giftemålog begravelse.
Kirken indtager her en fremtrædende plads som festarrangør. Med oplæsning fra

biblen og tolkning af kristendommen af betalt arbejdskraft hele året rundt støttet af

musik, kirkesang og kalkmalerier samt ritualer i huse [kirker] placeret over hele lan-

det er det muligt at gennemføre kirkelige helligdage som f.eks. påske,pinse og jul
og koble livets fester tæt til kirken. Kirken var med når nogen skulle døbes, konfir-

meres, giftes og begraves, ligesom den er med ved årets fester som f.eks. høstfester

og den har en fremtrædende rolle på nationale og kongelige mærkedage.
Og så havde kirken eksisteret som festarrangør i århundreder, men det afskræk-

kede åbenbart ikke den socialdemokratiske bevægelse, som efter 1918 også kunne

bygge videre på et festsystem. Det var centreret om stiftelsesfester, jubilæet,minde-

dage, 1. maj og videre grundlovsfester, samt juletræsfester, og hvad der blev arran-

geret i forbindelse med arbejdersangkor af koncerter, fastelavnsfester og »teaterop-

førelser« og for det meste med bal bagefter.
Efter 1918 gik de østrigske socialdemokrater tæt på kirkens monopol som festar-

rangør. I 1919 kom kom 1. maj som fest- og hviledag sammen med republikkens
grundlæggelse den 12. november ind i den officielle kalender.

»Sonntagsfeier« kom til, dvs. at der i kirketiden søndag formiddag arrangeredes
en alternativ »gudstjeneste«,som ikke hvilede på et religiøstgrundlag. Den østrig-
ske »Fritænkerbevægelse«, som ivrigst gik ind for at afholde disse fester, gav den

teoretiske begrundelse: »Vi fejrer søndagen (soldagen) som en dag for hvile, selvbe-

stemmelse, opløftelse og glæde. Ikke som Herrens dag, men som menneskets dag«
(s.37).

Et andet angreb på kirken var at opstille et alternativ til afholdelse af den kristne

jul. Det blev til vintersolhvervsfester, inspireret af, hvad der ovenfor er kaldt fester i

forbindelse med årets gang, fra lys til mørke og fra mørke til lys. Inden for børne- og

ungdomsorganisationerne i Østrig blev det også forsøgt at »flytte«jul til 1. maj ved

at give hinanden gaver på denne dag, men den idé slog ikke an. Et andet generende
modtræk for kirken var »Die Jugendweihe«,som i Danmark blev til borgerlig kon-

firmation, hvor man nok ville fejre overgangen fra barn til voksen, men på et andet

grundlag end kirkens.

Og så var der endelig den såkaldte »Frühlingsfest«for børn, alternativ til »Fron-

leichnamsfest«, dvs. Kristi legems fest torsdag efter Trinitatis gennem højtidelige

processioner med sakramentet. Fra 1931 kom »Frühlingsfest« til at hedde »Tag des
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proletarischen Kindes«, forårets sidste fest for de socialdemokratiske børneorgani-
sationer. Borgerlig vielse og ligbrændinghører også til i mellemkrigstidens livtag
med kirken som (med)arrangøraf livets fester.

»Märzfeier« som mindedage fortsatte man med at afholde i endnu større omfang.
Det samme gjaldt 1. maj med kæmpemæssigemajoptog op på pladsen foran Wiens
Rådhus. Senere kom også de omfattende »Massefestspil«til på Wiens største sta-

dion, der bød mulighed for at udvide masseforanstaltningerne. Noget som ogsåblev

afprøvet,da den 3. internationale Arbejderolympiade afholdtes i Wien i 1931.
I sin indledning skriver Béla Rásky, at man med ordet fest normalt forbinder

»glæde,løssluppethed,fritid og mulighed for løssluppethed«,men sådan opfattedes
det iflg. Rásky ikke i en socialdemokratisk »oplysnings-og kulturpolitik«.Her for-
bandtes det med »opdragelse,oplysning, kultur, højtidelighedog endda politik«
(5.1).
Rásky er inde på, at den første opfattelse af begrebet fest af socialdemokratiske

festarrangørernæsten blev opfattet som noget suspekt, der måtte bekæmpes og er-

stattes af opdragelse og dannelse. At gå så puritansk til værks over for arbejdere,
der opfattede festerne som noget mere afslappende med tid til en øl og snak,
skræmte efter Rásky ogsåmange arbejdere væk. Efter annoncesiderne i arbejder-
pressen at dømme kunne de let gå til andre arrangementer i arbejderbevægelsens
regi, hvor der ikke forlangtes så meget af dem.

Hvad Rásky hovedsagelig beskriver i sin spændende gennemgang er de officielle
fester i den socialdemokratiske arbejderbevægelse.Ved siden af dem har der også
eksisteret de uofficielle arbejderfester til dels i fagbevægelsen,i hverdagen på ar-

bejdspladsen, i fritiden og derhjemme med naboer foruden de typer, som ovenfor er

kaldt årets og livets fester. En analyse af dem mener Rásky imidlertid må især være
en opgave for folklorister (s. 2190. I sammenhæng med Ráskys afhandling ville en

sådan forskning sikkert ogsåkunne være med til bedre at forklare, hvorfor effekten,
som Rásky selv er inde på, i disse socialdemokratiske festforsøgblev mindre og min-
dre jo tættere man kom på den klerikal-fascistiske magtovertagelse i 1934.

Selv giver han en organisatorisk og filosofisk forklaring på det ved at skelne mel-
lem tre hovedopfattelser af fester i den østrigske arbejderbevægelse.Den ene kal-
der han »Den dannede borgers fest: festen som opdragelsinstrument«,den anden
for »Den højtideligefest: festen som organisatorisk dannelsesinstrument« 0g ende-

lig som den tredie: »Festen som agitations- og propagandainstrument. Festkulturens
forfald«.

Disse tendenser er mere eller mindre til stede fra 1918-1934,men deres bedste pe-
riode ligger forskellig. Den første har sin storhedstid til 1926, medens den anden

festkultur først rigtig slår igennem fra 1926. Festen som agitations- og propagandain-
strument har vi så fra 1930 med slagordet: »Ikke fest men demonstration. Følelser er

ikke tilstrækkelige«.
Den første holdning, som også en ældre generation af arbejderledere vedkender

sig, kunne kaldes den finkulturelle indstilling, hvor man til arbejderne formidler det

ypperste inden for kunstarterne, de klassiske og de nutidige, gennem afholdelse af

koncerter, teaterforestillinger, oplæsning og udstillinger i en arbejderfestsammen-
hæng.Man lægger vægt på, at arbejderne får et forhold til kunsten og ønsker at

kulturforædle dem.

Heroverfor har vi en anden holdning, som radikalt ville bryde med den borgerlige
og klerikale kultur. Der var også tale om et generationsskifte med folk som Felix
Kanitz i Wien, der sammen med andre som Erich Ollenhauer i Tyskland og f.eks.
Julius Bomholt i Danmark, ved ungsocialisternes internationale kongresser i
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19201erne ivrigt diskuterede arbejderkultur. Den socialistiske festkultur skulle udgø-
re et alternativ til den dominerende borgerlige (s. 23).

At få arbejderne til at tænke socialistisk nås ikke alene gennem argumentation,
men især gennem følelsesmæssige oplevelser, noget som Kanitz mente, især kirken

benyttede sig af. Arbejderfester burde derfor danne rammen om en indvielse og op-

levelse af socialismen gennem anvendelse af nye kulturelle aktiviteter og rekvisitter,

som f.eks. tale- og bevægelseskor.
Den tredie holdning opfattede festen i en organisationssammenhængsom »en ny,

socialistisk festkultur, som skal orientere sig på arbejderbevægelsensrevolutionære

værdier« (s. 135).Her indgik bl.a. politisk kabaret og agitationsteater og store optog.
De unge sluttede op om »Jungfront«,og som uniformerede korps (»de blå bluser«)
blev de synlige i gaderne med bl.a. tre-pile-symbolet.

Man kan sige, som det var fremme hos Troch, at også arbejderfestdage i den

østrigske arbejderbevægelse i mellemkrigstiden var inspireret fra forskellig side.

Den borgerlige kultur kommer frem hos »finkulturisterne«, og »Den højtidelige
fest« var indirekte påvirketaf den katolske kirke, ligesom kommunisterne inspirere-
de til at opfatte fester som et agitations- og propagandainstrument.
Måske var det mangelen på et fælles koncept for disse hovedtendenser, der var

en af grundene til, at den socialdemokratiske opfattelse af arbejderfester ikke i ti-

den slog mere afgørende igennem.
Der er mange interessante detaljer hos Béla Rásky, som vi desværre ikke kan

komme ind på her. Bare det at studere arbejderbevægelsensfester kræver kendskab

til flere fag, fordi festen er en ramme om mange aktiviteter og utallige kulturelle re-

kvisitter, som kræver kendskab til arbejderteater, -musik, -kunst, -litteratur, -ñlm,

symbolstudier, optog og koreografi samt organisationshistorie etc. Hos Rásky kom-

mer vi langt omkring, og der henvises til den internationale arbejderkulturforskning.
Et af disse kulturelle indslag var arbejdersangkorene. Om de østrigske har Hel-

mut Brenner skrevet bogen: »Stimmt an das Lied...(Graz-Wien 1986)og Rainer Nol-

tenius har i 1992 udgivet: »Illustrierte Geschichte der Arbeiterchöre«, der indehol-

der en samling artikler om den tyske arbejderkorbevægelse.Den sidste bog skal vi

nærmere komme ind på her.

Det drejer sig om korte artikler af forskellige forfattere, hvor kvaliteten er svin-

gende, men det er dog muligt at stifte bekendtskab med de store linier i historien

om arbejderkorbevægelseni Tyskland (BRD/DDR).
Den første fjerdedel af bogen må nærmest karakteriseres som et udstillingskata-

log med minimal tekst og mange illustrationer. Derefter får man historien fra star-

ten i 1860,erne og op til 1933 (Dietmar Klenke/Franz Walter), hvor der også særskilt

i en artikel redegøres for de tyske arbejdersangeres forhold til de borgerlige sang-

foreninger (Gunter Mühl). I nazitiden er arbejdersangforeningerne udsat for forbud

og censur. Ruhrområdet anvendes som eksempel på dette (Karl-Heinz Kammer-

töns).
Perioden fra 1945 til i dag dækkes ind med et interview af Fritz Neuhaus, i dag

landsformand for de tyske sangforeninger. Særskilt redegøres der for korenes histo-

rie i DDR af Werner Kaden; i et andet interview med ledere af tre kor, stiftet efter

1970 i samarbejde med fagforeninger og dele af den nye politiske venstrefløj afslut-

tes den historiske beskrivelse. Dog er der tre regionalstudier af Friedhelm Brusniak,

Dorothea Kolland og Hans-Jörg Hennecke om »Die coburgischen Landliedertafeln

1861/62 zwischen bürgerlicher und Arbeitersängerbewegung«,arbejderkor i Berlin-

Neukölln fra 1882-1945 og om arbejdersangerbevægelseni Hannover-Linden.

Fritz Neuhaus skriver om arbejdersangkorenes internationale samarbejde fra
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1926 til i dag, og bogen slutter med sangrepertoiret for ni kor i Ruhrområdet fra

1898-1953, om grammofonplader og arbejderbevægelsen,en litteraturliste med sang-
bøger og -hefter og partiturer, diskografi og registre.

Sangkorenes historie i Tyskland går som sagt tilbage til 1860”erne. Under socialist-
lovene op til 1890 var de forbudte og blev forfulgt af politiet. I 1908 stiftedes et

landsforbund, »Deutscher Arbeiter-Sängerbund«(DAS), der i 1932 havde 320.000
aktive sangere tilsluttet. I 1931 var de kommunistiske sangforeninger brudt ud af
DAS og etablerede »Kampfgemeinschaftder Arbeitersänger«.

Grunden til det var bl.a. repertoiret og holdningen i DAS' ledelse til arbejdersan-
ge. Op til 1. verdenskrig var repertoiret socialistisk orienteret, men efter 1920 skete
der det, at kulturforædlingsteorienogså vandt frem i arbejdersangerkredse med et

borgerligt sangrepertoire til følge.
Efter 1945 skete der så endvidere det, at DAS fik et nyt navn, selvom initialerne

bibeholdtes, nemlig: Deutscher Allgemeiner Sängerbund e.V. Landsforbundet afpo-
litiseredes fuldstændigt og blev nu åben for alle kor.

I DDR tog udviklingen den modsatte vej. Her genoptoges arbejdertraditionen, og
et internationalt socialistisk sangrepertoire vandt frem, aktivt støttet af staten med
»Zentralhaus für Laienkunst« i Leipzig som udfarende kraft, og et arbejdersangar-
kiv under Akademie der Künste ledet af Inge Lammel, hvor der videnskabeligt for-
skedes i arbejdersangens historie og indsamledes arbejdersangmateriale fra hele
verden.

I 1970ierne dukkede så som nævnt kor op i BRD, hvis repertoire skilte sig ud fra
de kor, som er tilsluttet DAS, og som i sammenligning med DDR-korene mere uor-

todokst inddrog Folksong-interessen, genopdagede gamle arbejdersange, formidle-
de sange fra undertrykte lande og selv skrev nye. Der knyttedes også kontakter til
dele af den vesttyske fagbevægelse.

Efter omvæltningeni Østeuropaer det spændende at følge, om interessen for ar-

bejdersangen i det forhenværende DDR helt vil forsvinde, eller tilføre enten DAS

nye impulser eller gå sammen med de venstreorienterede fagforeningskor og skabe
en ny landssammenslutning.

Af egen erfaring ved jeg, at kor tilsluttet DASOM (Dansk Arbejder Sanger- og

Musikerforbund) i dag så at sige nægter at synge arbejdersange. En forklaring på
det kunne gives ved at henvise til datidens finkulturelle socialdemokratiske festar-

rangører i Wien og DAS, holdning i mellemkrigstiden, som der ovenfor er redeort
for. Hvad der synges er ligegyldigt, bare det gøres godt og arbejderne kulturforæd-
les.

Bøgerne af Harald Troch, Béla Rásky 0g Rainer Noltenius viser atter, hvor om-

fattende og spændende, men også af interesse for nutiden, en arbejderkulturhisto-
risk forskning er, og hvor meget materiale og projektformuleringer, der endnu ligger
og venter på indsamlere og forskere.

FlemmingMikkelsen
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Bernt Schiller: Samarbete eller konflüd,Arbetsmiljöfonden,Stockholm 1988, 208 s.,
ISBN 91-38-12156-5.

Birger Simonson: Arbetarmakz och näringspolitik.LO och inflytandefrågoma1961-1982,
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Bernt Schiller: »Det förödande 70-talet«. SAF och medbestämmandet 1965-1982, Arbets-

miljöfonden,Stockholm 1988, 247 s., ISBN 9138-12158-1

Sverige har en lang tradition for historisk-samfundsvidenskabelige forskningsprojek-
ter. Et af de seneste sætter fokus på det for samfundet så centrale problem om kon-

trollen med produktionen og har fået titlen: »Arbetarna, arbetsgivarna och den in-

dustriella demokratin«. Foruden de ovenfor anførte værker indgårsom delrappor-
ter Martin Peterson: »Industriell demokrati i Västeuropa«, endvidere samme forfat-

ters »On the Conditions of Studying Industrial Democracy«, samt Lennart Persson:

»TCO och medbestämmandet«. Projektets slutrapport »Samarbete eller konflikt« er

forfattet af Bernt Schiller i samarbejde med Birger Simonson og Martin Peterson.

Projektets hovedspørgsmålom arbejdernes medbestemmelse i produktionen over

for kapitalens stræben efter økonomisk rationalitet og rentabilitet er blevet omskre-

vet til en arbejdshypotese, der siger, at »kraven på industriell demokrati kan () an-

tagas vara en produkt både av generella ideologisk-politiska och ekonomisk-tekni-

ska faktorer å ena sidan och av den nationella miljön, lokalt och centralt å den an-

dra« (39). Denne antagelse søges besvaret gennem en undersøgelseaf (1) de politi-
ske og ideologiske forandringer indenfor lønmodtager- og arbejdsgiverorganisatio-
nerne vedrørende medbestemmelse og ejendomsret fra midten af 1960,erne til be-

gyndelsen af 80,erne, (2) tilblivelsen af lovgivning og aftaler vedrørende medbe-

stemmelse, foruden (3) en inddragelse af erfaringer fra andre vesteuropæiske lande,
der kan sætte de svenske erfaringer i internationalt perspektiv.

Men før der lægges op til en egentlig test af projektets gennemgåendetese, gøres
der forsøgpå at sætte 1960'erne og 70'erne ind i et længere historisk perspektiv. Ses

der bort fra den tætte sammenhæng mellem omlægning i produktionsstrukturen,
arbejdskonflikter og især de faglærte arbejderes forsvar for deres kontrol over dele

af arbejdsprocessen og det lokale arbejdsmarked før 1909 (Storstrejken), er det

umiddelbart i slutningen og efter 1. verdenskrigs afslutning, at der opstod en egent-
lig bevægelse omkring og debat om industrielt demokrati i Sverige. Anden gang der

over en bred front rejstes krav om industrielt demokrati var i årene lige efter 2. ver-

denskrig foranlediget af radikale europæiske strømningermed krav om gennemgri-
bende samfundsforandringer. Tredje og indtil videre sidste gang ideen om industri-

elt demokrati blev sat på den offentlige dagsorden indtraf i slutningen af 1960”erne

og udgør det egentlige grundlag for Arbetsmiljöfondens industriel-demokrati pro-

jekt.

De to delprojekter af Simonson og Schiller behandler hver for sig arbejderbevægel-
sens (LO) og arbejdsgivernes (SAF, Svenska Arbetsgivareföreningen) holdning til

arbejdstagernes krav om større medbestemmelse og demokrati på arbejdspladserne
under skiftende økonomiske og politiske konjunkturer. Simonsens bog om »Arbe-

tannakt och näringspolitik«analyserer hvorledes LOs målsætningerog strategier
blev til under indtryk af på den ene side et voksende pres fra medlemmerne om

øget medbestemmelse, en radikalisering af ikke mindst statstjenestemændeneorga-
niseret i TCO, og på den anden side en magtfuld men også stækket arbejdsgiverfo-
rening (SAF). Simonson gør overvejende brug af internt LO materiale til at kort-

lægge LOs skiftende holdninger og politikker men når sjældent ned blandt medlem-

merne på værksteds- og fabriksgulvet for på dette nære plan at følge hvorledes kra-

vene om demokrati, repræsentation,sikkerhed i ansættelsen, indflydelse på beslut-

ninger vedrørende arbejdsprocessen, m.v. voksede og fandt vej til forbundsledelsen.

Samme indvending kan rettes mod Schillers bind om SAF, der på baggrund af et

ligeledes omfattende organisationsinternt kildemateriale går tæt på SAFs politik-
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skabende organer og får sagt væsentlige ting om SAFs ændrede strategier, ikke

mindst hvorledes den lange samarbejdstradition på det svenske arbejdsmarked i

slutningen af 1960'erne afløstes af en stigende modsætningmellem kapital og arbej-
de på det nationale og internationale plan.
Hovedvægten i begge delrapporter og således ogsåslutrapporten ligger helt over-

vejende på organisationsniveauet. Det er interaktionen mellem de to hovedorgani-
sationer på arbejdsmarkedet LO og SAF, der bliver bestemmende for det industriel-

le demokrati med den klare tilføjelse, at opinionen og forholdet til de politiske par-
tier herunder deres parlamentariske styrkeposition gør sig stærkt gældende. En kort

kronologisk gennemgang af nogle af de vigtigste reformer illustrerer med al tydelig-
hed denne påstand.

Det såkaldte »svenske historiske kompromis«mellem arbejdsmarkedets hovedorga-
nisationer blev indledt i 1938 med Saltsjöbadaftalen.Dette fredelige samarbejde
mellem arbejde og kapital var baseret på en centralisering af fagbevægelsenforuden

en planstyn'ng der indebar en solidarisk lønpolitik,en restriktiv finans- og pengepo-
litik, en aktiv lokaliseringspolitik tillige med en velfungerende arbejdsformidling.
Det var LOs klare holdning - som den bl.a. kom til udtryk i en ny hovedaftale i 1965

- at demokratiseringen inden for næringslivetskulle foregåparallelt med en større

økonomisk effektivitet. I midten af 60'erne anså både LO og SAF striden om ar-

bejdsgivernes ledelsesret herunder retten til alene at ansætte og afskedige som væ-

rende afsluttet. Men i horisonten begyndte mindre krusninger snart at vise sig.
Den voksende private og offentlige servicesektor begyndte så småt at gøre sig
gældende. I 1966 lancerede Akademikernes Centralorganisation (SACO) en større

konflikt for at hævde akademikernes (1øn)interesser,og både på LO-kongressen i

1966 og på det socialdemokratiske partis (SAP) kongres tre år i træk 1967-69 viste

der sig en øget utilfredshed med forholdene på arbejdsmarkedet. De hastige struk-

turrationaliseringer og den tekniske udvikling indebar nedlæggelser og omflytnin-
ger, hvad der igen fremmede kravet om medbestemmelse fra de ansattes side. Men

både LO, SAP og SAF afviste ændringer og pegede i stedet på udviklingen i »före-

tagsnämnds«-aftalen.LKAB-strejken også omtalt som Kiruna-strejken i 1969/70 i

Norrland, hvori deltog omkring 5000 arbejdere blev en markant udfordring til både

LO og SAF, der begge påvirkedesstærkt af radikaliseringen på arbejdsmarkedet.
Denne polarisering mindskede hovedorganisationernes manøvredygtighed.Un-

der hensyntagen til først og fremmest de mindre virksomhedsejere frasagde SAF sig
samarbejdslinien, og i stedet henvendte LO og den nu radikaliserede tjeneste-
mandsorganisation TCO sig til den socialdemokratiske regering for at få gennem-

ført en lovgivning på styrelsesrepræsentationsområdet(1971-72).Dermed havde

man også fået markeret, at samarbejdsaftalernes tid var forbi: den politiske magt
havde grebet ind. Med lovgivningstruslen hængende over hovedet blev SAF i for-

handlinger med LO tvunget til at indgåaftaler eller se sig påtvungeten lovgivning i

sager, som gjaldt rationalisering, betalt ledighed i forbindelse med uddannelse, ar-

bejdstagerkonsulenter, bedriftssundhedstjeneste, arbejdsmiljø,tiyghed i ansættelsen
samt de faglige tillidsmænds stilling i virksomheden.

Den samlede effekt af disse reformer er vanskelig at gøre op, men som det kon-

kluderes i hovedrapporten: »Längs en bred front flyttades arbetstagarnas rättighe-
ter och inflytande fram« (85). Kronen på værket blev MBL (loven om medbestem-

melse i arbejdslivet), som vedtoges af Rigsdagen 1976 og trådte i kraft fra den 1. ja-
nuar 1977. Den indebar en forstærket forhandlingsret for faget, dvs. den faglige or-

ganisation og forhandlingspligt for arbejdsgiverne i alle vigtige spørgsmål.MBL sat-
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te dog ikke spørgsmålved arbejdsgivernes ledelsesret og endnu vigtigere, klimaet

var efter 1976 ikke længere til gunst for spørgsmålvedrørende medbestemmelse: de

økonomiske konjunkturer herunder investeringer og realløn var for nedadgående,
og i slutningen af 1976 måtte den socialdemokratiske regering se sig afløst af en bor-

gerlig regeringskoalition. Samtidig var SAF i gang med at opbygge en ny og mere of-

fensiv ideologisk-politisk profil.
Over for LOS centralisme og kollektivisme satte SAP decentralisering 0g indivi-

dualisme. De sociale og demokratiske krav skulle underordnes industriens behov

for økonomisk effektivitet og rentabilitet og i sidste instans arbejdspladser. Den bor-

gerlige offensiv blev tydelig mærkbar ikke mindst hvad ang. lønmodtagerfondene.
Disse var oprindelig tænkt som en forudsætningfor at den magtforskydning fra ka-

pital til arbejde, som tilsigtedes med den arbejdsretlige lovgivning virkelig kunne fin-

de sted. Men da lovforslaget blev vedtaget af Rigsdagen i 1983 (på et tidspunkt da

socialdemokraterne havde genvundet regeringsmagten) var indholdet blevet kraftigt
udvandet.

Ligeså gik det med Udviklingsaftalen (UVA). Den skulle gennemføre en regule-
ring af de spørgsmål,som ikke var medtaget i MBL og sørge for, at de indgik i ar-

bejdsmarkedsparternes aftaler. I de seks år det tog, før man nåede til enighed i

1982, var selve medbestemmelsesspørgsmåletblevet nedtonet til fordel for effektive,
lønsomme og konkurrencedygtige virksomheder.

At vurdere følgerne af medbestemmelsesreforrnerne hører ikke med til projekt-
formuleringen. Alligevel tages problemstillingen op: Forfatterne medgiver, at effek-

terne af MBL dels er omstridte og dels er vanskelige at bedømme. Opinionsdannel-
se og politisk indgriben betyder mere end MBL for at støtte lønmodtagerne og
mildne konsekvenserne af omstruktueringen, siges det. De faglige repræsentanter
mener, at deres indflydelse på beslutningerne i bedriften generelt er øget, samtidig
med at de grundlæggendemagtforhold er forblevet uforandret. For medarbejderne
både i den private og offentlige sektor ser medbestemmelsesreforrnerne desuden ud
til at have øget informationsgrundlaget, hvad der er af stor betydning for den enkel-
te i hverdagen. Virksomhedsejerne har som led i deres nye managementideologi
kunnet drage fordel af det højere informationsniveau og medarbejdernes højere en-

gagement, i og med at det har forbedret deres beslutningsgrundlag uden samtidig at

have antastet deres ledelsesret i praksis.

Vender vi os herefter mod projektets udgangshypotese om de ideologiske og politi-
ske faktorers betydning for medbestemmelseskravenes fremførelse og vedtagelse
over for modhypotesen, der hævder, at den daglige kamp om arbejdets tilrettelæg-
gelse - herunder utilfredsheden med arbejdsforholdene og den tekniske udvikling -

var den egentlige drivkraft bag reformerne.
I slutrapporten konkluderes det, at de »tekniske faktorers og arbejdsprocessens

objektive betydning er nødvendige,men de er ikke tilstrækkelige«(52). Afgøren-
de for reformprocessen har været dels ændringerne i klasserelationerne, de økono-
miske konjunkturer, organisationsdannelsen (interessernes institutionalisering) men

frem for alt de politiske magtforhold. Reformprocessen aooelererede og kulrninere-
de i en periode med højkonjunktur,fuld beskæftigelse og reallønsfremgang,det vil

med andre ord sige i en periode, hvor arbejderne stod stærkt og kunne sætte magt
bag deres krav. Efter 1975 vendte konjunkturerne og reforrnprocessen stagnerede. I

årene før reforrnprocessen havde arbejderklassen fået opbygget et organisatorisk
netværk, der kunne opfange og videreformidle arbejdernes utilfredshed. At denne

utilfredshed kunne omsættes til bæredygtige reformer afhang derudover af arbej-
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derbevægelsenskoalitionspartnere i dette tilfælde de ansatte i den offentlige sektor

organiseret i TCO og selvfølgeligsocialdemokraternes parlamentariske styrkeposi-
tion. De borgerlige partiers appelleren til de offentligt ansatte spillede i dette tilfæl-

de også en vis rolle. Arbejdsgiverne havde i denne situation ryggen mod vægen: de

kunne enten acceptere en aftale (kompromis) med modparten eller få en lovgivning
trukket ned over hovedet. Eller med Bernt Schillers 0rd »politikspelar roll«; en på-
stand vi igen og igen ser demonstreret på overbevisende måde i de to detaljerede
delrapporter.

Men ligemeget hvor overbevisende denne påstandunderstøttes af de empiriske
kendsgerninger, kommer man ikke uden om, at den alternative hypotese vedrøren-
de »arbejdsprocessensobjektive betydning«hverken søges operationaliseret eller

prøvet. Der lægges især i slutrapporten v.h.a. begreberne »bevidstgørelse«(medve-
tandegörande)0g »transformering«op til en mulig kobling mellem de objektive for-

hold i produktionen og den subjektin oplevede utilfredshed med arbejdsforholdene
og fremførelse af krav om ændringer (42-43). Der gøres imidlertid intet forsøg på,
at gå videre med denne årsagsforklaring.Ganske vist omtales LKAB-strejken som

et vendepunkt, der ud over arbejdsmiljøetrettede skytset mod det manglende virk-

somhedsdemokrati men også mod fagbevægelsens centralisme. Men en egentlig
analyse af de kollektive sociale processer, der, i følge hypotesen, kan have medført

en bevidstgørelseaf de ansatte foreligger overhovedet ikke. Det har imidlertid hel-

ler ikke været projektdeltagernes intentioner.

De har allerede fra starten lagt sig op ad en model, der fremhæver relationen

mellem organisation, parti og stat som det vigtigste omdrejningspunkt for magtud-
øvelse. En model der indeholder tydelige neokorporatistiske træk og understreger

magtforskydningen på det politiske plan som afgørende for karakteren af de vedtag-
ne reformer.

Rigtigheden af denne antagelse bekræftes tillige af slutrapportens komparative
landeanalyse omfattende ansatser til industrielt demokrati i Vesttyskland, Frankrig,
Italien og Storbritannien. De oplevede alle en radikalisering nedefra, men »slutsat-

sen blir att de parlamentariska majoritetsförhallandenaspelar en stor roll för med-

bestämmandet i länder, där en lagstiftning förekommer. Man kan således påstå,
att det finns ett slags politikens primat i fråga om industriell demokrati på så vis, att

den politik-ideologiska faktorn är avgörandeför att aktualisera industriel] demokra-

ti och den politisk-parlamentariskaofta bestämmer resultatet med avseende på for-

mell reglering«(179).
Forskergruppen omkring »industriel demokrati« har med disse rapporter leveret

et dygtigt og velgennemførtarbejde; og det skyldes ikke mindst den historisk-kom-

parative dimension, som giver studierne dybde og perspektiv.
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ANMELDELSER

Birgit Andersen: Farlig Ungdom. Anderumper, strutskørter og hvad der fulgte .

Skoletjenesten/Arbejdermuseet, København 1992, 39 5., kr. 45.-, ISBN 87-87902-48-6,
bestilling: Skoletjenesten, Fælledvej 12, 2200 Kbh. N., tlf. 35362244.

Det er umiddelbart en god idé, at Arbejdennuseet udgiver undervisningsmaterialer
om arbejdernes levevilkår set i et historisk perspektiv. Indtil nu handler det om

børn og unge fra arbejderklassen, formentlig ud fra den grundidé,at elever i folke-

skolen har særligt udbytte af at beskæftige sig med forhold, som angårderes egen

aldersklasse, en idé, som nok kan problematiseres.
Sidste år udgav Arbejdermuseet i samarbejde med Skoletjenesten »Børn på ar-

bejde«, skrevet af Anne-Dorte Jørgensen, og nu foreligger den næste i rækken:

»FarligUngdom« af Birgit Andersen, ligeledes i samarbejde med Skoletjenesten.
Bogen er inddelt i fire kapitler: »Uden kontrol«, »I familiens skød«, »Under op-

syn« og »Ny frihed« I de fire korte kapitler beskrives især arbejderungdommens
protestkultur i 1950”erne og 1960,erne, først mod forældrenes måde at leve på,men

efterhånden mod hele samfundet. Der er mange udmærkede og centrale iagttagel-
ser om de unges dagligliv, om læderjakkerne, om radioens, filmens og fjernsynets
betydning for de unges dannelse, om fritidsaktiviteter uden for familiens skød, om

provoer, hippier og blomsterbørn, om de unges voksende politiske bevidsthed osv.

Og når det er på sin plads, er der korte glimt tilbage til besættelsestiden eller længe-
re. Dertil kommer, at bogen er forsynet med en masse gode, daterede billeder med

korte, præcise tekster.

Ind imellem forsøger forfatteren, som vist i nogen grad baserer sin fortælling på
egne erindringer og oplevelser, at give forklaringer på de beskrevne ungdomsfæno-
mener. Det kommer hun desværre ikke altid lige godt fra. Ungdomsproblemerne
forklares tildels med den store indvandring fra land til by og de boligproblemer og
ændrede normer, det medførte. I den forbindelse hævder hun, at indflytningen
langsomt ebbede ud efter 1945 (s. 6). Det er ikke så godt, for faktisk tog den til. I

perioden fra ca. 1950 til 1972 faldt antallet af helårsarbejderei landbruget med mere

end 200.000, og en meget stor del af dem søgte ind til de større byer. Et andet sted

hævder forfatteren, at arbejdsløshedenforsvandt i løbet af 1960ierne, fordi industri-

en blev det vigtigste erhverv i Danmark (s. 36). Faktisk blev den ledige arbejdskraft
og de mange kvinder, som kom ud på arbejdsmarkedet, opsuget i den offentlige sek-

tor, som fra midten af 19507erne til 1973 voksede med mere end 200.000 ansatte. -

Det er ikke helt ligegyldigt, hvilke forklaringer på samfundsudviklingen, man serve-

rer for skoleelever.

Bogen slutter med nogle udmærkede opgaver til eleverne. Men måske var det en

idé i de kommende bøger at gøre den løbende tekst mere problemorienteret og

knap så beskrivende.

Vagn Oluf Nielsen

Arbejderbevægelsen og velfærdsstaten - den nordiske model efter 2. verdenskrig.
Oplæg fra den nordiske konference 6.- 9. maj 1991 på Energicenteret, red.: Henning
Grelle og Niels Finn Christiansen. Udgivet af SFAH, København 1992.

Konferencen satte fokus på en meget aktuel diskussion: Findes der en specifik nor-

disk udgave af velfærdsstaten - en nordisk model, og hvad kendetegner den? At

spørgsmålettages op nu er ikke tilfældigt - velfærdsstaten står for skud, og der er i

høj grad behov for en vurdering af positive og negative sider ved den nordiske mo-
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del for at kunne komme videre og imødegåangrebene på velfærdsstaten fra nykon-
servatismen og nyliberalismen, som har fået et opsving i de seneste ti år. Velfærds-
staten trænger til en fornyelse og omstilling. Derfor er det vigtigt, at også tilhænge-
re af velfærdspolitikkenforholder sig kritisk til erfaringerne og bidrager til en ny-
tænkning.

Meningen med konferencen var da også at stille nogle relevante spørgsmålaf ty-
pen: Blev de nordiske lande mere velfærdsstater end velfærdssamfund? Visnede
den klassiske solidaritet til fordel for en statslig formidlet kollektivitet, hvor solidari-
teten blev et anliggende mellem stat og borger? Er tilbageslaget i l980”erne et ud-

slag af indbyggede svagheder i systemet? Hører velfærdspolitikkensammen med
økonomisk vækst eller kan man forestille sig en omstilling/fornyelse af velfærdspoli-
tikken også i perioder præget af stagnation, som den vi befinder os i i øjeblikket?
Hvad betyder angrebene på velfærdsstaten, påvirkesden, eller kører den videre
med små justeringer?

Konferencen gav selvfølgeligikke nogle endelige svar, men der kom en række bi-

drag, hvoraf lidt over halvdelen er optrykt i denne publikation. Desværre er der ik-
ke medtaget indlæg fra debatten eller opsummeringer af debatten.

Man savner ogsånogle af indlæggene,blandt andet Erik Jørgen Hansens provo-
kerende oplæg, og indlægget fra arkitekten bag den svenske model, Gösta Rehn,
men det skyldes nok at disse foredragsholdere ikke på forhånd havde udarbejdet
skriftng oplæg.
Formålet med at afholde en konference om den nordiske model var fra arrangø-

rernes side, at følge både velfærdsstrategiensideologiske udformning og sider af
dens praktiske udførelse. De overordnede oplæg var Anne-Lise Seip: Velferdsstaten

- En Nordisk Modell?, Trond Bergh: Det norske Sosialdemokratiet og velferdspoli-
tikken etter 1945 - Gik det anderledes enn tenkt?, Lars Torpe: Ideologi og virkelig-
gørelse - om den danske velfærdsstat og Marko Auer, hvis oplæg ikke er med i den-
ne udgivelse. Paavonens oplæg er dog ogsågenerelt, idet han giver en bred fremstil-

ling af velfærdsstatens udvikling i Finland i det 20. århundrede.
Velfærdstaten var international, men den fik en særligudformning i de nordiske

lande, og den generelle opfattelse er, at der i disse lande blev større lighed. Spørgs-
målet er, om det er rigtigt. Det var derfor også en opgave for konferencen at forsø-

ge at anskue det fælles og det forskellige inden for rammerne af opfattelsen af Nor-
den som en særlig enhed. På konferencen var konklusionen, at selvom der er me-

get, der forener, så er der ogsåmeget, der skiller.

Både Seip og Bergh forsøger at indkredse, hvad der kendetegner den nordiske

model, og på hvilke punkter de nordiske velfærdsdemokratier adskilte sig fra de an-

dre vesteuropæiske landes. Seip påviseren række forskelle bla. i måden alderspen-
sionen fungerer på i de nordiske lande, hvor både Norge og Sverige ligger tættere
på det tyske forsikringsprincip end Danmark. I Danmark finansieres folkepensionen
over skatten, og der er kun en ubetydelig tillægspension,som er forsikringsfmansie-
ret. Fælles for landene er imidlertid, at velfærdsmodellen er »offentligog borgerba«
seret« i modsætningtil den kontinentale model, som er baseret på en arbejdsmarkeds-
tilknytning, og den britiske som bygger på en grunddækningfor alle suppleret med en

markedsorienteret ordning. Hvis man alene ser på om alle er omfattet, og om ordnin-

gen er organiseret i offentligt regi ligner de nordiske lande hinanden. I de nordiske lan-
de er der flere velfærdsforanstaltningeri statsligt regi end ide øvrigelande.

Bergh forsøger at indkredse, hvad der var det specifikke socialdemokratiske ele-
ment i den velfærdspolitik som Arbejderpartiet i Norge og dets søsterpartier i de

øvrige nordiske lande medvirkede til at udforme og gennemføre i 1950,erne og
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1960,erne. Han starter med at opridse forskellige teorier, men hælder selv mest til

den opfattelse der mener, at det kendetegnende ved den nordiske model er, at ar-

bejderbevægelseneller den socialdemokratiske massemobilisering er den grundlæg-

gende forudsætning for den skandinaviske variant af velfærdsstaten, velfærdsstaten

er først og fremmest bærer af efterkrigstidens nye brede politiske konsensus, en

kompromis- eller fællesskabsideologi.Det er hans påstand,at der er grund til at

lægge stor vægt på ændrings- og tilpasningselementerne i den socialdemokratiske

ideologi, at den ikke var låst til et klassebegreb knyttet til industriarbejderklassen,
men at socialdemokratiets egentligste væsen var at gøre alt til middelstand.

Lars Torpe tog udgangspunkt i den borgerlige kritik af, at velfærdsstaten har un-

dertrykt individets selvbestemmelse og i en aktuel diskussion i Danmark - Diskus-

sionen om Henning Fonsmarks bog: Historien om den danske utopi, som er et an-

greb på velfærdsstaten fra højre. Torpe mener ikke, at det er friheden, der er klemt,
men at det er solidariteten, som det kniber med. Torpe kommer med 4 påstande:1.

Velfærdsdemokratiet skabte for stor uoverensstemmelse mellem rettigheder og plig-
ter. 2. Samspillet mellem velfærdsstatens institutionelle vækst og individuelle rettig-
heder har fremmet dannelsen af nye særinteresser. 3. Velfærdsstaten har styrket in-

dividuelle ressourcer generelt - 1980”erne har skabt stigende polarisering mellem

dem, der har goder og dem, der ikke har. 4.Individualiseringen har brudt op i klas-

semæssigeværdier og normer.

Velfærdsstaten som politisk strategi for fortsat økonomisk vækst, fuld beskæfti-

gelse, øget lighed, social sikkerhed omfatter alle områder i samfundet. På konferen-

cen blev kun den overordnede diskussion om velfærdspolitikkenbehandlet, og der

var nogle få konkrete indlægbl.a. om sundhedspolitikken, hvoraf 2 er optrykt og om

arbejdsmarkedspolitikken. Uddannelsespolitikken blev kun nævnt i Erik Jørgen
Hansens indlæg. Han lægger stor vægt på, at uddannelsespolitikken ikke har skabt

lighed, men tværtimod en ny magt - kundskabsmagten som er med til at undertryk-
ke dem, der ikke har fået del i denne. Han betragter kundskabsmagten som en ka-

pital af kundskab, som en privat tilegnelse af kollektive goder.
Erik Jørgen Hansens oplæg, som ikke er optrykt, talte om 4 hovedmål for vel-

færdspolitikken - afskaffelse af fattigdom, vækst i materiel velstand, mindre ulig-
hed, overfløddiggørelse/afskaffelseaf klassekampen. De 2 første lykkedes, men de

sidste lykkedes ikke. Årsagener iflg. Hansen to utilsigtede udviklinger: kvindernes

ændrede stilling i samfundet og fremvæksten af en ny dominerende magt i samfun-

det - kundskabsmagten.
Oplæggene er af meget forskellig karakter og betydning og enkelte af dem har et

meget begrænset emne, feks. Majanders indlæg om de finske fagforeninger under

den kolde krig fra 1947-1951. Indlægget er interessant nok i sig selv, men har mindre

betydning for den overordnede diskussion af, om der er fælles træk ved de nordiske

landes udformning af en velfærdspolitik,hvad forener og hvad skiller, samt den me-

get vigtige diskussion - kan vi bruge erfaringerne til en fornyelse og et forsvar for

velfærdsstaten i 1990krne.

Axel West Pedersen beskæftiger sig i sit oplæg om norsk fagbevegelse og folke-

trygden ligesom Anne-Lise Seip med pensionssystemerne, og han læggervægt på at

Sverige, Finland og Norge etablerede omfattende offentlige tillægspensionssyste-
mer, mens Danmark kun fik en beskeden ATP-ordning. Han stiller spørgsmålet:var

etableringen af tillægspensionssystemeret resultat af fagbevægelsensfaglige og poli-
tiske styrke, eller var det en indrømmelse til borgerlige politiske kræfter. Han kon-

kluderer, at pensionsrefonnen i Norge var en reform, som i udpræget grad blev dre-

vet frem af fagbevægelsen,og han mener, at det ogsågælder i Sverige og Finland.
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Sundhedspolitikkens eller sundhedsvæsenets udvikling i henholdsvis Danmark og
Finland tages op af Ranja Aukee og Signild Vallgårda.Ranja Aukee gør rede for

sundhedspolitikkens udvikling i den finske velfærdsstat både sundhedspolitikkens
historie og opbygning. Desuden diskuterer hun begrebet helsepolitik/sundhedspoli-
tik og udviklingen i opfattelsen af, hvad det indebærer.

Signild Vallgårdatager i sin behandling af dansk sygehuspolitik udgangspunkt i

påstandenom, at sygehusvæseneter ukontrollabelt og ikke til at styre, at denne sto-

re og kostbare del af den offentlige sektor har udviklet sig autonomt. Hun mener,

på baggrund af den disputats hun har skrevet om emnet, at sygehusvæsenetsudvik-

ling istedet viser at »politikkan lykkes«,fordi de mål som fonnuleredes i stort om-

fang blev realiserede, og at der skete en kursændringefter, at målene blev omfor-

muleret. Den danske sygehusudvikling påviserhun, har i store træk været en poli-
tisk ønsket proces både hvad angårspecialiseringen, væksten og opbremsningen, og
det er også tilfældet forsåvidt angårligheden. Nedskæringer i omsorgen, og det fak-

tum at andelen af gamle er øget så voldsomt på sygehusene må imidlertid ses som

en følge af andre prioriteringer.
En analyse af velfærdsstaten fra en klasseapproach glemmer kønsdimensionen

mener både Birte Siim og Leila Sirnonen, der tager sig af det feministiske syn på
velfærdsstaten. Laila Simonen ser på den finske velfærdsstat fra en kvindesynsvin-
kel, specielt analyserer hun udviklingen i 1950,erne.

Birte Siim fokuserer på begrebet kvinders medborgerskab, der indebærer en be-

skæftigelsemed samspillet mellem kvinders hverdagsliv og kvinders sociale rettighe-
der og politiske praksis. Hendes hypotese er, at ændringerne i kvinders rettigheder i

forhold til staten har haft en positiv betydning for kvinders politiske praksis. Spørgs-
målet er imidlertid, om det har haft betydning for relationerne mellem kønnene, og
om magtforholdene er ændret. Hun kommer ikke med nogle konklusioner på dette,
men opridser nogle forskellige scenarier og opridser en mulighed af, at kvinderne

kan være dem, der påtagersig at udvikle velfærdsstaten ved at indtage rollen som

politiske og sociale innovatorer.

Bidragene fra konferencen når ikke hele spektret rundt, og de er meget forskelli-

ge i deres udgangspunkt og konklusioner. De lægger ikke op til en samlet konklu-

sion, men udgivelsen må ses som en appetitvækker til yderligere studier og yderlige-
re beskæftigelsemed dette emne, som absolut kan anbefales. Diskussionen er vigtig
ikke alene af teoretiske årsager,men ogsåfor velfærdssamfundets fremtid.

Hanne Rasmussen

Jens Engberg: Den Internationale Arbejderforening for Danmark. Aktstykker til be-

lysning af statsmagtens kamp mod den tidlige arbejderbevægelse i Danmark fra sla-

get på Fælleden i mai 1872 til førernes bortrejse til Amerika i marts 1877. Udgivet af

SFAH i samarbejde med ABA - SFAH skriftserie 28 - SFAH, København 1992, 610

s., 275.-/320.- kr., ISBN 87-87739-31-3.

Den nye kildesamling om den tidlige danske arbejderbevægelseer en imponerende
præstation både fra Jens Engbergs og fra SFAH/ABAs side. Ingen anden periode i

dansk arbejderbevægelseshistorie foreligger nu så gennemgribende dokumenteret

og anlyseret som årene 1871-1877.

Den tidlige socialistiske arbejderbevægelse i Danmark har siden 1970'erne været

genstand for intensiv forskning. Det skyldes, at forhold og problemstillinger inden

for den socialistiske bevægelse blev tydeligere markeret i l870”erne end senere, og
ikke mindst skyldes det bevægelsens interaktion med statsmagten. Konfrontations-
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linjerne mellem arbejderbevægelseog stat er sjældent blevet så klart trukket op

som i første halvdel af 1870,erne.

Pio var hovedpersonen i denne sammenhæng: Hans karismatiske personlighed og

hans radikale politiske standpunkter bidrager til at skærpe konturerne. Pio skiller

sig ud fra andre samtidige og senere arbejderledere.
Jens Engberg er en af vore bedste kendere af Pio og hans tid. Engbergs store bio-

grafi »Louis Pio og arbejderbevægelsen«fra 1979 står som afrundingen af 1970,ernes

Pio-forskning. Fremstillingen er bevidst uden et videnskabeligt apparat i form af no-

ter m.v. i den hensigt at give bogen en større udbredelse. Og det lykkedes til fulde -

et nyt oplag ville ikke være af vejen.
I 1985 supplerede Engberg sin fremstilling med en kildesamling, der dækker pe-

rioden fra august 1871 til maj 1872 - første kapitel af den tidlige socialistiske arbej-
derbevægelses historie. Den foreliggende kildesamling dækker andet kapitel i den-

ne historie. Den dokumenterer tiden fra maj 1872 til marts 1877. Kilderne belyser
statsmagtens fortsatte kamp mod arbejderbevægelsenog dens ledere: Pio, Brix og

Geleff.

Engberg har samlet kilderne i fem hovedafsnit, der markerer faserne i udviklin-

gen. Aktstykkerne fra Kriminal- og Politiretten, der befinder sig i Landsarkivet for

Sjælland mm., udgør ca. % af materialet, mens den sidste trediedel udgøres af akt-

stykkerne fra Højesteret, aktstykkerne fra benådningen,Pios og Geleffs erindringer
samt aktstykker vedrørende bortrejsen.

Materialet belyser især omstændighederne ved arrestationen af lederne natten

mellem den 4. og 5. maj 1872 før det annoncerede møde på Fælleden, den efterføl-

gende fængsling,processen ved Kriminal- og Politiretten 0g processen ved Højeste-
ret fra juli 1873 samt domsfældelsen i august samme år.

Straks efter højesteretsdommensøgte Pios familie at få ham benådet. Det mislykke-
des som bekendt. Sammen med Brix og Geleff blev han indsat i Vridsløselilles stats-

fængsel- alle tre i eneceller. Fængselsopholdettog hårdt på især Pio, og han blev alvor-

ligt syg. Fængselslægenkonkluderede i februar 1875 på sine undersøgelser:

»... at opholdet i fængslet i den første halvdel af straffetiden har øvet en

meget svækkende indflydelse både på fangens legemlige og sjælelige til-

stand, så det må anses for meget tvivlsomt, om ikke en fortsat indespær-
ring vil virke aldeles nedbrydende på hans helbredstilstand« (s. 530).

Regeringen ønskede ikke at give Pio rollen som martyr. Han, Brix og Geleff blev be-

nådet den 3. april og løsladt på kongens fødselsdag den 8. april 1875. Løsladelsen

førte endnu engang Pio frem til posten som leder af dansk arbejderbevægelse indtil

1877, da han og Geleff lod sig true og lokke til at udvandre til Amerika.

Brix var allerede blevet fængslet på ny i september 1876 og udsigten til at lide

samme skæbne skræmte de to andre. Med penge formidlet af politiet drog Pio og
Geleff til Amerika, officielt for at oprette en socialistisk koloni.

Det er dramatiske begivenheder, og kilderne er spændende læsning for de indvi-

ede og interesserede. De ikke-indviede anbefales at læse Engbergs Pio-biografi.
Forhørene over de tre ledere giver interessante indblik i deres opfattelse af arbej-
derbevægelsen.De bidrager dog ikke med ny viden. Anklagernes indlæg under pro-

cessen og dommernes overvejelser nuancerer billedet af statsmagtens holdning til

arbejderbevægelsen.Interessant er det, at sammenholde Pios og Geleffs holdninger
i retsforhørene med deres holdninger i erindringerne.

Ikke tidligere offentliggjort materiale gøres tilgængeligt i denne dokumentation i

en overskuelig form garneret med oplysende kommentarer. Det letter i høj grad an-
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vendeligheden, at noterne er anbragt i marginen på samme side som teksten. Bin-

det er forsynet med tre registre: Et navne-, et stednavne- og et sagsregister - uund-

værligehjælpemidler i en så omfattende kildesamling.
Med værket fuldender Engberg et storstilet projekt, som han påbegyndtei 1979

med Pio-biograñen.I den bebudede han et videnskabeligt supplement til biografien.
Forventningerne er blevet indfriet til fulde. Det er noget af en bedrift, underbygger
Jens Engbergs position som vor Pio-kender nummer ét og som en indsigtsfuld og
fin iagttager. Man må håbe, at den storstilede satsning bliver belønnet med tilvaren-
de gode salgstal som for kildesamlingens bind et.

Søren Federspiel

Daniel Fleming (red.): Industriell demokrati i Norden, Arkiv förlag, Lund 1990, 435

s., ISBN 91 79 24 0577.

I perioden 1986-89 har en gruppe nordiske forskere samarbejdet i et projekt om »In-

dustriell demokrati i Norden«. Den svenske historiker Bernt Schiller har været initi-

ativtager og leder af projektet, og han har samtidig ledet den svenske del under tit-
len »Arbetarna, arbetsgivarna och den industriella demokratin«, Danske deltagere
har først og fremmest været Henrik Søborgog Daniel Fleming, begge fra RUC.

Ved afslutningen på projektet har deltagerne udsendt en antologi af samme navn

som projektet. Samtidig har de besluttet at videreføre det gode og frugtbare samar-

bejde i et nyt projekt med den spændende og meget løfterige titel »Den nordiske
models fremtid«.

Det afsluttede projekt og den foreliggende delrapport, som den kaldes, har haft

som formål at foretage en sammenlignende analyse af de forskellige nordiske landes

former for (med)arbejdernes medindflydelse og at afdække de forskellige forsk-

ningstraditioner på området og forståelser af begrebet industrielt demokrati. Forsk-

ningen kan være mest koncentreret om at analysere medindflydelsen og samarbej-
det på arbejdsplads-niveau (Norge), eller den kan især focusere på arbejdsmarke-
dets organisationer og det politiske niveau (Sverige og Danmark). En sådan forskel-

lig interesse hos forskerne medfører ikke blot forskellige forskningstraditioner i de

nordiske lande, men er ogsåudtryk for forskellige politiske og faglige strategier. Og
i nærværende forskergruppe og deres antologi medfører den en vis uklarhed i ind-

kredsningen af og definitionen på industrielt demokrati: »Medindflydelsei arbejdsli-
vet på såvel virksomheds- som samfundsniveau, lovgivnings-og aftalemæssigt,regu-
lerede og ikke regulerede samarbejdsformer, både i og uden for fagets regi, centralt

og lokalt, i privat og offentlig sektor, for industriarbejdere og tjenestemænd - kort

sagt en samlebetegnelse for spørgsmålom både arbedepladsdemokrati og økono-

misk demokrati« (s. 7).
Industrielt demokrati omfatter efter denne brede definition altså både arbejds-

pladsdemokrati og økonomisk demokrati, og det kan jo være meget forståelig,for

så kan alle umiddelbart være med. Men den sammenfiltring af begreberne er efter

min mening aldeles ufrugtbar, hvis der skal opstilles nogle centrale, samlende pro-
blemstillinger i forbindelse med forskningen på dette område i de nordiske lande.

Så finder jeg Ivar Nørgaards skelnen mellem begreberne meget mere frugtbar:
»Økonomisk demokrati betyder medbestemmelse via ejendomsretten, det kan f.eks.

være gennem stats- eller kommunal ejendomsret, gennem kooperativeselskaber,
hvis formål fastsættes af samfundet eller en kollektiv gruppe. For sådanne virksom-
heder er det private proñtmotivaltså afskaffet og er erstattet af et samfundsmæssigt
eller kollektivt formål. Ved industrielt demokrati forstår jeg derimod, at de ansatte

70



har større eller mindre medbestemmelse over virksomhedens dispositioner, uanset

om ejendomsretten er privat eller kollektiv.« (Verdens Gang, sept. 1963).
Et sådant udgangspunkt ville i langt højere grad end forskergruppens kunne dan-

ne grundlaget for centrale, fælles-nordiske problemstillinger: Hvilke forskellige mid-

ler har arbejderklassen og arbejderbevægelsentaget i anvendelse for at opnå større
medbestemmelse på arbejdspladsen? Hvad kan man forstå ved medbestemmelse på
arbejdspladsen? Hvorfor er det ikke lykkedes særlig godt? Og lignende problemstil-
linger. En komparativ analyse af udviklingen i de nordiske lande vedrørende økono-

misk demokrati/industrielt demokrati/samarbejdsaftaler osv. trænger vi til, for en

dag bliver det aktuelt igen.
Dette forbehold med hensyn til et mere fælles problemorienteret udgangspunkt

for antologien betyder imidlertid ikke, at de enkelte bidrag i bogen hver for sig ikke

er interessante og læseværdige.De norske forskere Knut Venneslan, Martin Byrkje-
land og Ola Christian Rygh skriver om det norske delprojekt; Niklas Bruun, Pauli

Kettunen og Ilkka Turunen om det finske; Daniel Fleming og Henrik Søborg om

det danske og Bernt Schiller om det svenske. Endelig analyserer de islandske for-

skere Torleifur Fridriksson og Gestur Gudmundsson spændingen mellem nordisk

indflydelse og islandsk særpræg vedrørende de industrielle demokratispørgsmål.
For danske læsere vil især Henrik Søborgs artikel om ny teknologi, manage-

mentstrategi og medarbejderdemokrati i den danske banksektor og Bernt Schillers

om udviklingen i medbestemmelsen i Sverige i perioden 1965-1982 have interesse.

På hver sin måde er det blot synd, at undersøgelserne ikke er ført længere up-to-
date. Det ville nok have givet nogle nye perspektiver på udviklingen.
Må jeg til slut være så ubeskeden at tillade mig at anbefale forskergrupan at ind-

kredse og definere begrebet »den nordiske model« så grundigt og entydigt, at det

kan danne grundlag for en komparativ fælles nordisk analyse.
Vagn Oluf Nielsen

Hanne Gesang: Komintern på Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. En biblio-

grafi, Københavns Universitets Østeuropainstitut, rapporter 24, C.A. Reitzels For-

lag, København 1992, 145 s., pris kr. 80.-, ISBN87-7421-751-8.

Indenfor kommunismeforskningen har der længe været behov for bibliografier og

registranter, der kan hjælpe forskeren og studenten rundt i vildnisset af publikatio-
ner. Vilém Kahans store bibliografi, hvoraf første bind kom for et par år siden ser

ud til at kunne fylde et betydeligt hul. Hanne Gesangs bibliografi satser ikke som

Kahan på at være altomfattende. Derimod satser hun på ét for en dansk forsker el-

ler student meget nærliggende område: Hvad findes der om og af Komintern på
ABA.

Det er blevet en bibliografi på hele 787 numre. De falder i to store afdelinger: pri-
mære, dvs. udgivelser af Komintern, dens underorganisationer eller sektioner (parti-
er) og sekundære, dvs. senere bøger om Komintern, dens underorganisationer eller

sektioner. De 643 numre omfatter primære udgivelser, resten sekundære. Når man

løber ned over siderne forbløffes man over så velassorteret ABA er på området.
Man skal til Moskva, Amsterdam eller lignende store institutioner for at finde bed-

re samlinger.
Indførslerne er ordnet klart og logisk efter organisation og underinddelt efter

kronologi (feks. Komintern og kongres). I tilknytning til protokoller på flere sprog
får vi tillige pjecer eller bøger udgivet i forbindelse med den pågældendekongres el-

ler det pågældendeplenum. For at lette brugen er der henvisninger fra en kategori

71



til en anden. Ser man på Røde Faglige Internationale -vil man få henvisninger til

indførsler om dette emne, som er indført andetsteds.

Det er et godt og gedigent stykke arbejde og meget anvendeligt for os, der skal

bruge det. Man kan altid diskutere, hvad der skal med, og hvad der ikke skal med. I

afdelingen med prirnærkilderne undrer det mig f.eks. at Kominform er kommet

med. Enten måtte bibliografien vel slutte i 1943 som Komintern selv. Eller den måt-

te følge de forskellige former for organiseringer af verdenskommunismen, som op-
træder 1945-89 også.

I sekundærkilderne er spørgsmålenebetydeligt mere talrige. De gælder ikke

mindst de titler, som ikke er kommet med. ABA må da have Erik Ib Schmidts 30

aars kommunistisk politik, som stadig er en god bog. David Cautes bøger om kom-

munismen og de intellektuelle må da også stå på hylderne. Og i afsnittene om K0-

minterns sektioner er det meget svært at se hvilke kriterier, der er brugt. Tydeligvis
mangler ofte nogle af de vigtigste værker i hver kategori. Det ser ud til, at Komin-

tern skal være helt eller halvt tilstede i titlen for at værket kommer med. Men fak-

tisk vil ethvert værk om et kommunistisk parti før 1943 pr. definition også handle

om Komintern.

Generelt er den store primærafdelingmeget fuldstændig, mens den lille sekun-

dærafdeling har mange huller. Men hvis ikke sekundærafdelingen skulle blive en

meget omfattende sag skulle den enten ikke have været med eller have haft nogle
klare kriterier. Det mangler man et par ord om. Men det er kun en skønhedsplet.

Morten Thing

Rud Kjems og Niels Mortensen (red.): Et almindeligt hjem - bare større. P. Sabroes

Børnehjem i Skive 1920-1991, Skive 1991, 84 s., kr. 80, ISBN 87-983921-0-7.

Den 1. august 1991 blev der sat punktum for Sabroes Børnehjem/Sabroegårdens70-

årigevirke. Dette er den kedelige anledning til, at der er blevet skrevet en bog om

hjemmet - en bog man ikke desto mindre kan glæde sig over. Det er den første

samlede og større beretning om Sabroes Børnehjem, der med udflytningen til nye
lokaler i 1984 kom til at hedde Sabroegården.

Det er utrykt materiale såsom forhandlingsprotokoller og også interviews, opbe-
varet på Skive byhistorisk Arkiv, samt mindre artikler - ikke mindst utallige avisar-

tikler fra Skiveaviserne - der bl.a. har udort kilderne for de ialt 12 bidrag, der til-

sammen udgørberetningen om hjemmet.
Arkivar ved Skive byarkiv, Niels Mortensen, leverer - foruden beskrivelser af

hjemmets sidste år - en god og overordnet historisk fremstilling af hjemmets tilbli-

velseshistorie og af socialdemokraten Peter Sabroe, der på grund af sit ægte enga-

gement i børnenes sag kom til at lægge navn og ideer til et børnehjem,hvor børne-

ne fik en kærlig pleje, og hvor hele søskendeflokke kunne huses. De øvrigebidrag
er hovedsagelig skrevet af personer knyttet til hjemmet. Det personlige engagement
i hjemmets historie spores tydeligt i mange af artiklerne, bitterheden over lukningen
kommer også frem, men ellers er det de gode minder, der er tilbage. Tidligere »Sa-
broe-børn« kommer til orde i de forskellige forfatteres indlæg,der hver især er en-

keltberetninger om hjemmets historie. Denne beretteform giver anledning til en del

gentagelser i de enkelte fortællinger - på den anden side gør den også historierne

meget levende. Barn nummer 1, Svend Aage Hansen, der som 2-årigkom til hjem-
met den 16. maj 1920, kan stadigvæk huske, hvad måltiderne bestod af, og det er

netop også,hvad mange af de andre »Sabroe-børn« erindrer. De husker også Sa-

broes Børnehjem som et rigtig hjem og ikke en opbevaringsanstalt, hvilket jo netop
ogsåhavde været intentionerne med hjemmet.
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En vanskelig start skulle dog lige overstås først, hvor de første forstanderinder,

bestyrelsesformænd og lokalpolitikere blev involveret i diverse skandaler og injurie-
sager, der på alle måder kunne måle sig med de sager Peter Sabroe selv var indblan-

det i i sin levetid. Med Laura Øthers tiltræden som forstanderinde i 1925 begyndte
en ny og lys æra. Lokalpolitikken ophørte tillige med at indvirke på hjemmets drift,

og der faldt ro over arbejdet, da arbejderbevægelsen omtrent samtidigt overtog an-

svaret for hjemmet fra Skive byråd.
De gode minder knyttes meget stærkt til Laura Øthers person. Da hun fratræder

i 1960 huskes hjemmet stadig som »Danmarks bedste børnehjem«, men med nye
lovbestemmelser på børneforsorgsområdet,hvor kommune og amt igen får større

indflydelse på hjemmet, sniger der sig en anden omgang med børnene ind. Den bli-

ver sat i system, problemerne skal gemmes til torsdagsmøder.Den personlige kon-

takt må vige en del for den mere professionelle behandling af børnene. Navnefor-

andringen til »Sabroegården«i 1984 signalerer måske allerede udviklingens gang.
Ordet »hjem«stryges af navnet, institutionsprægetbliver tydeligere. Efter lukningen
i august 1991 blev det i februar samme år besluttet, at Sabroegården i fremtiden

skulle danne rammen om et krisecenter for familier.

Billedmaterialet i bogen er fremragende og godt sammensat, så man i virkelighe-
den af det kan aflæse hele udviklingen. Lige fra det første billede af hjemmet ved

indvielsen 29. august 1920, hvor de røde faner rager op over menneskemængden og
fortæller om arbejderbevægelsens tilknytning til hjemmet, og til billedet af Sabroe-

gården i 1991, hvis længer til dels dækkes af parkeringspladsen foran bygningen. Og-
så på anden måde understreger billederne, hvad teksten fortæller os. De udstråler

en god atmosfære, det er interesserede og frejdige børn, der kigger ind i kameraet

fra deres pladser rundt om middagsbordet. Tankerne ledes snarere hen på en bør-

nefødselsdag end på en spisesal på et børnehjem.
Blandt pædagoger landet over har hjemmet da også altid været kendt og haft et

godt ry. Det har været eftertragtet som praktiksted og arbejdsplads, men også i an-

dre faglige kredse har interessen været der for hjemmet og dets historie, hvorfor

man kun kan hilse denne samlede fremstilling velkommen.

Bogen distribueres af Sabroegården,Bjarkesvej 4, 7800 Skive, tlf. 97 52 05 22.

Karen Kræmer

Marcel van der Linden (udg.): Die Rezeption der Marxschen Theorie in den Nieder-

landen - Schriften aus dem Karl-Marx-Haus 45 - Karl-Marx-Haus, Trier 1992, 504

s., DM 65.- , ISBN 3-926132-18-3.

Siden 1983 har Karl-MarX-Haus arrangeret udstillinger i forbindelse med videnska-

belige konferencer om udgivelsen og udbredelsen af Karl Marx, og Friedrich En-

gels,værker i forskelligelande udenfor det tyske sprogområde.Materialerne fra dis-

se udstillinger og konferencer er sidenhen blevet udgivet i Karl-MarX-Haus, skriftse-

rie. De indeholder relevante tekster om »marxismens geografi« i lande som Kina,

Sovjetunionen, Italien og nu Nederlandene.

Den hollandske marxistiske skole omkring Anton Pannekoek, Herman Gorter og
Henriette Roland-Holst -

og som det vil ses i denne bogs bidrag -

mange flere har

haft en ikke uvæsentlig rolle i marxismens historie. Skolen, der også havde en lille

aflægger i Danmark, har overvejende været en teoretisk retning, i sit senere stade

især med betydning for rådskommunismen og syndikalismen. At en sådan skole op-
stod i et land, som på mange måder ligner Danmark i sin økonomiske struktur -

men som åbenbart adskiller sig fra Danmark ved den store betydning, de religiøse
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retninger har - kan sikkert forklares, men virker umiddelbart overraskende set fra

Danmark.

De religiøsebevægelsers hårde pres bevirkede bl.a., at arbejderbevægelsenikke

fik den samme betydning i arbejderklassen i Nederlandene som i Danmark (smlg.
anmeldelsen af Henny Buitings disputats »Richtingen-en partistrijd in de SDAP« i

AH 39). En anden forskel til den danske arbejderbevægelsevar partiets sociologi-
ske sammensætning.Mens der i Nederlandene var forholdsvis mange med intellek-
tuelle erhverv, var det danske parti et udpræget arbejderparti, hvor det var arbej-
derne selv, der fremmede Marx-receptionen. Det har betydet en meget forskellig
diskussion af marxismen og dens betydning - især har diskussionen åbenbart været

meget mere omfattende i de nederlandske arbejderorganisationer. Det fremgåraf

Henny Buitings (s. 150-241)og Ger Harmsens (s. 364-429) bidrag om Marx-receptio-
nen i tidsskriftet »De Nieuwe Tijd« 1896-1921 og i det nederlandske socialdemokrati

1918-1983,der iøvrigtbegge gårud over de i titlen angivne rammer.

Bert Altena, Homme Wedman, Hans Manfred Bock og Gottfried Mergner (de to

sidstnævnte kommer fra tyske universiteter, alle andre er nederlændinge)analyse-
rer hhv. F. Domela Nieuwenhuis (s. 47-83), Christian Cornelissen (s. 84-105),Anton

Pannekoek (s.106-123)og Herman Gorter (s. 124-149).Nieuwenhuis og Cornelissen

var de første popularisatorer af marxismen i Nederlandene (Nieuwenhuis' »Kapitalog

Arbejde«udkom ogsåpå dansk i store oplag), men blev senere kritiske modstandere af

Marx og fremtrædende anarkister hhv. syndikalister. Pannekoek og Gorter blev stående

i den marxistiske-revolutionære tradition, og var allerede tidligt fremme med en kritik

af leninismen, de brød med Komintern omkring 1920. Det er dog ikke dette, der er

det centrale for bidragene her, men for Pannekoeks vedkommende hans forsøg på
at integrere Dietzgen i marxismen og for Gorters vedkommende hans digtning.

Frank Kalshoven beskriver (s. 315-363) bl.a. J. Saks, og Sam de Wolffs bidrag til

den marxistiske økonomi, især diskussionen af værditeorien (dette bidrag og det om

Cornelissen er på engelsk), mens Marcel van der Linden (s. 9-46) diskuterer neder-

landske marxisters interpretation af den hollandske historie på baggrund af Marx,

og Engels' vurderinger. Det sidste emne diskuteres eksplicit af Piet Lourens og Jan

Lucassen (s. 430-454). Bogen afsluttes med publikationen af 10 breve til Kar] og Jen-

ny Marx ved Jan Gielkens (s. 455-473) og sammes bibliografr over de på hollandsk

udkomne bøger og brochurer af Marx og Engels (s. 474-484); bibliografien omfatter

91 numre, det første, Borgerkrigen i Frankrig, udkom 1871, det foreløbig sidste i 1990

på forlaget Progres i Moskva. Det er ikke uinteressant at se, hvad der er blevet

oversat og hvornår af hvem. Bibliografien kan med fordel læses sammen med Ger

Harmsens artikel.

Denne udgivelse bekræfter Karl-Marx-Haus' fremtrædende position i Marx-En-

gels-forskningen - en position som er blevet mere betydningsfuld efter at de tidlige-
re forskningscentre i DDR og Moskva enten ikke eksisterer mere eller er blevet

skåret voldsomt ned. Karl-Marx-Haus har derfor ogsåpåtagetsig at arbejde videre

med udgivelsen af flere bind i den nye Marx-Engels-Gesamtausgabe.
Gerd Callesen

Bernhard Michael Menapace: »Klein-Moskau« wird braun. Geesthacht in der

Endphase der Weimarer Republik (1928-1933) - Veröl'fentlichungendes Beirats ñir

Geschichte der Arbeiterbewegung und Demokratie in Schleswig-Holstein 11 - Neuer

Malik Verlag, Kiel 1991, 269 S., DM 29.80, ISBN 3-89029-923-7.

Geesthacht var i den her behandlede periode en lille by på ca. 6 000 indbyggere.
Indtil 1937 hørte den ind under Hamborg, siden da er den en del af Slesvig-Holsten.
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Før 1. verdenskrig havde byen en udpræget proletarisk karakter, som viste sig ved

en høj faglig organisationsgrad og en ligeledes stærk socialdemokratisk partiafde-
ling. Socialdemokratiet (SPD) havde ved rigsdagsvalgene i 1903, 1907 og 1912 en

stemmeandel omkring 70%. Under verdenskrigen udvikledes imidlertid en stærk,
kritisk holdning til Socialdemokratiets politik, som resulterede i, at flertallet forlod

partiet og Via det Uafhængige Socialdemokrati dannede lokalafdelingen af kommu-

nistpartiet (KPD), som i mellemkrigstiden var det absolut dominerende arbejder-
parti. Indtil 1931 havde KPD omkring 40% af stemmerne, mens SPD fik mellem 20

og 25% af stemmerne. KPD splittedes i 1931 og en gruppe, der fik op mod 10% af

stemmerne dannede et 3. arbejderparti i byen, først KPD-O sidenhen Socialistisk

Arbejderparti (SAP).
SPD dominerede i lang tid fagbevægelsen,men omkring 1930 fik KPD flertal i

den lokale fagbevægelse.Imidlertid havde fagbevægelsen ikke så stor betydning me-

re omkring 1930: medlemstallet var faldet med omkring 50%, arbejdsløshedstallene
var ekstremt høje, og de faglige organisationer havde kun få aktionsmuligheder.

KPD havde ved siden af partiorganisationen opbygget en del andre organisatio-
ner (Roter Frontkämpferbund, Rote Hilfe, Internationale Arbeiterhilfe, Frauen-

und Mädchenbund, Jung-Spartacusbund). Endvidere fandtes der en de] fælles ar-

bejderorganisationer som arbejdersporten, de proletariske fritænkere og en oplys-
'ningsforening Omkring 1930 splittedes de fleste af disse foreninger, det gjaldt også
for fagbevægelsen og arbejdsløshedsudvalgene.Partiet organiserede udover dette

også forskellige kultur-, teater- og filmarrangementer, som åbenbart havde et godt
tag i arbejderbefolkningen.

Imidlertid afviste KPD forskellige socialpolitiske foranstaltninger som den »frivil-

lige arbejdstjeneste«,som socialdemokraterne understøttede, eller det folkekøkken
som SAP-gruppen organiserede. KPD bevarede i perioden sin karakter af arbejder-
parti, mens SPD mere blev et blandingsparti bl.a. pga. specielle lokale forhold.

Menapaces undersøgelse er interessant omend dens mange beregninger af valg-
resultater er trættende og forvirrende. Det skyldes dels de mange valg (byrådsvalg,
delstatvalg og rigsdagsvalg), hvor folk ofte stemte forskelligt og de kortfristede ten-

denser tillægges for stor betydning. Menapaces analyser og konklusioner er ikke alle

overbevisende og også modsætningsfulde, feks. gælder det slutfasen efter KPDs

splittelse i 1931, hvor han uden egentlig bevisførelse bl.a. skriver, at KPO/SAP-væl-

gerne senere stemte nazistisk. Ligeledes virker hans opfattelse af demokrati som

værende identisk med tillid til Weimarrepublikken ikke som særlig velovervejet.
Iøvrigt findes der ingen overvejelse af, hvorfor arbejderpartiernes stemmeandel

faldt med ca. 10% fra 1912 til Weimarrepublikken - sandsynligvis skyldes det indfø-
relsen af kvindevalgretten; kvinder stemte generelt mere konservativt end mænd.

Det, der gør bogen interessant, er imidlertid dens påvisningaf, at Geesthacht for-

blev rød til den bitre ende -

og ikke som titlen kunne antyde blev brun. Endnu i

marts 1933 havde KPD 35,2% og SPD 21,9% af stemmerne ibyen, mens nazisterne

fik 33,4%. Byen forblev altså - til trods for de meget stærke modsætninger mellem

arbejderpartierne, som også i Geesthacht havde ført til gadekampe med dødsfald -

en højborg for arbejderbevægelsen.
Dermed indgårbogen i en diskussion, som i det sidste års tid er blevet rejst af

Franz Walter i artikler om Sachsen og Thüringen, som ligeledes før første verdens-

krig hørte til arbejderbevægelsens kerneområder. Walter påviser for Thüringens
vedkommende, at arbejderbevægelsen allerede i 1920'erne led et nederlag overfor

den kombinerede økonomiske og politiske krise. Den kunne kun fastholde sin styr-
ke i de områder, hvor den også havde opbygget stærke kulturelle organisationer,
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der kunne bevare et socialt netværk, der forhindrede, at medlemmerne og vælgerne
forlod arbejderbevægelsen- noget der især gjaldt for yngre arbejdere. Menapaces
undersøgelse kunne tyde på, at dette proletariske netværk var blevet bevaret i

Geesthacht, at arbejderbevægelsender - i modsætningtil så mange andre småbyer
- kunne modstå nazismens offensiv og gå til modangreb. Denne diskussion er først

lige begyndt - Menapaces undersøgelse er et ikke uvæsentligt led i den.

Gerd Callesen

Flemming Mikkelsen: Arbejdskonflikter i Skandinavien 1848-1980, Odense Univer-

sitetsforlag, Odense 1992, 500 5., kr. 398.- ISBN 87-7492-853-8.

Flemming Mikkelsen: Industrial Conflict in Scandinavia 1848-1990 - Papers in 0r-

ganization, no 8 - Copenhagen Business School, København 1991, 31 s., ISSN 0906-

0510.

I sit ungdomsværkFilosofiens Elendighed omtalte Karl Marx arbejderkonflikterne
som »en veritabel borgerkrig«,hvor arbejderne »forener sig og udvikler alle elemen-

ter til et kommende slag.«Senere vendte Marx tilbage til denne tankefigur: arbej-
dernes kampe som en proletarisk dannelsesproces, en klassekampens skole, hvor

arbejderne konstituerede sig som selvbevidst klasse med sit helt selvstændige sam-

fundsprojekt - socialismen.

Denne tankefigur blev med 1970-ernes fornyede Marx-læsning overtaget af man-

ge af os, der forskede i arbejderkonflikternes historie. Arbejdernes kampe blev stu-

deret ud fra denne tankefigurs vinkler: Hvordan bidrog erfaringerne i konfliktsitua-

tionerne til at samle og organisere arbejderne? Bidrog konflikterne til at udvikle ar-

bejdernes solidaritet og opbakning bag socialistiske ideer? Fokus blev rettet mod

den interne organiserings- og bevidsthedsproces i arbejderklassen.
Flemming Mikkelsen bygger i sin disputats Arbejdskonflikter i Skandinavien 1848-

1980 på mange af resultaterne fra denne forskning. Men metodisk og teoretisk bry-
der han radikalt med denne (hensygnende) hovedstrøm i den danske arbejderkon-
fliktsforskning.

Mikkelsen analyserer ikke så meget arbejderkonflikterne som et brud med den
I

sociale orden -

og dermed måske kimen til et nyt samfund. Han interesserer sig
langt mere for arbejderkonflikterne som en integreret del af den eksisterende socia-

le orden. F. M. studerer så at sige arbejderkonflikteme som en vigtig del af den givne
sociale orden og som en vigtig dynamisk faktor i den stadige omformning af den so-

ciale orden.

Flemming Mikkelsen henter sin teoretiske inspiration fra den historiske sociolo-

gi, en forskningsretning, der forsøger at forene mere strukturelt orienterede analy-
ser med historiske studier af bl.a. bevidsthedsmæssigeændringer. Den teoretiske

hovedinspirationskilde er den amerikanske historiker og sociolog Charles Tilly, hvis

ressource-mobiliseringsteori F. M. har haft lejlighed til at stifte nært bekendtskab

med under et studieophold i USA i 1981-82.

Mikkelsen giver en grundig introduktion til Tillys teori og begrebsapparat. Tillys
såkaldte ressource-mobiliserings-teori er - specielt set med en historikers øjne - en

meget generel teori. Ved at anvende Tillys teori og begreber som retningsgivende
for sin undersøgelse lægger F. M. sig dermed på et højt abstraktionsniveau med

vægt på overordnede strukturelle sammenhænge.Med denne tilgang til et omfat-

tende emne må detaljerne og den historiske mangfoldighed nødvendigvisspille en

underordnet rolle. Det kan læseren så efter smag og personligt behag værdsætte el-

ler irriteres over.

Som læser elsker anmelderen detaljernes fortættede intensitet. Men alligevel skal
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jeg være den første til at værdsætte Mikkelsens forsøg at finde større strukturelle og

konjunkturelle sammenhænge og forklare nationale særegenheder.En sådan tilgang er

både tiltrængtog nødvendigi den aktuelle danske arbejderkonfliktforslming.
Flemming Mikkelsens disputats placerer sig hermed i forlængelse af en fornem

skandinavisk tradition for strukturelt orienterede komparative studier i arbejderbe-
vægelsens historie. Traditionen startede med Edvard Bull klassiske artikel om »Ar-

bejderbevægelsens stilling i de tre nordiske lande 1914-1920« fra 1922, og den er si-

den først og fremmest blevet videreført af sociologer og samfundsforskere (Nils El-

vander, Walter Galenson, Gøsta Esping-Andersen, m.fl.).
Netop i disse år, hvor strømmen af nye detailanalyser af strejkekampe 0.1ign.
(desværre) er taget af, er det godt, at folk som F. M. forsøger at udnytte den ind-

vundne viden til at starte en diskussion om større strukturelle og konjunkturelle
sammenhænge i arbejderkonflikternes udvikling. Hans primære kildemateriale er

den hidtidige arbejdskonfliktsforskning vedrørende Danmark, Norge og Sverige.
For at kunne udnytte disse arbejder til at belyse større strukturelle og konjunkturel-
le sammenhænge, gennemføres der en række kildekritiske analyser af disse arbej-
der. I et selvstændigt appendix redegør Mikkelsen grundigt for sine kildekritiske

overvejelser, herunder især for, hvorledes han forsøger at sammenstille et meget

forskelligt historisk-statistisk materiale til en række sammenlignelige tidsserier.

Allerede ved kildeanalysen må Mikkelsen konstatere, at han vil have meget svært
ved at belyse sit emne i sin fulde historiske længde og komparative bredde. Bl.a. må

han udelade en egentlig analyse af arbejderkonflikternes udvikling i Norge før år-
hundredeskiftet på grundlag af manglende retrospektiv konfliktstatistik for denne

periode.
Ud fra Mikkelsens teoretiske og metodiske tilgang er det helt naturligt, at han

lægger den altafgørendehovedvægt på henholdsvis retrospektive og kontemporære
konfliktregistreringer. Men når disputatsen også i et afsluttende kapitel vil »gøre

meget ud af at forklare overgangen fra den ene fase til den anden« i konfliktudvik-

lingen, kan man godt savne grundigere overvejelser over, hvordan han har udvalgt
den mere kvalitativt orienterede forskning, som undervejs anvendes til at forklare

disse faseovergange.
De forbehold, som Mikkelsen tager undervejs i sine overvejelser om kildegrund-

laget og dets udsagnskraft, indarbejdes på udmærket vis undervejs i fremstillingen,
selv om der selvfølgeligaltid vil være detailvurderinger, som vil ægge til modsigelse
og kritik.

Hovedtesen i Mikkelsens bog er, at der - med nationale variationer - kan regi-
streres en udvikling af arbejderkonflikterne i perioden 1848-1980, som kan opdeles i

3 nærmere definerede faser.

Den første fase løber fra 1848 til ca. 1900. I denne fase er arbejderkonflikterne
ifølgeEM. først og fremmest afhængigeaf den voksende proletarisering, de økono-

miske konjunkturer og den tiltagende faglige organisering.
Arbejderkonflikterne var i denne periode præget af de kapitalistiske produk-

tionsforholds fremtrængen. Først her blev strejkerne arbejdernes foretrukne kon-

fliktforrn i Danmark og Sverige. I andre europæiske lande foregik denne udvikling
flere årtier tidligere. Forfatteren fremlægger ny og mere systematiseret dokumenta-

tion for, at specielt de faglærte arbejdere i både Danmark og Sverige udnyttede
økonomiske opgangskonjunkturer til at iværksætte strejker. Samtidig gav økonomi-

ske opgangskonjunkturer bedre muligheder for at udbygge den faglige organisering.
Den stigende faglige organisering bidrog yderligere til, at arbejderne fandt det risi-

koen værd at strejke for bedre forhold.

77



Mikkelsen formulerer den hypotese, at det specielt var de faggrupper, der blev

udsat for større omlægninger i arbejdets organisering og undergik en proletarise-
ringsproces, som udviste den største strejkeaktivitet. Som de andre steder i bogen,
hvor han prøver at finde årsagssammenhængemellem ændringeri produktionens
organisering og konfliktniveauet, nøjes han med at formulere hypoteser.

Skal man analysere, hvorledes udviklingen i teknologiog arbejdets sociale organi-
sering påvirkerkonfliktmønstret hos arbejderne, er det formodentligt nødvendigt
med meget specifikke studier af, hvorledes ændringer i selve produktionsteknikker-
ne betinger en udvikling af kooperationsforrner på virksomhederne, og herudover
må det analyseres, hvordan arbejdsgivere og arbejdere ud fra de givne styrkefor-
hold, holdninger og strategier påvirkerarbejdets sociale organisering. Først herud-
fra synes det muligt at sige noget mere præcist om eventuelle årsagssammenhænge
mellem ændringer i produktionens organisering og udviklingen i arbejderkonflikter.

En sådan tilgang ligger langt udover Mikkelsens ærinde og kildegrundlag. Det er

derfor spørgsmålet,om ikke den samlede fremstilling havde vundet i klarhed ved
helt at udelade dette emneområde - vel vidende, at der formodentlig her ligger en

række vigtige strukturelle determinanter for konfliktudviklingen.
Det er imidlertid ikke i analysen af perioden 1848-1900, at disputatsen når frem til

de mest nybrydende konklusioner. De kommer derimod i analysen af den anden fa-

se, som Mikkelsen berammer til perioden 1900-1939.

Fasens arbejderkonflikter kan ifølge F. M. bedst karakteriseres med begrebet or-

ganiseret kapitalisme. Selve begrebet, der er hentet fra først og fremmest den tyske
historiker H. A. Winkler, henviser hos Mikkelsen til gennemorganiseringen på ar-

bejdsmarkedet på både arbejder- og arbejdsgiverside og den institutionalisering af

forholdet mellem arbejdere og arbejdsgivere og dermed af arbejderkonflikterne,
som præger perioden. Den øgede organisering på både arbejder- og arbejdsgiversi-
de medfører en centralisering af konfliktmobilisering og konfliktstyring. Fagbevæ-
gelsen bliver sammen med arbejderpartierne stærke og selvbevidste nok til for alvor

at blande sig i kampen på nationalt niveau 0m magt og social fordeling, og navnlig
de ufaglærte faggrupper får gavn heraf.

Med den øgede organisering bliver antallet af konflikter færre, men får flere del-

tagere. Mikkelsen kan vise, at brancher med høj organisationsgrad har færre, men

mere omfattende konflikter end andre. Denne udvikling bidrager ifølge forfatteren

til, at strejkerne i særlig grad rettes mod kampen for reallønnen. Arbejderne kon-

flikter på nationalt plan for fælles interesser, og de stigende leveomkostninger bliver

i flere perioder den afgørende årsagtil konflikterne.

Den organiserede kapitalisme kommer endvidere til udtryk ved, at arbejderparti-
erne opnår styrke til at sætte et afgørende præg på de parlamentariske beslutnin-

ger. Mikkelsen viser, hvorledes de skandinaviske fagbevægelservar tilbageholdende
med at etablere strejker, hvis de mente, de kunne skade de endnu svage arbejder-
partiregeringer politisk og vælgermæssigt. Som andre før ham påpeger han, at der

er en kronologisk sammenhængmellem et dalende konñiktniveau og arbejderparti-
ernes indtog på regeringsposterne i både Sverige,Danmark og Norge.

Forskellen mellem landene består først og fremmmest i, at arbejderpartierne i de

tre lande ikke lige hurtigt og ikke lige sikkert formåede at sætte sig på regerings-
magten. Når usikkerhed omkring regeringsmagten og/eller et svagt parlamentarisk
grundlag gør det vanskeligt for fagbevægelsenat satse på resultater på det politiske m'-

veau, får arbejderne og fagbevægelsenøget anledning til at overveje konfliktvåbenet.
Centraliseringen, organiseringen af de ufaglærte og arbejderpartiernes voksende

styrke bidrager hver især og samlet til at løfte arbejderkontlikterne op på et natio-
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nalt niveau. Strejkerne bliver til styrkeprøvermellem de organiserede klasser, først
1920iernes arbejdsgiveroffensiv i samtlige skandinaviske lande mod fagbevægelsen
og senerehen 1930”ernes kompromisser mellem de to velorganiserede parter.

F. M. vier ikke de forskellige venstreoppositionelle strømninger megen interesse.
Han tillægger dem kun ringe betydning. I Sverige og Norge forbindes den syndikali-
stisk inspirerede fagopposition med specielle brancher, nemlig de brancher, der er

præget af mobil arbejdskraft og geografisk spredte arbejdspladser. For de arbejdere,
der arbejdede under disse særlige vilkår kunne fagforbundenes centraliserede strej-
kemobilisering virke ineffektiv og langsom, mener Flemming Mikkelsen. I stedet var

den lokale militante strejke en nærliggendemulighed.
I Danmark afskrives syndikalisterne (og deres videre eksistens som strømningi og

omkring DKP) som et rent konjunkturfænomen, der opnåedeopbakning under de

særligt gunstige økonomiske konjunkturer og i ly af den internationale revolutions-

bevægelse i perioden 1916-20. Den tilgængeligeforskning i de danske syndikalister og
det unge DKR hvoraf Mikkelsen kun har udvalgt en mindre del, synes at tegne et noget
mere nuanceret billede af, hvad det var, som fik en mindre del af de danske arbejdere
til at støtte syndikalisterne og senerehen vælgeDKF-ere som faglige tülidsfolk.

Den tredje fase - perioden 1945-1980 - kalder Mikkelsen neokorporativisme med
en henvisning til de dele af den meget omfattende korporativismeforskning, der

analyserer efterkrigstidens skandinaviske samfundssystemer som båret af et samspil
mellem de offentlige institutioner og organisationerne på arbejdsmarkedet, og hvor
dette samspil på afgørende vis præges af organisationerne.

I denne fase videreudvikles tendenserne i den organiserede kapitalisme. De in-
ternationale økonomiske konjunkturer giver mulighed for både øget velfærd, jobs
og lønstigninger,og arbejderbevægelsensfaglige og politiske styrke presser de orga-
niserede arbejdsgivere i de tre lande til at acceptere en sådan udvikling mod til gen-
gæld at få en aktiv medvirken fra fagbevægelsentil at effektivisere produktionen.

Arbejderpartierne får - navnlig i Norge og Sverige - et fastere greb om regerings-
magten. Arbejderkonflikterne præges i endnu højere grad af samspillet med det po-
litisk-statslige niveau. Mikkelsen beskriver udviklingen som en tilpasning af den fag-
lige konfliktmobilisering til en mere langsigtet økonomisk-politiskstrategi båret af
en arbejderpartiregering. Herved adskiller den skandinaviske udvikling sig fra f.eks.

Frankrig og Italien, hvor arbejderkonflikterne i vid udstrækningantager karakter af

egentlige politiske massestrejker rettet mod staten.

Den danske udvikling adskiller sig dog lidt. Her er efterkrigsperioden præget af
et højere konfliktniveau end Norge og Sverige, og konflikterne rummer et betyde-
ligt element af politisk protestmanifestation. Mikkelsen viser, hvorledes de danske

arbejderkonflikter specielt fra 1970,erne præges af stærke arbejderkollektiver på ho-

vedsageligt store arbejdspladser med en ofte betydelig venstreopposition.
Disse danske særtræk forklarer Mikkelsen med, at det danske Socialdemokrati

ikke har haft de samme muligheder som søsterpartierne for ad parlamentarisk vej at

sikre arbejderne indflydelse, jobs og bedre levevilkår uden strejkekampe. Socialde-

mokratiet i Danmark har på mange måder stået svagere end de norske og svenske

søsterpartier. Partiets vælgeropbakning har været svagere, bl.a. takket være Dan-

marks lavere industrialiseringsgrad. Partiets parlamentariske basis har typisk været

svag, og det har oftere end søsterpartiernemåttet vige fra regeringspladserne. Her-

til kommer ifølgeMikkelsen, at det danske Socialdemokrati bl.a. på grund af Dan-

marks store verdensmarkedsafhængighed har haft færre strukturelle styringsinstru-
menter til rådighed,når arbejderbefolkningens beskæftigelse og levevilkår skulle

sikres ad politisk vej.
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Mikkelsens teser synes at have meget for sig. Men spørgsmåleter, om han ikke

overser en række andre medvirkende faktorer. Her tænkes f.eks. på, at 1960'ernes

fulde beskæftigelse gav arbejderne mulighed for - typisk uden registrerede konflik-

ter - at erobre både nominelle lønstigningerog en øget autonomi over for virksom-

hedernes interne hierarkiske kontrolsystemer. Gav den udvikling l970'ernes arbej-
dere nogle erfaringer om, at protester og konflikter kunne betale sig? Gav det en

forventning om fortsatte lønstigninger?Gjorde det arbejdsgivernes forsøg på at ud-

nytte arbejdsløshedstruslentil at forcere arbejdstempoet mere utålelige?Skabte

1960,ernes erfaringer og mentalitet det holdningsmæssigegrundlag for 19707ernes

konflikter?

Forcen i Mikkelsens undersøgelse er at se arbejderkonflikterne som del af en

fungerende social orden og som skabere af nye samfundsstrukturer. En af dens -

uundgåelige- hvide pletter er de manglende muligheder for at se, hvorledes (den
udefra oplevede) ro på arbejdspladserne ogsåudgør både en del af en fungerende
social orden og en kilde til samfundsforandringer, hvordan roen skaber holdnings-

mæssigog strukturel basis for konflikten.
For alle tre faser hævder F. M., at arbejderkonflikterne kun kan forstås som en

interaktion mellem organiserede grupper. Arbejderne skaber deres værdier og for-

mulerer deres interesser på grundlag af bl.a. fælles kamp- og læreprocesser. Disse

kamp- og læreprocesser har hele tiden arbejdsgiverrnodparten og de politiske in-

stanser som aktive mod- og medspillere.
Til at beskrive denne proces anvender Mikkelsen begrebet »interaktion« for

kamp- og læreprocesserne og begrebet »konstruerede interesser« for at understre-

ge, at arbejdernes interesser ikke kan afledes »objektivt«ud fra deres position i en

given samfundsformation, men derimod må analyseres som interesser, der til stadig-
hed skabes og omskabes.

Anmelderen deler langt hen ad vejen denne analytiske intention, og Mikkelsen

yder efter anmelderens vurdering et vægtigt bidrag til en forståelse af arbejderkon-
flikternes udvikling som en kollektiv kamp- og læreproces. Men netop på grund af

sit bredde emnefelt og sit meget generelle teoretiske afsæt må bogen nødvendigvis
efterlade en lang række åbne spørgsmål.

Anmelderen kunne ønske, at forfatteren i højere grad selv undervejs var med til

at stille disse spørgsmålmere eksplicit. Det ville indramme de nødvendigebegræns-

ninger i den valgte tilgang, og ikke mindst ville det perspektivere analysens resulta-

ter med henblik på debat og yderligere forskning.
Flemming. Mikkelsens bog vil uden tvivl og fuldt fortjent blive et standardværk

om udviklingen i arbejderkonflikterne i de skandinaviske lande. Men det er måske

mindre sikkert, at hans bog også bliver inspirationskilde til en debat om arbejder-
konflikternes placering i og betydning for udviklingen af de særlige politisk-økono-

miske systemer i de skandinaviske lande, selv om den har fortjent det.

Bogen har sine steder et lidt knudret sprog. Hertil kommer, at selve fremstillings-

fonnen gør læsningen af bogen tung. Det skyldes, at forfatteren har valgt en frem-

stillingsform, hvor han er nødt til at vende tilbage til de enkelte historiske perioder
flere gange undervejs.

Disse ydre svagheder bør bestemt ikke få folk til at afstå fra at læse bogen. Tvært-

imod bogens emne og dens teoretiske ambitioner bør få alle, der interesserer sig for ar-

bejderbevægelsenshistorie til at læse bogen, og de bør få følgeskabaf dem, der interes-

serer sig for de skandinaviske velfærdsstaters opståen,funktion og aktuelle krise.

Ikke mindst i en tid, hvor den europæiske integrationsproces sætter forskellene

mellem de skandinaviske lande og de øvrigeeuropæiske lande i et særligt relief, er
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der behov for studier i arbejderkonfiikternes betydning for og rolle i »den skandina-

viske model«.

For dem, der gerne vil introduceres til Flemming Mikkelsens overordnede teser

og præsenteres for nogle af de vigtigste statistiske baggrundsoplysninger, er den en-

gelsksprogede sammenfatning af disputatsens hovedkonklusioner en udmærket og

let overskuelig indgang.
Bent Gravesen

Flemming Mikkelsen (red.): Produktion & arbejdskraft i Danmark gennem 200 år,

Nyt fra samfundsvidenskaberne, København 1990, 361 5., kr. 170,-, ISBN 87-703-

4257-1

Denne bog indeholder nogle foredrag, holdt på to økonomisk-historiske seminarer,
som belyste ledelsesformer, produktionsorganisering og arbejdskraft. Og disse 0m-

råder er ifølge forordet »et ret uudforsket område, især hvad den historiske dimen-

sion angår«.
De tolv bidragsydere beskriver hvert sit emne, og bidragene er skrevet af histori-

kere, økonomer, sociologer og etnologer, som giver eksempler på hvordan nye er-

hvervsgrene, produktionsformer, teknologiske innovationer og andre organisations-
former har præget arbejdskraftens sammenhæng, kvalifikationer, jobindhold og ind-

byrdes relationer.

Flemming Mikkelsens introduktion starter med at gennemgåtidligere studier af

arbejdslivet i Danmark fra 1870,erne til i dag. Derefter gennemgåsindholdet af bo-

gen, og der gennemgåsnogle træk af arbejdslivets historie i Vesteuropa.
Produktionssiden beskrives af Ole Hyldtoft via den teknologiske udvikling i Dan-

mark fra 1780 til i dag. Agnete Raaschou-Nielsen beskriver produktionsorganisering
med særlig henblik på den centraliserede produktionsforrn der kendetegnede fa-

brikssystemet.
Derefter følger en bred introduktion til arbejdets socialhistorie fra 1730 frem til 2.

verdenskrig, skrevet af Knud Knudsen. Jørgen Peter Christensens artikel dækker

emnet om rationalisering og arbejderne i mellemkrigstiden. Carl Erik Andresen ser

på arbejdskraftens sammensætning og kvalifikationer, set ud fra dansk møbelindu-

stri 1900-1940. Emnet kvinderne i industrien dækkes først af Marianne Rostgård0m

tekstil- og skotøjsindustrien(frem til 1910),mens Annette Eklund Hansen skriver

om arbejderkvinderne i jern- og metalindustrien i 30ierne.

Hvordan købmandsstandens holdning skabtes fra kommis til selvstændigbelyses
af Lise Skjøt-Pedersen, gennem en etnologisk beskrivelse af arbejdsmåde,normer

og traditioner indenfor denne gruppe.
Herefter behandler Birgit Andreasen kontoret og kontoristens historie. Der er

tilbageblik fra før industrialiseringen, og det beskrives, hvordan faget udviklede sig
gennem hele perioden frem til i dag. Rekruttering af kontorister belyses, og kapitlet
ser på automatisering, uddannelses- og karrieremuligheder, løn- og ansættelsesvil-

kår.

Anne Dorte Højrups kapitel hedder: »Det loyale, det retfærdige og det solidari-

ske. Arbejdsbegreber hos kvinder på fabrik«, Højrup har selv taget arbejde på to fa-

brikker, for at undersøge hvordan disse ufaglærte kvinder får arbejdsliv og privatliv
til at hænge sammen. Bogens sidste kapitel er skrevet af Leif Thomsen, og sammen-

ligner alternative produktions- og samfundsorganiseringer i arbejderbevægelsens
barndom med de tiltag der er taget de sidste 30 år.

Introduktionen og de enkelte kapitler hænger fint sammen. Læseren får et godt,
overordnet indblik i emnet, samtidig med at man i noter og litteraturhenvisninger
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selv kan finde meget til at gå videre med det pågældendeemne. Bogen har samtidig
den fordel, at de enkelte kapitler kan læses selvstændigt.

Det er svært at fremhæve et kapitel frem for et andet. Personligt synes jeg at J .P.

Christensens kapitel om rationalisering og arbejderne i mellemkrigsperioden meget
fint knytter kilderne sammen. Der fremlægges arbejdsgiversidens interesse i ratio-

nalisering, de konflikter der var på spørgsmåletog debatten på fagforeningskongres-
ser indenfor de berørte forbund.

Anne Dorte Højrups artikel finder jeg til gengæld ville have virket mere dækken-

de, hvis den havde bygget på et bredere materiale, end det hun her fremlægger.
Hun har ud fra egne (sparsomme?) erfaringer indenfor sukkervareindustri og fine-
lektronik lavet sine konklusioner. Der tages lidt generel statistik med om kvindelig
ufaglært arbejdskraft, og hun har ogsåciteret enkelte erindringer fra ufaglærtekvin-
der. Jeg tror, at arbejdsbegreber for ufaglærte kvindelige fabriksarbejdere er mere

sammensatte, end artiklen giver udtryk for. Og så mangler jeg i høj grad en vurde-

ring, om der er forskel på yngre kvinder (ofte mødre), og så den ældre gruppe af

kvinder, som jeg fornemmer, Højrup baserer sine konklusioner på.
Som læser havde jeg gerne set et par enkelte illustrationer i bogen. Hvem siger,

at fordi denne type bøger aldrig har illustrationer, at det så behøver at være en na-

turlov.

John Juhler Hansen

Il mito della Rivoluzione e la Sinistra italiana. A cura di Aldo Nicosia - Collana del-

la Fondazione di studi storici Filippo 'Ihrati - Franco Angeli, Milano 1991, 250 s.,
Lit. 34.000, ISBN 88 204 7032 2.

Dannelsen af II Internationale 14. juli 1889 på 100-året for den franske revolution og
Bastillens fald - er omdrejningspunktet for en analyse af revolutionsmyten i itali-

ensk politik i den sidste snes år af forrige århundrede. I en række artikler belyser
bogen holdningen til den franske revolution i Italiens demokratiske republikanske
fløj som det kom til udtryk i dets væsentlige kulturelle og politiske strømninger.Bo-

gen, der består af konferencepapirer fra et møde i Catania i 1989 organiseret af

Fondazione Studi Storici »FilippoTurati« og Istituto di Studi Storici »Gaetano Sal-

vemini«. Institutterne er del af den italienske socialistiske kulturtradition. Hovedsig-
tet er en undersøgelse af denne traditions dyrkelse af politiske idealer, der søgtes

begrundet i en kontinuitet mellem den franske revolution i 1789 og den italienske

demokratiske strømning i Risorgimento (Italiens nationale statsdannelse 1848-60).
Således koncentrerer bidragene sig omkring et par årtier. I forordet peger Aldo Ni-

cosia på det korte åremål, der gik, fra dannelsen af II Internationale og stiftelsen af

Italiens første arbejderparti, POI, i 1892. Denne formelle historiske ramme omfatter

en række artikler.

Giuseppe Giarrizzo opridser den heftige ideologiske debat om revolutionen om-

kring 100-året. Han giver et interessant billede af brugen af historiske argumenter i

kritikken af Italiens historie, den spanske og senere franske besættelse samt pave-
kirkens antinationale rolle. Sammenstødet afslører den komplicerede konflikt mel-
lem den katolske og den verdslige fransk-fjendtlige holdning og den demokratiske,
republikanske og radikale strømning,der hver især privilegerer udvalgte afsnit af re-

volutionen 1789-1793 som historisk referenceramme til at legitimere deres strategier.
I en række bidrag beskrives den ideologiske forbindelse, som den demokratiske

borgerlige fløj - la Sinistra Storica - (L.M. Migliorini), anarkisterne (L. Briguglio),
frimurerne (A.M. Isastia), republikanerne (A. Varni) og socialisterne etablerer til
den franske revolution.
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Socialisternes forhold' til arven fra ,89 får særligopmærksomhed:Andrea Costa

behandles af Maurizio Ridolfi, mens Ugo Spadoni foretager en sammenligning af fi-

losoffen Antonio Labriolas og partilederen Filippo Turatis holdning til den franske

revolution.

Roberto Chiarini belyser den liberal-demokratiske politiker Giuseppe Zanardellis

patriotisme på baggrund af hans ungdomsskrifter om den franske revolution.

Den italienske demokratiske og socialistiske ikonografis brug og tilpasning af den

franske revolutions symboler og allegorier beskrives og illustreres af Giovanna Gi-

nex. Mens Patrizia Audenino gør rede for, hvordan socialisternes skriftlige propa-

ganda afspejler den franske '89-revolutions idealer.

Zefñro Ciuffoletti tager fat på den social-liberale historiker Gugliehno Ferreros

analyse af angsten og de repræsentative organers legitimitet under den franske re-

volution. Ferrero så revolutionen som udtryk for en tvetydig proces i den vestlige
verden i dens overgang fra det monarkiske til det demokratiske autoritetsprincip.
Revolutionen var både fremskridt og samtidig forfaldssymptom i analogi med Ro-

merrigets forfald.

Endelig redegør Emilio R. Papa for en række ledende juristers (Lombroso, Enri-

co Ferri, Vittorio Emanuele Orlando) antirevolutionære holdning. Nogle af disse

trækker sig opgivende ud af det politiske liv, mens andre radikaliseres af den dybe
krise i civil-samfund 0g parlamentarisme, der præger århundredets slutning. Det re-

præsentative demokratis krise afspejler sig i disses ideologiske udvikling fra social-

darwinisme og determinisme -

gennem den hårde antiparlamentariske kamp - til

dyrkelsen af styrkens mytologi og den særlige nationale begavelse -

og munder ud i

støtte til Crispis autoritære løsninger.
Artiklerne er gennemgåendeinteressante og veldokumenterede og giver et ud-

mærket indtryk af den demokratiske, socialliberale 0g engagerede ideologikritiske
historiografi, som er nu så udbredt i Italien.

Ole Jorn

Fraser M. Ottanelli: The Communist Party of the United States. From the Depres-
sion to the World War, Rutgers University Press, New Brunswick/London 1991, ISBN

0-8134-1613-7.

Ottanelli undersøger i sin omskrevne Ph. D-afhandling fra 1987 baggrunden for

USAs kommunistiske partis selv-opløsningi 1944. »Hvad var oprindelsen, udviklin-

gen og formerne for den politiske og kulturelle proces, der førte USAs kommuni-

ster til at tage livtag på deres lands virkelighed? Hvilket forhold var der mellem er-

faringerne i USA og andre kommunistpartiers?«Disse spørgsmålsøger 0. at besva-

re i sit bidrag til en historiografi, der i USA kun har interesseret sig for partiets hi-

storie med det formål at fastslå CPUSAs politiske afhængighed af det sovjetiske KP.

Dette gælderfor 1950'ernes og 1960'ernes koldkrigsprægede historieskrivning såvel
som for de senere New Left-historikere.

O. søger at gennemføre en analyse af CPUSAs politiske kursændringer fra mid-

ten af 1920,erne ud fra en dobbelt indfaldsvinkel: både græsrodsplanet,partiets cen-

tralistiske ledelse og Kontinterns indflydelse indgåri en vekselvirkning, der i højere

grad kan forklare partiets politik, dets fremgange og tilbageslag og kursændringer i

en række centrale sammenhænge mellem valg af kampforrner og alliancer i sociale

og internationale spørgsmål,bl.a. arbejdsløshedsbevægelsenog det modsigelsesfyld-
te forhold til præsident Roosevelts New Deal-politik. O.s tilgang er traditionel ved

sin høje prioritering af CPUSAs forbindelse til det sovjetiske parti, dette perspektiv
beriges ved den socialhistoriske tilgang (bl.a. brug af mundtlige overleveringer fra
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partiaktivister, beskrivelse af lokale politiske initiativer), hvor materialet belyser de

langt fra ensrettede forbindelser mellem basis og ledelse, mellem praktiske erfarin-

ger, analyser og beslutningsprocesser, der altsammen indvirkede på udformningen
af partiets politiske linie. Dette er særligt tydeligt i de perioder, hvor partiet var

stærkest og mest fremgangsrigt i de faglige og sociale kampe.
Kernen i bogen er partilederen Earl Browders opgør med den sekteriske politik

(KIs tese om social-fascisme) i CPUSA. Ændringen af linien skete dels gennem de

kommunistisk inspirerede faglige kampes menneskelige og politiske omkostninger i

slutningen af 20,erne. Arbejdsgivere sammen med private og offentlige væbnede
styrker knuste selv de bedst organiserede strejker. Krisen og fascismens trussel blev
de helt centrale fænomener, der gjorde en ændring af kommunisternes taktik nød-

vendig. Det resulterede i en række skridt: opgivelse af de røde faglige organisatio-
ner og genoptagelse af arbejdet i de store faglige organisationer, bl.a. i AFL og
CIO. Det næste skridt, var skabelsen af en antifascistisk ungdoms- og studenterbe-

vægelse. Disse organisationers brede anti-krigsarbejde blev i Dimitrovs kritik af

KPernes sekterisme på Kominterns 7. verdenskongres (1935) fremhævet som ek-

semplarisk.
_

Med den enorme arbejdsløshedog fattigdom fik CPUSA lært, hvordan de nød-
stedtes umiddelbare krav om bedre kår havde en høj prioritet i forhold til vidtræk-
kende samfundsforandrende programmer. Dette var nok et af de væsentligste fak-

torer for »amerikanisering«af partiet. Gennem organiseringen af arbejdsløshedsbe-
vægelsen fik partiet øjnene op for landarbejdernes nød og søgte kontakt til Far-

mer-Labor Party-bevægelsen.Kommunisterne så den, som USAs version af Folke-

fronten. O. beskriver troværdigt partiets prioritet i kampen mod krisen, krig og fa-

scismen, hvorpå CPUSA byggede sin taktik. Denne opnåede takket være partiets
generalsekretær Browder Kornintern-ledelsens og Stalins billigelse (marts 1936 i

Moskva møde med EKKI): CPUSAs taktik op til præsidentvalgeti efteråret er indi-

rekte støtte til Roosevelts genvalg mod republikaneren Landon. Landon blev anset

for fasciseringspolitikkens talsmand. Landon blev udpeget som hovedmodstander.

Roosevelt var da det mindste af to onder, men kunne ikke støttes direkte, da det vil-

le være at skade ham. Browder og Stalin var enige.
Bogen gør en del ud af at beskrive partiledelsens komplicerede manøvrer i tiden

op til præsidentvalget,der medførte alliancepolitiske fremskridt og øgede indflydel-
sen. Opstillingen af Browder som præsidentkandidat under parolen »Communism
is Twentieth Century Americanism« bliver karakteristisk for de skridt henimod et

radikalt reformparti, som generalsekretærenafstedkom. At taktikken var effektiv vi-

ser sig bl.a. af Hearst-bladenes kampagne: de skrev 19. sept. 1936, at CPUSA arbej-
dede for Roosevelts genvalg. En gruppe republikanere tilbød forgæves generalsek-
retær Browder 250.000 dollar for at opgive sit kandidatur og erklære Roosevelt sin

støtte. I slutningen af valgkampen tilbageviste partiet offentligt de angreb, republi-
kanerne rettede mod Roosevelt for at føre en »kommunistisk« politik og lede lan-

det mod socialisme. I den forbindelse understregede Browder, at Roosevelt, langt
fra at være kommunist, tværtimod var engageret i »kapitalismens0pretholdelse«.
Browder begrundede højrefløjens angreb på præsidenten med dennes krav om be-

grænsning af monopolkapitalens »greed for montainous profits and unlimited ex-

ploitation of the people«. Browder sluttede sin valgtale fra Madison Square Gar-

den, der blev udsendt af NBC, med at gentage, at Roosevelts genvalg ville være »a

rebuke to the worst reactionaries«. Præsidentens jordskredssejr i efteråret 1936, der

Viste, at partiets valgtaktik havde været rigtig, indeholdt nye overraskelser for CPU-
SA: den brede støtte til præsidenten fra arbejdere, bønder og lønmodtagerevar ik-
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F______
ke - som CPUSA havde hævdet - udtryk for vælgernes satsen på det mindste onde,
men i høj grad for støtte til Roosevelt og hans New Deal-politik.

Hvad der af CPUSA i starten blev vurderet som alliancepolitisk mulighed for at

bryde ud af to-parti systemet ved dannelsen af Farmer-Labor partiet som kernen til

en folkefront, viste sig siden at blive en omdannelse fremskyndet af C10 i retning af

arbejderopbakning til Roosevelts politik inden for det demokratiske parti, hvilket

umuliggjorde kommunisternes krav om et tredje parti. Hvordan skulle CPUSA for-

holde sig? En række problemer måtte løses. Nogle kameler skulle sluges råt: Roose-

velts kriseløsnings-politikskulle omvurderes, Farmer-Labor taktikken opgives og en-

delig skulle Folkefronts-politikken i USA omdefineres, med væsentlige ændringer
af Dimitrovs definition på 7. KI-kongres til følge. I april 1937 fik Browder igen i

Moskva Kominterns godkendelse af partiets nye linie, der medførte opgivelsen af

det tredje partis-taktik og satsning på en Folkefront, der skulle omfatte de samme

kræfter som Farmer-Labor, samt betydelige grupperinger i det Demokratiske parti.
Det første Browder gjorde ved sin hjemkomst i slutningen af maj, var at erklære

CPUSAs fulde støtte til Roosevelts kamp for en ændring af Højesterets sammen-

sætning.Han beskrev Opgøret som en kamp mellem »the forces of reaction, fascism

and war« og de kræfter, der nu bakkede op bag præsidenten som «the forces of po-

pular democracy, and first of all the labor movement». I sådan et opgør, sagde han,
var der »but one possible place for the Communists, on the side of democracy«.

(5.111)På partiets ck-møde 17.- 20. juni blev opgivelsen af det tredje parti præsente-
ret af Browder som en uventet dynamisk udvikling af den bevægelse, der netop
skulle danne det tredje parti, mens dettes organisering haltede bagud. Ifølge O. byg-
gede partiets politiske linie på et grundlag, der var et eksplicit 0g konsekvent forsøg
på at analysere landets særlige politiske tradition. Analysen slog på specifikke
USA-fænomener i det politiske system som primærvalgene,der havde vist sig at væ-

re en langt større vanskelighed for opstillingen af et nyt parti end antaget. Derud-

over forlod partiet tesen om det republikanske og det demokratiske parti som parti-
er, der kun adskilte sig ved de regionale interesser kapitalisterne havde. Begrundel-
sen var, at krisen havde smadret to-parti systemet og valgene i 1936 blev set som

brydningspunktet, hvorefter landet stemte efter socialt tilhørsforhold for henholds-

vis det Demokratiske og det Republikanske parti. Dette gjorde dannelsen af et tred-

je parti overflødigt.
Browder så Folkefronten i USA vokse af samarbejdet mellem Farmer-Labor par-

tiets spirer og »progressivebevægelser« ledet af Roosevelt, der befandt sig i både

det Demokratiske og det Republikanske parti. CPUSA ville herefter støtte venstre-

Højs-kandidateruanset hvilket af de nævnte partier, der opstillede dem. Kun så-

fremt der ikke var sådanne kandidater, ville kommunisterne opstille deres egne.
Denne analyse af to-parti systemet kom til at gælde i de følgende år. Browders op-
mærksomhed overfor det amerikanske politiske systems særlige karakteristika førte

i sidste ende i 1944 til hans forslag om at opløse partiet og danne Communist Politi-

cal Association - en tilpasning til analyser og den politik, partiet havde udviklet i lø-

bet af 1930”erne.

I slutningen af 1937, efter Roosevelts taler om regeringens ansvar for at forbedre

massernes levestandard og om nødvendigheden af USAs medvirken til isoleringen
af de fascistiske agressorlande (Tyskland, Italien, Japan), blev CPUSAs støtte til

præsidenten helt entydig og kræfterne bag Roosevelt og New Deal blev betegnet
som en »specificform« for Folkefront i De forenede Stater. »Folkefront« blev ,ame-

rikaniseret, til »Demokratisk front«. Dets antimonopolistiske program hvilede ifølge
kommunisterne på socialt fremskridt, demokratiske værdier og fred og var vendt
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mod »big business fascism«. Dette blev billiget af EKKI på et møde i januar 1938.

CPUSA i lighed med brede ,liberaP kredse anså fascismen som den store trussel

mod freden. Partiets stærke engagement iforsvaret af den spanske republik mod fa-

scisterne, samt kravet om USAs opgivelse af neutralitetspolitikken havde skabt stor

respekt om kommunisterne. Deres allianoepolitiske dygtighed havde givet partiet
øget indflydelse langt ud over arbejderbevægelsen.

Men Kominterns holdning til det fascistiske Tysklands overfald på Polen, samt til

Englands og Frankrigs krigserklæringmod Tyskland og Sovjetunionens angreb på
Finland betød imidlertid isoleringen af de kommunistiske partier. Deres pludselige
opgivelse af den antifascistiske kamp og overgang til at fordømmme den inter-impe-
rialistiske krig ødelagde års frugtbart politisk arbejde.

Karakteristisk nok opgav Browder først i slutningen af 1939 sin støtte til Roose-

velt. Trods utvetydige signaler fra Dimitrov om at ændre linie og pres fra bl.a. parti-
formanden William Z. Foster tog Browder først afstand fra Roosevelts interven-

tionsforberedende politik, da stats- og selv forbundsmyndighederne var begyndt at

forfølge kommunister i USA. Partiet præsenterede sig ved valgene i 1940 med sit

gamle krav om »det tredje parti« fra før 1936, men denne gang som anti-imperiali-
stisk front vendt mod USAs krigsdeltagelse, men uden held. Partiet var isoleret og

desorienteret. Men ved Nazi-Tysklands overfald på Sovjetunionen var det muligt at

svinge tilbage til den nationale antifascistiske linie igen.
Det lykkedes Browder i forbindelse med Teheran-aftalen mellem de allierede

stormagter i 1943 at genoptage den »Demokratiske FrontS« politik og videreføre

partiets pro-Roosevelt politik. I 1945, da efterkrigstidens store strejkebølge var be-

gyndt at udvilde sig i USA og koldkrigen var programsat, var Browders tid til ende.

Det forløb som 0. forstår at beskrive på en spændende og velskrevet måde, har

ladet sig inspirere af 1970”ernes diskussion om New Deal, amerikanisme og ikke-fa-

scistiske kriseløsninger i kapitalismen. Dertil kommer den klare indflydelse fra forf.s

italienske baggrund. Hans kendskab til den omfattende historiografi om det italien-

ske kommunistiske parti (PCI) giver hans bog et umiskendeligt præg. Det er histori-

kere som Giuliano Procacci og Ernesto Ragionieri og deres produktion om arbej-
derklassens og -bevægelsenshistorie, der skinner igennem. Ikke tilfældigt er 0., der

arbejder ved University of South Florida-Lakeland, i gang med et socialhistorisk

projekt omkring de italienske emigranters antifascisme. De første resultater Antifa-
scism and the Acculturation of the Italian American Workers blev forelagt for den

amerikanske historikerforenings årligemøde i 1991.

I anmeldelsen er vægten blevet lagt på CPUSAs taktik og især på dets alliance-

politik. Derved er det interessante materiale om partiets liN i basis, 0. har samlet, kom-

met til kort. Vægtningenbegrunder jeg med, at O.s interesse tydeligviser spørgsmålet
om det kommunistiske partis evne til at tilpasse sin politik til de specifikke nationale vil-

kår - eller om man vil partiets integration i det bestående politiske system. Det er et

relevant spørgsmåli de lande, hvor der ikke er stærke socialdemokratier.
Ole 10m

Jürgen Rojahn, Till Schelz, Hans-Josef Steinberg (Hg.): Marxismus und Demokra-

tie. Karl Kautskys Bedeutung in der sozialistischen Arbeiterbewegung - Quellen
und Studien zur Socialgeschichte 9 -, Campus Verlag, Franfurt/New York 1992, 401

s., DM 98.-, ISBN 3-593-34608-7.

Der er normalt stille omkring Karl Kautsky. Selvom han i sin samtid -i hvert fald i

perioden fra Friedrich Engels, død i 1895 og frem til 1. verdenskrig - var almindeligt
anerkendt som den betydeligste marxistiske teoretiker, har eftertidens billede været
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præget af den kritik, der rettedes mod ham fra forskellig side efter arbejderbevæ-
gelsens splittelse i kølvandet på den russiske revolution i 1917. For den kommunisti-

ske del af arbejderbevægelsen har Kautsky stået som »Renegaten Kautsky«,altså

overløberen, der brød med marxismen ved at betragte demokrati og socialisme som

to lige vigtige målsætninger,hvor det første ikke måtte vige for det andet. For den

socialdemokratiske del af arbejderbevægelsen var Kautsky heller ikke brugbar på
grund af hans fastholdelse af marxismen og afvisning af bestræbelserne på at omde-

finere socialdemokratiet fra et klasseparti til et folkeparti. Som både demokrat og
marxist var der ikke længere plads til teoretisk betydning eller praktisk indflydelse i

nogen del af den socialistiske bevægelse - Kautsky har siden da ikke haft nogen

»politisk lobby«.Men også forskningsmæssigthar interessen for Kautsky dels været

relativt lille og dels været præget af overvejende negative vurderinger af hans betyd-
ning - begge dele altså i modsætning til hans samtidige position i mandsmens »Gol-

den Age«.
I de seneste 10-15 år har den videnskabelige interesse for Kautsky imidlertid væ-

ret stigende, og 50-året for Kautskys død i 1938 blev anledning til en hidtil uset op-
mærksomhed i form af artikler, temanumre, udstillinger og konferencer om Kaut-

skys liv og levned og forskellige aspekter af hans politisk-teoretiske betydning. Med

bogen her foreligger omsider en udgivelse af nogle af bidragene fra en konference i

Bremen i oktober 1988 om Kautskys betydning i den socialistiske arbejderberbevæ-
gelse, hvor netop marxisme og demokrati er centrale begreber. Ud over udgivernes
forord, åbningstalenaf byens borgmester samt en indledende oversigtsartikel af en

af initiativtagerne (Steinberg) indeholder bogen i alt 27 forskellige bidrag fra konfe-

rencen, grupperet i 7 afsnit eller blokke. Udgiverne har dog afstået fra at forsyne de

enkelte blokke med overskrifter, der kunne angive hvad der er fælles for de pågæl-
dende bidrag, ligesom der heller ikke indledningsvis er redegjort for redigerings-
principperne. Dog er der faktisk tale om en både sammenhængende og alsidig udgi-
velse, der behandler mange vigtige aspekter og divergerende vurderinger. Kredsen
af forfattere afspejler også rent geografisk udbredelsen af interessen for Kautskys
værk: De fleste (13) er ganske vist fra det tidligere Vesttyskland, men ud over andre

vesteuropæiske lande (England, Holland, Italien) er Østeuropa (det tidligere DDR

og Polen) samt USA og Japan repræsenteret. 3 af bidragene er i øvrigtpå engelsk,
mens resten er på tysk.

I antologiens første afsnit er der samlet tre artikler om Kautskys grundlæggende
tolkning og formidling af marxismen, der dermed også er bidrag til den standende

diskussion om marxismen i det tyske socialdemokrati med hensyn til selve karakte-

ren af marxismeopfattelsen, dens funktion i partiet og dens betydning for partiets
praktiske politik. I denne sammenhæng er der også nyttige introduktioner til de

hidtidige, fremherskende tendenser i tolkningen af Kautskys marxisme. Traditionelt

har litteraturen fulgt den politiske opdeling i den socialistiske bevægelse:En del har

fastholdt Lenins oprindelige opfattelse af et brud i Kautskys politisk-teoretiske ud-

vikling omkring 1. verdenskrig eller tidligere; her er der tale om en opfattelse af

først en marxistisk periode og senere en ikke-marxistisk periode i Kautskys udvik-

ling. En anden del har fastholdt den kritik, som oprindelig Karl Korsch mest gen-

nemarbejdet lancerede, og som i efterkrigstiden blev taget op af historikere og poli-
tologer i tilknytning til den socialdemokratiske bevægelse eller i afstandtagen fra

den sovjet-marxistiske videnskab; her er der omvendt tale om en opfattelse af en

grundliggende kontinuitet i Kautskys tænkning, som anses for hele tiden at være af

ikke-marxistisk karakter.

Marek Waldenberg lægger ud med en diskussion af Kautskys egen »Marx-recep-
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tion«, altså spørgsmåletom hvordan Kautsky tolkede marxismen hos Marx (og En-

gels), og de efterfølgende diskussioner blandt marxister om teoriens anvendelse i

praksis. Waldenberg mener, at det er klart, at der forekommer ændringeri Kautskys
opfattelser - først og fremmest med hensyn til den politiske strategi og mindre med

hensyn til den marxistiske teori- også i perioden før 1. verdenskrig, men han mener,

at de skal forklares ud fra den samtidige udvikling i det tyske socialdemokrati og
den politiske situation i Tyskland. Dermed retter Waldenberg også en kritik mod de

fremherskende tolkninger af Kautskys udvikling for at være retrospektive, fordi

Kautskys senere opfattelser er udgangspunkt for tolkningen af hans tidligere posi-
tioner. Selv finder han, at Kautskys generelle marxismereception stort set er adæ-

kvat i forhold til samtiden. Ud fra samme perspektiv diskuterer Reinhold Hünlich

det bevidst provokerende men berettigede spørgsmål:»Fandtes der en »kautskya-
nisme« i 2. Internationales epoke?«,altså en særlig variant af marxismen i tidsrum-

met fra 1889 til 1914, kendetegnet af vulgærmarxistiskeforestillinger og inspireret af

darwinismen og andre evolutionistiske teorier, sådan som den Korsch-inspirerede
del af litteraturen om Kautsky har ment. Hünlich bygger her videre på, hvad han

udnævner til en tredje, kritisk tendens i den nyere litteratur om Kautsky - som bl.a.

Waldenberg og Hünlich selv tilhører - der tilbageviser opfattelsen af en kontinuerlig
evolutionisme og ensidig determinisme i Kautskys teori. Hünlichs svar på det opstil›
lede spørgsmåler, at sådanne opfattelser havde en vis udbredelse i dele af arbejder-
bevægelsen,men betegnelsen er vildledende, fordi der ikke i denne periode fandtes

nogen »kautskyanisme«hos Kautsky. Kautsky opbygger derimod allerede inden

1889 en konsekvent marxisme, der indebærer en frigørelsefra tidligere darwinistiske

synspunkter. Det sidste bidrag i denne blok handler om revisionismedebatten og om

forholdet mellem Kautsky og Bernstein, hvor Thomas Meyer redegør for hvorledes

Kautskys udlægning af marxismen opnåede nærmest monopolstilling i det tyske so-

cialdemokrati før 1. verdenskrig, fordi den passede til partiets behov i den daværen-

de situation.

Herefter følger et afsnit med 6 bidrag der mere direkte behandler Kautskys be-

tydning for det tyske socialdemokrati på konkrete områder. Det første danner en

slags overgang fra det forrige afsnits diskussion af Kautsky og marxismen, idet

Hans-Peter Harstick her behandler Kautskys personlige og arbejdsmæssige relatio-

ner til Engels, som i væsentlig grad bidrog til at give Kautsky den betydning han

havde som marxistisk teoretiker. Derefter følger 3 bidrag om Kautskys medvirken til

udformningen af det tyske socialdemokratis Erfurt-program, vedtaget i 1891 og mo-

del for en række andre europæiske partiprogrammer i 2. Internationale (Gary P.

Steensen), om Kautsky og det såkaldte »agrar-spørgsmål«,problemet om hvilken

politik socialdemokratiet skulle føre over for befolkningen på landet og over for

landbruget som økonomisk sektor (Hans Georg Lehmann) og om Kautsky og for-

holdet mellem parti og fagforening (Dieter Fricke). Til sidst i dette afsnit er der 2

debatterende indlæg der direkte forholder sig til hinanden: Annelies Laschitza skri-

ver om Kautsky »mellem marxisme og opportunisme«i perioden 1905-1914 og Helga
Grebing sætter spørgsmålstegnved selve begrebet ,centrismel og dermed dets evne

til at kendetegne Kautskys position i denne omstridte periode i hans udvikling. Her

kommer modsætningenmellem opfattelsen af karakteren af Kautskys teoretiske og

politiske udvikling i hhv. det tidligere Vesttyskland og i det tidligere DDR direkte til

udtryk, hvor Laschitza - ligesom i øvrigt Fricke i sit bidrag - fastholder ideen om et

klart brud i Kautskys politisk-teoretiske udvikling, og en overgang fra en marxistisk

til en ikke-marxistisk position.
Denne diskussion indeholder en uddybning af de komplicerede relationer mellem
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teori og strategi, mellem teori og samfundsmæssigvirkelighed osv., uden selvfølgelig
at levere endelige svar. Hvis man tager udgangspunkt i, at der ikke er enighed om

tolkningen af Maris teori, at ,marxisme endvidere er et begreb hvis indhold æn-

drer sig i tidens løb, og at man derfor vil kunne hævde, at der ikke er én marxisme

men flere marxismer, er det imidlertid en væsentlig pointe, som ogsåGrebing frem-

fører, at bedømmelsen af Kautsky som ikke-marxist efter et vist tidspunkt i historien

ville forudsætte eksistensen af -

og kendskab til- den rigtige marxisme.

Imperialisme er det fælles tema for de 4 bidrag i det næste afsnit. Det første

knytter an til den forrige diskussion om Kautskys ,centrisme' ved at diskutere for-

holdet mellem Kautsky og hans skarpeste kritiker på venstrefløjen, Rosa Luxem-

burg i perioden 1910-1914 (Narihiko Ito), der især vedrører uenigheder om hvordan

socialdemokratiet skulle reagere på den internationale oprustning, forskellige stor-

magtskriser og den voksende krigsfare. Masao Nishikawa behandler debatten om en

»socialistisk kolonipolitik« i 2. Internationale og Kautskys kritik af revisionisterne

på dette punkt og hans insisteren på en principiel antikolonialisme. Dernæst disku-

terer Toshimichi Matsuoka »ultraimperialismeteorien«hos Kautsky, ideen om at

irnperialismen ikke nødvendigvis er kapitalismens sidste stadium men kan efterføl-

ges af endnu et stadium, hvor kapitalerne i stedet for at bekæmpe hinanden samar-

bejder gennem internationale karteldannelser mv. Endelig giver Ursula Ratz et

sammenfattende billede af Kautskys opfattelse af krigsårsagerog adækvate freds-

strategier. Disse bidrag er alle opmærksomme på ændringer i Kautskys opfattelse,
afviser altså en kontinuerlig og uforanderlig imperialismeopfattelse, men opererer

ikke med en opfattelse af et klart brud i Kautskys udvikling - det gælder mest ud-

præget Ratz, bidrag.
Alternativet til både kontinuitets- og brudopfattelsen er at skelne mellem forskel-

lige faser i Kautskys udvikling, og at forklare forskellene mellem disse faser med

ændringer i den samfundsmæssige situation eller i den interne partisituation, der

fører til ændrede krav til en adækvat socialistisk strategi og dermed til Kautskys teo-

ri. Opfattelserne her falder altså inden for den tredje kategori af Kautsky-tolknin-
ger, som Hünlich lokaliserer i sit bidrag, der adskiller sig fra begge de to klassiske

tendenser.

Det følgende afsnit består af 3 bidrag der kritisk diskuterer forbindelsen mellem

Kautskys teori og det tyske socialdemokratis praksis. Jürgen Rojahn diskuterer

Kautskys praksis og indflydelse under 1. verdenskrig, Walther Euchner skriver om

Kautskys bidrag til det tyske socialdemokratis demokratiforståelse og Till Schelz-

Brandenburg om Kautskys analyse af fascismen. Rojahn er her særdeles kritisk over

for de analyser, der mener, at Kautskys teori var handlingsanvisende for den politi-
ske praksis, og afviser nærmest at Kautsky overhovedet havde nogen konkret indfly-
delse, fordi Kautskys handlingsanvisninger var yderst generelle, ikke mindst fordi

Kautsky selv over for en række konkrete spørgsmålnærmest var rådvild. De histori-

ske kendsgerninger, som Rojahn selv fremdrager, viser imidlertid også,at Kautsky i

partiets selvforståelse havde evnen til at vejlede fx den socialdemokratiske rigsdags-
gruppe-

5 bidrag i bogen demonstrerer den relativt store indflydelse Kautsky havde på de

socialistiske partier i andre lande. Moira Donald påviserkonkret den enorme betyd-
ning som Kautskys værker havde for udbredelsen af marxismen i Rusland i perio-
den fra år 1900 til 1914 -i et appendiks til artiklen er russiske Kautsky-oversættelser
anført: i 1905 begynder en sand eksplosion i antallet af udgivelser, nemlig fra et par

stykker i de fleste af de øvrige år til 65 i 1905, 108 i 1906 og 22 i 1907. Endvidere skri-

ver Feliks Tych om Kautsky og det polske spørgsmål,Jack Jacobs om Kautsky-re-
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ceptionen blandt jødiske intellektuelle i det russiske imperium før 1914, Leo van

Rossum om Kautskys indflydelse på de socialdemokratiske partier i Sydøsteuropa,
og Andrea Panaccione om Kautsky og Socialistisk Arbejder-Internationale. Fælles
for bidragene er en påvisningaf 1) at Kautskys betydning var større end andre sam-

tidige marxisters og større end Marx,s og Engels, betydning i forbindelse med ud-

bredelsen af marxismen ved hjælp af oversættelser, og 2) at Kautskys udsagn blev

tolket forskelligt af forskellige grupper alt efter hvilke opfattelser der kunne under-

støtte disse gruppers egne synspunkter - som Jacobs rammende sammenfatter det,
var princippet at enhver kunne nyde efter behov (»Each took in Accord with his

Needs«). Ud over de specifikke forklaringer for de enkelte lande er den overord-

nede forklaring på Kautskys betydning ikke kun, at han var det tyske partis teoreti-

ker, og at det var det mest betydende parti i 2. Internationale, men også at Kautsky
i sig selv blev anset som teoretiker for hele den internationale socialistiske bevægel-
se.

Temaet for det efterfølgende afsnit er Kautsky som historiker. Tie specifikke em-

ner tages op til diskussion: Hans Kloft skriver om Kautskys beskæftigelsemed antik-

ken, Beatrix Bouvier 0m Kautskys behandling af den franske revolution og Manfred

Hahn om Kautskys fremstillinger af socialismens historie som teori og som social

bevægelse. Derudover giver John H. Kautsky en kompetent introduktion til Karl

Kautskys værk fra 1927 om den materialistiske historieopfattelse, der gennemgåren

række centrale temaer i marxistisk politisk teori: klasser, stat, demokrati, revolution

og socialisme. John H. Kautsky påpeger,at sammenkædningen af demokrati og

proletariatets magtovertagelse var et integrerende element i den marxistiske tradi-

tion før 1. verdenskrig såvel som i Kautskys samlede tænkning.Problemet er bare at

industrialiseringen har ført til et relativt fald og ikke til en fortsat numerisk Vækst i

arbejderklassen, og at et arbejderparti derfor ikke vil kunne opnå et absolut flertal

ved parlamentsvalg sålænge det forbliver et arbejderparti. Det alternativ som alle

socialdemokratier derfor har stået over for har været enten at forblive et arbejder-
parti og afskære sig muligheden for en magtovertagelse ad demokratisk-parlamen-
tarisk vej eller fastholde denne mulighed ved at ændre sig til et såkaldt folkeparti.

Antologien afsluttes med to mere fritstående bidrag. Ingrid Gilcher-Holtey sam-

menligner i en diskusssion af intellektuelle i arbejderbevægelsen tre forskellige ty-

per ved at beskrive Karl Kautskys, Heinrich Brauns og Robert Michels' relationer til

det tyske socialdemokrati. Og Susanne Miller tegner et fint portræt af Kautskys ko-

ne Luise og hendes betydning for Karl Kautskys livsværk. Alt i alt har Kautsky med

denne udgivelse fået en omfattende, mangesidet behandling i en række godt funde-

rede bidrag. I det indledende bidrag diskuterer Steinberg spørgsmåletom Kautskys
relevans og aktualitet, og den overordnede holdning er at Kautskys tid er forbi for

længe siden, og at hans historiske rolle ikke ville kunne gentages i dag: måske bort-

set fra fredsbevægelsen er der ingen af Kautskys temaer, der er relevante for ikke-

socialistiske bevægelser,og med hensyn til socialistiske bevægelser er Kautskys teori

og strategi for tidsbunden til at være af aktuel relevans. Begrundelsen for afholdel-

sen af konferencen og udgivelsen af bidragene er derfor ikke udsigten til nogen
fremtidig Kautsky-renæssance, men ganske enkelt Kautskys historiske placering -

beskæftigelsenmed en person uden hvem historien ville have forløbet anderledes

behøver ingen yderligere legitimering.
I flere af enkeltbidragene er der imidlertid henvisninger til Kautskys aktuelle rele-

vans. Det gælder først og fremmest i forbindelse med temaet demokrati og socialis-

me, hvor der mere eller mindre tydeligt peges på at udviklingen i USSR under Gor-

batjovs perestrojka har aktualiseret (et af) Kautskys grundprincipper ved at indrøm-
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me rigtigheden af synspunktet om at socialisme ikke er mulig uden demokrati. Des-

uden rejser Waldenberg i sin oversigt over de forskellige tendenser i litteraturen ex-

plicit det konkrete spørgsmålom perestrojka ogsåvil føre til en ændring i den tradi-

tionelle sovjet-marxistiske vurdering af Kautsky. Hvad man ikke kunne vide på kon-

ferencen i 1988 kan nu - efter »die Wende« i DDR i 1989/1990 - besvares: der skri-

ves pjecer og artikler om Kautsky hvor den tidligere vurdering af ham som »rene-

gat« nu er opgivet, og Kautskys værker fra perioden efter det påståedebrud med

marxismen genudgives nu med henvisning til deres relevans i den nye situation. I

bogens forord findes dette anderledes klare signal da også: i den fremtidige diskus-

sion om socialistiske samfundsmodeller efter sammenbruddet i den »reelt eksiste-

rende socialisme« vil man ikke kunne komme uden om Kautsky.
UjfeJakobsen

Bengt Schüllerqvist: E'ån kosackval till kohandel. SAPs väg till makten (1928-33),

Tiden, Stockholm 1.992,297 s. incl. engelsk summary, ISBN 91-550-3903-0.

Bengt Schüllerqvistsdoktorafhandling omhandler det svenske Socialdemokratis ud-

vikling i perioden 1928 til 1933. Eller med andre ord: SAPs gennembrud som rege-

ringsbærende parti.
For en læser med et relativt godt kendskab til det danske Socialdemokrati er b0-

gen overraskende læsning, fordi den på en meget overbevisende måde blotlægger
de spændinger,der herskede inden for det svenske arbejderparti forud for og under

første del af mellemkrigstidens store krise: Spændinger mellem fraktioner i partiet
og mellem partiet og LO. Det er overraskende, fordi tilsvarende spændinger og

konflikter ikke fandtes i Danmark på dette tidspunkt, og det er da også en af Schül-

lerqvists teser, at SAPs ledelse - eller rettere grupperingen omkring Per Albin

Hansson -tog ved lære af det danske partis måde at tackle både organisatoriske og

politiske spørgsmål,så den arbejderbevægelses-model,der fandt sin endelige form i

Sverige i 1932-33, i høj grad kom til at ligne den danske. Den svenske bevægelse
blev som den danske en sluttet bevægelse (S. kalder det et »hårdt« parti), hvor de

potentielle modsætninger,der kunne være mellem parti og fagbevægelseog mellem

fløje i bevægelsen, var holdt nede af en stram ledelsesstruktur med ledelsen som

selvklar repræsentant for den samlede bevægelse, der uden egentlig opposition var i

stand til at formulere en sammenhængende politisk linie (Danmark for Folket- 0g

folkhem-politikken).
I modsætning til i Danmark var forholdet mellem SAPs og LOs ledelse relativt

løst, f. eks. havde SAP ikke nogen repræsentationi LOs ledelse, og LO involverede

sig nødigt i den politiske stillingtagen, hverken mellem højre- og venstrefraktionen i

partiet (tegnet af hhv. P. A. Hansson og Zeth Höglund), eller mellem SAP og SKP.

Det svenske kommunistparti var et stærkt parti indtil det blev splittet i to i 1929 og

var således en faktor, som både fagbevægelsenog SAP måtte regne med.

Efter SKPs splittelse blev det især de indre fraktionsproblemer og forholdet til

LO, der gjorde det_vanskeligt for partiformanden, Hansson, og hans medarbejdere
at formulere en klar reforrnistisk politik. Der var for mange stærke parter at tage

hensyn til, og Hansson gik forsigtigt frem. I en del af sin retorik lagde han vægt på

klasse-aspektet, i en anden del på folke-aspektet i formuleringen af partiets teori og

politik. Men efter Ådals-affæren i 1931, hvor fire arbejdere blev skudt af militæret,

kulminerede modsætningerne og blev i efteråret udløst i Hansson-fraktionens sejr
og indordnng af hele partiet under en reformistisk, folkeparti-orienteret linie.

Schüllerqvistviser overbevisende, hvordan anti-kommunismen blev sat i system og
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kom til at virke som en dynamisk faktor, der dels integrerede medlemmerne bag
den reformistiske kurs og dels tvang ledelsen til en konkretisering af, hvad en re-

forrnistisk politik skulle bestå i på det økonomiske område og på arbejdsmarkedet.
Også her blev der mere end skelet til Kanslergadeforliget i Danmark fra januar
1933, og det første store svenske klassekompromis - den såkaldte kohandel - blev

indgåetnogle få måneder senere og svarede i meget til indholdet i Staunings forlig
med Venstre. Nu begyndte SAPs stemmetal også at vokse stabilt (som det danske

partis havde gjort siden 1920), det såkaldte kosackvalg i 1928 (hvorfor »kosak«, når
referencen var til bolschevikkerne, det forklarer bogen ikke?) havde stemmemaes-

sigt været et stort nederlag, hvor anti-kommunismen blev udnyttet imod SAPs soci-

aliseringsforslag, men ved valget i efteråret 1932, hvor socialiserings-ønskerneikke
blev fremført, gik SAP pånyfrem, og nu begyndte den lange og stabile vælgennæssi-
ge tilslutning på 45% og mere, som skulle sikre SAP regeringsmagten i over 40 år.

I 1936 indgik fagbevægelsenog arbejdsgiverne den berømte Saltsjöbadsaftale,
som ogsåpå arbejdsmarkedet sikrede roen og førte til successiv vækst og derigen-
nem mulighed for offentlig ekspansion og en vidtrækkende omfordelingspolitik.
Men allerede i 1933 var LO mere eller mindre blev tvunget ind i en uforbeholden

tilslutning til den socialdemokratiske politiske linie, og ogsåher kom den anti-kom-

munistiske kampagne til at fungere som en slags katalysator og dynamo på samme

tid. Fra 1933 var der ikke længere nogen modsætningmellem SAPs og LOs ledelser
med hensyn til samordning af den økonomiske og politiske kamp omkring en folke-

hjemspolitik med brod mod både kommunister og nazister, og på denne baggrund
kom den tidligere fraktionsleder P. A. Hansson til at stå lige så stærkt i den svenske

arbejderbevægelse, som Stauning havde stået i den danske siden 1920. Ligesom
Stauning mente han, at partiet måtte repræsentere hele samfundets interesse, og at

LOS og arbejderklassens »særinteresser« måtte underordnes helheden. Og ogsåpå
det partiorganisatoriske område havde Hansson nået, hvad han ville, nemlig at få en

model som den danske. Efter det danske Socialdemokratis 1931-kongres, som han

overværede, skrev han: »Sammanhållningeninom pam'et är mönstergilLNågonsärpo-
litik tolereras icke. När Stauning vid kongressenförklaradesig komma att försöka kväva

van'e ansats i den rikzningenhälsades han med bifall«(s. 149). Denne stærke ledelse,
hierarki og disciplin blev også realiteten i Sverige fra 1932-33, og dette var -ligesom
i Danmark - forudsætningenfor samforstandspolitikken med bønderne og senere

med arbejdsgiverne i industrien. Den svenske model - som Schüllerqvisti virkelig-
heden mener var dansk! - var opstået.

Som dette - ret frie - referat gerne skulle vise, er Bengt Schüllerqvistsbog en virke-

lig interessant studie i den svenske arbejderbevægelses udvikling i en helt afgørende
fase. Og det er samtidig en studie med betydelig komparativ forklaringsværdi for

den skandinaviske arbejderbevægelsesom sådan.

I et opgør med den hidtidige forskning i svensk arbejderbevægelsesovergang til

den succesrige klassesamarbejdspolitik påpeger han netop mangelen på konkret

empirisk forskning. Dette har f. eks. ført til subjektivistiskeforklaringer som Göran

Therborns tese om »held« og »dygtighed«hos arbejderbevægelsen- kombineret
med en tradition for en demokratisk politisk kultur via folkebevægelserne- som

forudsætninger for gennemførelsen af folke-politikken (I Den svenska socialdemo-
kratin träder fram, i »Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia«, nr. 27-28, 1984).
I forhold hertil viser Schüllerqvist»wie es eigentlich gewesen«, og man ser herved
den kilde-arbejdende historikers berettigelse over for sociologerne og politologerne,
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der sjældent har tid eller lyst til at lave det kæmpearbejdedet er at gennemgåhele

det grundlæggendekildemateriale.

Også Schüllerqvistsmetodiske tilgang virker frugtbar. Han vil overskride den ty-

piske fragmentarisering af studiet af arbejderbevægelsenshistorie gennem »brede

ansatser«, der både rummer den faglige og den politiske bevægelse i en syntese, og

som fokuserer på det strategiske valg. »En studie av socialdemokratins genombrott,
med facklig-politllrldperspektiv, saknas sålunda forlfarande...Politirk historia framstår

fortfaranda som én genre, facklig historia som en annan« (S. 20). Det samme kunne si-

ges om forskningssituationen i Danmark, og jeg kan erklære mig helt enig i Schül-

lerqvists fremgangsmåde,som svarer til den jeg har forsøgt at anvende i min bog
»Den demokratiske socialismes gennembrudsår«( SFAH, 1992)på en periode, der

er betydeligt længere end Schüllerqvists (om det danske Socialdemokrati på inter-

national baggrund 1884-1916).
Schüllerqvistgør dog desværre så megen reverens for politologien, at en ret stor

del af bogen er fyldt med spekulationer om partityper og deres betydning for det hi-

storiske forløb. Hans hovedsondring, som er hentet fra en italiensk politolog ved

navn af Panebianco (franskbrødl) er mellem »løse« og »hårde« partier, og det skulle

kun være de hårde arbejderpartier, der skulle kunne opnå varig politisk magt. Det

engelske Labour og vist ogsådet tyske SPD i 1920,erne benævnes løse partier, mens

f. eks. det danske var hårdt. Jeg har faktisk svært ved at se, hvad disse typologier
kan bruges til; det evige spørgsmåler, hvad der kom først: hønen eller ægget, i. e.

de »fredelige«,folkeligt prægede samfundsforhold i Skandinavien eller de »hårde«

partier? Her forekommer Schüllerqvist i sine forklaringer at være for mekanisk.

Som han selv skriver påbogens sidste side: Politiske partier er, lige som andre orga-
nisatoriske former, historiske kategorier, ikke givne størrelser. Men det er netop
denne »historisering«af de politiske former, som gør de firkantede type-inddelinger
uinteressante, fordi organisationsfonnerne dybest set er funktioner af nogle længe-
revarende socio-økonomiske og politisk-kulturelle forhold. I denne henseende har

Therborns tese om den politiske kultur med rødder i det 19. århundredes folkebe-

vægelser stadig meget for sig. På trods af den politiske turbulens i 1920ierne, hvor

der så at sige gik kludder i det politiske regnskab for reformisterne i mange lande

med deres tro på ubrudt evolution, må SAP med tilliggende organisationer vel også
placeres som (den mest radikale) folkebevægelse.Og transformationen i begyndel-
sen af 1930,erne var måske lige så meget en tilbagevenden til den gamle politiske
enhed mellem faglig og politisk bevægelse fra II. Internationales velmagtsdage, som

den var noget helt nyt og anderledes. Under alle omstændigheder var enheden først

og fremmest politisk og ikke organisatorisk, som Schüllerqvistmærkeligt nok vil gø-
re den til, selvom han så at sige ikke er i stand til at påviseformelt-organisatoriske
ændringer, i hvert fald ikke i partiet.

To øvrigekritikpunkter mod bogen er for det første den næsten totale mangel på
placering af svensk arbejderbevægelse i en international sammenhæng uden for
Skandinavien. Det forekommer usandsynligt, at SAP og dets forskellige fraktioner

ikke orienterede sig mod andre partier end det danske og norske, i hvert fald før

1933, men bogen indeholder ikke noget om det. Det nærmeste man kommer til en

problematisering af forholdet mellem den nationale og internationale dimensions

betydning for arbejderbevægelsener kommentaren: »Vad gäller studiema av SAPs

kontakter med utländsk socialdemokrati finns det underliggande antagandet att viktiga

förändringerav SAPs nationella inriktning bör avspeglas i en annorlunda internationell

orientering (närmande till vissa partier; ökat avstånd til andra)« (S. 35). Hvad med også
at kikke den andenvej -fra det internationale til det nationale?
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For det andet mener jeg, at Schüllerqvisttendentielt isolerer forklaringen på SAPs

overgangsproces til et entydigt reforrnistisk parti til det organisatoriske niveau. Det

der skildres bedst og mest indgåendeer de taktiske kampe i partiet og den løsning
de fandt gennem »peralbianernes«sejr i vinteren 1931-32. Det er naturligvis rigtigt,
som det hedder i konklusionen, at SAP og dets sideorganisationer blev en egen, vig-
tig og varig struktur i samfundet, der gav dets tilhængere en »bevægelsesverden«og
en politisk identitet som »socialdemokrater« foruden en speciel karrierevej (S. 207).
»Bevægelses-verdenen« var dog også et langt tidligere fænomen. Men forklaringen
herpå er stort set kun taktisk og organisatorisk, og de få forsøg der er på at forbinde

denne politisk-organisatoriske udvikling med den økonomiske, sociale og ideologi-
ske udvikling i samfundet som helhed er få og tynde. Der var dog en krise i denne

periode, en dybtgåendekrise, der kulminerer i det år, som Schüllerqvistogså ser

som kulminationen på den politisk-organisatoriske krise i SAP: 1932. Det kan næp-

pe kun tilskrives indre organisatoriske og politiske forhold, at SAP antager den poli-
tiske skikkelse, som det gør på netop denne tid. Folk havde ikke arbejde, og nogle
sultede! Men en forbindelse mellem krisen og arbejderbevægelsensudvikling søges
end ikke opridset, og det føles som bogens største mangel.

Bortset herfra er Bengt Schüllerqvistsbog stærkt anbefalelsesværdig,og man kan

ogsåhåbe, at den vil brugt til at uddybe og perspektivere forklaringen på det danske

Socialdemokratis udvikling i denne periode.
Claus Bryld

Henning Tjørnehøj: Louis Pio. Folkevækkeren, Fremad, København 1992, 237 5., kr.

190.-, ISBN 87 557 1750 0.

Den foreliggende bog blev planlagt i anledning af Louis Pios 150 års fødselsdag.Ide-

en var at udgive en samling Pie-artikler med en indledning til forståelse af artikler-

ne, som næppe kunne stå alene ca. 120 år efter, at de var blevet skrevet. Der er

imidlertid kommet en anden bog ud af det; knap halvdelen består nu af ca. 45 Pio

tilskrevne artikler (s. 91-196),resten er Henning Tjørnehøjs bidrag, hvor han forsø-

ger sig med en nyvurdering af Pios betydning. Bogen er iøvrigtflot illustreret.

Tjørnehøj har bestræbt sig på at udgive artiklerne i en tilgængeligform, dvs. han

har delvis moderniseret stavemåden, har brudt lange sætninger op i flere og opdelt
teksterne i flere afsnit. Endvidere har han undgåetnoter for at tilføjeoplysninger i

paranteser direkte i artiklerne. Enkelte steder er artiklerne ogsåblevet forkortede.

Dens værdi som videnskabelig udgivelse af Pio-artikler er altså indsnævret noget.
Dertil bidrager også,at i det mindste ét sted er en forkortelse ikke kendetegnet som

sådan (»Kvindens frigørelse«,s. 146-48, hvor første afsnit er udeladt; dateringen er

iøvrigtogså fejlagtig). Hertil kommer at det er usikkert, om Pio har skrevet netop
de her trykte artikler. Pio har nemlig senere afvist at have skrevet den her aftrykte
artikel »Lidt om Landboforholdene«, 5124-26. H.T. burde have gjort rede for, hvor-

for han har optaget artiklen, når Pio så bestemt afviste at have skrevet den (smlg.
»Den Internationale Arbejderforening for Danmark«, [I s. 358). Endelig er den vi-

denskabelige værdi begrænset af, at udvalget kun medtager artikler fra perioden
1871-72 og ikke også fra perioden 1875-1877, som Tjørnehøj dog håber at få mulig-
hed for at udgive (s. 5).

Bladets artikler var som regel anonyme, og der findes kun få muligheder for at

identificere forfatterne med absolut sikkerhed. Tjørnehøj har ment at kunne gøre
det ud fra interne kriterier som lederartiklerne, emner (kvindefrigørelse,husmæn-
denes og landarbejdernes vilkår,kirken, Grundloven osv.), stil og ordvalg. Med dis-
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se kriterier kan man komme langt og sandsynligheden taler for, at så godt som alle

artikler er skrevet af Pio - eller godkendt af ham som redaktør. Men en præcis re-

degørelse,hvorfor de enkelte artikler er udvalgt, hvilke artikler Pio iøvrigthavde

skrevet i perioden iflg. de samme kriterier, og hvorfor netop dette udvalg er truffet,
havde været på sin plads i en videnskabelig udgave; dette skal ikke forstås som en

antydning af, at udvalget er uvederhæftigt, men nok rejse tvivl om udgivelsens me-

tode. Vi er med dette udvalg ikke kommet Pios journalistik så meget nærmere.

Formentlig var det ikke Tjørnehøjs intention at lave en videnskabelig udgivelse,
men en udgave til brug i arbejderoplysningen og i den politiske debat iøvrigt.Nu be-

høver der ikke at være en modsætning mellem de to former, men her er den altså

helt klar. Desværre viser det sig, at Tjørnehøj heller ikke i litteraturlisten har taget
hensyn til, at læserne har krav på at få fuldstændige henvisninger til litteraturen.

Der mangler således henvisninger til især Claus Larsens artikler, som dog har været

banebrydende i Pie-forskningen, og f.eks. artikler om Pios tid i USA.

Bogens større halvdel udgøres af Tjørnehøjs indledning og afslutning, som skal

give baggrunden for forståelsen af artiklerne.vDen er præget af Tjørnehøjs polemi-
ske sans, som får ham til at fremhæve en del ting, som man alt efter anskuelse kan

sympatisere med eller ej. I flere tilfælde får åbenbart denne polemiske sans ham

dog til at skyde ud over målet; der er f.eks. næppe sammenhæng mellem en tekst

om Pio og Bernsteins revision af marxisan fra 1896 og frem, dvs. efter Pios død (5.
33f). F. eks. når han 8. 107 uden nogen form for differentiering hævder, at »histori-

kerne« har lagt »et glemselens slør over den udbytning, som landarbejderne var

udsat for«, Forskellige historikere har formentlig haft forskellige vurderinger, og når

f.eks. Henning Grelles og H.N. Lahmes afhandlinger om landarbejderne end ikke

nævnes i litteraturlisten, er det nemt at bebrejde arbejderhistorien, at den »som of-

test« beskæftiger sig med byarbejderne. H.'II kommer for vidt omkring til at teksten

er brugbar som forståelsesramme for artiklerne.

Det kan hævdes, at bogen er noget andet end et udvalg af Pio tilskrevne artikler

med en indføring,at denne omtale ikke vurderer bogen på dens egne præmisser.
Det interessante ved H.T.s tekst er imidlertid forsøgetpå at nyvurdere Pio og frem-

hæve ham som den betydeligste »folkevækker« i forrige århundrede. Det er fuldt

berettiget at gøre det, Pios tidsmæssigt korte indsats i dansk politik og kultur har

endnu ikke fået sin rette plads. Trods tekstens intententioner er der dog heller ikke
her sket et gennembrud, bl.a. af de ovenfor anførte årsager.

Gerd Callesen
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BOGNYT

Torben Bech Rasmussen og Morten Thing (red.): Børge Houmann og hans samtid,
Amadeus Forlag, København 1992, 200 5., Kr. 198.- ISBN 87-89028-29-5.

DR-video: »Børge Houmann og hans samtid«, kr. 198.- Købes gennem Amadeus For-

lag, 'Il'ekronergade 15, 2500 Valby, tlf. 3630 8682. Bog og band kan købes samlet eller

hver for sig.
Morten Thing kalder beskedent sit bidrag til bogen »Børge Houmann - Skitse til en

biografi«.Det er i virkeligheden en særdeles velskrevet indføring i en tid, et miljø og

frem for alt en helt uundværlig levnedsbeskrivelse af et menneske, som nok er et

bekendtskab værd. Det er kort sagt den bedste introduktion, man som læser kan

ønske sig.
De øvrige bidrag beskæftiger sig med Børge Houmanns litterære virksomhed,

hans deltagelse i modstandskampen, hans kamp for retfærdigheden efter besættel-

sen og fremfor alt om hans Martin Andersen Nexø-forskning.Dette sidste i en så-

dan grad, at læseren undertiden glemmer, hvem hovedpersonen i den foreliggende
bog egentlig er, Nexø eller Houmann.

Som medlem af Foreningen for Boghåndværker det interessant at læse den gam-

le typograf Eli Reimers nøjagtige redegørelse for sit lange samarbejde med Børge

Houmann, omend det havde været mere naturligt at finde artiklen i en udgivelse fra

netop Foreningen for Boghåndværk.I en biografi som den her foreliggende ville

det være nok så spændede at høre noget om deres arbejde sammen, hvordan det

egentlig foregik fremfor om resultatet af deres samarbejde. Læseren sidder her med

et ønske om mere kød og blod på det nøgterne skelet.

Men det er et generelt træk ved bogen; man får ikke særlig meget at vide om

mennesket Børge Houman og er undervejs i læsningen ved at give op. Det fore-

kommer som noget af en gåde,at han i en periode trådte frem i rampelyset i den

grad, det var tilfældet med sagen om storentreprenøren, der havde tjent tykt på at

arbejde for nazisterne, men åbenbart blev beskyttet fra højeste sted efter krigen.
Med hensyn til læserens frustration over ikke rigtig at komme ind på livet af men-

nesket Børge Houmann løses der dog noget op for den med Ejgil Søholms beret-

ning om Børge Houmanns liv med forlaget Sirius og sin kone 'Iiille i Århus,og alt

er tilgivet. Det er god læsning.
Nils Frederiksens bibliografi, der afslutter bogen, gør den uundværlig for alle in-

teresserede i nyere tids venstrefløjshistorie.
Det eneste, som kunne være undværet, er tre ultrakorte udtalelser, citater fra an-

dre sammenhænge om Børge Houmann af Mogens Fog, Frode Jakobsen og Erling
Foss. De virker en smule påklistredesom selvstændigtkapitel og kunne med fordel

være brugt som billedtekster.

Som supplement til bogen er der i samarbejde med Danmarks Radio udgivet et

videobånd med en indledning med gamle filmklip om DKP før besættelsen 0g klip
fra nogle interviews med Børge Houmann mange år efter. Ideen er god, men resul-

tatet kan der sættes spørgsmålstegnved.

Videoens indledning giver indtryk af at ville fortælle om den tid, Børge Houmann

levede i, mens resten af båndet bruges til klip med ham, åbenbart alt hvad der fin-

des med ham i levende billeder. Det virker helt absurd, at man i en udsendelse med

mange medvirkende i en diskussion omkring et bord har klippet alt andet bort for

udelukkende at give ordet til ham. Nogle gange ser man Mogens Fog og Frode Ja-

cobsen bøje sig frem, trække vejret for at komme med et indlæg -

og så klippes der

til Børge Houmann, som fortsætter sin lange »enetale«. Vidste man ikke bedre,

96



skulle man tro, der var tale om en mand, der altid tager ordet ud af munden på alle

andre og tromler folk ned. Det er i hvert fald ikke det indtryk, man får af ham i bo-

gen. Pludselig er videoen så færdig uden antydning af en slutning. Den må betragtes
som en bjørnetjeneste,man har gjort Børge Houmann.

Summa summarum: Bogen er udgivet i anledning af Børge Houmanns 90 års fød-

selsdag den 26. marts 1992, og det ville have været synd og skam, at denne dag ikke

blev markeret. Samtidig kan redaktørerne Morten Thing og Torben Bech Rasmus-

sen notere sig endnu en kompliment, for efter endt læsning af denne biografi er der

ingen vej udenom: Man får en ubændig trang til at læse Børge Houmanns egne

erindringer »Kommunist under besættelsen«, der udkom i 1990 på Vindrose.

Anne-Lise Walsted

Detlev Brunner: Quellen zur Gewerkschaftsgeschichte. Bestandsverzeichnisse Ost-

berliner Archive zur Geschichte der Gewerkschaftsbewegung von den Anfángen bis

1933 - Verötfentlichungen des Instituts zur Erforschung der europäischen Arbeiter-

bewegung Schriftenreihe B: Quellen und Dokumente, 2 - Klartext, Essen 1992, 316

s., DM 89.-, ISBN 3-88474-022-9

Fagbevægelsen i Tyskland havde omfangsrige biblioteker og arkiver før 1933. De

blev beslaglagt af nazisterne og er sidenhen stort set forsvundet, i det mindste er de-

res skæbne endnu ikke blevet opklaret - det kan tænkes, at de - eller dele - befin-

der sig et sted i Rusland eller USA; besættelsesmagterne beslaglagde mange ting i

1945. Men hovedansvaret for ødelæggelsen af disse arkiver og samlinger ligger hos

nazisterne.

Kun forholdsvis små dele findes endnu og den foreliggende fortegnelse registre-
rer en del af disse og det tyske kommunistpartis (KPD) faglige materiale fra perio-
den 1919-1933. Imidlertid er der i Westberlin noget fagligt arkivmateriale og ligeledes
i DGBs arkiv i Düsseldorf. Det er ulogisk, at disse arkivdele ikke er blevet registrer-
et her. Her havde der virkelig været en chance for at genforene noget, når man nu

ikke ville eller kunne samle de spredte dele til et noget større hele. Efter sigende
supplerer de øst- og vesttyske dele nemlig hinanden ganske udmærket. Det er nu

nødvendigtat udarbejde en registrant for de vesttyske faglige arkiver, så de kan bru-

ges sammen med de østtyske.Hertil hører også en bibliografi over de trykte arkiva-

lier, dvs. protokoller, beretninger, fagblade osv., som ligeledes er sjældne og bekla-

geligvis spredt over adskillige arkiver og biblioteker.

Denne registrant er altså kun et første skridt til at få et samlet overblik over de

resterende dele af fagbevægelsens arkivalier. Som sådant er det dog udmærket og
helt klart en hjælp i det videre arbejde.

De to arkiver, hvis bestand vedr. fagbevægelsenbliver registreret her, er den tidli-

gere østtyskelandsorganisations arkiv, nu Johannes-Sassenbach-Stiftung, og det tid-

ligere Institut for marxisme-leninisme i Berlin. Begge arkiver vil formentlig i fremti-

den have en halvselvstændigstatus under Bundesarchiv; for brugerne vil det sand-

synligvisbetyde, at samlingerne bliver bevaret intakte i Berlin.

Registranten er på 1422 numre, hvert med en kort indholdsbeskrivelse og signa-
tur, så genfindingen i de to arkiver skulle være nem. De to arkivers bestand er regi-
streret samlet, dvs. på organisationsnavne, idet de frie - socialdemokratiske -

orga-

nisationer bliver registreret først, derefter de kristelige, de liberale og andre. Endvi-

dere er der mindre samlinger om europæiske og nordamerikanske fagorganisatio-
ner; arkivet om KPDs (inklusive Kominterns) faglige politik er derimod ganske om-

fattende. Endelig findes der 25 personarkiver, der for nogles vedkommende er ret

97



omfattende. En forkortelsfortegnelse og registre for personer, stednavne og organi-
sationer afslutter bindet. Desværre er henvisningerne fra registrene ikke altid kor-

rekte, et check på de 7 henvisninger til »Dänemark« viser to fejl. Men under alle

omstændigheder er registranten et godt og vigtigt arbejdsinstrument, der vil lette ar-

bejdet med tysk fagbevægelses historie meget.
Gerd Callesen

M. Donald Hancock, John Dogue, Bernt Schiller (red.): Managing Modern Capita-
lism. Industrial Renewal and Workplace Democracy in the United States and We-

stem Europe, Praeger', New York 1991, 359 s., $ 19.95, ISBN 0-275-9487-2

Denne internationale antologi falder i tre dele: efterkrigstidens industripolitik i

England, Frankrig, Tyskland, Sverige og USA; demokrati på arbejdspladsen i de

samme lande; essays om fremtiden. Antologien er produkt af en serie transatlanti-

ske seminarer afholdt inden for forfattergruppen gennem 3 år med støtte fra en

række fonde.

De industripolitiske artikler er historiske rids, uden iøjnefaldendesynteser eller

konklusioner. Et frisk pust er Seth Borges”artikel om USA. Den giver et indblik i

Clintonomics i støbeskeen gennem 1980”erne,nemlig den i Europa relativt ubemær-

kede fremvækst af lokal korporatisme og industripolitik i USA, især i af Demokra-

terne styrede stater.

Artiklerne om demokrati på arbejdspladsen gennemgårudvildingen i de enkelte

lande med hovedvægtpå efterkrigstiden. Man får indtryk af et tema, som lever en

slags skyggetilværelsepå det 20. århundredes dagsorden. Af og til dukker det frem i

lyset - ofte i en ny formulering. Men resultaterne skuffer hver gang. Efter anmel-

derens opfattelse er denne skyggetilværelsedog delvis et resultat af belysningsvink-
len. Forfatterne ser sagen fra arbejderbevægelsensvinkel, og deres målestok bliver

derfor arbejderbevægelsensambitioner, som stort set er uopfyldte. Dog er der gen-
nem det 20. århundrede sket dybtgåendeforandringer i kapitalistiske virksomheders

ledelse og organisation. Disse forandringer er gået på tværs af arbejderbevægelsens

forestillinger. Men det betyder ikke, at arbejderbevægelsenhar været uvæsentlig.

Forestillingerne om demokrati på arbejdspladsen har været en udfordring til m0-

derne ledelse, og har muliggjort en progressiv dialog. Men denne proces tolkes ikke

positivt af forfatterne - snarere som en regressiv afledning. Dette er eksempelvis ty-

deligt i Bernard E. Brown,s grundige behandling af Auroux-reformernes skæbne i

Frankrig gennem 1980,erne.

De fremtidsorienterede essays har prominente forfattere. Det forekommer dog
ikke helt klart, hvad man har bedt dem skrive om. John Logueis egen artikel er det

mest interessante bidrag. Den omhandler primært ideerne og drivkræfterne bag
medarbejdereje i USA, og forsøger forsigtigt at formulere nogle tendenser for det

21. århundrede.
Peter Helby

Jørgen D. Jensen (red.): AAB Skive - et tilbageblik. Udg. af Arbejdernes Andelsbo-

ligforening i Skive, Skive 1992, 52 s., ISBN 87-984035-0-8

I anledning af 50 års jubilæet i 1992 har Arbejdernes Andelsboligforening i Skive

udgivet denne bog. Den indledes med hilsener fra foreningens formand, Niels Chri-

stensen, direktøren for Boligselskabernes Landsforening, Gert Nielsen og Skives
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borgmester, Jonna Stavnsbjerg, der hver især sætter foreningens virke ind i en stør-

re sammenhæng.

Jørgen D. Jensen har skrevet en historisk redegørelse for andelsboligforeningens
start og dens byggevirksomed i og omkring Skive. Ind i beretningen flettes historier

om betydningsfulde personer i foreningens historie bl.a. den senere boligminister,
Ove Hove, og almindelige beboeres oplevelse af at bo i foreningens boliger til for-

skel fra det, de kom fra.

Der fortælles om pionerindsatsen med det første montagebyggeri på egnen, om

det behov, der opstod i 1960,erne, for at opføre dagsinstitutioner i forbindelse med

nybyggeri og om opførelse af ældreboliger,ligesom der berettes om de renoverings-
opgaver, der i dag bruges flere ressourcer på end på bygning af nye boliger.

I et afsnit fortælles om administrationspersonalets arbejde og i et andet om vice-

værten som »praktisktusindkunstner«. Der er ogsåblevet plads til at beskrive bebo-

erdemokratiet, som det fungerer i et almennyttigt byggeri. Det er et indholdsrigt og
let læst hæfte på 52 sider fyldt med gode fotografier både i sort/hvid og i farver.

Historien adskiller sig sikkert ikke væsentligt fra andre andelsboligforeningen,
men denne er i hvert fald god, hvis man vil vide, hvordan de forskellige bestemmel-

ser og restriktioner har indvirket på opførelsen af almennyttige boliger.
BirgitAndreasen

Ursula Langkau-Alex: »Der Kampf liir die Demokratie und den Frieden«. Die De-

hatte in der Sozialistischen Arbeiter-Internationale 1938/39 - Research Papers 2 -

IISG, Amsterdam 1992, 63 s.

Langkau-Alex har her udgivet 9 dokumenter, oplæg til en diskussion på Socialistisk

Arbejder-Internationales Exekutiv-møde januar 1939 om forholdet mellem demo-

krati og socialisme. Et 10. dokument er et slags inofficielt referat af selve mødet. En-

kelte af dokumenterne har tidligere været udgivet i SAIs tidsskrift »Internationale

Informationen«, de fleste har dog ligget ukendt i SAIs arkiv. Dokument 4 er det

svenske partis stillingtagen, som blev tiltrådt af det danske parti. Det er desværre

kun en foreløbigudarbejdelse, det kunne være relevant at lede efter den endelige.
Det er kendte standpunkter, der fremkommer her, men ikke desto mindre er dis-

kussionen vigtig for forståelsen af SAI og de enkelte partier. I sin meget korte ind-

ledning påpegerLangkau-Alex bl.a. centrale punkter for den videre diskussion af

SAIs betydning og gør opmærksom på den hidtidige litteratur.

Gerd Callesen

Karl Liebknecht: Iebt wohl, Ihr lieben Kerlchen! Briefe an seine Kinder. Udg. af

Annelies Iaschitza und Elke Keller, Autbau Taschenbuch Verlag, Berlin 1992, 189 s.,

DM 21.80, ISBN 3-7466-0172-X
'

Karl Liebknecht var fængslet flere gange, før han blev myrdet i januar 1919. Især un-

der fængselsopholdene fik han tid til at skrive private breve til sine 3 børn. De skul-

le være forblevet private. På nær et enkelt brev eller to har de ikke interesse for an-

dre end hans børn og hans anden kone, Sophie.
Det er muligt, at han virkelig var sådan et pernittengryn, som han fremstår i disse

breve - måske var han bare en elendig pædagog. I DDR benyttede man sig af den-

ne form for heltedyrkelse, og udgiver og forlag har åbenbart ikke overvundet denne

indstilling - det er ærgerligt,fordi den ikke er værd at bevare.
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Bogen er forsynet med et informativt forord, der i sig selv kunne have været en

interessant artikel. For den, der er interesseret i den form for småborgeligpegefin-
gerpædagogik, der herskede i borgerskabet i århundredets første årti, er der måske

noget at hente i korrespondencen, politisk/historisk er den uvæsentlig.
Gerd Callesen

Wolfgang og Petra Lubitz (ed.): 'Il'otskyist Serials Bibliography. 1927-1991. With Lo-
cations and Indices, K.G. Saur, München 1993, 475 s., [1M 198.-, ISBN 3-598-11157-6
Denne bibliografi over 1926 trotskistiske tidsskrifter i perioden 1927-1991 er et gan-
ske fremragende hjælpemiddel i studiet af et af randfænomenerne i socialismens hi-
storie. Det mærkes, at udgiverne er erfarne bibliografer. Indledningen bruges til

kort at beskrive, hvad der menes med trotskistiske tidsskrifter, hvilke kriterier i øv-

rigt er brugt osv. Kun tidsskrifter på europæiske sprog er optaget fra ialt 34 lande i

Europa, Nord-Amerika (inkl. Mexiko), Australien, New Zealand, Sydafrika og en-

kelte asiatiske lande. Til udgivernes beklagelse har det ikke været muligt at inklude-

re Latin-Amerika til trods for denne verdensdels relativt stærke trotskistiske bevæ-

gelser.
Med denne begrænsning er den sprogmæssige fordeling: 35,1% på engelsk,

22,7% på fransk, 18,5% på tysk, 8,4% på spansk og alle andre under 5% - på dansk

er 2,3%. Den geografiske fordeling ser lidt anderledes ud, her ligger Frankrig i spid-
sen med 20,8%, Storbritannien følger efter med 13,7%, Tyskland og USA med hver

10,9% og resten så under 5% -i Danmark udgaves 2,7% af de 1926 tidsskrifter.

Udgiverne beskriver kort de vanskeligheder, de stødte på undervejs 0g konklude-

rer, at »the Trotskyist press is a bibliographefs nightmare«.Det bliver forståeligt
ved gennemgangen af bibliografien og de 3 registre over organisationer, tilhørsfor-
hold til de ca. 20 internationale trotskistiske hovedorganisationer og ISSN-numre.

Indførslerne over de 1926 numre indeholder så vidt muligt tidsskriftets hovedtitel,
undertitler, udgiver, udgiversted, udgivelsestidspunkt, sprog, land, tilhørsforhold til

international retning, oplagstal, bibliotek hvor bladet (eller dele af det) kan fås (i
København findes op mod 10%). Forgænger og efterfølger er noteret og ved løben-

de tidsskn'fter ogsåadresse og pris. Herudover er mange indførsler annoterede.

Det er et fagligt imponerende arbejde og har formentlig kun kunnet gennemføres
på baggrund af udgivernes ogsåpolitiske interesse. Prisen er beklagelig høj.

Gerd Callesen

Tove Pedersen: Roserne blomstrer endnu, Husets forlag, Århus 1992, 48 5., kr. 40.-,
ISBN 87-7483-280-8

Denne bog er resultatet af et initiativ, hvor et samarbejde mellem Husets forlag i

Århus,digteren Carl Scharnberg, arbejderhistorikerne Kirsten Folke Harrits og Dit-

te Scharnberg, samt lokale fagforeninger har hjulpet til, for at få den på skinner.

Bogen står for mig som et sindbillede på, hvor nødvendigt det er, at fagbevægelsen
- læs kulturbevægelsen - går aktivt og effektivt ind for at formidle, hvad der fore-

går,tænkes og føles i den store del af befolkningen, som ellers på det »Kulturelle«

område er konsumenter. Men som ved et mere målrettet arbejde (penge og udgivel-
sesmuligheder) ville komme stærkere til orde, og dermed bidrage til en bredere de-

bat om det gode liv og menneskers samvær, for ikke at sige den praktiske og retfær-

dige udfonning af dette Liv: læs Samfund.
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»Roserne blomstrer endnu« er fuld af Hjerte, Smerte og Håb. Lyrikeren Tove Pe-

dersens digte fra arbejdet, hjemmet, det politiske og faglige arbejde fortæller varmt,

stædigt og praktisk (ægte kvindeligt, hvorfor ikke? og hvorfor sådan?)om sin tilste-

deværelse i verden, som hun ikke bare vil se på, men også med sin person, sine

handlinger og her med sine digte godt vil være med til at forandre til det bedre. Dis-

se meddelelser om verdens tilstand, muligheder og næsten umuligheder set med

hendes øjne, lægger hun frem til os at bruge ved eller efter diskussionen, i stilheden

når TVlet er slukket eller om morgenen ved kaffetåren, inden det hele går i gang igen.
ErikA. Clausen

Ann Robertson: Karikatur im Kontext. Zur Entwicklung der sozialdemokratischen

illustrierten satirischen Zeitschrift Der Wahre Jacob zwischen Kaiserreich und Re-

publik - Europäische Hochschulschriften Reihe 40, Kommunikationswissenschaft

und Publizistik Bd. 27 - Peter Lang, Frankfurt/M. 1992, IX,329 s., DM 89.-, ISBN

3-631-44354-4

Det satiriske blad »Der Wahre Jacob« var de tyske socialdemokraters tro følgesvend
fra starten i 1879 til nationalsocialisternes magtovertagelse i 1933. I tiden før Første

Verdenskrig havde bladet et oplag på 380 000. Alligevel er det - i modsætning til

det konkurrerende »Simplicissimus«,der ikke havde nær så stort et oplag - nær-

mest umuligt at finde selv på større biblioteker. Set på denne baggrund er det ikke

mærkeligt, at den videnskabelige udforskning af bladets historie er næsten lige så

sparsom. Det er altså et uopdyrket felt inden for studiet af karikatur og satire, for-

fatteren har givet sig i kast med.

Ann Robertson er englænder, har studeret tysk, svensk, lingvistik og samfundsvi-

denskab. Hun har boet i Berlin i næsten 20 år som free lance oversætter og har ar-

bejdet i mediebranchen. I 1991 blev hun færdig med sin doktordisputats, som dette

åbenbart er.

Ann Robertsons afhandling er begrænset til perioden 1884 til 1923. Første del gi-
ver et overblik over samfundets udvikling og Socialdemokratiets voksende betyd-
ning i tiden mellem det tyske riges grundlæggelse 0g Første Verdenskrig. Herefter

følger et mindre afsnit om udviklingen inden for tysk pressevæsen, med særligt hen-

blik på betydningen for den socialdemokratiske presse, mellem 1848 og Første Ver-

denskrig.
Endnu et indledende kapitel handler om de tyske illustrerede, humoristisk-satiri-

ske tidsskrifters udvikling i tiden mellem kejserrige og republik. »Der Wahre Jacob«

placeres her i feltet med sin særprægede visuelle udformning.
Således indført i emnet fortælles i hovedafsnittet om »Der Wahre Jacob« som en

særligbestanddel af den socialdemokratiske presse. Der gives en vurdering af tids-

skriftets forandrede position og dets karikaturer inden for den socialdemokratiske

presse og forskellige aspekter af dets funktion og indhold afdækkes. Der gøres lige-
ledes forsøg på at besvare spørgsmålet,hvem »Der Wahre Jacob«s læsere var, og

hvorfor de begyndte at svigte bladet efter 1912.

Det sidste kapitel beskæftiger sig med bladets forandrede karikaturer set i sam-

menhæng med ændringer i Socialdemokratiets status. Her kommer forandringerne
i forbindelse med Første Verdenskrig og revolutionen til at danne et særligt tyngde-

punkt. I dette kapitel diskuteres ogsåkontinuitet og forandring i den visuelt formid-

lede politiske symbolik i tiden mellem kejserrige 0g republik.
Bogen virker som solidt håndværk med et godt noteapparat, en fyldig litteraturli-
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ste og en række bilag med tabeller, kopi af forsider osv. Derfor kan det virkelig un-

dre, at der i en sådan afhandling ikke er et Stikordsregister; det er helt uacceptabelt,
og leder frem til spørgsmåletom, hvem man egentlig har forestillet sig skulle bruge
den.

Anne-Lise Walsted

'Il'ade Unions of the World 1992-93. 3rd edition revised and updated by Martin Up-
ham, Longman Current Affairs, Harlow 1991, 579 s., i 75,-, ISBN 0-582-08194-7
1. udgave af dette værk udkom i 1987, 3 udgaver i løbet af 5 år tyder på et rimeligt
stort behov. Det er da ogsåmeget nyttigt at kunne finde de nyeste data om med-

lemstal, adresser og som regel meget korte fremstillinger af fagbevægelsensopståen,
udvikling og nuværende position i de enkelte lande; her er anført 185 lande (inklusi-
ve afhængige områder).Et større afsnit om de forskellige internationale faglige
sammenslutninger afslutter værket.

Håndbogener opbygget alfabetisk efter lande og hvert landeafsnit indeholder så
vidt muligt et afsnit om det politiske system, økonomien, arbejdsmarkedsbestem-
melser - det vil her oftest sige tilslutning til ILOs bestemmelser eller ej -

og et gene-
relt afsnit om fagbevægelsenshistoriske udvikling. Derefter gives konkrete oplysnin-
ger om den eller de faglige landsorganisationer eller, hvis sådanne ikke eksisterer,
de største faglige organisationer. De enkelte organisationers medlemstal, historie,
struktur, politik, udgivelser og tilslutning til Internationalerne beskrives. I nogle til-
fælde oplyses ingen adresse overhovedet selvom en faglig organisation skulle eksi-
stere (Andorra), i andre tilfælde oplyses fagforbundenes adresser - som regel i de

større lande - i andre tilfælde nævnes de enkelte fagforeninger ved navn (Fiji) uden
at man får andet at vide, end at der eksisterede 35 fagforeninger på et givet tids-

punkt.
Det må være vanskeligt, at opdatere en sådan håndbogog det er da heller ikke

lykkedes gennemgående.Eeks. anføres den finske landsorganisation SAKs med-
lemstal for 1989, mens Funktionærsammenslutningenstal anføres for 1990. I et værk

af denne karakter burdet det være muligt at få tal fra udgivelsesåret,dvs. 1991. An-

dre oplysninger er ligeledes forældede, fordi der ikke har været afholdt nye valg,
feks. fandt de sidste rådsvalgi Frankrig sted i 1987 og valgperioden synes at være

fem år. Men der har været store omskiftelser i den franske fagbevægelse,som altså

ikke har kunnet registreres. Det er en klar begrænsning,som udgiveren ikke har

kunnet gøre noget ved.

Men opdateringen burde have været mere konsekvent. For den namibiske

Landsorganisation opgives en adresse i Luanda, oplysningerne i teksten er ikke revi-

deret siden borgerkrigens afslutning, og oplysningerne om medlemstallene svinger
voldsomt. Andre steder er korrekturlæsningenformentlig gået for hurtig, f.eks. op-

gives det ikke, at IG Metall - verdens største fagforbund - udgiver adskillige tids-

skrifter og andet materiale.

Bortset fra sådanne sjuskefejl -

og der kunne anføres yderligere - er det dog en

meget nyttig håndbog,der er nem at bruge. Den bør dog kun bruges som opslags-
værk for de nyeste oplysninger og en allerførste indføring i emnet. Andre opslags-
værker - feks. S. Mielkes Internationales Gewerkschafts-Handbuch - behandler
den historiske udvikling langt grundigere og hjælpervidere med litteratursøgningen.
Helt bortset fra det gør prisen den klart til en bibliotekshåndbog.

Gerd Callesen
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Franz Walter, Viola Denecke og Cornelia Regin: Sozialistische Gesundheits- und Le-

bensreformverbände. Solidargemeinschaft und Milieu: Sozialistische Kultur- und

Fi'eizeitorganisationen in der Weimarer Republik, Band 2. lm Auftrage der Histori-

schen Kommission zu Berlin hrsg. und eingeleitet von Peter Lösche - Forschungs-
institut der Friedrich-Ebert-Stiftung Reihe: Politik- und Gesellschaftsgeschichte Bd.

24 - J.H.W. Dietz Nachf., Bonn 1991, 428 s., DM 128.- ISBN 3-8012-4010-X

Ovennævnte bog behandler fire kulturorganisationer, som var mere eller mindre til-

knyttet den socialdemokratiske arbejderbevægelse;de tre forfatteres ærinde med

bogen er at rekonstruere og fremstille organisationernes virke i Weimar-republik-
ken. Indgangsvinklen er organisationsanalytisk og mentalitetshistorisk, det sidste

lykkes dog ikke for forfatterne.

Franz Walter og Cornelia Regin behandler i første del »Verband der Vereine für

Volksgesundheit« (Wg), stiftet 1908. Organisationens udgangspunkt var naturhel-

brederforeningerne i Thüringen og Sachsen. Ideen om »det nye menneske«, som

forsøgtes praktiseret ved hjælp af lys-, luft- og solbadning, blev det bærende ele-

ment for VVg, derudover var det dets mål, at sundhedsvæsnet skulle udbygges i of-

fentligt regi. I årene 1908-1924 blev organisationen ledet af én person først Max Kö-

nig, senere Hermann Wolf. Den store ændring i Wgs virke skete i 1925-1929, hvor

de største afdelinger begyndte at anlægge sundheds- og sportspladser samt opkøbte

jord til kolonihaver; de mindre afdelinger formåede kun at afholde månedsmøder.

Nøgenkulturforeningerne»Gruppe freier Menschen« og pædagogen Adolf Kochs

»Kreis für Körperkultur und Erziehung« blev optaget i hhv. 1926 og 1928. Optagel-
sen satte yderligere skub i Wgs udvikling, organisationsstrukturen ændredes til at

bestå af tre branchegrupper for hhv. den frie kropskultur, naturhelbrederne og ko-

lonihaver. De indre konflikter var forholdsvis små, den frie kropskultur/nøgenkultu-
ren opfattede sig selv som en radikal gruppe tilknyttet KPD, de to andre grupper
SPD. Nøgenkulturen blev mødt med stor skepsis både inden for organisationen og

af ordensmagten, der i 1932 truede med et forbud. Branchegruppens ledelse forsøg-
te at imødekomme regeringen ved at benytte gymnastiktøjved opvisningerne, dette

hindrede dog ikke regeringen i at vedtage et forbud d. 3. marts 1933. På sit højde-

punkt havde organisationen 16.000 medlemmer, koncentreret i Thüringen og Sach-

sen, »Verband der Vereine für Volksgesundheit«blev aldrig helt accepteret indenfor

den socialdemokratiske kulturbevægelse, en af årsagerne til dette var dens an-

spændte forhold til »Arbeiter-Samariter-Bund«. Wg blev forbudt juni 1933.

Wgs udvikling er på mange punkter identisk med de tre andre organisationer,
som behandles i bogen: Franz Walter »Der Deutsche Arbeiter-Abstinenten-Bund«

(1903-1933),Viola Denecke »Die Naturfreunde« (1895-1933)og Franz Walter »Der

Arbeiter-Samariter-Bund« (1909-1933).Illusionen om »det nye menneske« er fælles

for de to første organisationer. Hver især forsøgte de at opstille nye livsmåder og

-værdier. Deres organisatoriske problemer og eksistensgrundlag gennem Weimar-

republikken fulgte samme spor: 1918/1919 blomstrede de ideologiske ideer og mål-

sætninger; vidtgåendeprogrammer blev vedtaget; i 1922/23 havde organisationerne
problemer med at retfærdiggørederes eksistens; i 1925/29 strømmede nye medlem-

mer til. Centralistiske tendenser i ledelsen begyndte at vise sig; i 1929/30 nedgang i

medlemstallene; i 1931/33 konsoliderede organisationerne sig; i juni 1933 blev orga-

nisationerne forbudt af nazisterne.

Forfatternes indgangsvinkel er som nævnt organisationsanalytisk, hvilket hele bo-

gen bærer præg af; artiklerne er bygget ens op med vægten lagt på at skildre orga-

nisatoriske problemstillinger flot illustreret med grafer, tabeller m.v. At forfatterne

er sociologisk orienteret kan næppe overraske; de idéhistoriske diskussioner m.v.
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skal man lede efter. En mere dybtgåendediskussion af konceptet »det nye menne-

ske« mangler helt på trods af, at det er fællesnævneren for organisationerne. Dog
skal det nævnes, at denne bog er det første tiltag til at få den tyske arbejderbevægel-
ses mindste kulturorganisationer belyst. Dette vil forhåbentligtinspire andre til at

tage fat på en analyse af deres ideologiske ståsted i forhold til arbejderbevægelsen
og det borgerlige samfund.

Bent Vedsted Rønne

3 videoer: »Teglværksfilmen«,»Sten på sten«, og »Min ñlosoti har altid været ikke
at have for meget gæld«. Tilrettelæggelse: Karsten Biering. Produktion: Center for

arbejderkulturstudier & AV/ITV-Afdelingen, Københavns Universitet Amager 1992,

gistribution:
Amtscentralen for undervisningsmidler, Åbenrå,Birketinget 1, 6200

benrå

De 3 videoer er udløbere af »Teglværksprojektetved Flensborg Fjord«, som starte-

de i 1980. Videoerne handler om produktion og arbejde på teglværkerne før og nu.

Teglværksf'ilmens billedside består af en 16 mm stumfilm overført til video. Den

originale film blev optaget af teglværksejer Marius Andersen i 1930,erne. Optagel-
serne viser arbejdsgangen på Petersminde Teglværk i Stenstrup på Fyn.
På videoens lydside fortæller pensioneret teglmester Jørgen Jonasson til billeder-

ne. Vi oplever hele fabrikationsprocessen som den foregik med både gammel og

(datidens) ny teknik i 1930,erne.

Bortset fra en lidt abrupt indledning, der skæmmes af et klip med et utydeligt
kort, er det en fascinerende video. Det skyldes først og fremmest de originale film-

optagelser, der bl.a. glimrer ved mange fine næroptagelser af arbejdsfunktionerne
på teglværket.Dernæst glædes man over Jørgen Jonassons fortællingmed sin fine

sønderjyskesprogtone og over hans grundige viden om produktionsprocessen 0g ar-

bejdsforholdene på et teglværk, som de kunne forekomme helt op til 1950ierne.

I nogle sekvenser fastfryses billedet, mens den mundtlige beretning går videre.

Dette har sikkert baggrund i originalfilmens korte klip. Som princip betragtet giver
fastfrysningen mulighed for koncentration og en mere intens oplevelse. Dette lykkes
også i en række tilfælde, hvor billedet feks. dvæler i en arbejdssituation. Men des-

værre ikke hver gang. Billedskarpheden forringes, og det er svært at se, hvad-der

egentlig laves. Det er synd, for det tager noget af nydelsen væk.
Sten på sten handler om nutidens arbejde på et teglværk. Her fortæller tegl-
værksejeren på Carl Matzens Teglværk i Egernsund om teglværkets historie og om

murstensproduktion. Teglværkethar været i samme slægt i 8 generationer. Desuden

interviewes nogle af teglværketsarbejdere om de forskellige arbejdsprocesser.
Der gives en gennemgang af hele produktionen: Opgravning af leret, fabrikation,

pakning og afsætning af murstenene. Det er en arbejdsplads, hvor der arbejder bå-
de 2. og 3. generation af teglværksarbejdere.Man hører desværre kun lidt om ar-

bejdsforholdene; og hvad med arbejdernes helbred? Er det hele ren idyl?
På trods af en lidt lang indledning, hvor vi ser arbejderne ankomme om morge-

nen, er det en instruktiv film. For at opnå et tilstrækkeligtudbytte af denne video,
bør den vises sammen med Teglværkstilmen. Så får man sat et konkret perspektiv
på udviklingen af teknik og maskiner på teglværkerne.

I Min filosofi har altid været ikke at have for meget gæld er teglværksejer Carl
Matzen hovedpersonen. Videoens begyndelse er genbrug fra Sten på sten og om-

handler teglværkets historie. Dernæst fortæller Carl Matzen om sin egen livshisto-
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rie. Indledningen foregår udendørs, mens resten af interviewet er optaget i Carl

Matzens hjem, og det giver desværre et markant skift i lydbilledet.
Carl Matzen overtog teglværket i 1952 og moderniserede en virksomhed, hvor

der dengang arbejdedes som 0. 1890. Vi hører også lidt om familien og dens historie.

Bl.a. om bedstefaderen, der var bestyrer for sin mor og først giftede sig som 38-årig
ved hendes død.

Billedsiden består af lange sekvenser, hvor Carl Matzen fortæller direkte til ka-

meraet, dog brudt af ældre fotos og nyoptagelser. Matzen fortæller altså både sin

egen historie og om teglværkshistorie,og det fungerer i denne film bedst, når han

fortæller om sig selv. Det er det personlige, man husker som vedkommende.

Samlet dokumenterer de 3 videoer teglværksproduktionfør og nu. At de færdige
film så ikke er lydefri, kan have baggrund i en begrænset økonomi.

Sten på sten og Min filosofi har altid været ikke at have for meget gæld er taget i

distribution af Amtscentralen i Åbenrå. Videoerne kan således nå ud til en bredere

kreds, og i forbindelse med erindringsværksteder,studiekredse mv. er de sikkert

anvendelige til igangssætning,når deltagerne arbejder med egne arbejdserfaringer.
Yngre deltagere vil nok ikke føle den samme fascination som ældre, der har prøvet

lignende arbejde, da videoernes tempo, billeder osv. ikke i sig selv påkalderop-
mærksomhed. Til undervisningsbrug vil de egne sig bedst i det lokale område, hvor

tidligere og nuværende teglværker stadig tegner sig i landskabet. Men Videoerne

bør ikke stå alene, da de ikke i sig selv rummer tilstrækkeligdebatskabende stof.

Videoerne er oprindelig tænkt anvendt på det kommende teglværksmuseum på
Cathrinesminde Teglværk.Hvis de kan tjene som en uddybning af museets udstillin-

ger, vil de nok komme mere til deres ret.

Anne Cornelius
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FORSKNINGSNYT

Tanker ved et seminar

I dagene 24.-27. august 1992 afholdtes 4. nordiske arbejderkulturseminar,
denne gang på Københavns Universitet Amager og arrangeret af Center for

Arbejderkulturstudier, Arbejdennuseet, Arbejderbevægelsens Bibliotek og
Arkiv og Nordisk Arbejderkultur-Gruppe. Hovedtemaet var »Kampen om

sjælene«,bredt forstået som kampen om mentalitet og tankeformer. Semi-

naret var bygget op omkring 5 plenumindlægmed hver to faste kommenta-

torer, hvorefter de videre drøftelser forløb i grupper med sessionsindlæg,
idet alt blev relateret til 5 deltemaer: 1) arbejderkulturforskningen i dag, 2)
formidling af arbejderkultur, 3) arbejdslivets normer: det gode arbejde og
de gode arbejdere, 4) kampen om domænerne, 5) kampen om sjælene (nu
mere specifikt forstået).Såvel plenumindlæg som - for størstedelens ved-

kommende - kommentarer og sessionsindlæg var i prisværdiggod tid smukt

mangfoldiggjort og rundsendt til de ca. 75 deltagere fra de nordiske lande.

Det ville her ikke give megen mening at søge at omtale de forskellige og

forskelligartede bidrag hver for sig. Det meget omfattende materiale og re-

feraterne forefindes på Center for Arbejderkulturstudier, hvor interessere-

de kan henvende sig. Her skal derimod en mere samlende, overordnet »an-

meldelse« forsøges, tilskyndet af bl.a. den svenske etnolog Birgitta Skarin

Frykmans indledende oplæg om arbejderkulturforslmingen i dag.
“

Dette oplæg formede sig dels som en mangesidig forskningskritik, dels

som konstruktive modforestillinger og forslag. Efter læsning af de mange bi-

drag og efter seminarets forløb må man give Skarin Frykman ret i hendes

kritik. Ja, man kan endog udstrække dens rækkevidde til store dele af den

samfunds- og humanvidenskabelige forskning i de senere, neoliberalistisk

prægede år.
Ikke alene har megen forskning mistet politisk dynamik og visionær ener-

gi, nej, vi er atter i en tid af kompetente, men tiest perspektivfattige under-

søgelser af dette eller hint partikulære. Der arbejdes empirisk analytisk,
men sjældent med analytisk prægnans, endnu sjældnere teoretisk-syntetise-
rende. Ofte er det tunge begrebsarbejde afløst af eklektisk, letsindig om-

gang med etiketter, hvis udsagnskraft er ringe eller decideret misvisende.

Således også i materialet fra seminaret. Langt den største del af bidrage-
ne undlader desuden at udtrykke deres erkendelsesinteresse: der skrives,
men det siges ikke hvorfor. Dét åbner for den ubehagelige tanke, at vi kan
være inde i en traditionaliseringsproces, hvor akademisk arbejde begrunder
sig som meritering, brødarbejde ret og slet.

Påfaldende er det også, at langt de fleste bidrag beskæftigede sig med

fortidige forhold, mens næppe mere end en håndfuld forholdt sig til vores

nutid. Begn'beligvis er historiske specialundersøgelser,historisk viden og be-

vidsthed en nødvendighed.Men undlader historisk forskning at diskutere
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sin egen aktualitet, bliver den hurtigt dømt til støv og glemsel, uanset hvor

kompetent og velment den end kan være.

Disse to iagttagelser kan lede til et - på seminaret uopfyldt - ønske: at ar-

bejderkulturforskningen, uanset af hvilken faglig specialobservans, ville for-

pligte sig på spørgsmåleneom erkendelsesinteresse og aktualitet -

og gøre
det som en form for selvrefleksion, selvransagelse.
Skønt seminaret havde fået støtte fra bl.a. SiDs og KADs medie- og kul-

turfond og fra LOs oplysningsfond, deltog der kun én repræsentant for ar-

bejderorganisationerne. Svarende hertil var Skarin Frykman i sin mistrøsti-

ge forskningskritik nået til det resultat, at vi ikke formidler noget til arbej-
derklassen. Seminaret ændrede intet herved. Den misere har (mindst) to

grunde.
For det første: Enhver arbejderkulturforsker ved eller kunne vide, hvor

meget der i disse år tæres på kræfterne, hvor stor usikkerheden er i arbej-
dernes organisationer og i dagligdagen. I dén situation er vi ikke arbejder-
klassen til nogen hjælp og kan ikke have dens Virksomme interesse, med-

mindre vi helt anderledes -

og uden tab af historisk bevidsthed - orienterer

vores forskning mod nutiden og de givne udviklingstendenser, de udtænke-

lige udviklingsmuligheder og modforanstaltninger. Arbejderkulturforsknin-
gen må genindmelde sig i kulturkampen i dens økonomiske, sociale, politi-
ske og faglige aspekter. At dét kan og vil ske, gav seminaret ikke mange løf-
ter om.

For det andet: Så længe vi næsten bevidstløst fremturer ad de tillærte

akademiske formidlingsbaner, skriver og taler vi for ingen eller i bedste fald

for hinanden. Arbejderkulturforskningen må iværksætte et fundamentalt

arbejde, som skal udrede forskelle mellem arbejdere og akademikere, hvad

angårvidensfrembringelse, vidensformidling og videnstilegnelse. Vi må un-

dersøge, på hvilke betingelser og i hvilke sammenhænge viden udvikles,
spredes og virker - socialt, institutionelt, organisatorisk, på arbejdspladser, i

familier. Vi må blive langt klogere på forskelle i vidensindhold, erkendelses-
interesser og erkendelsesbehov, på forskelle i udvekslingsformer og medier,
på forskelle mellem hensigter. Dét arbejde kan ikke udføres i akademiske

ghettoer, der har arbejderklassen og dens kultur som erkendelsesobjekt.
Dét arbejde kan kun udføres i en proces, hvor arbejdere selv indgår som

kompetente subjekter.
Uanset denne kritik, der selvsagt også gælder sin ophavsmand: Arrangø-

rerne fortjener anerkendelse for den omhyggelige forberedelse og afvikling
af seminaret. Ingen nævnt, ingen glemt, siger man ofte i sådanne sammen-

hænge.Her må dog nævnes det store forarbejde, som Flemming Hemmer-

sam havde gjort, ligesom også hans mangesidige sociale virksomhed og sag-

lige energi under seminaret.

Ved det afsluttende møde blev det besluttet, at næste seminar henlægges
til Norge - i øvrigt efter en beslutningsprocedure, så egenartet forberedt og

afviklet, at ingen arbejderorganisation havde tilladt noget lignende. Forin-

den var seminaret blevet vurderet, ikke indholdsmæssigt, men organisato-
risk. Kritikken var i hovedsagen den vanlige ved arrangementer af denne
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art: for megen tid til oplægsholderne, for lidt tid til diskussionerne. Måske

skulle man overveje at arrangere næste seminar, ikke efter det princip, at

enhver bidrager med sit (partikulære),men derimod således, at alle forplig-
tes på ét helt centralt, fælles emne, der kan få sine partikulærebelysninger i
diskussioner og udvekslinger. Og således, at akademikere ikke taler om,

men til og med dem, der ved, hvor deres kroppe og sjæle er i kamp.
Flemming Ham'ts

Oplæggene fra seminaret Flemming Hemmersam (red.): Kampen om sjæle-
ne, 4. Nordiske arbejderkulturseminar 1992 i København, bd. 1-5, kan købes

gennem center for Arbejderkulturforskning, K.U., Njalsgade 80, 2300 Kø-
benhavn S, tlf. 31 54 22 11, 550,- kr. for institutioner og 250,- kr. for private
+ forsendelse.

28. ITH-konference i Linz d. 15.- 19. sept. 1992

Dette års Linzkonference betegnede både emnemæssigt,organisatorisk 0g

deltagermæssigten fornyelse af konferencerne, de kommende år vil så vise,
om der ogsåbliver tale om det nybrud, som nødvendigvismå komme. Kon-

ferencerne blev i sin tid etableret som et Unescostøttet forum for diskussion

af arbejderhistorie mellem historikere fra øst og vest. De sidste års begiven-
heder har overflødiggjortdenne specifikke målsætning,men udviklingen i

verden, og forløbet af konferencen viste klart, at der måske nu mere end

nogensinde er behov for et internationalt forum for diskussion af arbejder-
bevægelsens historie. Det er dog også klart, at der må ske en fornyelse af

form og indhold af ITH-konferencerne, hvis ITH vil have en status som et

bredt videnskabeligt forum. Selv om der ikke i øjeblikket er risiko for, at

Unesco dropper sit økonomiske tilskud til ITH, vil der fremover være brug
for gode argumenter for at bevare det.

Emnet for dette års konference var Køn og Klasse. Deltagernes kønssam-

mensætningbestod i modsætning til tidligere år af 3⁄4 kvinder og 1⁄4mænd,
men det skyldtes nok emnet! Deltagerne var bredt sammensat fra Vest- og

Østeuropa, USA, det tidligere Sovjetunionen, Japan, Kina, Indien og

Ægypten m.fl.

Hovedansvaret for udarbejdelse af koncept og planlægning af konferen-

cen havde ITHs generalforsamling overdraget til den østrigske historiker

Gabriella Hauch. Da der i en del år har været stigende kritik af ITH-konfe-

rencerne (se tidligere referater i AH), var konferencen i år ifølge ITHs ny-
hedsbrev strammet meget op. Dette var sket dels ved at inddele konferen-

cen i undertemaer relateret til hovedemnet, dels ved at 3-5 hovedindledere

kort kommenterede deres i forvejen udsendte papers for forsamlingen,
hvorefter diskussionen blev givet fri. De enkelte sessioner fungerede mere

eller mindre godt alt efter, hvor meget ordstyreren greb ind, og hvor disci-

plinerede Oplægsholdereog diskussionsdeltagere var. Ikke alle indlæg var

lige relevante i den igangværendediskussion, navnlig havde nogle af de fa-

ste mandlige konferencedeltagere svært ved at forholde sig til emnet.
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I indbydelsen til konferencen var det understreget, at formuleringen køn
skulle forstås som en samfundsmæssig kategori, der har betydning for alle

aspekter af arbejdernes liv. Dette var blandt andet præciseret for at åbne

for diskussioner af de mandlige aspekter af arbejderhistorien og for at for-

hindre, at temaet alene blev betragtet som et kvindehistorisk emne. Inten-

tionen om at sætte kategorien »køn« som strukturerende begreb ved siden

af klassebegrebet for arbejderbevægelsenshistorie lykkedes kun til en vis

grad, men det gælder også for andre områder end arbejderhistorien. Men

mange af både de skriftlige og mundtlige oplæg viste, at de kvindelige for-

skere (der var kun én mandlig oplægsholder)er godt igang med at skrive en

ny arbejderhistorie, hvor kønnet som strukturerende kategori indgår.I den-

ne historie anses kvinderne ikke for at være de andre, og mændenes histo-

rie for den almene historie. Der er dog endnu et stykke vej før dette kon-

cept er alment forstået. Dette fremgik af nogle af diskussionerne. Blandt

andre kom Herbert Steiner i kraftig modvind ved at fastslå, at der var tale

om et kvindeproblem i arbejderhistorien, der måtte anskues i forhold til den

generelle arbejderbevægelseshistorie.Udover køn- og klasserelationerne

blev kategorien etnicitet tilføjet,for at konferencen ikke skulle blive for eu-

rocentreret. Dette var efter min opfattelse konferencens scoop, fordi det til-

føjede en ekstra dimension og erkendelse i diskussionerne. Øst-vestdialo-

gen, som næsten var fraværende, blev erstattet af en nord-syd dialog, som

blev meget nærværende ved indlæg fra kvinder fra de såkaldte 3.- verdens-

lande. Kapitalens internationalisme blev synlig, når forskerne kunne vise, at

engelske arbejderkvinder blev arbejdsløse,når det lavtlønnede kvindearbej-
de flyttedes til Indien, fordi de vestlige kvinder efterhånden havde fået til-

kæmpet sig bedre lønninger.Arbejdet var nødvendigt for de indiske kvin-

der, for at de og deres familie kunne overleve. Til gengæld blev kvindernes

arbejde overtaget af maskiner, når de blev stærke nok til at kræve mere i

løn.

En af konferencens indlysende hovedpointer, i hvertfald for de europæi-
ske deltagere, var, at etnicitet ligesom køn må indarbejdes i historiske analy-
ser som et strukturerende analytisk begreb: Det har afgørende betydning
for den historiske analyse, om det drejer sig om hvide mandlige arbejdere
eller om farvede kvindelige arbejdere.

Selv om der stadig er diskussioner om kvindehistorien også skal have det

kønshistoriske aspekt med, var det dog et gennemgåendesynspunkt i op-

læggene,at forskningen i arbejderkvindernes historie må ske med dette

kønsaspekt,og at kønsaspektet må indarbejdes som fast kategori også i de

»mandligt«dominerede forskningsområderaf arbejderhistorien. Den teore-

tiske og metodiske diskussion af køn- og klasseaspektet blev ikke bibragt

epokegørendenyt på denne konference, men repræsentationenfra så man-

ge nationale forskningsmiljøergav en meget varieret diskussion.

Konferencens hovedemne var delt op i følgende undertemaer: 1) Køn -

klasse - etnicitet, 2) Familiearbejde og udearbejde, 3) Oral History - en el-

ler den feministiske metode? 4) Socialisation ⁄ forskellige kulturer, 5) Of-

fentlighed/ politik/ masseorganisationer.
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Der var mange oplæg, selvfølgeligaf varierende tyngde og kvalitet. Selv

om kønsforskningenpå det teoretiske plan var slået igennem viste de empi-
riske analyser, at der endnu mangler et stykke før kvindeforskning er blevet

til kønsforskning-

og de mandlige arbejdere som køn i historien var helt
fraværende. Til gengæld Viste de empiriske oplæg, at der efterhånden er

stor bredde og viden om arbejderkvindernes historie. Den teoretiske og me-

todiske diskussion var meget præget af de temaer, der iøvrigt diskuteres in-
den for kvinde- og kønsforskningenog den historiske forskningsverden. Der
var diskussioner om anvendeligheden af postfeminisme- og dekonstruk-

tionsteorier, Foucaults diskursanalysebegreb, historisk antropologi, postfor-
distiske teorier osv. til at synliggøre»de usynliges historie« med det senere

projekt at kunne omskrive hele arbejderklassens historie.

Et spændende oplæg korn fra den hollandsk-østrigskeforsker Henriette
Stevens. Hun arbejdede på et sådant projekt: at omskrive industrialiserin-

gens historie og sammenhængen mellem den offentlige og private sfære, for

at kunne indkredse de relationer, der bestemte kønsdelingenaf arbejdsmar-
kedet, og dermed placerede kvinderne i den private og magtløse sfære.
Hun ville blandt andet gerne afdække, hvorledes den sociale konstruktion
af disse relationer skete, og hvorledes de ændrede sig i tid og rum. Til dette

anvendte hun metoder både fra historieforskningen og socialantropologien
for også at kunne undersøge de kulturelle ændringer,der skete i mænds og
kvinders kønsidentitet.

Et andet interessant oplæg præsenterede Joan Smith fra USA om »Gen-

der and Post Fordism«, hvor hun på baggrund af udviklingen på det ameri-

kanske arbejdsmarked de sidste årtier påviste,hvorledes den fleksible speci-
alisering og satsning på servicearbejdspladser totalt har ændret strukturen

på arbejdsmarkedet. Et meget stort antal mandlige arbejdspladser i byerne
er forsvundet og er blevet overtaget af billig mandlig eller kvindelig arbejds-
kraft på landet eller etniske arbejdergrupper i byerne. Resultatet er blevet

usikre og lavtlønnede arbejdspladser til både mænd og kvinder. Hvor arbej-
derfamilierne tidligere kunne klare sig med en (mandlig) indtægt med sup-

plement af kvindernes periodiske arbejde, er det nu nødvendigt at begge ar-

bejder fuldtids for at forsørge familien.

Der har med jævne mellemrum været diskussioner om, hvorvidt det hav-

de nogen mening at bevare ITH-konferencerne. Kritikerne mente, at konfe-

rencen havde overlevet sig selv, var stivnet form uden indhold med alt for

lavt fagligt niveau og perifere emner. Da jeg ikke tidligere har deltaget i en

ITH-konference (bl.a. pga. ovennævnte),har jeg ikke noget at sammenligne
med. Selv om dette års konference ikke bragte så mange nye videnskabelige
landevindinger, synes jeg alligevel, at ITH er værd at bevare som diskus-
sionsforum for arbejderhistorikere. Hvis vel at mærke de næste års konfe-
rencer arbejder videre ad de spor, der er lagt i år. Det vil sige: sikre det fag-
lige niveau; bredde og nyskabelse i emnevalget, så konferencerne har bud til
brede grupper af forskere af begge køn; finde en konferenceform, der kan

føre forskningsdiskussionerne videre; sikre en bred repræsentation af delta-

gere også fra lande udenfor Europa. Hvis disse ting kan opfyldes kan Linz
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blive en god ramme, hvor arbejderhistorikere kan mødes og videreudvikle

vores forslmingsområde.
Men hvis dette skal lykkes, tror jeg, at det er nødvendigt at stramme op

på organisationen af konferencerne (se generalforsamlingsreferatet) med

mere tidssvarende styring af planlægning af konferencernes indhold og af-

vikling. Derved kan det faglige niveau sikres, og argumenterne overfor de

bevilligende myndigheder om fortsat at bevare ITH, vil have langt større
vægt.

ITHs generalforsamling, d. 16. sept. 1992

ITHs bestyrelse aflagde beretning og kommenterede det vedlagte regnskab.
Sekretæren omtalte det stigende administrative arbejde, der var omkring
planlægning og afholdelse af konferencen. I den anledning havde ITH nu

ansat en 1⁄2medarbejder til at forestå det daglige arbejde. Fremover vil man

begrænse antallet af udsendte papers og stramme op, så deadlines bliver

holdt.

Det fremlagte regnskab og budget gav anledning til megen diskussion.

Årsregnskabetkritiseredes for at være uigennemsigtigt, og de opklarende
spørgsmålog svar afklarede ikke sagen. Budgettet for 1993 udviste et under-

skud på 3/4 mill østr. Sch., men formanden forsikrede, at der ikke var noget
at være nervøs for (hvad forsamlingen vist alligevel var).

Der vil dog ske en del ændringeri ITHs økonomi fremover: Unesco vil

fortsat støtte konferencerne, men ikke med så stort et beløb, og det skal

fortrinsvis ske over de nationale komiteer. De enkelte medlemsinstitutioner

skal søge nationalt. Den østrigske fagbevægelse støtter fortsat med et stort

beløb. Der er i øjeblikket ca. 100 medlemmer, men der er ikke planer om at

sætte medlemsgebyret op. I stedet vil deltagerne i de kommende konferen-
cer selv skulle dække rejseomkostninger og mad.

Derefter blev der ad tre omgange foretaget valg til ITHs Advisory Board,
så det nu (vistnok) omfatter 46 personer. De nordiske landes repræsentant i

bestyrelsen, Lars Wessmann fra Sverige, anbefalede et mindre råd, men

vandt ikke gehør for sit forslag. SFAHs udsendte repræsentant kunne ved 3.

afstemning ikke mere finde ud, hvad afstemningstemaerne handlede om og
undlod derfor at stemme!

Temaet for konferencen i 1993 bliver: Arbejderbevægelsen og den natio-
nale identitet. Konferencen afholdes som sædvanlig i september. Som emne

for 1994 er foreslået: Arbejderbevægelsenog generationerne eller Arbejder-
bevægelse og migration.

Da det viste sig, at planlægningskomiteenfor næste års konference kun

bestod af mænd, blev der fra de tilstedeværende kvinder rejst et forslag om

en mere ligelig kønsfordelingi gruppen. Dette vakte nogen modstand, men

efter en times diskussion besluttedes det, at een kvinde kunne få plads i næ-

ste års konferencegruppe.
Anette Eklund Hansen



Lille beretning fra Center for Arbejderkulturstudier Københavns Universitet

Der er for tiden 4 ansatte ved Center for Arbejderkulturstudier, Der er to

fastansatte lektorer, Niels Finn Christiansen og Karsten Biering. Vi havde

indtil i sommer også en adjunkt, nemlig Morten Thing, men stillingen blev

ikke fornyet som lektorat. Morten Thing blev til gengældansat af forskningsrå-
det i et treårigtstipendium. Endelig er Vibeke Kold blevet ansat i et kandidat-

stipendium betalt af Kvindeligt Arbejderforbund og Forskerakademiet.

Karsten Biering har i det forløbne år især beskæftiget sig med teglværks-

arbejdets historie. Det er udmøntet i tre Videoprogrammer. Det første Tegl-
værksfilmener en bearbejdet stumfilm fra 30leme, som viser det gamle
håndværksprægedearbejde. I Sten på sten og »Min filosofi har været ikke at

have for meget gældI«,ser vi det moderne teglarbejde på Carl Matzens Tegl-
værk i Egernsund. Alle tre Videoprogrammer distribueres af Amtscentralen

for Undervisningsmidler, Birkelund 1, 6200 Åbenrå (se anmeldelsen andet

steds i dette nummer).
Niels Finn Christiansen har i en periode arbejdet med på den meget om-

talte Dansk Identitetshistorie. Hertil har han udforsket arbejderbevægelsens

holdninger og forhold til det nationale. Ellers har han koncentreret sig om

sin Hartvig Frisch-biografi. Den bliver formentlig færdig i 1993 og bliver en

omfattende - især politisk - biografi.
Morten Thing har udforsket blikkenslagerarbejdets historie med henblik

på at skrive Rør- og Blikkenslagernes Fagforening af 1873, historie. Den skal

udkomme til jubilæet i august 1993. Sammen med Museet for Danmarks

Frihedskamp har han gennemført en spørgeskemaundersøgelseaf en ud-

valgt gruppe sabotører. Resultaterne vil foreligge i løbet af 1993. Endelig
har han puslet med at få udgivet sin disputats om Kommunismens kultur

DKP og de intellektuelle 1918-1960. Den skal udkomme til februar og forsva-

res til maj 1993. Hans nye forskningsrådsprojekthandler om DKP 1945-60.

Vibeke Kold er som sagt ansat af Kvindeligt Arbejderforbund og For-

skerakademiet for at gennemføre en undersøgelse af lønforskelle på det

ufaglærte,kvindelige arbejdsmarked efter anden verdenskrig. Det er første

gang en sådan undersøgelsegennemføresi et historisk perspektiv.
Centret gennemførte i august 1992 sammen med ABA og Arbejdermuse-

et Det 4. nordiske Arbejderkulturseminar, kaldet Kampen om Sjælene.Det

var en stor sukces ikke mindst takket være Flemming Hemmersams stor-

slåede organisatoriske indsats. Papirerne fra seminaret findes i 5 bind. Et

begrænset oplag findes og kan købes på Center for Arbejderkulturstudier,
Københavns Universitet Amager, Njalsgade 80, 2300 S for 550.- kr. for insti-

tutioner og 250.- kr. for private + forsendelse.

Morten Thing

Arbejderhistorisk forening for Langeland
Foreningen har indtil nu især beskæftiget sig med den tidlige arbejderbevæ-
gelse på øen og her især med Arbejdsmændenes fagforening. I den sam-

menhæng er foreningen stødt på et problem, nemlig at den omtrent vigtig-
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ste kilde »Langelands Socialdemokrat« ikke er tilgængeligi Rudkøbing.Da

den lokale arbejderpresse forsvandt fra Langeland i 1970,erne kørtes angi-
veligt alt på forbrændingen.Beklageligvis er Langeland ikke det eneste

sted, det er sket, men her er der meget få andre kilder at øse af. Foreningen
har derfor taget initiativ til at få mikrofilmet avisen. De første årgange
(1902-1915)er allerede mikrofilmet, og de følgende, i det mindste indtil 1939,
skal senere fremskaffes. Det vil være naturligt at mikrofilme avisen til dens

ophør, men det er også et økonomisk problem. Foreningen har foreløbig
fremskaffet 5.500 kr. og Vil gerne modtage yderligere støtte (kontakt for-

manden Oluf Unnerup, Fuglsbøllevejen11,5900 Rudkøbing).
Foreningen blev oprettet efter Rudkøbings 700 års jubilæum, fordi der i

jubilæumsskrifterne ikke var et eneste ord om hverken arbejdsmænd eller

fagbevægelse iøvrigt.

Internationalt Center for studier i anarkisme (C.I.R.A.)
C.I.R.A. oprettedes i 1957 og har i årenes løb samlet et betydeligt bibliotek
med anarkistisk litteratur. Biblioteket er åbnet dagligt kl. 16.00 - 19.00 eller
efter aftale. Lånekort giver ret til at arbejde på stedet og til hjemlån.Det

koster 40.- SFr. per år (ca. 180.- kr.). C.I.R.A.s adresse er: avenue de Beau-

mont 24, CH-1012 Lausanne, tlf. (+4121) 652 35 43 eller 652 48 19; postgiro
12-17750-1 Geneve.

Man kan også skrive til C.I.R.A.; bøgerne udlånes ovenikøbet til udlan-
det. Kopier af artikler fra ældre aviser og tidsskrifter tilsendes; C.I.R.A. kan

også formidle oplysninger om andre kilder eller om anden forskning på om-

rådet.

En gang årligtudgiver C.I.R.A. en bulletin om nyanskaffelser, anarkistisk

litteratur, forskning, anarkistiske biblioteker og møder.
C.I.R.A. drives på frivillig basis. Penge modtages via kontingentet (låne-

kort), gaver og salg af dubletter. Bøger, brochurer, aviser og tidsskrifter for-

æres i helt overvejende grad af forlæggere,forfattere eller læsere.
Biblioteket har publikationer på 25 sprog. Hovedparten er på fransk,

spansk, italiensk, engelsk og tysk - der er dog også ret meget på svensk.
C.I.R.A. har 12.000 bøger og brochurer af anarkister, udgivne af anarkister
eller på en eller anden måde tilknyttet, anarkismen og dens ideer. Samlin-

gerne går ikke langt tilbage i tiden, enkelte numre er dog fra det attende år-

hundrede.

Udgiverne forærer stedet aktuelle, periodiske udgivelser - ca. 200 -i ud-

veksling med C.I.R.A.s bulletin. Ældre periodiske skrifter (over 1.500 titler)
er modtaget af organisationer, samlere eller som arv. Et vist antal kommer i

udveksling med andre biblioteker.

C.I.R.A. har et billedarkiv med fotografier, reproduktioner af kunstvær-

ker, tegninger og plakater såvel som lysbilleder etc. Arkivalier er ikke kata-

logiserede og læsere har endnu ikke adgang til dem. Endelig ejer C.I.R.A.

en del audio- og visuelle kasetter, grammofonplader og film. De er ved at

blive katalogiseret.
Biblioteket har et alment forfatterkatalog over bøger og brochurer. Her-

113



udover findes der et delvist 'katalog over emner og biografier og et tidsskrifts-

katalog. På forlangende kan der sammenstilles lister over forfattere eller be-

stemte enmer (feks. Makhno, Spanien, undervisning/skoler, syndikalisme, indi-

vidualisme, kvinder, utopi, kommuner, antiparlamentarikere ...).
De flester af bibliotekets bind kan lånes på stedet eller også bestilles pr.

post. Fire bøger kan lånes ad gangen for en måned. Lånet kan forlænges.
Ældre og sjældneværker og værker i dårligstand, kan -ligesom tidsskrifter

og dokumenter - kun studeres på stedet eller som fotokopi. For værker, der

postbestilles, beder vi om at få opgivet signaturen, som kan findes i katalo-

get eller bulletinen.

C.I.R.A. er medlem af Fédération International des Centres d'Etude et

de Documentation Libertaires (FICEDL) og af International Association

of Labour History Institutions (IALHI). C.I.R.A. udveksler regelmæssigt
materiale med adskillige biblioteker og forskningscentre verden over.

C.I.R.A. har medvirket til at organisere internationale kollokvier og har

udarbejdet flere udstillinger (Anarkismens historie og geografi, Libertær

pædagogik, Kvinder i den anarkistiske bevægelse). C.I.R.A. udarbejder
forskningsdossierer (foreløbigom kvinder, film, anarkismen i en række lan-

de). Disse dossierer står til rådighedfor interesserede.

De, der bruger C.I.R.A., bliver indtrængende bedt om at bidrage med

tidsskrifter, fotokopier såvel som med oplysninger om igangværende forsk-

ning og oplysninger om skrifter og andet materiale. For nærmere informa-

tion skriv og fortæl, hvilke sprog du kan læse og hvilke emner, du interesse-

rer dig for. Eller kom på besøg! Overnatning kan organiseres ligesom bi-

blioteket kan være åbent døgnet rundt.

Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung
Tidsskriftet, som tidligere blev udgivet af Instituttet for marxisme-leninisme

i Berlin, har i længere tid været truet af lukning. Det udgives ikke længere
af det ikke mere som selvstændig institution eksisterende institut, men fort-

sætter med formindsket sidetal og som kvartalstidsskrift i et nyt forlag efter

at have forsøgt at få aftaler med forskellige forlag. Tidsskriftet kan bestilles

på det nye forlag:
3K - Verlag, Abteilung BzGA, Postfach 28, D - W 8073 Kösching

og årsabonnmentet er DM 42.-. Medarbejderstaben er fornyet i betydelig
grad; der er ikke nogen fast linje mere i sammenligning med tidligere, hvor

det i høj grad var et partitidsskrift. Den nye linje skal vel først findes efter-

hånden, men i introduktionen til det første nummer på 3K-forlaget under-

streges det, at selv om tidsskriftet er partipolitisk uafhængigt, er det på in-

gen måde neutralt i forhold til den tyske og internationale arbejderbevægel-
se. Det føler sig forpligtet over for arbejderklassen, »alle arbejdende men-

neskers sag« som det udtrykkes lidt poetisk.
Mange af de centrale tidsskrifter fra DDR-tiden er forsvundet eller har

ændret den redaktionelle linje så meget, at der i virkeligheden er tale om

helt nye tidskrifter med de gamle navne. Det er for tidligt at afgøre, om det

ogsåkommer til at gælde for BzG, men foreløbig er der god grund til at føl-
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ge med i tidsskriftet, diskussionerne de sidste to år har været yderst relevan-
te for studiet af arbejderhistorien - det gælder også for flere af de andre

mere eller mindre nye øst-tyske tidsskrifter.

Beiträge zur Marx-Engels-Forschung. Neue Folge
Udgivelsen af Marx-Engels-Gesamtausgabe blev ledsaget af forskellige tids-

skrifter, alene i DDR udkom der tre og den »officielle« Marx-Engels-Jahr-
buch. De ophørte alle i løbet af 1990 og efterlod sig selvfølgeliget tomrum,
især da det efterhånden har vist sig at MEGA fortsætter med at udkomme

(selvom der ikke er udkommet nye bind i løbet af 1992). De fleste af de ty-
ske medarbejdere er efterhånden blevet arbejdsløse,gået på førtidspension
osv., men fortsætter alligevel arbejdet med de bind, der er lige før en ende-

lig afslutning. Dvs. at der fortsat produceres undersøgelser,der har relevans
for Marx-Engels-forskningen.

For dog til en vis grad at holde sammen på de gamle MEGA-medarbej-
dere blev der i Berlin oprettet en forening, hvis medlemmer nu udgiver en

årbog,hvis to første bind er udkommet på Argument Verlag. Bind 1⁄1991er

centreret om emnet »Studien zum Werk von Marx und Engels«, bd. 2/1992
om emnet »Zur Kritik und Geschichte der MEGA2«. Det er centrale af-

handlinger og diskussioner, der er samlede i de to bind og åbenbart er inter-
essen stor, bind 1 med et oplag på 1000 er udsolgt efter knapt et år (et gen-

optryk overvejes) uden at forlaget på nogen måde har reklameret for årbo-

gen, tværtimod er det nærmest blevet holdt hemmeligt.
Det er midlertid ikke kun tidligere tyske og russiske MEGA-medarbejde-

re, der skriver for årbogen.Der er foreløbigkun få artikler af andre - især

japanere - men redaktionen er indstillet på at udvide årbogentil en interna-
tional publikation.

Bidragene er hyppigt artikler, der hidrører fra bearbejdelsen af næsten
afsluttede bind. De problemer, der f.eks. rejses af Peer Kösling (i bd. 1), er

kendte - de har været diskuteret i arbejderbevægelsensiden det såkaldte

Engels-testamente fremkom, men de behandles her med en ny viden som er

fremkommet i forbindelse med MEGA-arbejdet og ved at sammenholde
»testamentet« med den nu bedre kendte korrespondence fra Engels, sidste
år. Köslings vurdering er ikke uproblematisk, men den giver et nyt grundlag
for at arbejde med et væsentligt problem i arbejderbevægelsenshistorie.
Tilsvarende gælder for andre artikler eller rettere for andre bind i udgaven,
her analyseres bl.a. MEGA I⁄20,dvs. I. Internationale fra 1864-67.

Helt nye problemer rejses f.eks. i forbindelse med udgivelsen af de hidtil
kun som manuskripter kendte forarbejder til Kapitalens 3. bind. Kapitalens
2. og 3. bind kendes kun i den form, Engels gav dem ved bearbejdelsen af
Marx' efterladte manuskripter. Izumi Omura, Rolf Hecker, Eike Kopf, C.-

E. Vollgraf, Manfred Müller og Jürgen Jungnickel indleder en diskussion af

Engels, indsats i denne sammenhæng.
Det er ikke muligt at gennemgå alle bidragene, men det er tydeligt, at

forfatterne diskuterer de hidtidige resultater af MEGA-arbejdet kritisk, gør
op med »grundlæggende«nærmest evig-gyldigevurderinger, som de hidtil
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har måttet bøje sig for. Det har til en vis grad haft indflydelse på indlednin-

ger og kommentering i de hidtil udkomne 45 bind. Men som det også slås

fast, er der ikke nogen grund til at nybearbejde disse 45 bind, i alt væsentligt
er arbejdet med dem foregåetpå et videnskabeligt grundlag.

Det kommende bind 3/93 skal efter planen fortsætte dokumentationen

og kritikken vedr. de to MEGA-udgaver, den første uafsluttede fra mellem-

krigstiden og den nye fra 1975 og frem. Bl.a. skal bindet indeholde en artikel

om D.B. Rjasanov, der var den store Marx-forsker i Sovjetunionen og

grundlægger af den første MEGA, inden han blev likvideret i 1938. Andre

artilder skal behandle forholdet mellem Hegel og Marx, dvs. Marx, Hegel-
opfattelse, en artikel om Joseph Dietzgen vil især gå ind på naturvidenska-

belige forhold i den sammenhæng, og endelig diskuteres naturligt nok øko-

nomi-teoretiske emner.

Det er relevant forskning, der fremkommer her, og artiklerne dokumen-

terer det høje niveau MEGA-forskningen (endnu) befinder sig på. Et for-

trin ved denne årbog er også, at den udgives af en gruppe personer, der

ganske vist fortsat er medarbejdere ved MEGA, men arbejder uafhængigt
og derfor ogsågaranterer en åben og uafhængig diskussion. Det har jo også
karakteriseret tidsskriftet og forlaget Argument, som publiceret årbogen.
Den kan bestilles hos

Argument Ariadne-Versand

Reichenbergerstr. 150

D - W 1000 Berlin 36

Årbogenkoster DM 25.- for 200 - 220 s.

Natur og fritid

Omkring århundredskiftet oprettede arbejdere i Østrig en vandreforening
»Touristenverein Die Naturfreunde«, fordi arbejderne af politiske og øko-

nomiske grunde ikke ville og kunne blive medlemmer af de bestående na-

tionale vandreforeninger, som f.eks. »Alpenverein«.Denne nye forening
blev en stor succes og fik afdelinger ikke kun i Østrig-Ungarnmen også i

mange andre lande. I dag eksisterer dette arbejderkulturforbund i flere eu-

ropæiske lande - også i Danmark -

og tilbyder bl.a. en alternativ ferieform i

de mange af foreningerne oprettede huse.

Den tyske afdeling oprettede for 5 år siden et arkiv, der udgiver et lille

tidsskrift »Arbeiterkultur und ökologie«,der i den løbende årganger blevet

udvidet til særnumre. I disse særnumre har man undersøgt genoprettelsen
af vandrebevægelseni den sovjetiske zone/DDR i Tyskland (1992/2)og har

udarbejdet en første oversigt over de huse, organisationen havde i den før-

ste tjekkoslovakiske republik (1992/3).

Fortschrittliche Wissenschaft

Dette østrigske (kvartals-)tidsskrift har siden dets begyndelse i 1976 udgivet
temanumre om forskellige emner herunder ogsået par om arbejderhistorie
set ud fra især marxistisk-leninistiske vurderinger. Dette standpunkt er dog
blødet noget op i den senere tid og viser sig i det nyeste nummer (35/1992)
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ved at være et slags festskrift for den i 1971 ekskluderede kommunist Karl

Flanner. Denne har i de sidste 20 år især beskæftiget sig med arbejderhisto-
rien og fået offentliggjort flere bøger og utallige artikler. Heftet indeholder

bl.a. et bidrag af Alf Lüdtke »Lebensgeschichte - Arbeitergeschichte«og
om kommunister i Østrig og om deres forhold til SED (Christian Fleck og
Josef Ehmer). Kaspar Maase bidrager med en artikel om arbejderkulturen i

Vesttyskland i 1950,erne.

Nyt netværk og nyhedsbrev: »Kvinder, køn og arbejdsmarked«
På det 3. seminar for samfundsvidenskabelig kvinde- og kønsforskning i

sept. 1992 blev det besluttet at oprette et netværk for folk, der til daglig ar-

bejder med spørgsmålinden for området Kvinder, køn og arbejdsmrked -

det være sig ligestillingskonsulenter, kvinde- og kønsforskere, undervisere

på kvindedaghøjskoler,fagforeninger, kvindeforeninger og andre interesse-

rede. De fleste af disse grupper er i dag deltagere i interne netværk på hver

deres område. Idéen med det nye netværk er at samle kræfter og erfaringer
på tværs af praktiske, teoretiske, politiske m.fl. udgangspunkter.

Konkret forsøger Vi i første omgang at vejre interessen for udsendelse af

et regelmæssigtnyhedsbrev. Næste skridt bliver afholdelse af en fælles kon-

ference i efteråret 1993. Emne, tid og sted meddeles senere.

Interesserede kan få nærmere oplysninger hos Vibeke Kold, Center for

kvindeforskning, Københavns universitet, Njalsgade 106, 2300 København S.

tlf. 31 54 22 11 - 21 36.

Åstedet.Kulturværksted for arbejdsliv og arbejderhistorie
Åstedet har forelagt en beretning for perioden 1990-1992 - det blev kun til en

beretning for 2 år, mens planlægningenoprindelig var beregnet til en 3-års pe-
riode. Det har medført, at dele af projektet ikke er blevet afsluttet, og at andre

dele endnu er under afvikling. Det er imponerende, hvad der er blevet nået i

de to år. Selvom en fortsat finansiering mangler på nuværende tidspunkt, bliver

det forsøgt at videreføre arbejdet i »ForeningenÅstedet«,der vil indkalde til en

generalforsamling i første kvartal 1993. Henvendelse kan ske til foreningen c/o
Vlb Bibliotek, Skanderborgvej 170, 8260 Viby J., tlf. 86 11 34 71.

tedet var startet som en indsamling af arbejdererindringer, men har

hurtigt udviklet sig til mere eller mindre selvstændigefortællegrupper,for-

tælleværksteder, interviews, arkivarbejde, samarbejde med skoler, bibliote-

ker, foreninger, teater, voksenuddannelse osv. Desuden har Åstedet virket

som konsulent i forskellige sammenhænge og taget initiativ til en kulturkon-

ference i samarbejde med den århusianske fagbevægelse.Det ville være be-

klageligt, hvis dette arbejde endegyldigt standsedes.

SFAHs Lokalhistorieudvalgs kulturtur til Svendborg Den 22. aug. 1992 ar-

rangerede SFAHs lokalhistorieudvalg en kulturtur til Svendborg for at se

udstillingen og opleve byspillet »De byggede Svendborg«, som SID Svend-

borg havde arrangeret i anledning af sit 100 års jubilæum. Der var 23 delta-

gere og en af dem fortæller om turen:

117



Det var en meget flot og spændende udstilling, som var stillet op i Bor-

gerforeningens lokaler. En af SIDerne fortalte meget levende om de ting,
der var på udstillingen. Han havde selv -

gennem lang tid - indsamlet alle

tingene.
Efter at have set udstillingen gik vi ned til SID, og fik der af formanden

for SID Svendborg og projektleder Winna Greve fortalt om forhistorien til

og arbejdet med både udstillingen og byspillet. Formanden fortalte, at det

havde været enormt spændende, men også langt mere krævende end hvis

man havde valgt at lave et traditionelt jubilæumsskrift og jubilæumsarran-
gement.

Efter en dejlig frokost drog vi af sted for at overvære selve byspillet. Det

var meget interessant. Spillet var delt op i forskellige tidsbilleder gennem de

forløbne 100 år, og hver del blev spillet forskellige steder i byen.
Vi startede ved den gamle jernbanestation, hvor en pensioneret lærerin-

de, frk. Justesen, ankommer til byen for at lede efter sin slægt, som hun al-

drig har kendt. Her møder hun Svend, der kender alle i byen, og han lover

at hjælpe hende. Turen går først til en gammel købmandsgårdi begyndelsen
af århundredet, og her overværet vi bl.a. Lyngsie tale og nogle »natmænd«,
spillet af unge fra en 10. klasse, som SID Svendborg havde »adopteret«.
Derefter fik vi et indblik i tobaksbørnenes arbejde, samt deres forsøg på at

organisere en strejke. Men det er nu svært, når man pludselig bliver ladt

alene tilbage. Videre kom vi til en byggeplads i mellemkrigstiden, hvor vi fik

oplevet forholdet mellem murerarbejdsmænd og murere, arbejdsløshed,
druk og skurvognsjargon. Og så tilbage igen i tiden - en gribende scene om

forrige århundredes fattigdom og elendighed. Herefter gik turen ned til

havnen, hvor vi overværede en dramatisk skibssabotage.
Sidste akt foregik på Christiansminde Badehotel, hvortil vi blev sejlet

med veteranskibet Helge. Og her på badehotellet fandt vor lærerinde frk.

Justesen ud af, hvem hende forældre var. Det var den gamle historie om en

tjenestepige, der blev forført af overtjeneren.
Det var en lang, men meget spændende tur, som vi fik meget ud af. Synd

at ikke endnu flere fik oplevet dette enestående byspil.
Kirsten Lindemann

Tidsskrifter/Årbøger1992

Actuel Marx

Nr. 12, 1993,s dossier hedder »IJ écologie, ce matérialisme historique«og in-

deholder 5 artikler, som f.eks. André Gorz: »Ii écologiepolitique entre ex-

pertocratie et autolimitation« (s. 15-29) og Jacques Bidet: »Y a-t-il une éco-

logie marxiste?« (s. 96-112).
Sektionen »Histoire du marxisme« består af følgende 2 artikler: »Marx et

la démocratie. Premiers parcours« (s. 113-151)af Jacques Texier samt »La fi-

gure marxienne du point culminant. Approche psychanalytique«(s. 152-170)
af Helmut Reichelt.
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Arbetarhistoria

Nr. 61-62, 1992”s hovedtema »Synenpå arbetet i arbetarrörelsen« var temaet

for et seminar, Forskningsrådetved Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek og
Arbetets museum, Norrköping afholdt i oktober 1991 -

og nummeret brin-

ger 5 bidrag herfra: Anna Hedborg: »Arbetet som källa till samhällets väl-

stånd och individens välfärd« (s. 4-9); »Livsbehov och medel till välstånd.

Marx, Kautsky och svensk arbetarrörelse före 1900 om arbete och produkti-
vitet« (5. 9-13) af Ingrid Millbourn; Ylva Waldemarson: »Får en bofink se ut

hur som helst? Den svenska arbetarrörelsens syn på kvinnor och lönearbe-

te« (s. 13-18);Carina Nilsson: »Välfärd i arbetslivet - en fråga om når och

hur« (s. 19-20) samt »Arbete - från gudomlig plikt till mänskligrättighet?«
(s. 21-25) af Bengt Lundberg.

Blandt de øvrige artikler skal nævnes Klas Åmark: »Socialdemokratin vid

en tröskel i tiden. Parti och samhälle 1988-1991« (3. 26-34).
Nr. 63-65, 1992 er stærkt præget af, at det er 90 år siden Arbetarrörelsens

arkiv och bibliotek (ARAB) blev oprettet. ARAB”s søsterorganisationer i

Norden samt europæiske samarbejdspartnere præsenteres (feks. Interna-

tional Institute of Social History og Friedrich-Ebert-Stiftung). Endvidere er

der selvfølgeligdiverse artikler om ARAB selv.

Af øvrige artikler kan nævnes »,De borgerligas andliga inflytandei Om

ideologisk hegemoni och socialdemokratins roll i samhällsomvandlingen«
(s. 15-23) af Karl Molin; »Varför finns det ingen socialism i USA? Felställd

fråga i ny belysning«(s. 35-42) af Lars Edgren samt »Världspolitikoch eu-

;åpleiskintegration. Europeisk socialdemokrati efter 1945« (s. 43-49) af Klas

ark.

Archiv 1992

Årbogenindeholder bl.a. følgende 5 artikler under overskriften »Arbeiter-

bewegung im internationalen Vergleich«: »Der Industrialisierungsverlauf
und die Entstehung der Arbeiterklasse im südlichen Afrika. Eine unvoll-

ständige Proletarisierung?«(5. 8-34) af Markus Cerman; »Ein Missionar im

Kreuzfeuer verschiedener Produktions- und Lebensweisen. Aspekte des

Proletarisierungsprozesses der afrikanischen Bevölkerung Nordtransvaals«

(s. 35-53) af Elfriede Höckner; »München, Bayern und der ,Deutsche Son-

derwegi Anmerkungen zur reformorientierten *katholischen, Arbeiterbewe-

gung in München und zum ,Bayerischen Sonderweg' im wilhelminischen

Deutschlan « (s. 54-64) af Karl Heinrich Pohl; »Boykott - Krawall - Gewalt
- Demonstration. Die Budapester Mieterbewegung 1906 bis 1912 und exkur-

sive Vergleiche zu ähnlichen Vorgängen in Wien« (s. 65-82) af Albert Licht-

blau samt »Trockijin Wien« (s. 83-95) af Alfred Mansñld.

Archiv für die Geschichte des Widerstandes und der Arbeit

Af indholdet i nr. 12, 1992 kan nævnes Fritz Keller: »Von Lenin zu Stalin.

Kontinuität und Bruch in der russischen Deutschlandpolitik«(s. 9-40) samt

Václav Tomek: »TSchechischer Anarchismus um die J ahrhundertwende« (s.
97-130).
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Archiv für Sozialgeschichte
Årbog32 indeholder artikler som: »Das Baskische Labyrinth. Sozialge-
schichtliche Implikationen, kulturelles Umfeld und politische Artikulation
des baskischen Nationalismus 1876-1937« (5. 33-55)af Ludger Mees; »Soli-
darische Interessenvertretung und kulturelle Selbstbehauptung. Der polni-
sche Berufsverband »Zjednoczenie Zawodowe Polskie« (ZZP) und die Eta-

blierung einer gewerkschaftlichen Organisation in der hannoverschen Ze-
mentindustrie vor 1914« (s. 57-79) af Detlef Schmiechen-Ackermann; »Das
Empire schlägt zurück. Die farbigen Minderheiten in Grossbritannien«

(s.161-179)af Lothar Kettenacker samt »In Deutschland arbeiten. Die Italie-
ner - von der »Achse« bis zur Europäischen Gemeinschaft« (s. 231-246) af

Luigi Cajani og Brunello Mantelli.

Argumth
Hovedtemaet i nr. 194, 1992 er »Was ist tot, was lebendig im Denken von

Marx?« og indeholder 6 artikler. Heraf kan nævnes Helmut Fleischer: »Le-

bendiges und Totes im Denken von Karl Marx« (s. 501-517)og Fredric Ja-
meson: »Spätkapitalismusals Problematik des real existierenden Marxis-
mus« (s. 519-548).

Nr. 195, 1992 er et saernummer med temaet »Anti-Rassismus Methoden-
diskussion« bestående af 11 artikler.

Nr. 196, 1992,s hovedtema er »Begriffskarrieren Subjekt und Geschlecht«

og består af følgende 4 artikler: Philipa Rothfield: »Subjektivität,Erfahrung,
Körperlichkeit. Feministische Theorie zwischen Humanismus und Anti-Hu-
manismus« (s. 831-847); Elaine Showalter: »Frauen-Männer-Texte. ,Ge-

schlecht, in der Literaturwissenschaft« (s. 849-858); »Männlichkeitskon-
struktionen. Das Militär als diskursive Macht« (s. 859-872) af Ruth Seifert

samt »Politischer Feminismus und Dekonstruktionstheorien« (s. 873-885) af

Kathy E. Ferguson.

Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung
Nr. 3, 1992 indeholder bl.a. artiklerne: »Gründung des Nationalkomitees

,Freies Deutschland” und des Bundes Deutscher Offiziere - alleiniges Ver-

dienst der Führung der KPD oder sowjetischer Entschluss?« (s. 4-28) af

Paul Heider og »Im Widerstreit mit Moskau: Paul Merker und die Bewe-

gung Freies Deutschland in Mexiko« (s. 29-42) af Wolfgang Kiessling.
Fra nr. 4, 1992 kan nævnes Martin Hundt: »Theorie-Praxis-Verhältnis in

historischer Sicht« (5. 3-17).

Communisme

Nr. 29-31, 19925s dossier hedder »Les crises internes des partis communistes
en Europe de POuest, 1944-56« og indledes med artiklen: »Unité et crises
des PC ouest européens 1947-1960« (5. 29-43) af Marc Lazar. D0ssier”et er

opdelt i 5 afdelinger: 1. Les crises de sortie de Resistance (1944-1947).2. Les
crises dlentrée en guerre froide (1947-1948).3. Les crises »titistes« (1948-
1952). 4. Les crises de la premiere déstalinisation (1953-1955).5. Les crises
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de 1956. Sidstnævnte indeholder bl.a. en artikel af Morten Thing: »La crises

de 1956 a 1958 au sein du PC danois« (s. 225-236).

Gender & History
Fra nr. 2, 1992 skal blot nævnes artiklen: »Gender and post world war II

progressive politics. A bridge to social activism in the 19605 USA« (s. 215-

239) af Susan Lynn.
Nr. 3, 1992 er et særnummer med titlen: »Motherhood, race and the state

in the twentieth century« og indeholder 6 artikler. Som eksempler kan næv-

nes »Mission impossible. How men gave birth to the Australian nation - na-

tionalism, gender and other seminal acts« (s. 305-322) af Marilyn Lake; »An
american experiment in paid motherhood. The implementation of mothers”

pensions in early Twentieth-Century Chicago« (s. 323-342) af Joanne L.

Goodwin samt Rickie Solinger: »Race and ”valuei Black and white illegiti-
mate babies in the USA., 1945-1965« (s. 343-363).

History Workshop
Fra nr. 33, 1992 skal blot nævnes Ning de Coninck-Smith,s artikel »Copen-

hagen children*s lives and the impact of institutions, c. 1840-1920« (s. 57-72).

Häñen för Kritiska Studier

Fra nr. 2, 1992 kan nævnes artiklen »Arbetaren på museum« (s. 43-52) af

Clara Åhlvik og fra nr. 3, 1992 skal nævnes artiklerne: »Den sociala rättvi-

san och politikens möjligheter«(s. 12-33)af Bo Rothstein samt »Arbetsgivarei

underjorden. 'Iiiangeldrama i gruvbranschen«(s. 34-48)af Eva Blomberg.

International Labor and Working-class History
Nr. 42, 1992 er et særnummer med titlen »Tradition and the working class«
og indeholder 5 artikler: »Traditions and customs of Lancashire popular ra-

dicalism in late nineteenth-century industrial America« (5. 5-19) af Mary
Blewett; »Social patriotism and the British working class. Appearance and

disappearance of a tradition« (s. 20-39) af Geoffrey Field; »Producingvisual

traditions among workers. The use of photography at Pullman, 1880-1990«

(5. 40-69) af Larry Peterson; »From brotherly handshake to clinched fist. The

political metaphor of the worker's hand« (s. 70-81) af Gottfried Korff samt

»Tradition and the working class, 1850-1950« (5.82-88) af Lizabeth Cohen.

International Review of Social History
I nr. 1, 1992 finder vi artiklerne »Race, ethnicity, and union in the Chicago
stockyards, 1917-1922« (5. 25-58) af Rick Halpern samt »White building wor-

kers and coloured competition in the South African labour market, 0.1890-

1940« (s. 59-90) af Pieter van Duin.

Fra nr. 2, 1992 kan nævnes »Women,s subversive individualism in Barce-

lona during the 19305« (s. 161-176)af Michael Seidman samt artiklen »The

British Social Democratic Federation 1880-1885. From O,Briennism to Mar-

xism« (s. 207-229) af Mark Bevir.
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International Socialism

I nr. 55, 1992 finder vi artiklerne »Race and class« (5. 3-39) af Alex Callini-
cos samt »Racism and class struggle in the American Civil War era« (s. 41-

63) af Lee Sustar.

Fra nr. 56, 1992 kan nævnes »The return af the national question«(s. 3-61)af
Chris Harman samt Mike Gonzalez: »Can Castro survive?« (s. 83-124).

Af indholdet i nr. 57, 1992 skal nævnes artiklen »Can there be a revolu-
tion in Britain?« (5. 3-53) af Lindsey German.

Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deut-
schen Arbeiterbewegung
I nr. 2, 1992 finder vi artiklerne »Hans Rothfels und die Anfänge der histo-
rischen Sozialpolitildorschung in Deutschland« (s. 161-210)af Lothar Mach-

tan samt »Die frühe Opposition in der Hamburger Arbeiterbewegung 1914/
15« (S.210-222)af Volker Ullrich.

The Journal of Communist Studies Nr. 1, 1992 er et temanummer, hvor te-

maet er »Beyond Stalinism. Communist political evolution«, Vi finder her

artikler som: »The Soviet Union. Gorbachev, Perestroika and socialism« (s.
23-40) af Stephen White; »Saints and demons. Communism, post-commu-
nism and political evolution in Poland« (s. 41-62) af Paul G. Lewis; »Chinais

interrupted revolution« (s. 63-83) af Shaun Breslin; »Groups, interest and

political aggregation in East Central Europe« (s. 128-147)af Michael Waller

samt »The evolution of party systems in Eastern Europe« (s. 148-159) af

Sten Berglund og Jan Åke Dellenbrandt.

Nr. 2, 1992 er et særnummer med titlen »Marxismls retreat from Africa«

hvor 6 af de 8 artikler stammer fra en konference - »The retreat from Mos-

cow. African and Eastern European experiences of disengagement from

marxism« - der blev afholdt i september 1991. Som eksempler kan nævnes:

»The appeal of marxism to Africans« (5. 4-20) af Arnold Hughes; »Mos-
cowls retreat from Africa« (s. 21-40)af Margot Light; »One-partystate, no-

party state, multy-party state? 35 years of democracy, authoritarianism and

development in Ghana« (s. 41-62) af Jeff Haynes; »The socialist experience
in Ethiopia and its demise« (s. 105-125)af Christopher Clapham samt »The

South African Communist Party and the collapse of the Soviet Union« (s.
145-159)af Stephen Ellis.

The Journal of the Scottish Labour History Society
Fra nr. 27, 1992 skal blot nævnes Henry Maitles, artikel »Fascism in the

19305. The West of Scotland in the British context« (5. 7-22).

Labor History
Fra nr. 2, 1992 kan nævnes »The 1939 UAW convention. Turning point for
communist power in the Auto Union« (s. 190-216)af Martin Halpern og
Howard KimeldorPs artikel: »World War II and the deradicalization of
American labor. The ILWU as a deviant case« (s. 248-278).
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Nr. 3, 1992 indeholder 3 artikler og her skal blot nævnes »From company

doctors to union hospitals. The first democratic health-care experiments of

the United Mine Workers of America« (s. 325-342) af Alan Derickson.

Labour/Le Travail

Nr. 29, 1992 indeholder artikler som f.eks.: »”We are all kinå Reconsidering
labour and class in Calgary, 1919« (s. 59-80) af David Bright; »Newfound-

land loggers respond to the great depression«(s. 81-115)af Dufferin Suther-

land; »Quand les ménagëres se font militantes. La Ligue auxiliaire de l'As-

sociation internationale des machinistes, 1905-1980« (s. 157-186) af Sylvie
Murray samt »Entre llacces å Pégalité et la préservationdes modëles. Am-

bivalence du discours et des revendications du Comité Féminin de la

CT CC-CSN, 1952-1966« (s. 187-209) af Lucie Piché.

Llafur 1992

Fra årbogen skal nævnes Alun Burge”sartikel: »The 1926 general strike in

Cardiff« (s. 42-61) samt artiklen »A mining town in wartime. The fears for

the future« (s. 82-95) af Brian Roberts.

Materiaux pour Phistoire de notre temps
Nr. 27, 199% tema hedder »De la decouverte a llExpo«Nummeret er opdelt i føl-

gende afsnit: 1 La oommémoration du Cinquiëmecentenaire de la decouverte. 2.

Des oonqutes a Fl-Iispanité: Mythologies. 3. Anciens mondes et cultures nouvelles.

4. Dire et écn're : les langagesd,Amériquesog 5. En matiëre de oonclusion.

'Iëmaet i nr. 28, 1992 har overskriften »E image du pouvoir dans le dessin d, actu-

alité«,der er inddelt i følgende3 afsnit: 1. Le temps des monarques. 2. Le temps
des chefs og 3. De temps des leaders.

Mil neuf cent. Revue düstoine intellecmelle

Årbogenstema er »Proudhon,l, etemel retour« Som eksempler kan nævnes: Pa-

tn'oe Rolland: »Le retour å Proudhon (1900-1920)«(s. 5-29); Gaetano Manfredo-

nia: »Lignéesproudhoniennes dans l, anarchjsme francais« (s. 30-45)samt Georges
Navet: »Le Cercle Proudhon (1911-1914).Entre le syndicalismerévoluu'onnaire et

FAction francajse« (s.46-63).

Le Mouvement Social

Temaet i nr. 158,1992 er »Syndicalismessous Vichy«,herfra kan nævnes »Le syndi-
calisme ouvrier varois de 1, effondrement á 1' apogée«(s. 37-58) af Jean-Marie

Guillon; »Le syndicalismeouvrier en Bretagne du Front populaire a la Seoonde

Guerre mondiale« (s.59-85)af Christian Bougeard samt »Les chantiers de la colla-

boration sociale des Fédérations légalesdes cheminots (1939-1944)«(s. 87-116)af

Georges Rlbeill.

Nr. 159,1992 indeholder bl.a. artiklerne »Essor et déclin du syndicalismerévolu-
tionnaire« (5.3-36)af Marcel van der Linden og Wayne Thorpe samt »Ethnicité et

classe ouvriere. Les travailleurs juifs â Buenos Aires (1900-1930)«(5.39-56)af Ed-

gardo Bilsky.
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Nr. 160, 19925 tema er »Paris-Province 1900« Herfra skal blot nævnes

»Le socialisme á la oonqute des terroirs« (s. 33-63) af Gilles Candar og

Christophe Prochasson.

New Left Review

I nr. 194, 1992 finder vi bl.a. artiklerne »The life and times of socialism« (s.
17-32)af Göran Therborn samt »Democracy in Mexico. Will the first be the
last?« (s. 33-53) af Ana Cristina Laurell.

Nr. 195, 1992 indeholder bl.a. artiklerne: »Marx and justice again«(s. 29-

36) af Joseph McCarney; »BringingMarx to justice. An addendum and re-

joinder« (s. 37-69) af Norman Geras samt »The Danish no to Maastricht«

(s. 97-101)af Niels Finn Christiansen.

New Politics

I nr. 13, 1992 finder vi bl.a. artikler som: »Notes on self-determination« (s. 49-

59) af Julius J acobson; »Labor's unexpected defeat« (s. 66-80) af Kent Worce-

ster; »Bulgariabetween the red and the blue. Two years of ,permanent revolu-
tion,« (s. 88-102)af Dimitrina Pelrova og Krassimir Kanev samt »The new interna-
tional workingclass and its organizations«(s.134-148)af Denis MacShane.

Radical History Review

Nr. 54, 1992 indeholder bl.a en ”specialsection, »After the wall«,der består af føl-

gende tre artikler: »The meaning of uniñcalion for German history and historio-

graphy«(s. 81-86)af Renate Bridenthal; »Research on fascism and antifascism in

the German Democratic Republic.A critical retrospectiVe«(s. 87-109)af Kurt Pät-

zold samt »Womens issues, women”s politics, and women,s studies in the former

German Democratic Republic«(s.110-126)af Dorothy J. Rosenberg

The Raven

Overskriften for nr. 18, 1992 er »Anthropology,Anarchism and Africa« og
indeholder 4 artikler: Colin Ward: »Anarchy in Milton Keynes« (s. 116-131);
Peter Gibson: »Anarchism and the epigenetics of politics«(s. 132-140);Ha-

rold Barclay: »Anthropologyand anarchism« (s. 141-178)samt Angus Cal-

der: »The great days are now« (s. 179-204).
»On sociology«er temaet i nr. 19, 1992.

Science & Society
Nr. 2, 1992 indeholder bl.a. artiklerne: »Henryk Grossmann and the debate

on the theoretical status of Marxis ,Capital'« (s. 133-162)af Kenneth Lapi-
des og »Maris theory of imperialism and the Irish national question«(s.
163-178)af Jie-Hyun Lim.

I nr. 3, 1992 finder vi artiklerne »The value abstraction and the dialectic
of social development«(s. 261-290) af Murray E.G. Smith; »History in the

present. Contemporary debates about capitalism« (s. 291-323) af John

McDermott samt »International accumulation and the contradictions of

monetary policy«(s. 324-352) af Dle Bryan.
Hannah Lindén
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Afhandlinger under udarbejdelse
Nedenstående er modtaget som svar på det spørgeskema,som fast bringes i

hvert nummer af Arbejderhistorie. Numrene refererer til skemaets spørgs-

mål: 1. Navn, 2. Adresse, 3. Projektets titel (arbejdstitel), 4. Nærmere be-

skrivelse af projektet, 5. Projektets art, 6. Hvornår påbegyndtesog forventes

projektet afsluttet?

1.

QM

ëPN

»www
9M

:hi-”NH
.CW/1

QMFPNH
QMPPNH

Faurholt, Karsten

Elmelundsvej 4, lejl. 3303, 5200 Odense

Nina Bang biografi
Især skal tiden efter valget til Landstingsmedlem 1918 og ministerperio-
den undersøges

Speciale
Påbegyndtsept. 1992, forventes afsluttet ultimo 1993

Kn'stensen, Anne Mette

Sølvgade104 st.tv., 1307 København K

Beskæftigelsespolitik
Hvordan løses den utilfredsstillende beskæftigelsessituation.Udgangs-
punktet er kommunerne

Speciale
Nov. 1992 - oktober 1993

Kristensen, Erik

Bellahøjvej166, 2720 Vanløse

En Stjernevogn kører hjem
Nedlæggelse af bryggeriet Stjernen. Speciel vægt på regnskabstal og

personsammensætning.
Bac-projekt
Sept. 1992 -juni 1993

Petersen, Anne

Sortebjergvej 8, 3200 Helsinge. Tlf. 48 79 69 91

Tematisk analyse af arbejderdigte 1930 og 1970-1990

speciale, cand.phil. studiet

1. nov. 1991 - 1992

Thorsen, Leif

Pilesvinget 17

Hans Hedtoft biografi
Hedtoft arkiv i ABA

Monografi
1992, 1997
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SPØRGESKEMA

Arbejderhistorie
ArbejderbevægelsensBibliotek og Arkiv

Rejsbygade 1

1759 København V

»Arbejderhistorie«vil med dette spørgeskema søge at skabe et overblik
over den forskning i arbejderbevægelsenshistorie, som finder sted for

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

oplysninger 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

PROJEKTETAFSLUTIET
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Forfattervejledning til »Arbejderhistorie«

Redaktionen modtager manuskripter skrevet på skrivemaskine eller PCer.

Et tydeligt manuskript letter redaktionens arbejde. Vi vil derfor bede om, at

forfatterne følger nedenstående retningslinjer.
Brug 1% linjeafstand. Vi ønsker indrykning ved nyt afsnit (ikke ekstra lin-

je). Noter markeres med tal, helst hævet lidt over linjen. Noter er altid slut-

noter, altså ikke fodnoter.

Datoer anføres med månedsnavne, f.eks. 25. maj 1991. Der må kun skri-

ves på den ene side af manuskriptet.
Bruges tekstbehandlingsanlægafleveres det færdige manuskript udskre-

vet og på diskette; her bedes følgendeoverholdt:

1. Disketter fra IBM kompatible PCere eller Macintosh computere fore-

trækkes, men flere kan dog benyttes.
Venstre margen skal være 0 (nul).
Indrykning ved nye afsnit markeres enten ved brug af tabulatoren eller

to gange tastetryk påmellemrumstasten.

Teksten skrives med løs højrekantuden orddeling.
Hård retur bruges kun ved udgangslinjer, feks. efter overskrifter og ved

tekstafsnits afslutning.
Gem artiklen med et entydigt navn.

Når teksten er færdigskrevet, skal den skrives ud på diskette i ASCII-

format, hvorved overflødigekoder fiernes. Se evt. i manualen eller ring
til Werks Fotosats, tlf. 86 19 97 22. Desuden skal den afleveres udprintet
på papir til brug for korrekturlæsningen.

PN

PHP-

.x19

Bidrag på 2 - 3 sider, feks. anmeldelser, ønskes kun i udskrevet form. For

anmeldelser gælder følgende:
Overskriften består af: Forfatter/forfattere eller udg. eller red., titel og

evt. undertitel, serie, forlag, udgiversted og årstal, sidetal, pris, ISBN nr.

Overskriften skrives ud med fed.

Eksempel: Péter Sipos: Die Sozialdemokratische Partei Ungarns und die

Gewerkschaften 1890-1944 - Studia Historica 193 - Akadémiai Kiadö, Buda-

pest 1991, 150 S., S 19.00, ISBN 963 05 5681 2.

Ved anmeldelser af bøger med flere emner diskuteres specielt afsnit/ka-

pitler, der handler om arbejderbevægelsenshistorie; almen historie etc. be-

handles sekundært.

Noter bør normalt ikke forekomme i anmeldelser.
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ADRESSEFORTEGNELSE FOR BESTYRELSES-, REDAKTION S-

OG FASTE UDVALGSMEDLEMMER I SFAH, februar 1993

SFAH, Rejsbygade l, 1759 København V, 31 24 15 22

Bestyrelsesmedlemmer
Anette Eklund Hansen, Kirkebjergallé 156, 2600 Glostrup . . . . . . . . . . 42 45 04 16

Anna-Birte Ravn, Gertrud Rask Vej 118, 9210 Aalborg SØ . . . . . . . . . 98 14 64 24

Bent V. Rønne (formand), Kvintusallé 7/19, 2300 København S . . . . . . 31 59 89 66

Margaret Nielsen, Küchlersgade25, 1774 København V . . . . . . . . . . . . 31 24 89 44

Poul Porskær Poulsen, Vejle Byhistoriske Arkiv,
Enghavevej 34 B, 7100 Vejle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 83 47 44

Vagn-Oluf Nielsen, Moseskrænten 26, 2860 Søborg . . . . . . . . . . . . . . . 31 67 70 28

Morten Thing, Livjægergade 41, 2.tv., 2100 Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 26 31 89

Anne Cornelius, Baggesensgade 32, 2200 København N . . , . . . . . . . . . 31 39 93 06

Lars K Christiansen, Ahornsgade 1, 2200 København K . . . . . . . . . . . . 31 35 49 99

Årbogsredaktionen
Svend ÅgeAndersen, Rugbjergvej 32, Stautrup, 8620 Viby J., . . . . . . . . 86 28 57 30

Niels Finn Christiansen, Lindehøjen 5, 2720 Vanløse . . . . . . . . . . . . . . 31 74 63 33

Anette Eklund Hansen, Kirkebjergallé 156, 2600 Glostrup . . . . . . . . . . 42 45 04 16

Marianne Rostgaard, Geskevej 28, 9000 Aalborg . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 18 29 61

Annette Vasström, Havremarken 10, 3060 Espergærde . . . . . . . . . . . . . 42 23 16 10

Arbejderhistorie
Gerd Callesen, Teglgårdsvej341,st.tv., 3050 Humlebæk . . . . . . . . . . . . . 42 19 15 94

Ole Jorn, Halfdansg. 32 st.tv., 2300 Kbh. S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 57 47 80

A. Walsted, Arbejdermuseet, Rømersgade 22, 1362 Kbh. K . . . . . . . . . . 33 93 33 88

Lokalhistorieudvalg
John Hansen, Gl. Kongevej 7, 7100 Vejle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 83 60 00

Margaret Nielsen (5.0)
Birgit Andreasen, Kragbækvej 6, 2610 Rødovre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 91 39 37

Winna Greve, St. Stege 13, Dyreborg, 5600 Fåborg . . . . . . . . . . . . . . . . 62 61 89 81

Svend Aage Andersen (5.0)

Udvalget for international arbejderhistorie
Uffe Jakobsen, Ryesgade 74, 4., 2100 København Ø . . . . . . . . . . . . . . . 31 39 98 89

Foredragsudvalget
Morten Thing (s.o)
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