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Hans JørgenVad

Påskestrejkerne 1985 - en fortrængtarbejdskamp

I artiklen diskuteres især to jbrhøld: den manglende histo-

riske analyse af den mest omjüttendearbejdskamp i de se-

nere år og selve kampens udvikling fra en normal over-

enskomstkonflikt til en omfattende politisk kamp. For-

fatteren udvikler vurderinger af jbrløbet og af de

jbreliggende fremstillinger, som næppe vil stå uimodsagt;
problemet ligger bl. a. 1',at han her ikke har haft mulighed
for at vurdere om den omfattende konflikt havde nogle læn-

gerevarende virkninger.

Indledning
Påskestrejkerne i 1985, som jeg har skrevet speciale oml, er én af de største

arbejdskampe i dansk historie og én af de stærkeste protestbevægelser
nogensinde. Hvis man gør deltagertallet til kriterie, er det den ubestridt stør-

ste begivenhed i begge henseender.

Det startede som en oñiciel overenskomststrejke mandag 25. marts, men

udviklede sig til en dramatisk, politisk massestrejke med krav om regeringen
afgang. Først mandag 15. april gik de sidste grupper i arbejde igen, og da

bevægelsen toppede, nåede den ud til de mindste flækker og omfattede selv

de mest »besindige« faggrupper. F. eks. var badeassistenter på »Spanien« i

Århus,fængselsbetjentefraVridsløselille og lærere i landkommuner i Vend-

syssel også med.

Trods dette har den kun sat sig få spor i historieskrivningen. Mit formål

med denne artikel er at belyse dette misforhold - som et lille bidrag til, at

disse begivenheder kan få en plads -ikke bare i historieskrivningen, men og-

så i folks hukommelse.

Men det er ikke bare en glemt strejke. Når jeg også taler om fortrængning,er

det for at understrege, at der ligger mere bag. I en række tilfælde kan det sand-

synliggøres, at det også skyldes en direkte uvilje mod at omtale strejkerne. Der

er tilfælde, hvor forfatterne må have kendt dem og umuligt kan afvise deres

relevans - hvis der overhovedet skal være et gran af mening i dette ord.

Relevansen

En vurdering af relevans er subjektiv, og vil derfor variere fra individ til indi-
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vid. Men derudover kan der også være en politisk interesse i den betydning,
man tillæggeren begivenhed. Vi kan blot modstille Schlüters vurdering i

svensk TV lige før strejkerne kulminerede: »En tam kineser, som vil fuse

ud.« Hertil siger en VS-løbeseddel: »Arbejderklassen har fat i det ene ben på
Schlüters taburet.« Forskellen mellem de to udsagn bunder naturligvis ikke i

forskellige relevanskriterier - men i modsatte interesser blandt implicerede
parter i at påvirke situationen.

Går vi til udlandet, finder vi i det mindste iagttagere, som ikke var parti
konflikten. Måske er det der, man bedst kan få en afbalanceret sans for pro-

portionerne. To modpoler i den britiske presse, nemlig The Economist og So-

cialist Workers Review giver på hver deres måde en fyldig omtale. Også i årbø-

gerne Keesings Contemporary Archives og Longmans The Annual Register er

strejkerne i 1985 omtalt - som én af årets vigtigste begivenheder i Danmark.

Alle fire har i øvrigt en god standard med hensyn til vægt og journalistisk
akkuratesse.

Eftertidens danske historieskrivning er langt ringere funderet i begge hen-

seender, hvilketng skal vise i det følgende.Men for at kunne belyse det, vil jeg
først give et rids af strejkerne og deres omfang.

Strejkernes forløb og omfang
Denne gennemgang kan af pladsmæssige grunde kun trække nogle hovedli-

nier frem, og vil derfor i argumentationen springe en række mellemregnin-
ger over. For læsere, som ønsker en uddybning og den kildemæssige doku-

mentation, må jeg henvise til mit speciale.

Forløbet fra 25. marts til 15. april
Påskestrejkerne startede mandag 25. marts som en officiel storstrejke i LO/

DA-området. Den omfattede 300.000, som i de første dage var meget passive,
og det lå ikke i kortene, at det skulle udvikle sig eksplosivt. Men udsigten til, at

yderligere 100.000 offentligt ansatte pr. 1. april ville supplere den »private«
strejke, tegnede dog konturerne af en mørk sky. Det fælles krav var en ar-

bejdsuge på 35 timer.

Jeg skal ikke her behandle det komplekse spil, som førte frem til strejken.
Men det skal nævnes, at der i efteråret 1984 viste sig en stor kampvilje på gulv-
planet i store områder som Specialarbejderforbundet (SiD) og Danmarks

Lærerforening (DLF). Det umuliggjorde et kompromis på topplan - men ik-
ke nødvendigvis,at et regeringsindgreb kunne komme strejken i forkøbet.

Det var imidlertid et bevidst valg at lade den løbe nogle dage, og et rege-

ringsindgreb var allerede planlagt før strejken - formentlig også, at det skulle

vedtages før 1. april. De fleste, som var eller skulle i strejke, forventede det da

også med en vis resignation. Derfor var det ikke selve indgrebet, som udløste

den store vrede, men dets indhold. Det blev kendt blandt alle strejkende se-

nest onsdag 27. marts. Især på arbejdstidsspørgsmålet var det provokerende
ringe.

Det kan nemt vises, at der her skete et drastisk stemningsskift, hvor selv

besindige socialdemokratiske fagforeninger krævede generalstrejke. Men
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Blokadevagter foran porcelænsfabrikkenBing og Grøndahl på Amagertorv foråret 1985. Foto:

Harry Nielsen. ABA.

vreden havde næppe ført til en faktisk generalstrejke ugen efter, hvis ikke der

var sket noget uventet. Regeringen havde sikkert kalkuleret med nogle

proteststrejker, som den forventede ville ebbe ud før påske.

Blokaden af Christiansborg
Men der skete noget uventet. Tidligt torsdag 28. marts blev Christiansborg
blokeret af ca. 1000 fagforeningsaktivister,som afspærrede de ni broer. På

grund af blokadens solide organisering, og fordi politiet var uforberedt, lyk-
kedes det at sætte Folketinget ud af spillet indtil kl. 10. Og det lykkedes ikke

for politiet at få opløst blokaden definitivt før kl. 12, som blokaden selv i en

løbeseddel havde berammet for sin afslutning, da der var demonstration på

Slotspladsen. Derimod fik politiet klø, da det desperat forsøgte at bryde den

sidste blokade. Alt dette blev transmitteret direkte til hundredtusinder, som

var eller skulle i strejke.
Mange vidnesbyrd taler for, at denne meget populære blokade blev ud-

slagsgivende for at vende stemningen fra passiv vrede til en aktiv vilje til

kamp. I løbet af fredagen ændrede den forholdsvis rolige, topstyrede strejke
for bedre overenskomster fundamentalt karakter. Det blev nu til en ukontrol-

label massestrejke fra neden med krav om Schlüters afgang - en politisk
kamp mod regeringen.
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De væsentligstekomponenter i dette var en begyndende massiv deltagelse
af offentligt ansatte i strejken, lammelse af den offentlige trafik - enten ved

strejker eller blokader -

og massive demonstrationer og tillidsmandsmøder

i de fleste byer.
Endnu var indgrebet ikke vedtaget w det skete først ved tredj ebehandlingen
lørdag 30. marts. Helt op til dette arbejdedes der febrilsk i Socialdemokratiet
på et andet grundlag for et indgreb. Det smuldrede dog hjælpeløst, hvilket

også skyldtes modstand i egne rækker. Det var karakteristisk for situatio-

nen, at strejker i ministerierne sås som en større trussel mod indgrebet end

Socialdemokratiets halvhj ertede modstand.

På to måder blev indgrebet en prøve på bevægelsens styrke, der om freda-

gen havde vist sig som den harmfulde protestdag. Skulle den styrkes, måtte to

tærskler overskrides:

For det første skulle man tage det ideologiske skridt fra at protestere mod

et indgreb før det var vedtaget til at bekæmpe det efter. For det andet - fordi

man fra om mandagen strejkede for egen regning - skulle man tage skridtet

fra vilje til kamp til ojjêrviljetil samme.

Den vilde strejkebevægelsekulminerer

Mandagens udvikling gjorde enhver »weekend-skepsis«til skamme. Kun få i

den private sektor genoptog arbejdet, og den offentlige strejkedeltagelse,
trafiklammelsen, blokadeaktiviteten og massedemonstrationernes størrelse

blev forøget markant. Stærke symboler på dette var, at al regionalradio lå
stille på grund af strejker, Danmarks Radio kun sendte time-nyheder og TV

gik i sort fra kl. 20.00. v

Tirsdagen viste en yderligere eskalering af denne udvikling, hvor stats-

radiofonien gik helt i stå og overlod æteren til de nye lokal-radioer, der kom

til at spille en stor rolle. Som følge af deres tætte forbindelse med græs-
rødderne opfattede de sig som de strejkendes talerør, og blev en vigtig brik i

mobiliseringen til blokaderne, som blev uhyre populære. Bare ved at oplyse
om, hvor der var blokader, skaffede de tusinder blokadeaktivister. F. eks.
kunne lokal-radioen i Århus 2. april på mindre end en halv time mobilisere
3-500 folk til en blokade, hvor det »brændte på«, Selve blokadebegrebet un-

dergik i disse dage en kvalitativ ændring fra at være »venstrefløjssag« til at

blive lidt af en »folkesag«.Talrige arbejdspladser (især med tjenestemandsan-
satte), hvor man ikke følte sig stærke nok til selv at strejke, bestilte ganske en-

kelt en blokade.

Ogsåpå strejkens andre områder var tirsdagen en optrapning i forhold til

mandagen, og intet syntes at kunne stoppe dens uimodståeligekraft. Et bånd

fra et massivt tillidsmandsmøde i KB-Hallen2 oser af en denne stemning,
»hvor man næsten kunne mærke nakkehårene rejse sig«,som en strejkeleder
husker det. 4000 deltog, og 2000 var blevet afvist ved døren.

Det blev imidlertid kulminationen af den »vilde strejkebevægelse«,da ons-

dagen ikke bare viste en afmatning, men også et fald. Bag dette fald lå et tek-

nisk argument om, at man kunne sikre udbetalingen af sine søgne-helligdags-
penge, hvis man afbrød strejken dagen før og efter påske,dvs. onsdag 3. april
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og tirsdag 9. april. Strejkede man påsken over, ville man ikke miste sine penge
- de ville blive overført til feriepengene, men det var langt fra alle, som fik det

at vide. Meget tyder på, at ideen oprindeligt korn fra socialdemokraterne,
som udbredte den mest aktivt. Men der er også eksempler på, at den havde

tag i dele af DKP, men det var dog undtagelsen.
Derfor gik mange i arbejde uden at opfatte det som en nedlæggelseaf strej-

ken, men kun som en teknisk afbrydelse, som det formuleredes på til-

lidsmandsmøder landet over. Men der var også mange i strejkens periferi,
som ikke så det som en teknisk afbrydelse, men et begyndende frafald i strej-
ken. Da netop strejkens randgrupper afspejlede bevægelsensmassivitet, fik

det stor betydning.
Samme dag bragte Aktuelt en bredside fra syv forbundsformænd, som

undsagde fortsatte strejker. Indtil da havde de trådt vande i forhold til strej-
kerne, f. eks. overfor et krav om, at strejkekasserne igen skulle åbnes. Med

dette signal blev det klart, at man ikke skulle forvente støtte fra den side.

Tillidsmandskoordineringen forhindres

Indtrykket af, at strejken var på vej ned, blev ikke modgået af et utvetydigt
signal om, at den skulle fortsætte efter påske.Det kunne være kommet med

en vis autoritet fra tillidsmandsmødet 2. april i København, hvor der var for-

slag om et landsdækkende tillidsmandsmøde i påsken for at organisere gene-

ralstrejken. Forslaget blev stillet af en DKF-tillidsmand på vegne af arbejds-
pladsringen i Gladsaxe/Husum, og det støttedes af brede og toneangivende
grupper som bryggeri-, stillads-_, havne-, renovations-, fabriks- og elektronik-

arbejdere samt grupper af offentligt ansatte.

En række af de ledende DKPiere støttede tydeligvis ikke forslaget, men da

det også fik stærk opbakning fra salen, var det svært at tale direkte imod det.

Men gennem et snævert parløb mellem mødets dirigenter, som var DKPbre,

og sømændenes formand Preben Møller Hansen (ex-DKPer) lykkedes det at

svække forslaget afgørende.Dette kan man følgehelt minutiøst på førnævnte

bånd.

Netop da parolen om generalstrejke og tillidsmandsmøde i flere omgange
havde mødt både langvarigt og til'tider øredøvende bifald, blev Preben Møl-

ler Hansen rykket frem italerrækken. Her .stod han ellers næstsidst,men diri-

genterne fandt 'det var »vigtigt,at salen her får at vide, om der sejler færger
her i påsken.«

Han sagde så - efter et langt militant indlæg med sympati for »et lands-

dækkende møde« - at han tvivlede på, »om der sejler én eneste forbindelse

mellem øerne«, hvilket også fik stærkt bifald. Men da dirigenten resume-

rede, at så er der »joingen grund til at diskutere, om Vi skal holde møde i på-
sken, når de alligevel ikke sejler«,blev det mødt med protester fra salen. Også
flere talere protesterede mod denne konklusion, og gav udtryk for, at Preben

Møller Hansen med sine udtalelser lagde bevidste hindringer i vejen for til-

lidsmandsmødet.

Men forslaget havde tabt så megen vind, at der ikke var vilje eller mod

nok til at kræve det sat til afstemning. Og det på trods af, at mødets sidste
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indlæg fra Tuborg, som direkte udfordrede Sømændene, fik et af de største

bifald.

Når der er mening i at tale om en bevidst modarbejdning, skyldes det, at

hverken dirigenterne eller Preben Møller Hansen kan have været i god tro.

Ikke bare fordi færgerne sejlede i påsken.Det var væsentligere,at alle kyndi-
ge vidste, at han ikke havde magt til at stoppe denne trafik. At det heller ikke

har været hans agt, synes at fremgå af Information 5.apr. Under overskriften

Sømandsformand trækker i land siger han:

»Folk ville gerne have deres helligdagsbetaling, og de ville jo være idioter,
hvis de gik glip af de penge.«

Modviljen mod mødet skal ses i lyset af, at hverken Preben Møller Hansen

eller de udslagsgivende DKPere reelt havde et sigte om at optrappe strejken
for at fremtvinge regeringens afgang. Ydermere truede en øget optrapning
deres egen kontrol med bevægelsen.Derfor drejede det sig om at begrænse
den til en demonstration af protesten, som man i bedste fald kunne håbe på
ville føre til regeringens afgang på et senere tidspunkt, som det skete i 1974.

Derfor skulle bevægelsendrejes over i lokal lønkamp.
Men det var også tydeligt, at DKP var delt på dette spørgsmål, og at store

dele af medlemmerne ønskede at gå videre. Trods dette faldt forslaget om et

landsdækkende tillidsmandsmøde, og dermed muligheden for at teste den

formulerede opbakning for at føre strejken videre i en organisatorisk ramme.

Det betød dog ikke, at strejken var slut. Tirsdagen efter påske var der stadig
store arbejdsnedlæggelser omend med et fald i forhold til onsdagen før. Det

er værd at gøre opmærksom på, at det var et ekstremt højt niveau, som de

faldt fra. I København, Ålborg,Esbjerg, Randers og Odder var strejken næ-
sten intakt de to dage, medens den faldt betydeligt iÅrhus,Silkeborg og andre

større byer. I Odense, Fredericia og Viborg f. eks. svandt den næsten helt ind.

Men samlet set var strejkebevægelsenunder de to dages afmatning for-

mentlig i en størrelsesorden, som svarede til bevægelsen i 1956.

Aktionsdagen 10. april
Den stærkeste strejke- og demonstrationsdag blev dog onsdag 10. april, som

var udråbt til landsdækkende aktionsdag. I alle større byer var der demon-

strationer, og generelt var de endnu større end fredag og mandag før påske.
I mange byer blev de af lokale aviser udråbt som de historisk største. Derfor er

det påfaldende,at politiet kun mente, der deltog 120.000 i den københavnske

demonstration - omtrent som 29. marts og 1. april. En deltager har kaldt det

»vildt underdrevet, nærmere 300.000«,hvilket ikke lyder urimeligt, hvis udvik-

lingen i demonstrationernes størrelse fulgte det mønster, som sås landet over.

Men der var undtagelser, f. eks. i Odense, hvor der kun var en svag demon-

stration. Det hænger måske sammen med, at der var få strejker påsken over.

Generelt var der nemlig mindst opbakning bag aktionsdagen i de byer, hvor

det var småt med strejker hen over påskeferien.Dette kan tolkes på den måde,
at opbakningen var størst der, hvor man havde troen på, at strejken skulle

føres videre.



10. april var den store demonstrationsdag - men det blev også den store

afblæsningsdag. Kun i Århus var der tillidsmandsmøde efter demon-

strationen for at diskutere, om kampen skulle fortsættes. I Ålborgblev strej-
ken afblæst uden et sådant møde, men store grupper fortsatte ugen ud. Strej-
kerne fortsatte også i København, hvor afblæsningenførst skete nødtvungent
efter et stormfuldt tillidsmandsmøde fredag 12. april. Arbejdet var nu stort

set genoptaget i hele provinsen. Mandag 15. april besluttede de sidste grup-
per derfor at genoptage arbejdet. I alt var store grupper ude i en »ulovlig«
strejke mod Schlüter i en til to uger

-

noget hidtil uset i dansk arbejder-
historie.

Strejkernes kvantitative omjimg
Af de officielle tal fremgårdet tydeligt, at det var noget usædvanligt,der skete
i 1985:

Antal Deltagere Tabte

strejker /berørte arbejdsdage

1946 108 56.304 1.386.000

1956 98 66.306 1.086.500

1961 34 153.304 2.308.200

1973 205 337.100 3.901.200

1974-84 187 72.849 197.100 (gennemsnit)
1985 820 581.297 2.332.700

1986-93 189 42.171 90.500 (gennemsnit)

1985 har det største strejke- og deltagertal, og kun tallet for tabte arbejdsdage
blev overgåeti 1973. Nu er strejkestatistik langt fra pålidelig.3Mange uofficiel-

le strejker øger tendensen til, at tallene er for lave, medens officielle konflikter

giver en høj pålidelighed.Derfor må man formode, at forskellen mellem 1973

og 1985 i tallet af tabte arbejdsdage er mindre end det, som statistikken viser -

måske slet ikke tilstede. Fra DA er det opgivet, at årets samlede antal overens-

komststridige strejkedage er på 561.400 i 1985.

Udspaltes 1. halvår af 1985 er nogle af tallene:

Der var 766 strejker i alt: 2.308.5004 tabte dage
Af disse var der 14 i LO/ DA-strejken: 1.476.3005 ” ”

Under DA var der 638 »påskestrejker«: 342.2006 ” ”

Under Off. ydelser var der 19: 180.700
” ”

Under Transport var der 12: 63.700
” ”

Her er det interessant at se nærmere på tallene for »påskestrejker«i DA-om-

rådet, som man må formode optager langt størstedelen af aprils »strejke-vo-
lumen«. Derfor har jeg set på forholdet mellem »Ansatte i industrien« og
»Udførte arbejdstimer«, som der også føres statistik over. Det giver en kvoti-
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DKF-aktion mod indgrebene i 1985. Indgrebslovene blev brændt af ved gademøder på Amager. I

spidsen gik hornorkestret »Røde Horn«. Foto ABA.

ent, som kan sammenlignes på de samme måneder i to efterfølgendeår. Af-

vigelsen mellem disse kvotienter har jeg kaldt for en »turbulensfaktor«.

Ideen bag det er, at man må forvente, at dette forhold er rimeligt konstant,
og at det må skyldes en ydre årsag, hvis det ikke er tilfældet. Statistikken kor-

rigerer selv for antallet af weekender og månedslængde- men ikke for ferie.-
Derfor kan man ikke sammenligne måned for måned i samme år; men man

kan heller ikke gøre det uden Videre mellem to år, hvor især »forårsferierne«
falder meget forskelligt. Men også industri- og skoleferiens placering i for-
hold til månedsskiftet spiller ind. Ydermere må man operere med turbulens
ved juleferien, da folks tilbøjelighed til at afspadsere eller afvikle enkelte

feriedage afhænger af, om ferien starter eller slutter tæt på en weekend. Der-
for er turbulensfaktoren normalt lidt større i sommerferiemånederne og

dec/jan.
En sidste forstyrrende faktor kan være forskelle i efterspørgslen. Er denne

stærk, vil det give en tendens til overarbejde, og omvendt vil det give en ten-

dens til afvikling af ferie og afspadsering af overarbejde.
Med disse forbehold er det heldigt, at påskeferienbåde 1984 og 1985 lå på

samme måde, så hele ugen før og efter påsken dækkes helt af april. I den for-

stand er1984/85 direkte sammenlignelige. Ydermere er efterspørgselspresset
også sammenlignelig, da beskæftigelseskurverne for foråret i 1984 og 1985 er

nærmest identiske.



Turbulensfaktor 1984/85 i procent:

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

-1,5 1,2 15,6 10,6 1,6 -2,8 -3,0 -0,3 0,3 -0,3 -0,3 1,9

Der er altså et meget stabilt forhold mellem 1984 og 1985 - undtaget strejke-
månederne.Vi ved, at turbulensen på 16% i industrien korrelerer med ca. 1,5
mill. strejkedage, som der var i LO/DA-områdeti marts. Derfor kan man lidt

forsigtigt formode, at turbulensen på 11% i april korrelerer med 1 mill. dage,
som gik tabt - under forudsætning af, at industrien kan tages som indikator

for DA-området.

Jeg er opmærksompå, at der i dette indgår andre strejker i april efter den

15. Det vil dog højst betyde 10-15.000 tabte dage, og lægges de til DAs tal for
<

påsken, giver det ca. 355.000. Det er så langt fra den million, som »turbulen-

sen« indikerer, at det simpelthen ikke kan passe. Man må altså gå ud fra, at

der bare for DA-området skal lægges 61700.000 til det officielle tal for tabte

arbejdsdage.
'Man kan ikke bruge beregningen på det offentlige område, men det er ikke

utænkeligt,at der også her har været en lempeli g indberetningspraksis. Er det

tilfældet, betyder det, at det reelle tal skal forhøjes yderligere. Det synes også
at harmonere bedre med, at der var 3000 sager i arbejdsretten, som blev be-

handlet 11.-12. april.
Det meget store omfang afspejlede sig også i bevægelsens popularitet i be-

folkningen. Det viser en opinionsundersøgelse,som Observer lavede for Jyl-
lands Posten 15. april, altså den første normale arbejdsdag. 46% af befolk-

ningen fandt reaktionerne - dvs. blokader og ulovlige strejker - helt ellerdel-

vist acceptable. Selv blandt arbejdsgiverne var der 36%, der mente sådan. I

den fagorganiserede del af befolkningen, som indgrebet gik ud over, var der

et flertal7fordette - størst blandt SiDs og Metals medlemmer, hvor den lå på
63-64%.

Dokumentation af fortrængningen

Jeg har valgt at præsentere påskestrejkernes forløb og omfang med denne

fyldjghed for at sætte det i kontrast til eftertidens magre omtale. Dækningen
kan deles op i tre typer: l. Primære behandlinger, der har strejkerne som

udgangspunkt, 2. Beslægtedebehandlinger, hvor det var naturligt, at de blev

omtalt og 3. Oversigter og annaler, hvor de er obligatoriske.
Det følgende skal ikke opfattes som nogen fyldestgørendeanalyse, da det

ikke er nødvendigtfor mit formål, som begrænser sig til at påpege en tendens

til at strejkerne ikke omtales. En systematiskundersøgelsekunne måske røbe

mere om mekanismerne bag denne fortrængning.

Få primære behandlinger
Ud over venstrefløjens opsamlinger8har jeg kun fundet to udgivelser, som

har deres udgangspunkt i begivenhederne i 1985, nemlig Peter Lundgaards
og Peter Nielsens Magtens magtesløsemænd og Når kræfternesamles,9som
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begge kan anbefales.

Mig bekendt findes der heller ikke noget historisk eller samfundsfagligt
speciale om emnet, ligesom det ikke har været behandlet på Journalist-

højskolen. Det er formentligderfor, at der aldrig har været bragt en artikel

om emnet i dette tidsskrift.

Til sidst skal jeg nævne, at der findes en udmærket video om strejkerne,
nemlig 10 dage der rystede Danmark - En film om påskestrejkeni 1985. Den er

produceret af Søren Kirk Christiansen og kan skaffes hos denne. Både ved

faktuel troværdighed og relevant udvælgelse står den sig godt.
Derfor må det undre, at f.eks. SiD har afvist at bruge den i sin kursus-

virksomhed. En SiD-repræsentant var oprindeligt indstillet på at købe et an-

tal eksemplarer, men efter et gennemsyn formentlig i forbundets forretnings-
udvalg blev det droppet. Oplysningerne har jeg fra Søren Kirk Christiansen.

Specielt i lyset af forbundets profil på det arbejderhistoriske område, som den

f.eks. er formuleret af Hardy Hansen i en folder til de lokale afdelinger i 1982:

»Danmarkshistorien er i høj grad arbejdets og arbejdernes historie, men

denne side af historieskrivningen har hidtil været forsømt. .. hverdagen og
den faglige kamp vil for altid være glemt, hvis vi ikke samler viden nu. Hul-

lerne.. må fyldes.. Historien kan og skal bruges. .. historien kan også bruges
som et redskab til forandring af samfundet. Og de unge .. kan gennem histo-

rien se, lliovilkekampe andre tidligere har måttet kæmpe for at få tåleligeleve-

vilkår«.

Men netop kampen i 1985 og Søren Kirks pædagogiskevideo er åbenbart ikke

omfattet af disse generelle betragtninger. Jeg har meget svært ved at se, hvad

det er i denne, som ikke lever op til Hardy Hansens programerklæring.

Fravær i beslægtedebehandlinger
Her er strejkerne generelt også meget oversete. F. eks. behandler Ellen B.

Mortensen i sit statskundskabsspeciale Arbejdernes fysiske blokader i

20 'ernes, 70 'ernes og 80 'ernes Danmark (Århus1987) ikke blokaderne i marts/

april 1985. Måske var her flere, end der samlet havde være i alle de foregående
år. Men før jeg giver flere eksempler på manglende omtale, vil jeg vise et ek-

sempel på det modsatte. I Michael Kristiansen m.fl.s bog fra 1992 Poul Schlü-

ter - en biografi hedder det nemlig:
»...i 14 dage rammes landet af strejker og protestdemonstrationer. .. (deref-
ter) slutter en af Danmarkshistoriens største konflikter på arbejdsmarkedet... «

(s.178).

Protest og oprør
I denne antologi fra 1986 med undertitlen Kollektive aktioner i Danmark 1700-

1985, er der ingen artikel om påsken 1985. Det kan forsvares med, at det var så

tæt på, at det ikke kunne nås. Men det er meningsløst at lade den gå til 1985 i

titlen, og dernæst udelade Danmarkshistoriens måske mest omfattende kol-

lektive protest. Specielt når der i en artikel af Jørgen Jepsen om Statsmagten
og politiets rolle (s. 275-315)indgår en behandling af nogle af de mest dramati-
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ske episoder under påskestrejkerne(s. 301), og når det af noterne fremgår,at

den endelige redigering tidligst er sket i februar 1986.

I det mindste kunne man have gjort opmærksom på dette hul i indled-

ningen eller i afslutningen. Ikke mindst når bogen indledes med »manende

ord til historikerne« fra Johan Hvidtfelt med følgendepassus:

»En indgående fordybelse .. (viser) at bag den rolige overflade har der været
lidenskaber hos underklassen, som kunne komme ikog og give udslag i »op-
rør« og stemplinger, demonstrationer; ja selv vold mod øvrighedspersonereller
overklassens repræsentanter. » (s. 3)

En ganske rammende karakteristik af påskestrejkerne - som ironisk nok ikke
omtales. Det ironiske understreges af denne bemærkning i det afsluttende

kapitel:

»De foregående afsnit har vist, at protester, oprør og andre former for
kollektive aktioner indtager en central plads i danskernes sociale, økonomi-
ske og politiske liv. Vores viden om kontlikternes og aktionernes samfunds-

mæssige baggrund, deres omfang 'og forløb er endnu yderst mangelfuld,
hvorfor det kan have sine fordele at se på resultaterne af forskningen i nogle
større vesteuropæiskelande.« (s. 317)

Man kunne lidt spydigt spørge, om det ikke »havde større fordele« med en

banal oplysning om, at den måske mest omfattende sociale protest i dansk

historie fandt sted i 1985 - bare et år før redaktionens afslutning. Så var der

da rettet lidt op på »vores mangelfulde viden«.
Udeladelsen gentages i bogen Konflikter, kollektive aktioner og protest-

bevægelseri Danmark11 fra 1988. I et afsnit om strejker og blokader fremgår
det, at

»I 1973, 75 og 79 strejkede tusindvis af arbejdere i forbindelse med overens-

komstforhandlingerne og i protest mod regeringsindblanding i

forhandlingerne«(5. 72).

Senere nævnes 1978 som et protestår,men der er ingen omtale af de store

strejker og demonstrationer i 1985. Påfaldende nok, eftersom der på samme

side findes en tabel, som viser, at 1981-85 er en rekordperiode, når det gælder
overenskomststridigt tabte arbejdsdage. Det er imidlertid 1985, som er

udslagsgivende for dette med 71% af disse (og 77% af alle tabte arbejdsdage).
Det fremgår ikke af tabellen, men forfatterne må vide det, da de selv har lavet

tabellen ud fra DAs Årsberetninger.
Danmarks Statistiks anførte vildledende karakteristik af det store antal

proteststrejker mod Schlüter som lønstrejkerkan have medvirket til en sådan

lapsus (se note 6). Især hvis det er kombineret med en upræcis viden om be-

givenhederne og deres faktiske omfang. At der er tale om upræcisviden frem-

går,da det senere om blokader hedder, at

»... kulminationen (af blokader i 80erne, min anm., hjv) blev nået med den

dramatiske blokade af Slotsholmen og Christiansborg den 28. marts 1985 efter
regeringsindgrebet«,(s. 82)
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Denne blokade fandt sted før regeringsindgrebet, men det er vigtigere, at blo-

kaderne først kulminerede 4-5 dage senere, nemlig 1.-2. april.
I Flemming Mikkelsens disputats Arbejdskonflz'kter i Skandinavien 1848-

1980 fra 1990 skæres der ved året 1980, som egentlig en unødvendig afkort-

ning, eftersom han har bearbejdet den statistiske side af perioden 1981-85.

Men hvad end begrundelsen er for disse udeladelser, bidrager de også til

eftertidens opfattelse af, at der ikke skete nogeti 1985.

Man kan kun gå på to ben12
Dette er et mammut-værk, som Danmarks Lærerforening (DLF) har ladet

Jesper Due og Jørgen Steen Madsen udarbejde udfra en omfattende undersø-

gelse blandt medlemmer og tillidsfolk.

Bogens interesse er at afdække læreres og tillidsfolks forhold til deres for-

bund, og materialet er fra 1986/87. Den røber imidlertid intet om, at der i 1985

varen strejke, som involverede mange lærere - hen ved halvdelen af disse. En

oplysning, som ikke kan overraske Jesper Due, da han selv er kommet med

den i et interviewi Flensborg Avis 7. juni samme år.

1985 betød en dramatisk omvæltning af mange læreres indstilling til deres

forbund. Intet andet forbund kunne før overenskomsten opvise et så stærkt

pres for, at der skulle »reageres mærkbart«,13hvis der ikke kunne nås et til-

fredsstillende resultat. Og intet andet sted var der en så markant utilfredshed

med, at disse reaktioner udeblev. Den 10. april besatte 400 vrede lærere for-

bundskontoret, og Folkeskolen bragte i bare fem numre over 350 indlæg i pro-
test mod ledelsens passive holdning.

Men det var kun toppen af isbjerget. I maj blev der afholdt ekstraordinær

kongres, som underkendte DLF -ledelsen og vedtog, der skulle udbetales

strejkestøtte til dem, som havde været i strejke. På denne kongres, hvor ledel-
sen var et hårsbred fra at blive væltet, fik højrefløjen dog vedtaget, at vedtagel-
sen skulle til urafstemning. Det var et forsøg på at hindre, at pengene blev
udbetalt. Men ved urafstemningen blev DLF-ledelsen igen underkendt, og
støtten kom ud til de lærere, som havde strejket mod regeringen. I urafstem-

ningen deltog også pensionister og andre grupper, som ikke var direkte be-
rørt.

Når et sådant forløb ikke giver anledning til blot et enkelt spørgsmål om

lærernes forhold til deres forbund, har jeg svært ved at se det som andet end
en slags censur eller selvcensur. I hvert tilfælde når der heller ikke i teksten

argumenteres for, hvorfor problematikken er udeladt.

Jeg vil ikke bestride det videnskabelige i den måde, som de stillede spørgs-
mål er blevet behandlet på. Men ved sin omgåelse af en problematik, som

bevisligt var væsentlig for flertallet af lærerne, mister den efter min op-
fattelse meget af sin sociologiske værdi.
Så er der ikke megen pointe i, at forfatterne i forordet udtrykker taknem-

melighed over at have haft »helt frie hænder« til undersøgelsen.Det giver kun

mening, hvis forfatterne er indstillet på at bruge denne frihed _ også til kon-

troversielle spørgsmål.
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2 udsendelser DR-TV

Når jeg har valgt at inddrage et par TV-udsendelser i denne gennemgang, er

det for at vise at »negligeringen«også er sketi Danmarks Radio, selv om der

strejkedes der i 1985. Jeg har set to udsendelser, et TV-A Indblik op til overens-

komsten i 1993 fra 12. februar: Overenskomsten - hvad rager det mig? og et klip
fra Scratch (ungdoms-TV) 25. februar samme år: Overenskomstfor-
handlingerne ifuld gang.

Den sidste er alment oplysende med en del historisk stof _ især fra før

krigen. På et tidspunkt er der følgende sekvens:

»Ved nogen af overenskomsterne har den ene af parterne sagt nej til for-

ligsmandens forslag -

og så er det endt med strejke eller lockout«.

Samtidigt vises der et billedklip fra 1985, men det siges ikke, hvor klippet
stammer fra. Det vil jeg heller ikke gøre til et almindeligt krav, men jeg sy-

nes, det var relevant at fortælle, hvornår det sidst var sket i Danmark. Produ-

centerne kan jo umuligt være uvidende om det.

Det blev heller ikke sagt i TV-As Indblik, hvis tema var sammenbrud i

forhandlingerne. Derimod fandt jeg følgende sekvens interessant:

»Faktisk skal vi helt tilbage til 1956 (billedklip fra »rigtiggamle dage«,min

anm., hjv) for at huske en rigtig høj stemmedeltagelse. Dengang i 1956

stemte 66%, men et flertal sagde nej til mæglingsforslaget,og så var der stor-

konflikt.

Siden er forvirringen eller ligegyldigheden blevet udbredt. Sidste gang i

marts 1991 var der kun 34%, som syntes, at det var nødvendigt at stemme.

Og med så lav stemmedeltagelse ser storkonflikter ud til at være historie

(her følger et dvælende 1956-klip på hele 24 sek., min anm., hjv)... Ugi-
delighed, fremmedgjorthed - det ser i hvert fald ud til at klassekampen er

død.»

Klippet kan nemt forstås på den måde, at »ligegyldigheden«har været frem-
herskende siden 1956, og at det er det indtryk, man har ønsket at bibringe se-

erne. Jeg kan ikke opfatte det som andet end en bevidst tillempning af histori-

en - for at få det til at passe i en argumentationsgang. Producenterne kan

umuligt være uvidende om, at der var storkonflikt i 1961,1973 og senest 1985.

Retfærdigvisskal det nævnes, at DR sagde det ligeud i middagsradioavisen
9. maj 1994. Efter en oplysning om strejketallet for 1993 lød det sådan:

»Det er det største antal strejkedage siden 1987. Men der er langt til det ab-

solutte rekordår i 1985, hvor Schlüters indgreb i overenskomsten gav start-

skuddet til en lang strejkebølge.Det år blev der strejket i 2,3 mill. dage.«

Kilden til oplysningen, Nytfra Danmarks Statistik nr. 125:1994,har ikke lavet

denne sammenligning, som jo er ganske forfriskende i forhold til den gene-
relle negligering.

Behandling i annaler og oversigter
Da det kun er i årbøger, at jeg har fundet en blot nogenlunde dækning, vil jeg
starte her.
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Avisårbogen1985 (udkommet 1988).
Dens omtale er så fyldig, at man ikke kan undgå at få øje på strejkerne -

selv hvis man nøjesmed Åretsmarkante begivenheder, som er et afsnit på små
fem sider. Her er der følgende sekvenser:

»En storkonflikt der omfatter 300.000 lønmodtagere bryder ud. (24/ 3)
Demonstranter blokerer indgangen til Christiansborg i protest mod rege-

ringens indgreb i overenskomsterne. (28⁄3) Landet er stadig lammet

af titusinder, der demonstrerer mod indgrebet. (1⁄4)Arbejdsmarkedet firn-

gerer næsten normalt. Pædagogerne fortsætter deres strejke. (ll/4)« (s.
XIII).

Selvom jeg her har fremhævet, at referencen er tydelig, kan jeg dog ikke dy
mig for at kommentere et par ejendommeligheder: Hvordan kan man

lamme et land med demonstrationer - var der ingen strejker? Og er »titu-

sinder« ikke i underkanten når landet har 5 mill. indbyggere? Endeligt klar-

gøres det ikke, hvornår der blev grebet ind.

Men af den kronologiske gennemgang fremgår det klart, at regeringen
først greb ind en uge senere. Ligeså klart fremgår det, at strejkerne fortsatte

indtil påske.Derimod fremgår de kun indirekte efter påske.Det omtales ikke,
at der var strejker 10. april- på trods af deres historiske massivitet. Men det

fremgår indirekte, da det først var 11. april, at

»Arbejdsmarkedet fungerer næsten normalt. Kun 9000 ansatte i private
virksomheder strejker stadig ...« (s. 59).

Tallet er en DA-oplysning fra dagspressen, men er alt for lavt sat, hvilket i

øvrigt var typisk i disse dage. Men de samme aviser lægger vægten på, at der

stadig er omfattende strejker på det offentlige område.
Lørdag 13. april fremgår det, at »Berlingske Tidende udkommer efter en

(min fremh., hjv) strejke..«,hvorefter bladet citeres. Men det var ikke bare i

BT-huset, at arbejdet først blev genoptaget efter den 12. På bryggerierne, i

elektronikindustrien og blandt værfts-, havne-, stillads-, benzin- og

renovationsarbejdere skete det først 15. april, ligesom det var tilfældet for

grupper af offentligt ansatte. Indtrykket ved en hurtig læsning er, at strej-
kerne ebbede ud før påske, og henholdsvis var næsten og helt døde 11. og 12.

april. Dette er forkert, som det indirekte fremgår ved en nærlæsning. Sand-
heden er, at det først var mandag 15. april, at forholdene på arbejdsmarkedet
helt normaliseredes, som det også fremgår tydeligt hos Longman, som siger,
at

»Udbredte (min fremh., hjv) strejker.. fortsatte i en 14-dages periode efter

vedtagelsen af den nye lov...«.

Avisårbogenefterlader et skævt indtryk af dette, som kun delvist kan undskyl-
des med, at den reproducerer skævheden i den samtidige pressedækning.

Politikens Hvem - hvad - hvor 1985 (udkommet 1986)
Dækningen i denne består af to dele, som er yderst forskellige. Men der er

intet samlet forsøg på skjule hverken dramatikken eller massiviteten.
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Under aprils markante begivenheder er der en sober og fyldestgørendebe-

handling på fire sider under overskriften Danmark lammet af Storkonflikt. De

overenskomststridige strejker kaldes de mest omfattende siden 2. verdens-

krig, og demonstrationerne 1. og 10. april betegnes som værende »blandt ef-

terkrigstidens hidtil største politiske manifestationer«.
Den kronologiske del er ringere, meget »biased« og direkte upålidelig.

Forskellen er så tydelig, at teksten næppe kan være skrevet af den samme per-
son.

Tirsdag 26. marts lyder det, at regeringen og de radikale griber ind i over-

enskomsten. Det er upræcist, da der kun blev offentliggjort et forslag til ind-

greb, som først blev vedtaget 30. marts. Onsdag 27. marts står der, at

»SEVS og DKP opfordrer på et massemøde i København til generalstrejke
efter regeringsindgrebet...«.

Jeg ved ikke, om der er kommet en sådan opfordring, men det var mere rele-

vant, om man havde refereret »massemødets« (som var et tillidsmandsmøde

med 2000 deltagere) egen beslutning:
»Vi står fast på vores overenskomstkrav og fortsætter strejken på trods af

regeringsindgrebet«.14

Torsdag 28. marts refereres 1000 aktivisters blokade af Christiansborg, og 29.

marts er hovednyheden, at ministrene ñk livvagt. Det skyldtes, at nogle akti-

vister var blevet grebeti at stjælebetjent-uniformer på Christiansborg. 1. april
indledes på følgendemåde:

»I de større byer kommer det til timelange gadekampe mellem politi og

demonstranter, og i København forsøger strejkende at slå porten til

Christiansborg ind.«

Talen om »de større byer« holder ikke. I Odense var der en »timelang gade-
kamp«, og intet andet sted. I København var der et sammenstød, men det

var ikke »timelangt«.Den eneste omtale af »strejkende«derudover er føl-

gende:
»På Danmarks Radios 60 årsdag går TV-skærmen i sort, da samtlige med-

arbejdere nedlægger arbejdet.«

Det nævnes ikke, hvorfor de nedlægger arbejdet ligesom de massive demon-

strationer forties. Tirsdag 2. april, hvor massestrejken toppede, nævnes slet

ikke. Onsdag 3. april hedder det, at justitsministeren har sat politiet til at af-

lytte de nye lokalradioer, som »angiveligthar opfordret til ulovligheder«,El-

lers hører vi ikke mere før 10. april, som indledes sådan:

»Trods fortsatte demonstrationer, der ofte udarter til hærværk, nægter
statsminister Schlüter »at flytte så meget som et komma«...».

Ikke et ord om størrelsen af disse demonstrationer, og snakken om hærværk

er som ljeren, der blev til fem høns. IPolitz'ken fremhæves politiets melding, at

det var roligt landet over. Indtrykket af hærværk må stamme fra Jyllands Po-

sten, som inde i avisen nævner, at to blev anholdt ved demonstrationen foran
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Christiansborg. Det sker under overskriften Atter hærværk, uden der dog an-

gives nogen årsag.Men af en notits sammesteds under overskriften Anhol-

delser over hele landet fremgårdet, at der blev anholdt seks i København og

to i Hvidovre, som angiveligt havde øvet hærværk. Men der var ingen demon-

stration i Hvidovre, og de resterende anholdelser var i forbindelse med bloka-

der.

Der er altså intet belæg for udsagnet »der ofte udarter til hærværk« - især

ikke når det i notitsens afslutning hedder, at »I resten af landet forløb gårsda-

gens demonstrationer fredeligt«.Altså undtaget to til seks anholdte ved eller

tæt på Christiansborg, hvor det ikke fremgår direkte, om der var hærværk.

11. april står der, at et par hundrede demonstranter har stoppet arbejds-
retten og »forhindrer behandlingen af pædagogernes ulovlige strejker« Men

det var ikke bare pædagogernes strejker, som behandledes 11.-12. april, men i

alt 3000 sager ved det såkaldte »bunkebryllup«.
Det samlede indtryk, som står tilbage af denne massive protestbevægelse
medudtalt sympati i befolkningen, er, at den var politisk isoleret (SF - VS -

DKP), fagligt isoleret (pædagoger), talmæssig tynd (200-1000) og i øvrigt
havde en voldelig og halvkriminel karakter.

Spydspidsen
Preben Bengtssons Spydspidsen er en jubilæumsbog om Metal 1888-1988

(1988). I denne omtales overenskomsten i 1985, men ikke den omfattende blo-

kade- og strejkeaktivitet. Men forfatteren - med daglig gang i forbundshuset -

har næppe glemt, at der var dramatik omkring overenskomsten: Huset var

aflåst i en periode af frygt for vrede medlemmer. Metals formand, Georg
Poulsen, kommenterer denne episode undvigende i videoen 10 dage. ..

Protesten og demonstrationerne - som omtales for 1956 (s. 43) - er også
gledet ud, ja selv det faktum, at der var konflikt i 1985. Endvidere forties det,
at Socialdemokratiet var mod indgrebet og deltog i protesten, før det blev

vedtaget (s. 83).
Disse udeladelser kan umuligt forstås som glemsomhed - men kun som en

bestræbelse på at fortrænge ubehagelige kendsgerninger både fra historie-

skrivning og hukommelse.

Kampen for en bedre tilværelse15
I modsætning til Spydspidsen nævner denne bog med undertitlen Arbejdernes
historie fra 1800-tallet til 1990, at der var »store demonstrationer« i protest
mod regeringsindgrebet,hvilket er illustreret med et billede. Men det er også
den væsentligste forskel, for der er ikke et ord om strejkerne og blokaderne i

øvrigt, hvilket er en grov udeladelse. Men når årsagen til demonstrationerne

angives til, at »regeringengreb ind i forhandlingerne og dikterede en løn-

ramme« (s. 344) er det direkte forkert. Regeringen undlod et indgreb i for-
handlingerne, og lod konflikten løbe en uge, før den greb ind.

Ved at kalde det et forhandlingsindgreb, efterlades læseren med indtrykket
af, at der ikke var konflikt i 1985. I modsætning hertil er storkonflikten i 1956

behandlet på hele fem sider (s. 254-59).
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Gyldendals Danmarkshistorie16
Denne fremstilling er et standardværk til universitetsbrug, hvorfra jeg vil gen-

give omtalen af forløbeti hele sit omfang:
»Overenskomstsituationen i 1985 var vanskelig. Da konflikterne startede

forlængede regeringen med støtte fra de radikale alle kollektive overens-

komster ved lov. (herefter ti linier om dets indhold, som vidner om detal-

jeret indsigt, min anm., hjv)... Indgrebet førte til protestdemonstrationer, og
SiD bevilgede 180 mill. til en kampagne, der havde til formål at vælte den

borgerlige regering...«(s. 382).

Til sammenligning har Arbejdskampen 1'1956 fået tildelt over to sider. (s. 119-

21)
Beskrivelsen er ikke bare mangelfuld, men direkte forkert. Den undlader

at nævne den ugelange officielle storkonflikt, og at der også var strejker og
ikke kun demonstrationer. Det er også forkert, at regeringen greb ind »da

konflikterne startede« - det skete først seks dage efter. Det særligt problema-
tiske ved denne formulering er, at den let kan læses på to forskellige måder -

afhængig af éns forhåndsviden.

Kender man noget til forholdene, vil man læse det bløde og upræcise »Da
konflikterne starter...« som »Lidt efter..«.Det harmonerer med, at forslaget
til indgreb kom tirsdag 26. marts og blev almindelig kendt dagen efter. Derfor

studser man nødvendigvisikke over, at det ikke harmonerer med tidspunktet
for indgrebets vedtagelse, hvilket kræver et indgåendekendskab.

Men kender man intet til forholdene, vil man være tilbøjelig til at læse for-

muleringen som »Netop da konflikterne starter...«. Når det ikke nævnes, at

indgrebet ikke stoppede konflikterne, vil man nemt stå tilbage med en opfat-
telse af, at det slet ikke kom til nogen konflikt. Dette bringer dens beskrivelse

betænkelig tæt på de to førnævnte tilfælde, som helt negligerer, at der var en

Storkonflikt.

Jeg kan have forståelse for, at forfatterne ikke husker begivenhederne i

1985, ligesom litteraturlisten viser, at de ikke har kendt Magtens Magtesløse
Mænd. Endeligt skal det medgives, at den venstrefløjslitteratur, som omtaler

strejkerne, er svær at finde ved almindelig litteratursøgning, hvis man ikke

ved, at den er udgivet.
Men det er højst kritisabelt, at forfatterne ikke røber noget kendskab til

Avisårbogens dækning af begivenheden. Avisårbogen for 1985 kom i 1988,
altså to år før den endelige redigering af Gyldendals bind 8, som det fremgår
af dens litteraturliste (s.452). Specielt for den allernyeste historie er Avisårbo-

gen nødvendig,da der netop her kun findes lidt litteratur.

Gymnasiebøgerne
Historiebøgerne fra Gyldendal og Gad har næsten monopol på gymnasi-
erne, og kommer i løbende opdaterede udgaver.

Ebbe Kühls Danmark - Historie - Samfund, Gyldendal 1989, dækker må-
ske omkring 75% af markedet. Dens seneste udgave nævner ikke, at der var

strejker i 1985, hvorimod 1956 omtales fyldigt ligesom 1973 kommenteres.
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Udeladelsen forekommer dog ikke at være så påfaldende som i andre til-

fælde. Karakteristisk nok figurerer Protest og oprør på litteraturlisten under

generelle fremstillinger-

og denne indeholder netop ingen omtale af strejker-
ne. Derfor er en nærliggende forklaring, at forfatteren ikke har været op-

mærksom på, at der skete noget særligtdette år.

En sådan forklaring er dog ikke nærliggendefor Gads Alle tiders historie -

1945 - 1992.17Om konflikter siger den følgende:

»Den officielle strejkestatistik viser, at det store antal tabte arbejdsdage som

følge af årbejdsnedlæggelserfordeler sig på ganske få år (for perioden 1960-

90, min anm. hjv) nemlig 1961 og 1973 (se tabellen). Hver gang var det iforbin-
delse med overenskomstforhandlinger... « (s. 110).

Af tabellen, hvor jeg her gengiver år med over én mill. tabte arbejdsdage,
fremgår følgende:

Antal Berørte Tabte dage
strejker (i 1000)

1961 34 153.304 2.308

1973 - 205 337.100 3.901

1985
›_

820 581.297 2.333 (s. 105)

Det er mig ubegribeligt, hvordan forfatterne kan overse 1985 ud fra denne

logik. Endnu mere uforståeligt bliver det, når det senere hedder:

»Fra 1985 tog de faglige aktioner af i omfang Årene efter ca. 1985 har været

præget af mere ro på arbejdsmarkedet. Kravene om at få en socialdemokra-

tisk regering igen har været få og har ikke ført til store politiske demonstra-
tioner« (s. 115).

Det er rigtigt, men på baggrund af ovenstående tal er det mere interessant at

vide, hvad der skete i 1985 og ikke »ca. efter«.
Det uforståelige i denne tavshed sættes i relief af, at fremstillingen ellers er

kompetent om den faglige kamp i l970”erne. Der er altså ikke nogen generel
uvilje mod at omtale arbejdskampe.

Idet samfundsfaglige parallel-bind i samme seriels,som er fra 1988, frem-

. går det, at der ikke har været

»...en egentlig (min fremh., hjv) Storkonflikt siden 1973. Der var dog en

kortvarig arbejdskamp i marts 1985... Konflikten varede kun i få dage,
fordi Folketinget fastsatte overenskomsterne ved lov« (s. 46).
Jeg kan så konstatere, at den storkonflikt, som i følgeAvisårbogenvar en

»realitet« fra 24. marts 1985 og som i følge Politikens årbog først stop-

pede helt 15. april, var blevet en »uegentlig«storkonflikt i Alle tiders histo-

rie i 1988. Og som den æteriske størrelse en storkonflikt er, forduftede den

helt fra 1992-udgaven. Det kan man roligt kalde: Alle tiders historie.
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Schlüter vandt - VS tabte .

Den gamle sandhed, at det er sejrherrerne, som skriver historien, gælderogså
her. Denne har ikke efterladt mange spor af, at »arbejderklassen(havde) fat i

det ene ben på Schlüters taburet...«. Den har dårligt nok efterladt spor af
Schlüters »tamme kineser«, og det kan han jo kun være tilfreds med.

Påskestrejkernevar af sådanne dimensioner, at de kunne fortj ene en bedre
skæbne. Det er uacceptabelt, at hundredtusinder danske lønmodtageres en-

gagement og kamp på den måde kan falde ud af historieskrivningen, ligesom
en lang række træk i eftertiden bliver uforståeligeuden denne viden. F.eks.

»lønhoppet«ved OK-87, 1. maj-demonstrationernes ændrede karakter, svæk-
kelsen af de »gule«fagforeningers offensiv og en række særtræk ved venstre-

fløjens forfald. Men man skal også forstå, at der ligger så mange tilfældigeog

konjunkturbestemte forhold bag, at det nok skulle være muligt at få påske-
strejkerne til at genfinde deres plads.

Det er tildels en tilfældighed,at der ikke kort efter blev lavet en bog eller en

artikel, som vandt almindelig anerkendelse. Når det ikke er sket siden, skal

det ses i lyset af en svækket interesse -ikke kun i akademiske kredse - for

den nyeste arbejderhistorie i de sidste år. Det er blevet forstærket af, at den

faglige venstrefløj stort set er smuldret siden 1985.

Men konjunkturer forgår og arbejderklassen består. Derfor kan der også
nemt opstå en fornyet interesse for dens kamp, ligesom der igen kan opstå
en faglig venstrefløj.

Noter

l. Påskestrejkeni 1985 med særligthenblik på den faglige venstre/løj;Historisk Institut, Århus Uni-

versitet 1993. Specialet kan lånes på institutbiblioteket, og er også indleveret til ABA.

2. Udlånt af Johannes Christensen, daværende CK-medlem i DKP.

3. For en nærmere belysning af dette, kan jeg henvise til Kurt Leihardt: Strejkestatistik- metodisk

set i Margit Groth mil.: Arbejdsmarkedet- hvad sker der? Viborg 1980. Endvidere Rolighed og
Nielsens: Strejker ogfagopposition i1970erne i Flemming Mikkelsen (red.): Protest og Oprør
Kollektive aktioner i Danmark 1700-1985 Århus 1986.

4. Statistisk Mänedsoversigt,1986211. Danmarks Statistisk har valgt at slå 1. og 2. kvartal sammen

med henvisning til, at strejkerne strækker sig over begge. Det er dog ikke særligthensigtsmæs-
sigt, da den officielle del af strejken netop slutter 30. marts, som er udgangen af 1. kvartal, og
den uoñ'icielle starter 1. april. Det er rigtigt, at nogle få af de uofficielle strejkedage (især under

Transport, Olfentlige ydelser og nogle få steder under Landbrug) hidrører fra de sidste to ar-

bejdsdage i marts, men det kunne man have gjort opmærksom på i en note. Dette havde givet
en mere sigende udskilning.
DAk Årsberetning1985-86, s. 5 Z

Tallet har jeg telefonisk fra Bjarne Simonsen, Danmarks Statistisk. Derfor er det forkert og

stærkt misvisende, når en note angiver, at »Arbejdsstandsningernei forbindelse med Storkon-

flikten omkring (min fremh., hjv) påsken er medtaget som én arbejdsstandsning inden for den

pågældendeerhvervsgruppe; arbejdsstandsninger i forbindelse med forhandlinger på de en-

kelte områder om udfyldelsen af rammerne i regeringens overenskomstindgrebmv. er deri-
mod talt som én arbejdsstandsning pr. virksomhed.«

Faktisk er det så misvisende, at en tilbageregning på disse præmisser viser, at der for DA-

området kun er registreret mellem 0 og 100.000 tabte arbejdsdage omkring påsken.En sådan

tilbageregning har jeg foretaget i mit speciale, som jeg senere har sendt til DS med henblik på
kommentarer. Ad den vej fik jeg at vide, at de overenskomststridige strejker »omkringpå-
sken« i DA-området faktisk var talt med som 638 strejker med 342.200 tabte arbejdsdage.

Jeg har gjort DS opmærksom på fejlen, som ved at karakterisere de mange politiske strejker
som lønstrejker,skjuler protestens egentlige omfang.

.aw-
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Jeg har forsøgt at få fat i de basis-tal, som DS bygger på, men er blevet præsenteret for, at det

vil være så dyrt (arbejdslønningermv.),at jeg i to omgange har opgivet det. Men det vil være

ved at sammenholde basis-tallene med en konkret viden om, hvor der har været strejker og i

hvilket omfang, at man vil kunne spore sig ind på, om der er sket en lemfældigindberetning,

og hvor det i så fald skulle være sket

Resultatet er kun delvist offentliggjort i Jyllands Posten 22. april 1985,men kan ses i Lars Lund-

gaard og Peter Nielsens Magtens MagtesløseMænd, Hobro 1985, s. 77.

DKP (Ivan Hansen): Dagbogfor OK-85, Tiden nr. 5, 1985;VS: I Kølvandet - Påskestrejkerne1985,

København 1985; DKP (ml): Intet er så levende som en død by i: Partiets Vej, særnr. 85; SAP:

Storkonflikten og kampen mod den borgerlige regering. Tillæg til Klassekampen nr. 27/1985; IS:

Påskestrejkerneog kampen for socialisme, Silkeborg 1985.

Ester Christensen: Når kræfternesamles. 0m OK-aktiviteterne i Nordjylland 1985, Ålborg1986.

Citatet kan ses iÅrbogjbr arbejderbevægelsenshistorie, 1988, s. 11 som indledning til en historie-

politisk artikel fra SiDs oplysningssekretær John Mølgård: Kampen for at blive synlig ihistori-

ens gang.
Kurt Klaudi Klausen og Flemming Mikkelsen: Konflikter, kollektive aktioner og protestbevæ-

gelser i Danmark. København 1988.

Jesper Due og Jørgen Steen Madsen: Man kan kan gåpå to ben.Vib0rg 1990.

I 28 af 45 indlæg om overenskomsten i Folkeskolen (DLFs medlemsblad) ved årsskiftet 84/ 85

indgik kravet om »mærkbare reaktioner«. Det var et løfte, som formanden Martin Rømer

blev presset til at afgive på kongressen i 1984.

Vedtaget på tillidsmandsmødet i Nørrebrohallen 27. april. Eget arkiv.

Knud Knudsen, Hanne Caspersen og Vagn Oluf Nielsen: Kampen for en bedre tilværelse. Ar-

bejdernes historie i Danmark fra 1800-tallet til 1990. København 1991.

Hanne Rasmussen og Mogens Rüdinger: Gyldendals Danmarkshistorie, Bd 8. København

1990.

Henrik Horstbøll, JohnT. Lauridsen og Niels Kayser Nielsen: Danmarks Historie - 3. Fra 1945

til 1992. Alle tiders historie, København 1992.

Jens Bencke og Fl. Schmidt: Samfundskundskab til Danmarkshistorien. Alle tiders historie, Kø-

benhavn 1988.

Abstract: Vad, Hans Jørgen: The Easter Strikes of 1985 - A Forgotten
Industrial Conflict. Arbejderhistorie 43 (1994).

At Easter 1985 the Danish Federation of Trade Unions called a strike in

support of its demands for higher wages and a reduction of working
hours in connection with that year,s collective bargaining round. The

centre-right wing government then in office supported the employers
by means of a government proposal for a collective agreement which

was passed by the Danish parliament. This enraged the workers and

several hundred thousand of them took industrial action around Ea-

ster. These were the most comprehensive strikes since 1945 both in

terms of participation - about 580,000 took part - and in terms of wor-

king days lost- about 2,300,000. Nevertheless these strikes were never

analyzed by historians, nor by the trade unions themselves or any poli-
tical party A few sentences can be found in avery few text books for use

in the schools and some other works on Danish history before 1990.

The author suspects that this curious silence is caused by psychologi-
cal repression and a wish not to recognize this political movement

which included groups far beyond the industrial working class.
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Jørgen Peter Christensen

Om udviklingeni arbejdernes levevilkår i tiden

op til 1870 og arbejderbevægelsensgennembrud

I litteraturen har det været hævdet, at en væsentligforud-
sætning for arbejderbevægelsensgennembrud i 1870 'erne

var en ledende realløn i 1860 erne, og at dette faldt sam-

men med, at de jbglærtes og ufaglærtesløn nærmede sig
hinanden, at der altså opstod en mere ensartet arbejder-
klasse. Forfatteren gennemgår især løn- og reallønsudvik-

lingen for mandlige arbejdere i 1860 erne, men berører også
andre jbr arbejdernes levevilkår væsentligeforhold. Hans

resultat er; at reallønnen kun steg ubetydeligt fra 1850-1870,
men at den var underkastet betydelige svingninger; som

tydeliggjorde arbejdernes grundlæggendeusikre position:
her kunne årsagen til socialismens gennembrud søges.

1. Nogle synspunkter om udviklingen i arbejdernes realløn og levevilkår i tiden

op til 1870 og arbejderbevægelsensgennembrud.
I arbejder, der beskæftigersig med arbejderbevægelsensgennembrud i Dan-

mark i 1870erne, har man som regel i årsagsforklaringer set gennembruddet
som et samspil mellem en hjemlig baggrund og udefra kommende påvirknin-
ger. I den hjemlige baggrund indgår som en væsentlig side arbejdernes leve-

vilkår. Flere har peget på, at der skete en forringelse af arbejdernes levevilkår
i København i årene op mod 1870, og fremhævet dette som en af hovedårsa-

gerne til gennembruddet.
Allerede i 1876, altså umiddelbart efter gennembrudsårene i første del af

1870'erne, skrev således C. Nyrop (1876, side 266), at i »1868 var Håndværks-

svendenes Løn i Sammenligning med Tilstanden i Årene fra 1847 til 1850 ikke

alene ikke forøget men forholdsvis sunken med 0. 22 pct«, og at denne ned-
gang i reallønnen i høj grad bidrog til at skabe grobund for den socialistiske

arbej derbevægelsesfremvækst i begyndelsen af 1870ierne. Nyrops angivelse af

et reallønsfald for ca. 1850 til slutningen af 1860brne bygger på Falbe-Hansen

(1869), der om løn- og reallønsudviklingen fra ca. 1850 til slutningen af

l860ërne kom til følgende konklusion (1869,side 208):1

»Det maa desværre derfor vistnok ansees for constateret, at Arbeidernes
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'materielle Kaar ikke alene ikke ere blevne bedre men endogsaa forvær-

rede, og endnu sørgeligereer Resultatet, naar vi istedetfor Aarene 1840-50

vælge de 4 Aar 1847-50 til Udgangspunkt for Sammenligningen. Af de oven-

for anførte Data fremgaar det jo, at Arbeidets Kjøbeevne ligeoverfor alle

Varer (Arbeidets Værdi) for de qualiñcerede Arbeidere er sunken 22 Pct.,
for simple Arbeidere i Jylland 1,7 Pct., medens Stigningen for de Sidstes

Vedkommende paa Øerne og i Kjøbenhavn har været ubetydelig. «2

Henry Bruun beskæftiger sig i sit værk om Fagbevægelsen i Danmark, I (ind-
til 1880) (1938)udførligt med arbejdernes materielle vilkår og ændringer heri

i første del af l800-tallet og specielt de seneste årtier op mod 1870. Han peger

på en række sider af udviklingen i navnlig de københavnske hånd-

værkssvendes levevilkår, som bidrog til at skabe tilslutning til fagforenin-
gerne i begyndelsen af18705erne. Foruden den langsigtede tendens til, at flere

og flere svende forblev lønmodtagere gennem hele livet, hæfter han sig ved, at

de faglærtes lønninger steg mindre end de ufaglærtes i årtierne op mod 1870,

og mener, at også dette sidste bidrog til, at de faglærte arbejdere i stigende
grad kom til at opfatte sig som tilhørende en arbejderklasse.

Men ikke mindst fremhæver han, at arbejdernes realløn var faldende i

1860”erne. I sin belysning af udviklingen i løn og realløn bygger han først og

fremmest på Jørgen Pedersens afhandling om arbejdslønnen ca. 1850-1913

(1930).3Med henvisning til denne afhandling anfører han, at medens penge-

lønnen i de fleste fag havde været uændret fra slutningen af 1850”erne til

slutningen af 1860'erne, skete der i midten af 1860erne markante stigninger i

arbejdernes leveomkostninger (1938, side 120-121):

»Det afgørende er nemlig, at disse konstante eller svagt stigende Lønninger
i Virkeligheden fra Dag til Dag daarligere forslog til Dækning af Arbejder-
nes Behov, fordi Pengenes Købekrañ stadig forringedes. I Begyndelsen af

60erne steg Beklædningspriserne stærkt; fra ca. 1864 begyndte Levneds-

midlerne at gaa sammeVej, en Stigning, der som Helhed fortsattes gennem
4-5 Aar og som bla. omfattede saa uundværlige Forbrugsvarer som Rug-
brød, Smør, Æg, F læsk og Kød. Sidst, men ikke mindst sprang den køben-

havnske Husleje 1864-65 pludselig 25 a 33 % i Vejret. Denne Stigning, hvis

Brutalitet i høj Grad paakaldte Samtidens Opmærksomhed ...«.

Faldet i reallønnen, som var særlig tydeligt i København, bidrog til stigende
fattigdom hos den københavnske arbejderbefolkning. Som vidnesbyrd om

den tiltagende fattigdom refererer Bruun især til præstenV. Muncks arbejde
»Om Fattigdommen i Kjøbenhavn«(1869).Og ligesom Nyrop ser Bruun faldet

i reallønnen som en hovedårsag til arbejderbevægelsensgennembrud i begyn-
delsen af 1870ërne (1938, side 153):»Sidst, men stærkest skal den Faktor frem-

hæves, der ligesom tvinger alle de andre ind i sin Tjeneste, faar dem til at

brænde sammen i een'staalstøbt Vilje: Prisstigningen ved Midten af 60”erne.«

Også i nyere arbejder om arbejderbevægelsens historie peges på faldende

realløn i tiden op mod 1870 som en medvirkende årsag til arbejderbevægel-
sens gennembrud. Det gælder særlig tydeligt Knud Knudsen et al., Kampen
for en bedre tilværelse. Arbejdernes historie i Danmark fra 1800-tallet til 1990

(1991),hvor der med direkte reference til Bruun anføres:
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»Arbejderelendigheden fra slutningen af 1850erne kunne sammenfattes i

tre forhold: Bolignød, arbejdsløshed og et voksende misforhold mellem sti-

gende priser og konstante lønninger (især fra sidste halvdel af 1860erne).
Generelt om 1860”ernes prisstigninger skrev historikeren Henry Bruun, at

det næppe »er for dristigt at antage, at 60ernes Prisstig'ningbetyder lige
saa meget til Forklaring af Socialismens Fremgang som den direkte Agita-
tion for dens Teorier«.«

I N. F. Christiansens arbejde »Arbejderbevægelsens forhistorie« (1985) næv-
nes ligeledes faldende realløn, men N. F. Christiansen fæstner sig mere ved

stigende fattigdomsproblemer i København, og han synes navnlig i sin frem-

stilling af arbejdernes materielle forhold at lægge vægt på de generelt usle

levevilkår, som faglærte som ufaglærte arbejdere levede under i årtierne op
mod 1870 og den tiltagende proletarisering af håndværkssvendene.

2.Var reallønnen faldende i tiden op mod 1870?

Hovedtemaet i det følgende er udviklingen i løn og realløn for mandlige
byarbejdere i de sidste årtier op mod 1870, og artiklen vil først og fremmest

præsentere hovedresultaterne af en undersøgelse af løn- og reallønsudviklin-

gen i denne periode. I tilknytning hertil skal imidlertid også omtales andre af

de forhold, der blev berørt ovenfor vedrørende løn- og indkomstforhold og
levevilkår for byarbejdere i perioden.
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Fig. 1. Realløn for byarbejdere 1840-1870. SvAa Hansens lønindeksÆrbrugerprisindeksog nyt løn-
indeks/indeks for leveomkostningen 1870 = 100.
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Der har været to hovedmotiver til undersøgelsen. Det ene var, at der fore-

kom at være ret store forskelle mellem forskellige forfatteres beregninger og

vurderinger af reallønsudviklingen i denne periode. I alle de studier, der om-

taltes ovenfor gives der udtryk for, at reallønnen for arbejdere har været fal-

dende i tiden op mod 1870, idet dog den periode, hvor faldet sker er noget

forskellig. Hos Falbe-Hansen er reallønnen for håndværksvende faldet fra

ca. 1850 til 1868, medens Bruuns udsagn herom kun vedrører 1860”erne.4

Et noget andet indtryk får man imidlertid, hvis man ser på det indeks for

reallønnen, som Sv. Aa. Hansen har beregnet (Sv.Aa. Hansen, 1972, side 255,

og 1974, bilag), og som er gengivet i fig. 1 ; det viser en ikke ringe stigning i

reallønnen fra 1840 til 1870.5
Det andet hovedmotiv var, at forløbet af Sv. Aa. Hansens lønindeks, navn-

lig den meget kraftige lønstigning i midten af l850brne (jfr. fig. 2 nedenfor),
forekommer bemærkelsesværdigt, set i lyset af bl.a. de vurderinger af lønud-

viklingen fra ca. 1850 til 1870, som Jørgen Pedersen giver i sin afhandling og

også den lønserie for smede og maskinarbejdere i København, som Willer-

slev (1958) har uddraget af lønningsbøgerne for Eickhoff.

I fig. 1 er ogsåvist udviklingen i reallønnen 1840-70 på grundlag af den un-

dersøgelse, jeg har foretaget. Det nye indeks viser ligesom SV. Aa. Hansens

indeks en stigning for perioden 1840-1870 som helhed; men stigningen er væ-

Sentligmindre, 25 pct. mod 56 pct. ifølge SV. Aa. Hansens indeks. Og ser man

på tiden fra 1850 til 1870, er fremgangen i realløn beskeden, og udviklingen er

først og fremmest præget af kraftige svingninger.
Forskellen mellem udviklingen i reallønnen ifølge de to kurver i fig. 1 skyl-

des både forskelle med hensyn til de anvendte lønindeks og prisindeks. Idet

følgende vil vi se nærmere på disse forskelleVi vil begynde med lønudviklin-

gen.

3. Et nyt indeks for udviklingen i lønnen for byarbejdere 1830-1870.

Grundlaget for en belysning af lønudviklingen for byarbejdere i perioden
1830-70 er spinkelt. SV. Aa. Hansens indeks bygger på i alt 8 lønserier, som

kan følges over en længereperiode.6Der er lagt vægt på, at lønserierne repræ-
senterer forskellige grupper af arbejdere; af de 8 lønserier vedrører 3 faglærte
i København (murere, brolæggere og metalarbejdere), 3 ufaglærte i Køben-

havn (havnearbejdere, håndlangere og havekarle Gordarbejdere)), 1 faglærte
i provinsbyerne og 1 ufaglærte i provinsbyerne (hhv. murere og håndlangere
for murere i jyske byer). Der er for alle serier tale om tidlønnen (dagløn eller

timeløn).Vedsammenvejningen af lønserierne til et samlet indeks er benyttet
en opgørelse af antallet af arbej dere i de 4 hovedgrupper af arbejdere på basis

af folketællingen 1840; for faglærte og ufaglærte i København indgår hver af

lønserierne med vægten 1⁄3 af hovedgruppens vægt.
Der findes fra 1850”erne og frem en del flere lønserier i Jørgen Pedersens

afhandling, ligesom især Falbe-Hansen (1869) og Scharling (1869) giver en

række oplysninger om lønnen; endvidere har Poul Thestrup (1987)på grund-
lag af oplysninger i Odense byarkiv orn lønninger betalt af Odense kommune

opstillet 'enkelte lønserier.
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Fig. 2. Det nye lønindeks og Sv.Aa. Hansens indeks 1830-1870. Sølvværdi.

En gennemgang af dette materiale tyder på, at især de to lønserier, der re-

præsenterer udviklingen for hhv. faglærte og ufaglærte i provinsbyerne, ikke

giver et korrekt billlede af lønudviklingen i den sidste del af perioden. Stig-
ningen i lønnen fra 1850 til 1870 er givetvis noget for høj, og især er den meget

kraftige lønstigning, som lønserierne for murere og håndlangere i jyske byer
viser i midten af 1850,erne, sandsynligvis langt stærkere end for samtlige ar-

bejdere inden for de to hovedgrupper af arbejdere.
Jeg er derefter gåetet skridt videre og har opstillet et nyt indeks for lønud-

viklingen i perioden. Hovedtanken bag indekset har været så vidt muligt at

udnytte de lønserier, der foreligger for denne periode. Bortset fra lønserierne

fra Odense, som Poul Thestrup har stillet til rådighed for mig, og to lønserier

fra Roskilde, som går tilbage til midten af 1840erne, omfatter de yderligere
lønserier kun perioden 1850-70. Det vil også sige, at med disse undtagelser
bygger indekset fra 1830 til 1850 kun på de af Sv. Aa. Hansen anvendte lønse-

rier. Endvidere vedrører en del af lønserierne for perioden efter 1850 ikke hele

perioden 1850.

Dette indebærer, at antallet af lønserier, der anvendes, varierer over tiden,
således at de er væsentlig større inod slutningen af perioden end ved begyn-
delsen. Indeksene for de enkelte hovedgrupper er fremkommet ved en sam-

menkædning af gennemsnit for et antal lønserier, der indsnævres gennem

perioden. Ved sammenvejning til indekset for samtlige byarbejdere er gen-
nemsnit af lønserierne for de enkelte hovedgrupper af arbejdere vejet sam-
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'men med anvendelse af de af Sv.Aa Hansen opgjorte arbejdertal for 1840. In-

dekset er baseret på lønserier for tidlønnen og er altså et indeks for udviklin-

gen i tidlønnen pr. dag (daglønnen).7
I bilag A er anført de beregnede løngennemsnit og indeks for de enkelte

hovedgrupper og for samtlige byarbejdere af arbejdere. For en nærmere rede-

gørelse for, hvorledes beregningerne er foretaget, henvises til Christensen

(l992a), side 29-32 samt bilag.
Det nye indeks er i fig. 2 sammenholdt med SV. Aa. Hansens; det Viser som

forventeligt en væsentligt mindre stigning i lønnen i midten af 1850”erne og

også et mindre fald fra 1857 til 1858 end Sv. Aa. Hansens indeks. Endvidere er

der en tydelig forskel i stigning i sidste del af 1860erne. Den markante forskel i

lønstigning i midten af 1850”erne indebærer en betydelig forskel for lønstignin-
gen for 1850brne som helhed, og stigningen for hele perioden 1830-1870 er

også noget mindre i det nye indeks end ifølge SV. Aa. Hansens. Hovedårsa-

gen til forskellene mellem de to indeks er forskelle med hensyn til de lønse-

rier for faglærte og ufaglærte i provinsbyerne, der indgår i de to indeks. I de

nye indeks indgår et antal lønserier for byer på Øerne, som viser langt mindre

lønstigninger i 1850erne end de to lønserier for murere og murerhåndlangere
i jyske byer. For forskellen i lønstigning i sidste del af 1860ërne spiller også de

yderligere lønserier ind, der er medtaget for faglærte og ufaglærte i Køben-

havn i det nye indeks.

Selv om de indeks, jeg har beregnet, bygger på et noget større antal lønse-

rier end Sv. Aa. Hansens, specielt for perioden efter 1850, er der dog grund til
at understrege, at grundlaget for indekset er spinkelt, og at det kun pretende-
rer at give et groft billede af hoved-trækkene i lønudviklingen. I Christensen

(1992a) er givet en indgåendebelysning af forhold, der gør, at der er grund til

at tage forbehold over indekset, navnlig for så vidt angår de nærmere bevæ-

gelser gennem delperioder. Her skal kun omtales en væsentlig problem-
stilling for en fastlæggelse af lønudviklingen i perioden, nemlig øget anven-

delse af akkordarbej de. Omtalen vil kun vedrøre mulige konsekvenser for den

langsigtede udvikling i lønnen.8

4. Akkordarbejde og fortjenesten pr. dag.
At der er sket en stigende anvendelse af akkordatlønning i perioden, betones
af en række forfattere, bl.a. Axel Nielsen (1944), Scharling (1869) og Falbe-
Hansen (1869).Sidstnævnte mener endda, at øget anvendelse af akkord har

medført en betydelig stigning i håndværkssvendenes indtjening, som modi-

ñcerer det billede, han angiver af faldende realløn fra ca. 1850 til slutningen
af 1860brne (1869,side 222):

»...idet Accordarbeide nu er meget mere almindeligt og Arbeidernes Flid

og Arbeidsevne er stegen i den Grad, at de, uagtet Betalingen for Accordar-
beide er sunken omtrent 20 Pct., og Daglønnen i Almindelighed er stegen,
nu kunne tjene 20 a 30 Pct. mere ved Accordarbeide end ved Dagløn. Dette

gjælder navnlig Haandværkssvende; deres Dagløn er, som vi have seet, sun-

ken omtrent 22 Pct. siden 1850; medens før Accordarbeide var sjeldent, er
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det nu næsten overalt den mest benyttede Lønningsform, og derved ere

flinke Arbeidere nu i Stand til at fortjene ligesaameget som før.«

Spørgsmålet om, hvorledes den øgede anvendelse af akkord kan have påvir-
ket specielt de langsigtede tendenser i lønudviklingen,er diskuteret udførligt
i Christensen (l992a). Selv om oplysningerne om ændringer i udbredelsen af

akkord er spinkle, kan man dog antage, at indflydelsen på stigningen i arbej-
dernes fortjeneste gennem perioden ikke har været så stor endda. For det før-

ste har øget akkordarbejde primært betydning for faglærte arbejdere; ak-

kordarbejde spillede næppe nogen større rolle for ufaglærte arbejdere. End-

videre synes akkordandelen mod periodens slutning heller ikke at have været

særlig stor for faglærte arbejdere i provinsbyerne. Tilbage er herefter faglærte
arbejdere i København. Skulle deres gennemsnitsfortjeneste være blevet på-
virket markant, forudsætter det, at merfortjenesten i akkord har været stor

0g/eller stigende gennem perioden, og at forskydningen i akkordandelen

har været stor. For så vidt angår det sidste, Vidner de oplysninger, vi har, om

at akkordandelen nok har været stigende, men på den anden side, at akkord-

arbejde også har været udbredt i en række fag omkring 1840 (se Mackeprang,
1911).Med hensyn til merfortjenesten i akkord taler de oplysninger, vi har

omkring 1870, imod en antagelse om, at merfortjeneste i akkord for hoved-

gruppen som helhed skulle have været så stor endda (jfr. Christensen, 1975).9
I bilag B er anført et skøn over dagsfortjenesten for arbejdere, incl. hensyn-

tagen til akkordarbejde.10Skønnet sigter kun påmulige konsekvenser for den

langsigtede udvikling i lønnen af øget anvendelse af akkordarbejde. Som det

fremgårændres lønudviklingen kun i beskedent omfang, med undtagelse af

faglærte i København; heller ikke for denne hovedgruppe ændres lønstignin-
gen for perioden som helhed dog markant.

”Den beregnede dagsfortjeneste, i bilag B afviger imidlertid også i en an-

den henseende fra tallene i bilag A. Det vedrører de angivne gennemsnit for

lønnen gennem perioden. I bilag B er foretaget en justering af lønniveauet for

de enkelte hovedgrupper af arbejdere, således at de afspejler lønniveauerne
ved slutningen af perioden ifølge de skøn over dagsfortjenesten, som er fore-

taget i Christensen (1975). Gennemsnittene for ,beregnet dagsfortjeneste, er

derfor bl.a. af interesse for en belysning af lønforskelle og ændringer heri.

5. Om lønforskelle mellem hovedgrupper af arbejdere.
. Som nævnt hæftede Bruun sig i sin gennemgang af ændringer i de materielle

vilkår blandt arbejderne i tiden før 1870 ved, at de faglærtes løn var steget
mindre end de ufaglærtes.Bilag B giver muligheder for at danne sig et - om-

end groft -indtryk af lønforskelle og ændringer heri gennem perioden. Det

fremgår tydeligt, at der er sket en betragtelig indsnævring af lønforskellene

mellem faglærte og ufaglærte arbejdere, ligesom også lønforskellene mellem

provinsbyerne og København er blivet mindre. Mindskelsen af lønforskel-

lene er bemærkelsesværdigstor, feks. hvis man sammenligner med den efter-

følgende periode fra 1870 til 1914,jfr. Christensen (1975),og den synes især at

være sket i l840”erne. På den anden side kan der være grund til at fremhæve, at
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der fortsat i 1870 var en betydelig afstand mellem indtjeningen for faglærte og

ufaglærte.

6. Forbrugerpriser, leveomkostninger og reallønnen 1840-1870.

Forskelle mellem det lønindeks, jeg har beregnet, og Sv. Aa. Hansens indeks

giver dog kun en del af forklaringen på forskellene mellem reallønsindeksene

i fig. 1. En betydelig del af den, især når det gælder de store svingninger i det

indeks, jeg har beregnet, skyldes forskelle mellem de prisindeks, der er an-

vendt ved de to beregninger. Sv. Aa. Hansen benytter et forbrugerpris-
indeks, der vedrører befolkningens samlede forbrug, medens der i den bereg-
ning, jeg har foretaget, er anvendt et leveomkostningsindeks, baseret på et

budget for en ufaglært arbejder i Hobro 1879.11Som det fremgår af fig. 3, er

der betydelige forskelle mellem forløbet af de to indeks. Leveomkostnings-
indekset viser større svingninger og endvidere en lidt større stigning for pe-

rioden som helhed end forbrugerprisindekset.12
Hvad er årsagerne til forskellene mellem de to indeks? Hovedårsagen er, at

der er en betragtelig forskel mellem sammensætningen af det forbrug, som de

to indeks vedrører. For leveomkostningsindeksets vedkommende er der tale

om forbruget for en arbejderfamilie (som nævnt en ufaglært arbejderfamilie i

Hobro i 1879),medens forbrugerprisindekset er baseret på hele befolkningens
forbrug (i 1875).Hovedparten af arbejderfamiliens forbrug var basale fødeva-

rer, og i perioden 1840-70 steg priserne på fødevarer mere end andre for-

brugsgoder, og ikke mindst var der kraftige svingninger i fødevarepriserne.13
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Eg. 4. Udviklingen i reallønnen for faglærte i København 1840-1870.

Nu var lønudviklingen imidlertid noget forskellig for de enkelte faggrup-
per, specielt var lønstigningen gennem perioden en del lavere for faglærte i

København end for de øvrige hovedgrupper. De faglærte i København på-
kalder desuden særlig interesse i relation til, at Falbe-Hansen og andre angav
en faldende realløn for denne gruppe fra ca. 1850 til slutningen af 1860ërne. I

fig. 4 er derfor vist udviklingen i reallønnen for faglærte i København. Det

ses, at reallønsstigningen fra 1840 til 1870 for denne gruppe er yderst beske-

den, og efter 1850 er der snarest tale om kraftige svingninger omkring et uæn-

dret niveau.14°15

Det skal understreges, at beregningerne af udviklingen i reallønnen vedrø-

rer lønnen pr..dag. For en vurdering af levevilkårene er det imidlertid pri-
mært indkomsten pr. år,der har interesse. Der er formentlig ikke sket større

ændringer i det normale antal arbejdsdage om åreti denne periode og næppe

heller langsigtede ændringer i omfanget af søndags- og overarbejde. Tilbage
er så spørgsmålet om omfanget af arbejdsløsheden; som det skal berøres i det

følgende afsnit, har der formentlig i København været tendens til større ar-

bejdsløshed blandt arbejderne i den sidste del af perioden, men den har næp-

pe været så stor, at den påvirker udviklingen i den gennemsnitlige realinda

komst for hovedgrupper af arbejdere væsentligt. Derimod har konjunktur-
svingninger i arbejdsløsheden inilueret betydelig på bevægelserne i real-

indkomsten over det kortere løb.
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Om levevilkår og fattigdom
Falbe-Hansen, som i det citat, der bragtes i indledningen til denne artikel,

anslog en mørk tone i sin beskrivelse af udviklingen i arbejdernes realløn,
vender senere i sin afhandling tilbage til spørgsmålet om, hvorvidt arbejder-

\nes stilling er forringet i årtierne op mod 1870. Han indleder sin diskussion

heraf med at kontrastere udviklingen i reallønnen for arbejdere med den øko-

nomiske fremgang, der generelt er sket i samfundet i denne periode (1869,
side 221-222):

»I det Foregaaende er paaviist, at Arbeidslønnen kun er stegen ubetydeligt,
medens Arbeidernes vigtigste Forbrugsgjenstande er blevne dyrere. Samti-

dig er Landet gaaet fremad i Velstand, vore Jorder give et større og mere

værdifuldt Product, vore Communikationsmidler, og dermed den vigtigste
Betingelse for en let og hurtig Afsætning ere blevne i høi Grad forbedrede,
men denne større Velstand er kommen de høiere Samfundsclasser tilgode,
og det er altsaa ikke alene absolut seet men endnu mere relativt, i Forhold til

andre Samfundsclasser, at Arbeidslønnen er sunken. Det skulle derfor sy-

nes, at Svælget mellem høiere og lavere Stillede i Samfundet maatte være

udvidet, at vi nærmede os en Tilstand, hvor Folket var deelt i et rigt og over-

daadigt Bourgeoisie og et usselt Proletariat.«

Falbe-Hansen mener'imidlertid, at der er en række »lyssider«i udviklingen,
som tilsammen indebærer et noget andet billede. For det første er arbejder-
nes realindkomst næppe faldet så meget endda. Han henviser - som tidligere
gengivet - til den stærke fremgang i anvendelsen af akkordarbejde, og des-

uden mener han, at der er sket en forskydning i arbejdernes forbrug, som

har modvirket de stigende prisers indflydelse på realindkomsten: »... vel er

baade Korn og navnlig Kjød bleven dyrere; men tildeels erstattes dette der-

ved, at Riis, Kaffe og Sukker er bleven billigere, og den forøgede Indførsel af

disse Varer vidner om, at Arbeiderne ogsaa factisk have indseet og benyttet
denne Fordeel«. Endvidere har indvandringen af svenske arbejdere, som

Falbe-Hansen anser for hovedårsagen til de beskedne lønstigninger, på den

anden side medført, at danske arbejdere i højere grad fâr »overordnede Stil-

linger«.Men ikke mindst fremhæver han den ændring, der er sket i arbejder-
nes sociale stilling. De sociale skranker er blevet mindre, og arbejderens dan-
nelse og selvfølelse er blevet større. Og han underbygger dette med et uddrag
af et brev, han har modtaget fra en »mand heri Byen, der sidder i en stor Be-

drift, og som bedre end nogen Anden kjender Arbeidernes Forhold i de sid-
ste 30 Aar« (side 226):

»En Arbeider er langt flinkere nu end tidligere, især er dette kjendeligt, naar

man sammenligner Forholdene nu med for 25 a 30 Aar siden. Aarsagen
dertil er uden Tvivl den, at Arbeideren nu kan erholde langt flere Livsnydel-
ser, som han vil anstrænge sig for at komme i Besiddelse af. Forhen klædte

han sig slet, kjøbte næsten altid gamle, af Andre aflagte Klæder, boede slet,
og havde næsten ikke anden Nydelse end Sviir og Slagsmaal, medens han

var Ung, Pimperi, naar han blev ældre. Nu er Drukkenskab meget sjelden;
Arbeideren kan vinde virkelige Fornøielser for sig og sin Familie, men Be-

tingelsen herfor er for en stor Deel en anstændig Paaklædning. Det hænder
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sig hyppigt om Søndagen, at Pigen melder »en Herre«, der vil tale med mig,
og denne »Herre« er en Muurhaandlanger, der i sin Søndagsdragt med sin

lille Dreng ved Haanden kommer for at bede mig, om hans Kone maa be-

sørge Reengjøringen i den Bygning, hvori han arbeider, eller noget Lig-
nende. ...«

*

Endvidere afviser Falbe-Hansen, at »de bestandig voxende Udgifter til Fat-

tigvæsenet« skulle kunne tages som vidnesbyrd om en forværring i arbejder-
befolkningens situation, som det ofte er blev fremhævet. Han peger her på -

foruden prisstigninger - at medfølelsen med arbejderne er blevet større og at

mange nu får understøttelse, som tidligere ikke ville have fået det. Endvidere

henvises til, at tiggeriet er aftaget stærkt, og »at den Hjælp,der før i stort Om-

fang blev ydet af Laugskasser, af Standsfæller eller fjerne Slægtninge .. nu for

en stor Del udredes af det Offentlige«
Et andet billede giver b1.a.Willerslev (1949), som understreger sin beskri-

velse af de vanskelige vilkår, hvorunder arbejderfamilier levede i begyndelsen
af 1870brne og tiden op til 1870erne, ved en belysning af ændringen i antallet

af personer i København, der modtog hjælp fra fattigvæsenet.Han påviser,at

den andel af befolkningen, der modtog hjælp fra fattigvæsenet(især midlerti-

dig hjælp)steg tydeligt fra 1850erne til 1860”erne,og at den midlertidige hjælp
(navnlig brød- og huslejehjælp) svingede stærkt med konjunkturerne; i det

dårlige år 1868 skønner han, at omkring halvdelen af Københavns arbejdere
modtog hjælpfra fattigvæsenet.

Og en anden opfattelse end Falbe-Hansens havde ikke mindst præstenV,

Munck, der i 1867 og 1868 publicerede to skrifter om fattigdommen i Køben-

havn. Hans indgående belysning af levevilkår blandt de fattige grupper på
Christianshavn, hvor han var præst, vidner klart om de hårdevilkår, hvorun-

der arbejderne typisk levede i 1860ërne. Ofte citeret er hans udtalelse om, at

»der i Hovedstaden, som for en Menneskealder siden ikke var overdreven

bebyrdet med Fattigdom, nu findes ikke blot overmaade megen Fattigdom,
men et stærkt og farligt Proletariat. Jeg troer, at det daglig vokser i højest
betænkelig Grad, i et Forhold, som langt fra svarer til Befolkningens eller

Velstandens Stigen, og at det er svangert med store Ulykker for Samfundet

i den nærmeste Fremtid« (Munck, 1868, side 5).

Belysningen af udviklingen i reallønnen i det foregåendetyder ikke på, at der

har være en generel langsigtet tendens til faldende realløn, som kan have

medført stigende fattigdom. Men der kan peges på andre forhold, som kan

have trukket i retning af en voksende fattigdom i København i tiden op mod

1870. Bl. a. Korr Johansen (1969) fremhæver således stigende beskæftigelses-
problemer i København i 1860erne, især somwfølgeaf tilvandringen til Kø-

benhavn. Endvidere har der formentlig været en tendens til, at en voksende

del af arbejderne har haft en løsere tilknytning til deres virksomhed end tid-

ligere; det voksende antal daglejere og også den stigende andel af arbejderne,
der har været beskæftigetpå større virksomheder, kan have bidraget hertil.

For de faglærtekommer hertil den langsigtede udvikling i retning af, at en

stadig voksende del af dem er forblevet lønmodtagere gennem hele livet og i
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stigende grad har giftet sig. Medens svendelønnen gav den ugifte svend til-

strækkeligttil at ernære sig selv, og ogsåmulighed for at spare op, var det van-

skeligere at forsørge en familie af lønnen.

Både for faglærte som ufaglærte arbejdere har den indkomst, de fleste

kunne nå, vanskeligt kunnet dække udgifterne til en families eksistens. Også
for de faglærtes vedkommende måtte kone og større børn normalt yde et bi-

drag til indkomsten. De sparsomme oplysninger, vi har om arbejdernes for-

brug omkring 1870, navnlig fra det materiale, der indsamledes i forbindelse

med Indenrigsministeriets undersøgelse for 1872, vidner om vanskeligheder
ved at klare dagen og vejen (Indenrigsministeriet, 1874; Wedebye, 1972;Wil-
lerslev, 1949).Wedebye (1972)når ud fra sin undersøgelse af arbejder'familiers
budgetter omkring 1870 til, at 60-70 pct. af udgiften medgik til dækning af

fødevarer, lidt lavere for faglærte arbejdere end for ufaglærte.Willerslevs be-

skrivelse af leveforholdene på grundlag af et mindre antal budgetter i denne

undersøgelse, giver tydeligt indtryk af trange kår for Københavns arbejder-
klasse omkring dette tidspunkt. Boligen har ofte bestået af et rum, for de lidt
bedre stillede to rum, for mindre godt stillede af et rum, hvor man delte køk-
ken med andre familier, eller måtte foretage madlavning på kakkelovnen. En
stor del af kosten udgjordes af brød og fedt; den faglærte arbejder kunne vel
de fleste af ugens dage indtage et varmt måltid, i reglen flæsk og kål, den ufag-
lærte kun en eller to gange om ugen, det meste at tiden levede han og hans
familie af kold mad. Der var vel råd til kaffe, brændevin og tobak. Overskud
var det vanskeligt at bringe ud af et arbejderbudget, underskud var det almin-

delige. Selv mindre nedgange i lønningerne kunne være af væsentlig betyd-
ning for familiens situation, og den har været yderst sårbar overfor
indkomstbortfald også i en kortere periode. Endvidere var der kun ringe ud-

sigt til, at situationen med tiden kunne forbedres ved arbejderens egen ind-

sats, snarere tværtimod måtte perspektiverne for den svend, der blev ældre,
se lidet opløftende ud.

Set på denne baggrund har de betydelige svingninger i reallønnen utvivl-
somt skabt store problemer for arbejderfamilier, og det er formentlig i høj
grad dem, der har bidraget til de økonomiske og sociale problemer blandt

arbejderbefolkningen i tiden op mod 1870, der er en del af den økonomiske

og sociale baggrund for arbejderbevægelsensgennembrud. Der kan naturlig-
vis hertil indvendes, at svingninger i reallønnen ikke er et nyt fænomen, jfr.
note 11 ovenfor. Svingningerne i 1850'erne og l860ërne synes imidlertid at

være ret kraftige sammenlignet med de nærmest foregåendeårtier. Endvide-

re er der for byarbejderne i tiden fra begyndelsen af 1800-tallet til 1870 sket en

bevægelse bort fra, at arbejdsgiveren som en hoveddel af lønnen ydede kost

og logi (især i København), og ikke mindst er - som fremhævet- en stigende
del af arbejderne forblevet lønmodtagere gennem hele livet og har giftet sig.

Afslutning
Reallønnen for byarbejdere har givetvis været stigende for perioden 1840-

1870 som helhed, omend stigningen formentlig har været beskeden for fag-
lærte i København. Fra 1850 til 1870 er billedet af reallønsudviklingen imidler-
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tid først og fremmest præget af kraftige svingninger, og det er formentlig kun

de ufaglærte i provinsbyerne, der har haft nogen væsentlig fremgang i disse

tiår.

Medens de beregninger over reallønnen, som SV. Aa. Hansen har foreta-

get, således uden tvivl viser en for stor stigningi reallønnen efter 1850, har'

der på den anden side næppe været tale om nogen markant nedgang i real-

lønnen blandt større grupper af arbejdere.
Der kan have været tendenser til stigende fattigdom i København i den

sidste del af perioden. Det er imidlertid vurderingen i dette papir, at snarere

end en generelt voksende forarmelse er det de betydelige svingninger i leve-

vilkårene, der har bidraget til, at 1850'erne og 1860,erne har været en vanske-

lig tid for den københavnske arbejderbefolkning.
Vedrørende spørgsmålet om de materielle levevilkårs betydning for arbej-
derbevægelsensgennembrud omkring 1870 synes der især grund til at frem-

hæve to træk af udviklingen. Det ene er den langsigtede udvikling i retning af,
at en stigende del af arbejderne er forblevet arbejdere gennem hele livet og

har giftet sig. Selv for de fleste faglærte har lønnen kun vanskeligt kunnet

dække udgifterne til en families underhold. Det andet er de kraftige svingnin-
ger i reallønnen i disse årtier. I en situation, hvor indtægten for de fleste arbej-
derfamilier var tæt på et eksistensminimum, har de betydelige svingninger i

reallønnen utvivlsomt skabt store problemer for arbejderfamilier.
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Bilag A. Indeks og gennemsnit for lønnen for hovede af arbejdere 1830-1870.

E Gennemsnit for lønnen pr. dag (dre) Indeks 1870 = 100

København Ptovimbyerne Alle Køan Provinsbyeme Alle Sv. Aa.

hyarb. byarb. Hansen

F UP F UF F UP F UF

1830 176.3 96.8 120.7 60.1 115.9 72.0 53.5 51.6 40.2 56.4

31 1763 96.8 120.7 60.1 115.9 72.0 53.5 51.6 40.2 56.4
32 176.3 96.8 139.8 68.4 123.6 72.0 53.5 59.8 45.8 60.2
33 176.3 96.8 130.2 60.1 118.7 72.0 535 55.7 40.2 57.8
34 176.3 96.8 139.8 68.4 123.6 72.0 535 59.8 45.8 60.2
35 176.3 96.8 141.9 68.4 124.2 72.0 53.5 60.7 45.8 60.4
36 176.3 96.8 152.3 68.4 127.1 72.0 53.5 65.2 45.8 61.9
37 176.3 96.8 154.4 64.6 126.8 72.0 53.5 66.0 43.3 61.7
38 176.3 96.8 148.0 64.6 124.9 72.0 53.5 63.3 43.3 608
39 176.3 96.8 . 143.9 64.6 123.7 72.0 53.5 61.5 43.3 60.2 52

1840 176.3 96.8 148.0 64.6 124.9 72.0 53.5 63.3 43.3 60.8 52
41 176.3 96.8 148.0 64.6 124.9 72.0 53.5 63.3 43.3 60.8 52
.42 176.3 96.8 148.0 64.6 124.9 72.0 53.5 63.3 43.3 60.8 53
43 176.3 99.7 148.0 72.5 127.5 72.0 55.2 63.3 48.5 62.1 53
44 176.3 102.3 148.0 72.5 127.9 72.0 56.6 63.3 48.5 62.3 5?
45 190.8 113.0 152.3 72.5 135.1 77.9 62.5 65.2 48.5 65.8 56
46 187.9 113.0 169.1 82.9 141.8 76.7 62.5 72.3 55.5 69.0 62
47

›

182.2 150.7 175.3 82.9 148.9 74.4 83.4 75.0 55.5 72.5 66
48 176.3 150.6 176.4 92.8 150.1 72.0 83.3 75.4 62.2 73.1 65
49 186.2 145.2 176.4 92.8 151.8 76.0 80.3 75.4 62.2 73.9 65

1850 197.8 153.3 175.0 92.8 156.1 80.7 84.8 74.9 62.2 76.0 67
51 197.9 148.1 176.5 89.0 154.7 80.8 81.9 75.5 59.6 75.3 67
52 203.0 144.6 176.5 89.0 155.4 82.9 80.0 75.5 59.6 75.7 67
53 203.6 150.6 176,5 92.8 157.7 83.1 83.3 75.5 62.2 76.7 68
54 207.2 162.0 176.5 96.6 161.7 84.6 89.6 75.5 64.7 78.7 69
55 214.0 168.8 184.5 96.6 167.0 87.3 93.4 78.9 64.7 81.3 70
56 230.5 180.6 29.3 131.0 195.4 94.1 99.9 981 87.7 95.1 95
57 232.5 180.8 230.5 1317 196.5 94.9 100.0 98.6 88.2 95.7 95
58 232.3 172.3 201.9 121.6 184.1 94.8 95.3 86.4 81.4 89.6 85
59 232.3 169.2 204.4 119.1 182.5 94.8 93.5 87.5 79.7 89.4 85

1860 29.4 169.2 202.8 1197 1825 93.6 93.5 86.7 80.1 88.9 85
61 228.3 169.2 702.5 119.7 182.1 93.2 93.5 86.6 80.1 88.7 84
62 29.6 170.8 203.8 118.9 183.0 93.7 94.5 87.2 79.6 89.1 85
63 229.4 169.2 204.7 119.7 182.1 93.6 93.5 87.6 80.1 89.1 85,
64 232.5 179.3 205.1 123.0 186.7 94.9 99.2 87.7 82.3 90.9 85
65 232.6 175.2 20819 123.9 187.3 95.0 96.9 89.4 82.9 912 85
66 236.7 178.0 225.9 133.6 196.3 96.6 98.4 96.7 89.4 956 72
67 237.1 179.4 226.2 133.2 196.7 96.8 99.2 96.8 89.2 95.7 93
68 243.7 180.8 233.4 146.9 204.3 99.5 100.0 99.9 98.3 995 99
69 244.8 180.8 233.2 149.4 205.2 99.9 100.0 99.8 100.0 99.9 100

1870 245.0 180.8 233.7 149.4 205.4 [00.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100
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Bilsg A (tomat) Indeks og gennemsnil for 101m ñm Invedgmpper af arbejdere 1830-1870.
1

X: Gennemsnit for limen pr. dag (m) Indeks 1870 = 100

Klbenhlvn Provinsbyeme Alle København Provinsbyeme Alle Sv. As.

byub. byub. Hansen

F UF F UF F UF F UF

80le (se min):
1830 167.5 92.0 114.6 57.1 110.1 68.4 50.9 49.0 38.2 53.6

31 167.5 92.0 114.6 57.1 110.1 68.4 50.9 49.0 38.2 53.6

32 167.5 92.0 132.8 65.0 117.4 68.4 50.9 56.8 43.5 57.1

33 167.5 92.0 123.7 57.1 1127 68.4 50.9 52.9 38.2 54.9

34 169.2 93.0 134.2 65.7 118.6 69.1 51.4 57.4 44.0 57.7

35 171.0 93.9 137.6 66.4 120.4 69.8 51.9 58.9 44.4 58.6 47

36 174.5 95.9 150.8 67.8 125.9 71.2 53.0 64.5 45.4 61.3 52

37 174.5 95.9 152.8 64.0 125.5 71.2 53.0 65.4 42.8 61.1 52

52

52

Såââå
38 174.5 95.9 146.5 64.0 123.7 71.2 53.0 62.7 42.8 60.2

1839 176.3 968 143.9 64.6 123.7 72.0 53.5 61.5 43.3 60.2

Amn.:Forennnmiete beskrivelse afd-.beregnede gennemsnit ogindeks,henmdexhvi1kelonserier,dexindgñridan,sksl
henvises til Christensen (1992:). side 29-32 og bilag. Omregning til sølwæxdi: I tiden indtil slutningen af 1838 var

xigsblnkdslelsedleme ikkeipui.Dererfordisselrforeuget momeguingtilsølwmdivedmultiplihtion sf

sexmemsnimsl og indekstel med kursen for rigsbmksedler i rigsbsnkmønl.- Forknnelser: F: Fs§ute, UF: Ufaglærte.

Kilde: Om'slmsen (1992.), bilsg.

Bilag B. Beregnet dagsfonjeneste for hovedguppet af byubejdexe 1830-1870.

X Dsgsfonjeste (ore) indeks 1870 s 100

Klbeuhlvn Provimbryeme Alle København vaimhyeme Alle

.by-tb. byub.

F UP F UF F UF F UF

1830 173.9 90.0 94.8 55.6 105.5 68.7 52.9 50.2 39.7 55.4

31 174.1 90.0 94.9 55.7 105.6 68.8 52.9 50.2 39.8 55.4

32 174.2 90.0 110.0 63.4 111.9 68.9 53.0 582 45.3 55.8

33 174.4 90.0 102.5 55.7 107.9 68.9 53.0 54.2 39.8 56.6

34 174.6 90.1 1101 63.5 112.1 69.0 53.0 58.2 45.3 58.9

35 174.7 90.1 111.7 63.5 112.6 69.1 53.0 59.1 45.4 59.1

36 174.9 90.1 120.0 63.5 115.0 69.1 53.0 63.5 45.4 60.4

37 175.1 90.1 121.7 60.0 114.7 69.2 53.0 64.4 42.9 60.2

38 175.2 90.2 116.7 60.0 113.3 69.3 53.0 61.7 42.9 59.5

39 175.4 90.2 113.5 60.0 112.4 69.3 53.1 60.1 42.9 59.0

36



Bilag B (fortsat). Beregnet dagxfonjeste fur hovedgmpper af hyarbejdexe 1830-1870.

E Dagfonjenene (m) Indeks 1870 = 100

København Provinsbyeme Alle København Ptovinsbyeme Alle

byarb. byaIb.

F UF F UF F UF F UP

1840 175.5 90.2 116.8 60.1 113.4 69.4 53.1 61.8 42.9 59.6

41 175.7 90.3 116.9 60.1 113.5 69.4 53.1 61.8 42.9 59.6

42 175.9 90.3 116.9 60.1 113.6 69.5 53.1 61.9 42.9 59.6

43 176.0 93.0 117.0 67.4 116.0 69.6 54.7 61.9 48.1 60.9

44 176.2 95.5 117.0 67.4 116.5 69.6 56.2 61.9 48.2 61.2

45 190.9 105.4 120.5 67.4 123.4 75.5 62.0 638 48.2 64.8

46 188.1 105.5 133.9 77.1 128.9 74.4 62.0 70.8 55.1 67.7

47 182.6 140.7 138.9 77.2 135.3 72.2 82.8 73.5 55.1 71.0

48 176.8 140.6 139.8 86.5 136.3 69.9 82.7 74.0 61.8 71.6

49 186.9 135.7 139.8 86.5 138.2 73.9 79.8 74.0 61.8 72.6

1850 198.8 143.3 138.9 86.5 142.6 78.6 84.3 73.5 61.8 74.9

51 199.2 138.5 140.2 83.0 141.3 78.7 81.5 74.2 59.3 742

52 204.6 135.2 140.3 83.0 142.2 80.9 79.6 74.2 59.3 74.7

53 2055 140.9 1405 86.6 144.5 81.2 82.9 74.3 61.9 75.9

54 209.4 151.6 140.6 90.2 148.4 82.8 89.2 74.4 64.4 77.9

5 2165 158.0 147.1 90.2 153.4 85.6 93.0 77.8 64A 80.6

56 733.6 169.1 183.0 122.3 178.7 92.3 99.5 96.8 87.4 93.8

57 236.0 169.4 184.1 123.0 179.9 93.3 99.6 97.4 87.9 94.4

58 236.0 161.4 161.4 113.6 169.5 93.3 95.0 85.4 81.2 89.0

59 236.3 158.5 163.6 111.2 169.1 93.4 93.2 865 79.5 88.8

1860 233.8 158.6 162.4 111.9 168.2 92.4 93.3 85.9 79.9 88.3

61 232.9 158.6 162.3 111.9 168.0 92.1 93.3 85.9 79.9 88.2

62 234.6 160.2 163.6 111.2 168.9 92.7 94.2 86.5 79.4 88.7

63 234.7 158.7 164.4 112.0 169.1 92.8 93.4 87.0 80.0 88.8

64 238.2 168.3 164.9 115.1 172.7 94.2 99.0 87.2 82.2 90.7

65 238.6 164.4 168.1 115.9 173.3 94.3 96.7 89.0 82.8 91.0

66 243.2 167.1 182.0 12510 181.4 96.1 98.3 96.3 89.3 95.2

67 213.9 168.5 182.4 124.7 181.8 96.4 99.1 96.5 89.1 955

68 251.0 169.9 188.4 137.6 189.1 99.2 99.9 99.7 98.3 9.3

69 7525 1700 188.4 140.0 190.] 99.8 100.0 99.7 100.0 998

1870 253.0 170.0 189.0 140.0 190.4 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Sølvværdi (se mm):
1830 165.2 855 90.1 52.9 100.2 65.3 50.3 47.7 37.8 52.6

31 165.4 85.5 90.1 52.9 100.3 65.4 50.3 47.7 37.8 52,7

32 165.5 85.5 104.5 60.3 106.3 65.4 50.3 55.3 43.0 55.8

33 165.7 85.5 97.4 52.9 1025 655 50.3 51.5 37.8 53.8

34 167.6 86.5 105.7 60.9 107.6 66.2 50.9 55.9 43.5 56.5
35 169.5 87.4 108.4 61.6 109.2 67.0 51.4 57.3 44.0 57.4
36 173.1 89.2 118.8 62.9 113.9 68.4 52.5 62.9 44.9 59.8
37 173.3 89.2 120.5 59.4 113.5 68.5 525 63.7 42.4 59.6
38 173.5 89.3 115.5 59.4 112.2 68.6 52.5 61.1 42.4 58.9

1839 175.4 90.2 113.5 60.0 112.4 69.3 53.1 60.1 42.9 59.0

Anni.: Vedmrende omregning til sølvvæxdi: Se :mm til bilag A. - Forkortelser: F: Faglæne, UF: Ufaglærte.

Kim: Christensen (1992.), bilag.
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Noter:

1. Falbe-Hansens afhandling vedrører pris- og lønændringer i Danmark siden ca. 1500. Han

beskæftiger sig heri indgåendemed udviklingen i løn- og realløn i årtierne op mod 1870.

2. Senere i sin afhandling tilføjer han dog træk, der modiñcerer dette billede. Disse skal berøres

senere i artiklen.

3. Jørgen Pedersen omtaler kun reallønsudviklingeni tiden før 1870 med en kort bemærkning
om, at »hvad nu først Bevægelserneangaar, saa kan disse i meget grove Træk karakteriseres ved

at sige, at forud for 1868 viser Realindtægtensnarest en faldendeTendens..« (1930,side 218)
4. Blandt de forfattere, der har peget på tendenser til fald i reallønnen i tiden op mod 1870 er også

Schovelin (1884) og Nørregaard (1943). Endvidere giver Axel Nielsen (1944, side 256) udtryk
for, at der også i tiden før næringslovens gennemførelse i 1857 formentlig har været tale om

en faldende realløn.

OgsåWillerslev (1949)og (1958)giver bidrag til belysning af løn og levevilkår for byarbejdere
i tiden omkring og forud for 1870. Billedet er dog ikke helt det samme i de to arbejder. Artiklen

fra 1949 giver- bl.a. på grundlag af statistik over antallet af personer, der modtog hjælp fra

fattigvæseneti København - især indtryk af vanskeligheder under konjunktursvingninger i

1860erne. I belysningen af udviklingen i realindkomsten hos smede og maskinarbejdere på
maskinfabrikken Eiekhoñ' i arbejdet fra 1958, betones navnlig markant fald i begyndelsen af

1850'erne, hvorefter realindkomsten viser stigende tendens fra 1855 til 1870, dog med tydelige
svingninger i perioden.

5. Der skal også henvises til Hans Chr. Johansens belysning af hovedtendenser i reallønsudvik-

lingen fra 1700 til 1870i Dansk social historie, bd. 4 (1979). Johansen bygger for tiden efter 1820

på Sv. Aa. Hansens lønindeks, men anvender et andet forbrugerprisindeks end Sv. Aa. Han-

sen, jfr. note 12 nedenfor. Et andet nyere arbejde, der beskæftiger sig med langtidstendenser i

udviklingen i reallønnen, erThestrup (1987), som bringer nye lønserier for arbejdere i Odense

fra slutningen af 1700-tallet til 1870.Ved en sammenligning af disse med Sv. Aa. Hansens løn-

indeks finder han imidlertid en ganske god overensstemmelse mellem lønudviklingeni perio-
den ifølge lønindekset og lønserierne fra Odense (bortset fra årene 1818-25).Om langtidsten-
denserne i reallønnen anføres kort, at den har været stigende fra ca. 1810 til nu. J f. ogsåThe-

strup et al. (1986) og Johansen (1991).
6. Sv. Aa. Hansens lønindeks går tilbage til 1818. For perioden 1818-24 er indekset baseret på kun

4 lønserier.

7. Der er dog en undtagelse herfra, nemlig to lønserier for faglærte arbejdere (maskinarbejdere
og formere) hos Rasmussen, Slagelse, for perioden 1854-1870. De to lønserier vedrører den

gennemsnitlige fortjeneste pr. dag.
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8. En anden væsentlig ændring i aflønningsforholdene i perioden er en aftagende betydning af

kost og logi. Selv om det ikke kan afvises, at overgang fra, at en væsentligdel af lønnen blev

ydet som kost og logi, til aflønningudelukkende (eller overvejende) i penge, har påvirketde

langsigtede ændringer i lønnen, forekommer det mest sandsynlige at være, at indflydelsen
herfra er ringe.

Ser man imidlertid på forløbet på kort eller mellemlangt sigt, har bevægelserne i lønnen

(inkl. værdien af kost og logi) givetvis været ret forskellig for arbejdere, aflønnet med kost og

logi, og arbejdere, der udelukkende har modtaget pengeløn, navnlig hvor der har været krafl

tige svingninger i priserne på fødevarer og boligydelser (jfr. herom nedenfor). Manglende
hensyntagen til udbredelsen af aflønning med kost og logi og ændringer heri, må derfor an-

tages at have betydning for bevægelserneover kortere og mellemlange tidsrum.

9. Det ovenstående vedrører som nævnt kun lønudviklingen på langt sigt. På kort og mellem-

langt sigt kan udviklingen i lønnen, incl. akkordfortjeneste,godt tænkes at have haft en nogen
anden udvikling end i tidlønnen, bl.a. fordi slumpakkorder, som synes at have været hyppigt
forekommende (jfr. Nørregaard, 1943, side 488-89), kan have været mere gunstige for arbej-
derne i højkonjunktur- end i lavkonjunkturperioder; endvidere vil produktivitetsstigninger
under akkordaflønning umiddelbart påvirkefortjenesten i opadgåenderetning.

'

10. Se Christensen (1992a) for en nærmere omtale af, hvorledes skønnet er foretaget
11.. Leveomkostningsindekset er beregnet af Wedebye (1972).Budgettet er- sammen med et bud-

get for en faglært arbejder- opspillet af Jørgen Pedersen (1930)på grundlag af lægenTh. Sø-

rensens undersøgelse af levevilkårene for arbejdere i Hobro i 1879 (Sørensen, 1880).
12. Der foreligger foruden de her nævnte flere andre leveomkostnings- og forbrugerprisindeks

for hele eller dele af perioden; se herom Christensen, 1992a. Specielt vedrørende forbruger-
prisindeks, skal nævnes det forbrugerprisindeks med basisår 1840, som anvendes af Johan-

sen (1979). Dette indeks viser en lidt mindre stigning fra 1840 til 1870 end forbrugerindekset
med basisår 1875,men forløbet gennem perioden af de to indeks er ret ensartet.

13. De stærke svingninger er ikke et fænomen, der specielt knytter sig til denne periode. Hans

Chr. Johansen fremhæver således i forbindelse med sin gennemgang af kurver over realløn-

sudviklingen fra 1700 til 1870 (1979,side 192-193):»Kurverne afslører en række karakteristiske
forhold vedrørende løn- og prisdannelsen i perioden. Lønningerne er - sammenlignet med

moderne forhold - meget stive. De kan nok svinge mellem sommerlønninger og vinterlønnin-

ger, men ellers holdtes de relativt konstante over lange perioder. Til gengældvar så regulerin-
gerne store, når der skete ændringer. Derimod fluktuerede priserne stærkt sammenlignet
med moderne forhold Det skyldes store svingninger i brød- og melpriser. Disse varer var så

elementær en del af forbruget, at selv små forskydninger i høstudbyttet bragte stor uligevægt
på markedet med deraf følgende prissvingninger. De relativt konstante lønninger og svin-

gende priser betyder, at også reallønnen svingede langt mere end i en senere tid«.

14. Ligesom for fig. 2 er det anvendte lønindeks indekset for tidlønnen (ibilag A). Anvender man i

stedet indeks for ,beregnet dagsfortjeneste' (hvor der er taget hensyn til akkordfortjenesteXi
bilag B), er stigningen i reallønnen for perioden som helhed lidt større, men billedet af real-

lønsudviklingenændres i øvrigt ikke synderligt.
15. Der knytter sig en række åbenbare problemer til de foretagne beregninger over udviklingen i

reallønnen. Navnlig med henblik på figuren i fig. 4 for faglærte i København skal peges på, at

(1) leveomkostningsindekset er beregnet på basis af et budget for en ufaglært arbejder i pro-

vinsbyerne og (2) vedrører 1879,der ligger noget efter den periode, der betragtes (1840-1870),
og (3)endvidere at der gennem denne periode kan være sket forskydninger i forbrugssammen-
sætningen (jf. citat fra Falbe-Hansen (1869) nedenfor). For så vidt angår (1)og (2), er det hoved-

sageligt den større vægt til fødevarerne, der bevirker, at leveomkostningsindekset får et noget
andet udseende end forbrugerprisindekset; en noget lavere fødevareandel for de højere løn-

nede faglærte arbejdere er vel sandsynlig, men forskellen har formentlig ikke været stor. Der

skal generelt om disse problemer henvises til Jørgen Pedersen (1930) og Wedebye (1972)
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Abstract. Jørgen Peter Christensen: Zur Entwicklung der Lebensver-

hältnisse der Arbeiter in der Zeit bis 1870 und der Durchbruch der Ar-

beiterbewegung. Arbejderhistorie 43 (1994).

Auf der Grundlage von neuen erweiterten Berechnungen der Lohn-

und Reallohnentwicklung für die Jahre 1850-1870 kommt der Verfas-

ser zu dem Ergebnis, dass die bisherige Einschätzung des fallenden

Reallohns in den 1860brn falsch ist. Der Reallohn stieg gewiss gering-
fügig,jedoch war er grossen Schwankungen unterworfen, d.h. die allge-
meine Unsicherheit der Lage war die grundlegende Erfahrung der Ar-

beiter. Hinzu kommt eine tendentielle Lohnangleichung zwischen ge-
lernten und ungelernten Arbeitern wie auch zwischen Kopenhagen
und der Provinz: eine etwas einheitlichere Arbeiterklasse entstand.
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Thorleifur Fridriksson

»Den hvide krig« 1921 og dannelsen af Islands kom-

munistiske parti 1921-1930 på baggrund af nye kilder

På baggrund af nye kilder fundet i Kominterns og Socia-

listisk Arbejder Internationales arkiver og i USA tilføres

forfatterens afhandling »Den gyldne flue« om den islands-

ke arbejderbevægelsesudvikling nyt liv. »Den hvide krig« i

1921, en egentlig ubetydelig hændelse, førte til frak-
tionsdannelser i Socialdemokratiet og forberedte split-
telsen, som endeligt fandt sted i 1930. Splittelsen var grun-

digt forberedt af beggefraktioner; som begge søgte at give
modparten skylden...

Duften af historie

I de islandske arbejderpartiers historie findes et utal af hvide pletter. Visse
kilder er forsvundet, medens andre er glemt eller utilgængelige.Situationen

er imidlertid blevet bedre af, at der i udenlandske arkiver er fundet kilder,
som ofte har vist sig at være uvurderlige.
Nedenstående er på den ene side en gammel historie - vejen til stiftelsen af

det islandske kommunistparti. På den anden side er der blevet fundet en hel

del huller i denne historie, som man af og til har fyldt med ideologisk eller

politisk ønsketænkning. Den følgende version, som for en stor dels ved-

kommende bygger på materiale fra Kominternarkivet i Moskva, føjer et par
brikker til et puslespil, som på grund af mangelfuldt kildemateriale hidtil har
været uklart.

I Kominternarkivet opbevares dokumenter, som vedrører Kominterns og
det sovjetiske kommunistpartis kontakter med andre partier frem til 1953. I

grove træk kan man dele det kildemateriale, der berører Island, i tre katego-
rier: 1)Dokumenter i Kominterns eje angående islandske forhold. Her er bl.a.

instruktioner i, at danne et kommunistisk parti, her diskuteres feks. hvordan

det, som kaldtes den »socialdemokratiske revisionisme« skulle klares, hvor-

dan man burde arbejde i fagforeninger, hvordan man rekrutterede arbejds-
løse og endelig understregedes værdien af at kæmpe for arbejdsløsheds-
understøttelse, sygesikring, stå vagt om Sovjetunionen osv. 2) Dokumenter i

det islandske partis eje. Her består materialet først og fremmest af breve fra

de islandske kommunister til partikammeraterne i Moskva med rapporter
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Olafur Fridriksson blev dybt grebet ved synet af de mange hjemløse børn, der drev rundt i Mo-

skva. Han skred til handling og tog en dreng med hjem som plejebarn. Myndighederne prøvede
at få drengen udvist, og det kom til åben konflikt med socialisterne. Foto: Marie Nielsen. ABA.

om forskellige forhold, ønsker om instruktioner, ønske om økonomiske bi-

drag, uddannelsesmuligheder for partimedlemmer osv. 3) Protokoller for

Kominterns eksekutivkomité. Her er der tale om tusindvis af protokoller,
hvor 40-50 drejer sig om islandske kommunisters forhold 1924-40. Her vil

jeg blot berøre to detaljer som nævnes i protokollerne, nemlig Den hvide

Krig i 1921 og det islandske kommunistpartis grundlæggelse i 1930.

Begge episoder har jeg tidligere behandlet i min afhandling Den gyldne
Fluel, men det kildemateriale, som dukkede op i Moskva, gav anledning til

en vis revision. Med hensyn til Den hvide Krig drejer det sig først og frem-

mest om et spændende brev fra hovedaktøren, Olafur Fridriksson, til en

finsk kammerat, Allan Wallenius, i Moskva. Fridriksson skrev det udførlige

brev, dagen efter at han var blevet sluppet løs fra arresten. Det er derfor både

følelsesladet og detaljeret og giver et usædvanlig klart indblik i en forsvunden

tid, hvor ordet »revolution« både lokkede og skræmte. Den hvide Krig gav

anledning til de første forsøg på inden for Socialdemokratiet at organisere
en kommunistisk fraktion, som senere udviklede sig til et selvstændigtparti.

Den hvide Krig
I de islandske massemedier blev der ikke sagt meget om den russiske revolu-

tions første år,og Island med sine knap 100.000 indbyggere virkede uberørt af

den. I begyndelsen af 1920erne kunne visse begivenheder, der fandt sted i

Reykjavik, dog kobles til de sociale uroligheder, som rystede Europa. Bag-
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grunden for begivenhederne var, at to af det socialdemokratiske partis med-

lemmer, Olafur Fridriksson, redaktør for partiavisen Althydubladid (Folke-
avisen) , og Arsaell Sigurdsson, studerende i Tyskland, rejste til Moskva og

deltog i Kominterns tredje verdenskongres. I Kominternarkivet er der

materiale, som belyser denne første islandske deltagelse i en af Kominterns

kongresser, og hvilke konsekvenser dette fik.

Der var store uroligheder i Sovjetunionen. Forældreløse børn drev om-

kring i landet i flokke. Den temperamentsfulde og impulsive redaktør forbar-

mede sig over et af de forældreløse børn, som han mødte, en femtenårig
dreng, og besluttede at adoptere ham. Drengen hed Nathan Friedman og
var søn af kommunister, som var blevet dræbt under borgerkrigen.

I brevet til Wallenius redegjorde Fridrikssson for de dramatiske begivenhe-
der, som udspilledes i Reykjavikved hjemkomsten.2Det var de begivenheder,
som senere blev kaldt Den hvide Krig. Dette efterår var der næsten krigstil-
stand i Reykjavik. Der dannedes bevæbnede enheder og militærøvelser fandt

sted. Indbyggerne blev bedt om at holde sig inden døre og i havnen rettede

den danske patruljebåd Islands Falk sine kanoner mod Sudurgata 14. Her i

Fridrikssons hus forskansede hans forbundsfæller sig. Kaptajnen havde fået

ordre fra sin overordnede i København om at affyre kanonen, hvis han anså

det nødvendigt for at standse oprøret. Nyhederne om hændelserne i Rey-
kjavik, denne verdens nordligste hovedstad med knapt 20.000 indbyggere,
spredtes vidt omkring, og i verdenspressen kunne man læse artikler om en

kommende revolution på Island. Det virker, som om man virkelig troede, at

Fridrikssons forbundsfæller ville besætte regeringsbygningen 0g hejse det

røde flag. Men hvad var grunden til disse tumulter?

Da Nathan Friedmann havde været i landet en ugestid, viste det sig, at han

led af en øjensygdom,tracoma. Med den begrundelse, at sygdommen var me-

get smitsom og farlig, blev resultatet udvisningsordre for ham.

I begyndelsen, sagde Fridriksson, havde han troet på påstandene om syg-
dommens smittefare og gået med til drengens udvisning. Til gengæld havde
han krævet, at regeringen garanterede ham sygepension, svarende til 100 kr.

om måneden. Regeringen tilbød da 1000 kr. en gang for alle, hvilket Fri-

driksson ikke gik med til. Timelønnen for arbejdere i Reykjavik var dengang
1 kr. 20 øre.

Mens forhandlingerne stod på, fik Fridriksson at vide, at sygdommen
'

overhovedet ikke var farlig, og at man ingen steder i Norden satte de an-

grebne i karantæne. Deraf udledte han, at der snarere lå politisk hævn end

sundhedsmæssige hensyn bag udvisningen af Nathan Friedmann.

»Politiet kom talstærkt assisteret af den hvide garde (uden våben)brød ind i

mit hus, søgte dér i en time efter drengen og fandt ham tilsidst. På plænen
uden for huset talte jeg til mængden; jeg bad ikke om hjælp,jeg fortalte kun,
at drengen var fundet, og at politiet kom med ham om et øjeblik samt sagde i

en bydende tone, at »vi« ikke lod drengen gå.Mængden forholdt sig tavs...».
Der opstod tumulter og håndgemæng med politiet, men det lykkedes Fri-

driksson at styrte ind i huset og forskanse sig dér med drengen. Dermed var

forsøget på at »arrestere« drengen afvist.
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»Politiet gjorde endnu et forsøgpå at storme, men der havde allerde samlet

sig så mange arbejdere uden for huset, at forsøgetmislykkedes omtrent inden

det begyndte.«

Forhandlingsforsøg
Nu begyndte forhandlinger mellem Fridriksson og regeringen. Regeringens
første bud var, at Nathan Friedmann skulle få en sygeforsikring på en sum af

3.600 kr., det beløb Fridriksson i begyndelsen havde krævet. Nu gik Fridriks-

son ikke med til dette, fordi han troede, at han havde byens indbyggeres og
ikke mindst arbejdernes sympati. Til sidst erklærede regeringen forhand-

lingsforsøgene for nytteløse og gav politimesteren ordre til at trække sine

styrker tilbage. Derefter fik Fridriksson ordre til at komme til regeringskans-
liet den næste morgen. Hensigten var at overtale ham til ikke at gøre det til en

stor affære i partiets avis, mod at Nathan Friedmann fik opholdstilladelse.
Fridriksson fortsatte:

»Da politiet trak sig tilbage, kom o. 80 mand (tilhængere)ind i huset til mig,
og da jeg halvt om halvt ventede, at borgerne, der var rasende, skulle angribe
mig for at få fat i drengen, lod jeg disse mænd registrere, og fik dem til at un-

derskrive en erklæring på tro og love om at ville stå imod den hvide garde til

det yderste...«.De borgerliges pres medførte at mødet mellem den og Fri-

driksson blev aflyst. »Kort og godt: I løbet af fire dage oparbejdede kapitali-
sterne en stærk stemning i overklassen mod mig: her var den lejlighed, man

længe havde ønsket, til at sætte mig i fængsel.«

Slutkampen: Reaktionerne fra det socialdemokratiske partis ledere

I sit brev fremhævede Fridriksson, at når alt kom til alt, havde det vist sig, at

den socialdemokratiske partiledelse havde bedre oversigt over, hvad der skete

i de hvides lejr end blandt arbejdere. Konsekvensen blev da, at partiledelsen
tabte modet.

Angrebet på Fridrikssons hus kom den 23. november. »Min plan var at yde
modstand mod den hvide garde, selvom vi ikke havde våben; jeg vidste, at

stemningen var, som den skulle være blandt arbejdere og søfolk, og stolede

på, at de ville strømme til, så snart slaget begyndte, hvorpå jeg forestillede

mig, at fredsforhandlingerne ville følge efter, da resulatatet af angrebet jo
måtte blive ingenting.

Men jeg tog fejl på ét punkt: partiets bestyrelse. Den aften, hvor angrebet
kom, vedtog den (mod min stemme) en erklæring om, at denne udvisningssag
var min private sag, og at partiet ikke havde noget med den at gøre. Bagefter
vedtog de et forslag, hvorefter jeg blev afsat som redaktør af bladet (uden at

det direkte blev sagt, at jeg var afsat, for ikke at vække for megen uro blandt

arbejderne).
Efter dette møde blev der afholdt et andet, som jeg ikke vidste noget om,

hvortil de fleste af de ledende i partiet var indkaldt. På dette møde, der be-

gyndte kl. 11 om aftenen, blev det foreholdt mødets deltagere, at de lovede at

holde sig væk fra mit forehavende, da partiets bestyrelse havde vedtaget, at det

var min privatsag.
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l.maj-demonstration i Reykjavik i 1923. Midt i billedet ses i forgrunden Olafur Fridriksson i lys
frakke og sort, bredskygget hat. Han peger op mod fotografen. Foto fra den islandske udgave af

»Den gyldne flue«.

Da den hvide garde begyndte at trække op, strømmede arbejdere og søfolk

til, men de nærmeste gader var afspærret, og da arb(ejderne) manglede deres

sædvanlige ledere, udeblev den hjælp,jeg havde ventet.«

Afslutningen
Da det kom til stykket kom det som nævnt ikke til forsvar, og den eneste som

gjorde modstand var Fridriksson. Det viste sig som så ofte før, at det kan være

svært at slås mod overmagten. Lederen blev lagt i håndjern og sat i arresten

»uden frakke eller hat« og blev ført i håndjern mellem rækker af hvide »et

stykke som fra Sovjet-søjlentil boulevarden (i Moskva) hen til en bil, der kør-

te mig til fængslet...Der blev arresteret 26 foruden mig, men sat på fri fod igen
i løbet af 2-3 dage. Jeg selv slap ud efter syv dage; jeg sultestrejkede fra star-

ten.«

Således slutter Olafur Fridrikssons interessante brev. Disse hændelser

vakte ikke kun interesse på Island og i udlandet, men betød en milepæl i Is-

lands politiske historie. Med rette kan man sige, at Den hvide Krig var begyn-
delsen til den første sammenslutning af mennesker, længst ude i Nordat-

lanten, som var inspireret af den russiske revolution, og som kaldte sig korn-

munister.3 I løbet af de næste år knyttede de endnu stærkere bånd til Moskva,

og selvom de var medlemmer af Socialdemokratiet, bevarede de som fraktion

en tæt kontakt med Komintern, som var vejviser for de unge tilhængere af

revolutionens snoede veje.
Den hvide Krig åbenbarede politiske meningsforskelle inden for arbejder-
bevægelsen og med ét slag var byens indbyggere blevet bragt et skridt nær-
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mere til de politiske uroligheder, som havde sin oprindelse langt væk fra Is-

lands kyster. Den islandske arbejderbevægelseblev aldrig den samme efter

balladen ved Studurgatan i november 1921.

Kommunisterne samler deres tropper
For Socialdemokratiet betød Den hvide Krig den første splittelse af samme

art som kendetegnedeEuropas arbejderbevægelse.Fridrikssons tilhængere
dannede »Ahugalid althydu«- Folkets interessegruppe - som havde magten
i Reykjaviks Socialdemokratiske Forening og arbejdede på at forstærke for-
bindelsen til Moskva. Interessegruppen var det første forsøg på at stifte det,
som man kan kalde en kommunistisk forening på Island. Socialdemokratisk

Forening besluttede på sit møde i efteråret 1922 at sende Olafur Fridriksson til
Kominterns fjerde kongres - med hilsner og lykønskninger til trosbrødre og
kammerater i øst.4Efter at denne beslutning var taget bestemte partiets høj-
refløj, under ledelse af partiets formand Jon Baldvinsson, at splitte forenin-

gen og danne Det islandske socialdemokratiske Forbund.

Det er ikke kun politiske ideer eller kamp om personlig prestige, som af-

spejler sig i de to fraktioners første kamp. Stridsspørgsmålet var ikke

mindst, om det socialdemokratiske parti skulle knytte sig til de socialdemo-
kratiske partier i Skandinavien eller til Komintern. Det socialdemokratiske
Partis ledere var ivrige fortalere for gode forbindelser til danske ligesindede,
bl.a. på grund af partiets store gæld,som danskerne gang på gang uden resul-

tat forsøgte at løse. I disse år strømmede betydelige summer fra Danmark til

Det socialdemokratiske Parti, hvilket kan være grunden til, at Fridriksson
mente det nødvendigt at pege på, at der også kunne ventes økonomisk støtte

fra Moskva, forudsat at båndene til Komintern blev styrket. Da han var i Mo-

skvai 1921,bad han om økonomisk støtte - 15.000 kr. i løbet af to år -til Althy-
dubladids Antagelig blev anmodningen ikke imødekommet.

Fridriksson gav ikke op, skønt han var blevet afsat som redaktør af Althy-
dubladid. Han var kun 35 år og på toppen af sin formåen. Omkring to år efter

Den hvide Krig stillede han op til parlamentsvalget for Vestmannaøerne, og
som sædvanlig var der uvejr omkring ham. Althydubladid rapporterede
regelmæssigt fra hans dyster med »borgerne«,og på valgmøderne blev han

sammenlignet med en livsfarlig pest, som havde ramt øerne, og man truede

ham med vold, hvis han ikke forsvandt, så hurtigt han kunne.

Til trods for modstandernes ærlige vilje til at få denne politiske strids-

mand ud af valgdistriktet, prellede deres ord af på denne smalle, blege og

sortskæggede leder med det skarpe blik. Få kunne måle sig med ham i reto-

rik, hvilket bl.a. forklarer, at han trak fulde huse, når han holdt tale. Endelig
fik Vestmannaøernes »borgere«hjælpfra danske socialdemokrater. Man sat-
te som betingelse for et økonomisk bidrag til Socialdemokratiets valgkasse, at

den berømte bolsjeviks navn blev fjernet fra valglisten, og at valgkampen
skulle bygge på et socialdemokratisk grundlag.6Disse krav blev opfyldt, og
da Althydubladids skildringer af hans fremgang var på sit højeste,meddelte

partiledelsen, at Fridriksson ikke længerevar partiets kandidat.7
I kilder i Moskva kan man se, at kommunisterne mistænktedet danske
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Olafur Fridriksson

som ældre. ABA.

socialdemokrati for at ha-

ve en finansiel klemme

på den islandske partile-
delse, uden dog at have

beviser for påstanden.8
Fra nu af blev kampen
mod Socialdemokratiet

dag for dag voldsom-

mere, men til at begynde
med savnede den retning
og struktur. I begyndel-
sen udgjorde de island-

ske kommunister kun en

lille gruppe, som holdt

møder og drømte om

revolution. Hvis den hi-

storiske udvikling var en

proces af logiske forhold

mellem årsag og virk-

ning, skulle man tro, at

Fridriksson blev leder for

dem, som ville hævne

hans modgang i Den

hvide Krig og hans kandidatur på Vestmannaøerne, hvilket som nævnt fik

så brat en afslutning, men sådan skulle det ikke gå.

Vegheim, budbringer fra øst: »Stift parti«!
Inden vi går videre, skal vi vende tilbage til kontakterne med Komintern. I

1924 sendte Kominterns skandinaviske afdeling en repræsentant til Island -

nordmanden Vegheim. Han skulle dels orientere sig om det politiske og øko-

nomiske klima på Island, dels medbragte han instrukser fra Komintern til de

islandske kommunister om at stifte deres eget parti så hurtigt som muligt.
Antagelig skal Kominterns beslutning ses på baggrund af, at de islandske

kommunisters forbund samme år var blevet optaget i Kommunistisk Ung-
doms Internationale (KUI) og havde lovet at følge organisationens love.9

Nu begyndte man at kunne mærke meningsforskellene mellem Olafur Fri-

drikssson og den revolutionære ungdom, som indtil da havde valgt at følge
ham. Det var meningsforskelle, som ikke kun førte til et politisk modsæt-

ningsforhold, men efterhånden til åbent fjendskab. I grove trækviste menings-
forskellene sig i, at Olafur krævede, at gruppen skulle arbejde konspiratorisk
inden for Socialdemokratiet, mens de unge revolutionære ville arbejde åbent
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og stile mod at overtage magten eller stifte et selvstændigt parti. Men man

kan formode, at deres diskussioner med Vegheim førte til, at man denne

gang afslog Kominterns forslag. Desuden kan man gå ud fra, at kommuni-

sterne var klar over, at en partidannelse, så længe man havde frit lejde i

Socialdemokratiet, stred imod al sund fornuft.

Socialdemokratiet forbereder udrensninger
Efter opgøret med Olafur Fridriksson i årene 1922-1926 forstærkede kommu-

nisterne deres aktiviteter, både i Socialdemokratiet og i forskellige fagfor-
eninger. I 1926 stiftede de foreningen Sparta i Reykjavik med kontakter til

Komintern, og i januar samme år erobrede de magten fra Socialdemokratiet

i den store fagforening Dagsbrun. På den anden side sad Socialdemokratiets

ledere ikke med hænderne i skødet. De forstærkede deres kamp mod kom-

munistiske ideer og begyndte målbevidst at rense partiet for alle »kætterske«

tanker. For at der ikke skulle herske tvivl om, hvilken politisk farve det

socialdemokratiske partis ledelse gav sit parti, besluttede man at ansøge om

medlemsskab i Socialistisk Arbejder Internationale, SAI, i efteråret 1926.

I et brev, som sekretæren for Socialdemokratiet, Petur G. Gudmundsson,
samme efterår skrev til SAI, hvor han forhører sig om vilkårene for medlems-

skab, kom han ind på dette emne:10 På grund af partiets svage position i for-

hold til kapitalismens stadig øgede opsving har man hidtil set stort på følger- v

ne af kommunisternes uddrivelse af partiet, hvilket på den anden side ville

være forbundet med visse vanskeligheder, idet de enkelte personer ikke

kunne udstødes af fagforeningerne.
Man begynder efterhånden at blive klar over, at adskillelse er uundgåelig,

og at det bedste middel til gennemførelse af denne ville være partiets tilslut-

ning til Arbejder- og Socialistinternationalen.

Tilslutning til Internationale var således et logisk skridti retning mod det

opgør, som kom fire år senere. Som tidligere nævnt var Socialdemokratiet

ikke udelukkende et politisk parti, men også fagforeningernes landsorganisa-
tion, og i det perspektiv må beslutningen om at indtræde i SAI betragtes som

kontroversiel. Denne beslutning, som blev taget på et landsmøde den 12. de-

cember 1926, uden at spørgsmåletvar blevet taget op i de lokale fagforeninger,
er derfor ikke kun en milepæl i Socialdemokratiets historie, men ikke mindre

i arbejderbevægelsenshistorie.

Kommunister vil stifte parti; Kominterns ordre: »Vent«.

Partiets tvedeling må være blevet svær at håndtere i 1927. Hver af de to fløje i

partiet tilhørte sin Internationale, som debatterede voldsomt på den interna-

tionale arena. På den ene side stod kommunisterne under Komintern, rap-

porterede hertil og modtog forholdsordrer og økonomisk hjælp.På den an-

den side har vi socialdemokraterne, som tilhørte SAI, og inden for rammer-

ne af dén organiserede danske socialdemokrater en omfattende indsamling
af penge til det lille parti på »klippen« ude i Nordatlanten, kort efter at det

var indtrådt i organisationen.
_

Det er derfor helt klart, at der i Socialdemokratiet fandtes fraktioner, som
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begge arbejdede på at få gjort rent bord. Splittelsen var uundgåelig.Begge
fraktioner vidste, hvor det bar hen. Spørgsmålet var blot, hvordan skils-

missen skulle finde sted. Begge fløjes mål var at sørge for, at modstanderen i

folkets og eventuelle vælgeresøjne blev udpeget til syndebuk for splittelsen.
Det hører med til historien, at kommunisterne havde overvejet en parti-

dannelse allerede i 1927, hvor de først havde rådført sig med Komintern.

Men nu var denne gået bort fra tanken, som man havde luftet tre år tidligere.
Kominterns skandinaviske afdeling sendte straks svar, som gik imod en par-
tidannelse. I stedet skulle man koncentrere sig om at »forstærke revolutio-

nære aktiviteter i det socialdemokratiske parti og bekæmpe socialdemokrati-

ets internationale forbund og partiets revisionister indefra«.ll

Nye direktiver 1928

Kominterns kongres i 1928 markerede en ny og skånselsløs politik over for de

socialdemokratiske partier, og man spåede en dyb økonomisk krise, som

snart skulle ryste den kapitalistiske verden. Ud fra de forudsætninger reg-
nede man med at sandsynligheden for, at arbejderklassen skulle komme til

magten, ville blive forøget,men man mente, at den største hindring var de

socialdemokratiske partiers ledere, som prædikede reformer i stedet for revo-

lution, sociale plastre i stedet for kirurgiske indgreb. Kommunisterne betrag-
tede dem derfor som kapitalismens vigtigste støttepille og klasseforræddere.

Man mente, at deres magt inden for arbejderbevægelsenvar alt for stor, og det
var vigtigt at prøve at gøre den mindre. Dette betød derimod ikke, at man

agtede at vende ryggen til de socialdemokratiske arbejdere eller mere konser-
vative fagforeninger. Det ville stride mod Lenins tese. Denne opfattelse blev
fremholdt af Kominternkongressen, som understregede vigtigheden af at af-
sløre de socialdemokratiske partiers ledere som klasseforrræddere og samti-

dig stræbe efter at øge samarbejdet mellem begge fløje inden for arbej-
derbevægelsen. Kampen om arbejdernes sjæle blev hårdere. Internatio-
nalens kovending, hvad gælder Island, må ses på baggrund af den

kursændring, som markeredes på Kominternkongressen i 1928. Dagsorde-
nens indhold var helt enkelt følgende:Dan et landsdækkende kommunistisk

parti så hurtigt som muligt, men bliv i landsorganisationen!12

Langeseth kommer til undsætning
I 1929 tog kommunisterne det hidtil største skridt i retning mod en partidan-
nelse, da man stiftede et hemmeligt- eller som de selv kaldte det _ »halvof-

flcielt« kommunistisk forbund. Det ser ud, som om de i et og alt har fulgt
Kominterns direktiv. I løbet af foråret og sommeren 1930 udvidede de deres

virksomhed. Om foråret 1930 kom en repræsentant for Komintern, nordman-

den Haavard Langeseth til landet med det formål at hjælpe til med stiftelsen

af partiet.13Faktisk havde Kominterns repræsentant tre hovedopgaver:
For det første at forberede publikationen af et ugeblad i Reykjavik og starte

en indsamling af penge til dette formål.

For det andet at udarbejde et forslag til partiprogram og vedtægter for Is-

lands kommunistiske Parti.
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For det tredje at forberede en faglig kongres og sørge for valg af repræsen-
tanter til Den røde faglige Internationales kongres. Alt gik som planlagt. Den

4. august udkom for første gang kommunisternes partiorgan »Verklydsbla-
did«, Arbejderbladet, og med dette som platform begyndte de skånselsløse

angreb på Socialdemokratiets ledelse. De påpegede, at en international

depression var i vente, og at man var tvunget til at tage visse forholdsregler
for at imødegå den. Først og fremmest var det nødvendigt at stifte et kommu-

nistisk parti og forene alle fagforeninger i landet til en ikke partipolitisk
arbejderorganisation. Samtidig voksede interessen for kommunistiske ideer

i den socialdemokratiske ungdomsorganisation, og på dens kongres i efter-

året 1930 fik kommunisterne flertal, og navnet ændredes til Unge Kommuni-

sters Organisation. Samme efterår indbød nogle arbejderorganisationer til
en arbejderkongres, hvor man gentog kravet om en ikke partipolitisk organi-
sation for de islandske fagforeninger. På Socialdemokratiets kongres, som

fandt sted i slutningen af november, lod man skinne igennem, at en eller an-

den form for mæglingsforsøg var igang mellem de to fløje, som havde ståeti

opposition til hinanden i næsten 10 år. I virkeligheden gjaldt det om at skjule
det faktum, at man nu forberedte sig på kamp. Socialdemokratiet ville isolere

kommunisterne og nægte dem adgang til partiorganerne for at tage brodden

af kritikken mod partiledelsen. Kommunisterne anså det på deres side for at

være helt umuligt at nå en overenskomst, som ville medføre, at de blev i et

parti, som tilhørte SAI.

Løsningen
Det opgør, som Pétur G. Gudmundsson havde foreslået i efteråret 1926, blev

omsider realiseret på LOs kongres i 1930 med godkendelse af paragraf 14 i

organisationens love. Denne vedtægtsændring udelukkede alle, som ikke

var medlem af Socialdemokratiet, fra at beklæde tillidshverv inden for

organisationen eller deltage i dens kongres.
Denne paragraf, som havde sit forbillede i det britiske arbejderpartis love,

betød i realiteten, at kommunister blev udelukket fra partiet. Med paragraf 14

slog socialdemokraterne hovedet på sømmet af den politiske splittelse, som

for længe siden var blevet uløselig; kommunister blev udelukket fra alle so-

cialdemokratiske foreninger og fra tillidshverv i det islandske LO.

Skønt paragraf 14 var rettet mod en lille, isoleret gruppe af »bolsjevikker«,
blev resultatet i tidens løb et andet. Bl.a. på grund af dette har beslutningen
fra efteråret 1930 været stærkt debatteret, helt frem til vore dage. Men til trods

. herfor er den, som har forfattet den, aldrig med sikkerhed blevet udpeget.
Men nogen må have taget initiativet. I og for sig er spørgsmåletom ophavs-
manden irrelevant, men i betragtning af hvad der skete i de følgendeår,er det
ikke desto mindre interessant, at den, som antagelig tog initiativet til paragraf
14 og var ideologen bag den, var ingen ringere end fagforeningslederen og
næstformanden for Socialdemokratiet, Hédinn Valdimarsson, som havde et

godt kendskab til engelsk politik.14Herom vidner kilder, som for nylig er ble-
vet draget frem i dagslyset, ikke fra arkiver i Reykjavik, København eller Mo-

skva, men fra USA, hvor mærkeligt det end lyder.”
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Opgør

Lige frem til i dag har man fremført forskellige meninger om, hvem der var

skyld i splittelsen i 1930. Var det kommunisterne eller socialdemokraterne?
Socialdemokraterne har gerne villet tro, at det var dem, som var ofre i denne
skånselsløse krig, som satte sig spor i tyverne og trediverne. På den anden
side har kommunisterne og deres arvtagere, socialisterne, hævdet, at en split-
telse var uundgåelig i 1930, samtidig med at man har svoret ikke at være skyl-
dig i den. Formodentlig havde kommunisterne forladt organisationen uanset

paragraf 14. Den kom imidlertid som en gave fra oven, som om den Almæg-
tige havde hørt deres bønner.

Sideløbende med diskussioner om, hvis skyld det var, har man haft forskel-

lige opfattelser af, hvordan splittelsen foregik. Det har længe været en almin-

delig udbredt opfattelse, at det var kommunisterne, som stod bag splittelsen.
Forskningsmæssigt blev denne misforståelse først rettet i »Den gyldne flue«.
Der henvises bl.a. til et brev fra formanden for LO, Jon Baldvinsson, til ven-

nen og partikammeraten Th. Stauning. Det blev skrevet kort tid efter den dra-
matiske LO-kongres i 1930. I brevet fortæller Baldvinsson sin ven, at paragraf
14 var blevet indføjet i organisationens vedtægter for at komme af med kom-

munisterne, som han kaldte for »spetakkelmagere«.16
Da »Den gyldne F lue« var under udarbejdelse, blev det klart, at splittelsen

havde været uundgåelig, men ingen vidste, hvor godt de to fløje havde forbe-
redt opgøret. Kilderne i Moskva giver et helt andet perspektiv på hele forlø-
bet og forklarer et og andet, som tidligere var uklart.

Lige som socialdemokraterne ville kommunisterne gøre den politiske
splittelse, som i lang tid havde været et faktum, synlig for offentligheden.
Den 6. maj 1930 skrev Brynjolfur Bjarnason et brev til Kominterns afdeling
for skandinaviske spørgsmål, hvor han nævnte, at der ville komme et slutop-
gør på LO-kongressen samme efterår. Han mente, at kongressens ventede

stridigheder burde bruges som anledning til at forlade Socialdemokratiet og
danne et kommunistisk parti.17Denne opfattelse understregede Bjarnason
yderligere på en kommunistisk kongres i Siglufjördur den 6. juli samme år.18
I sin åbningstaleunderstregede han, at det islandske kapitalistiske samfund
stod foran en international økonomisk depression, som ville give kommuni-
sterne lejlighed til at afsløre de borgerlige partier. De borgerlige partiers ven-

stre fløj, hvortil socialdemokraterne regnedes, ville da »stå foran den revolu-
tionære arbejderklasses offensiv« Tynget af situationens alvor fortsatte Bjar-
nason: »Socialdemokraterne er blevet så sammensmeltet med den borgerlige
statsmagt, at de ikke kan vende tilbage. De må gå videre ad den vej, som de er

slået ind på: Den socialdemokratiske forræderiske vej, som på et vist udvik-

lingsstadium munder udi socialfascisme... I efteråret kommer vi til at arbej-
de på to kongresser: Partiets kongres og den faglige kongres. Efter min me-

ning kan vi ikke skride til dannelsen af et kommunistisk parti før efter kon-

gressen.Vi må nemlig ikke stå som splittelsens mænd i arbejdernes øjne.Men

da arbejdernes krav ikke bliver hørt på kongressen, såvil socialdemokraterne
stå som splittelsesmænd. Hvorfor? Fordi de svigter arbejderklassen.«(op.cit.)

Det virker, som om kommunisterne allerede denne sommer vidste, hvilke
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metoder socialdemokraterne ville bruge, dvs. en eller anden form for eksklu-

sion. Derfor fastslog de hændelsesforløbet, længe inden sammenstødet fandt

sted, og kundgjorde dannelsen af det kommunistiske parti på en bestemt da-

to. På samme måde vidste socialdemokraterne naturligvis, hvordan kommu-

nisterne ville reagere, når eksklusionen var blevet vedtaget. De eneste, som

ikke vidste noget, var de to fløjes fodfolk og de menige vælgere.De overøstes

til gengæld med propaganda om skyldsspørgsmålet,og man kan stadig høre
ekkoet.

Kommunisternes reaktion på godkendelsen af paragraf 14 var til at forud-

sige. Da paragraffen blev vedtaget den 29. november, forlod de i samlet trop
kongressen, og samme dag dannede de Islands kommunistiske Parti. På den

anden side påpegedede, at selvom arbejdere samledes omkring forskellige
partier, var det vigtigt at stræbe efter at bevare den faglige arbejderbevægelse
i et ikke partipolitisk forbund. Derfor og for at imødegå talen om splittelses-
virksomhed ansøgte kommunistpartiet om medlemsskab af det islandske

LO, men fik afslag. Lige siden stiftelsen af det islandske Socialdemokrati i

1916 havde partiet spillet en rolle både som faglig organisation og et politisk
parti. Al tale om ændringer i denne tingenes tilstand var som gift på loyale
socialdemokraters tunger. Det varede ti år, inden de gav efter og sondrede

mellem parti og landsorganisation.19
Resultatet er, at begge fløje havde »skylden«for den begivenhedsrige split-

'

telse, som indtraf på LO-kongressen i efteråret 1930. I virkeligheden er det

problematisk at tale om skyld i denne sammenhæng. Eftersom fløjene stod

forholdsvis langt fra hinanden, og man målbevidst arbejdede mod den ende-

lige opløsning, bliver skyldsspørgsmåletnæppe relevant. Selve splittelsen var

en logisk følge af den politiske udvikling. Anderledes forholder det sig med

den gensidige propaganda, løgnene og tale om den andens skyld, som fulgte
i kølvandet. Her var begge parter så meget desto mere skyldige, hvis det ikke

var sådan, at i politik er det kun taberen, som er skyldig.

Afslutning
Da det islandske kommunistparti gik med i Komintern i 1931,var denne ble-

vet et stort bureaukratisk apparat, hvor embedsmænd forskansede sig, gav

kundskab fra revolutionære profeter videre og sendte instruktioner. Ved en

gennemgang af de instruktioner og kommentarer, som disse sendte til deres

frontkæmpere blandt de islandske kommunister, er det interessant at notere

den store viden, de havde om islandsk økonomi, politiske og sociale forhold.

Der er ingen tvivl om, at de fik hjælp fra et arkiv, som løbende blev ført ajour.
Herfra sendtes særligeudsendjnge til Island for at indsamle information, her-

fra sendte partiledelsen rapporter, og sidst men ikke mindst tog man imod de

unge islændinge, som studerede marxistisk revolutionskundskab ved Lenin-

instituttet. Dette gjorde det muligt at få informationsmængdentil hele tiden

at vokse.

De islandske kommunisters kontakter med Komintern gik først og frem-

mest gennem den skandinaviske afdeling, hvor der var en del specialister i

sovjetisk revolutionsideologi. Hertil sendte det islandske partis' ledere rap-
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porter og rejste en del problemer, bad om råd og økonomisk støtte. Desuden

blev det klart, at partiet blev anset for at være en slags »problembarn«;det var

svært at få nogle af de betydeligste ledere, feks. Einar Olgeirsson, til at finde

sig i den stalinistiske disciplin.
Trods det islandske kommunistpartis forholdsvis store selvstændighed,

sammenlignet med de øvrige nordiske broderpartier, kan man ikke lade væ-

re med at undre sig over den stærke tro, man havde på Kreml-bureaukrater-

nes lederevne. Det virker, som om de var af den opfattelse, at al verdens eks-

pertise i revolutionsspørgsmålvar samlet i Moskva og var særlig egnet til at

vise andre den rette vej. Dette er i og for sig ikke forbavsende, når man tænker

på, at marxismens ideologi - med rødder i 1800-tallets positivisme - anså

samfundsudviklingen for at være lovbunden fremadskridende. I følge denne

opfattelse gennemgik alle samfund, hvor de end fandtes i verden, den samme

udvikling, nogle hurtigere, nogle langsommere. Der var ingen mulighed for

at standse udviklingen, men med de rette metoder, kunne den fremskyndes.
Her i slutningen af århundredet kan man stadig høre ekkoet fra de samme

tanker i den politiske hverdagsdebat; sammenhængen kan være ny, men

klicheerne er gamle.
Dette verdensbillede og troen på, at bolsjevikker havde gennemført en so-

cialistisk revolution og dermed placeret sig i spidsen for samfundsudviklin-

gen, gjorde, at folk, som i forskellige lande ville skabe et nyt samñmdssystem,
vendte blikket mod Kreml og spurgte beundrende: Hvordan gjorde 1? Kan I

vejlede os?
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Abstract. Thorleifur Fridriksson: »Der weisse Krieg« 1921 und die Bil-

dung der Kommunistischen Partei Islands. Arbejderhistorie 43 (1994).

Auf der Basis von neuen Archivfunden in Amsterdam, in den USA und

vor allem im Komintern-Archiv in Moskau revidiert der Verfasser ei-

nige Vorstellungen der bisherigen Historiograñe. »Der weisse Krieg«
endete mit einem Rückzug der F ührung des sozialdemokratischen Ar-

beiterbundes und führte zur Fraktionsbildung im Arbeiterbund; diese

endete nach längeren und intensiven Kämpfen 1930 mit dem Aus-

schluss der Kommunisten aus dem Arbeiterbund. 10 Jahre später
wurde der Arbeiterbund jedoch geteilt und die Sozialdemokratische

Partei und der Gewerkschaftsbund wurden von einander unabhängige

Organisationen.
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DEBAT

Laila Ottesen

Kampene i og om sporten

Findes der noget der kan kaldes for arbejderidræt og hvad er så det? Spørgs-
målet har været berørt i to tidligere artikler i »Arbejderhistorie« henholdvis
nr. 39/1992 og nr. 41/1993. En af »Arbejderhistorie«s redaktører bad denne

artikels skribent om en kommentar til de to forgående artiklers diskussion

omkring ovenstående spørgsmål - findes der noget, der kan kaldes for arbej-
deridræt? Som etnolog og projektleder på et nyt idrætsmuseumsprojekter det

min opfattelse, at spørgsmålet er centralt i forhold til idrættens generelle
kulturhistoriske betydning, samt til både arbejder- og idrætsbevægelsenshi-

storie. De to omtalte artikler løfter en lille del af sløret for arbejderidrættens
historie, men derudover er det vigtigt at diskutere, med hvilke briller man ser

på arbej deridrætten.

Begrebet arbejderidræt kan forstås og defineres på mange måder: Er det

idræt tilknyttet arbejderbevægelsen?Eller er det idræt udført af arbejdere?
Og hvordan definerer vi så det at være arbejder, klassemæssigt, indtægtsmæs-
sigt, uddannelsesmæssigt eller ud fra selvforståelsen? Det er vigtigt at fastslå,
at det er rimeligt at tale om et fænomen, der hedder arbejderidræt,men at det

også er et komplekst fænomen der forandrer sig i historiens løb både i ind-

hold og udtryk. Når feks. medlemmer fra en tidligere erklæret arbejderklub
som Fremad Amager nu i et fjernsynsinterview siger, at Fremad Amager ik-

ke længere er en arbejderklub, men en klub for alle, så ligger der gemt i denne

udtalelse en ændret opfattelse af, hvad det er at være arbejder, og hvad slags
arbejde en arbejder udfører, og dermed også en ændring i opfattelsen af hvad

arbejderidræt er. Det er diskussioner som denne, der med fordel kan tages op

på et idrætsmuseum, hvor man også kan vise, hvordan arbejderidrætten er

kommet til udtryk, og hvordan den har forandret sig. Idrætsmuseumspla-
nerne omtales mere udførligt senere.

Jørn Hansens artikel fra 1992 »Fagenes Fest - Arbejderkultur og idræt«,
stiller spørgsmålet om der findes en speciel slags arbejderfodbold? Og svarer

selv herpå, at det gør der næppe. Forstået på den måde, at der kun var for-

skelle mellem den borgerlige idræt og arbejderidrætten på det organisatori-
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ske og bevidsthedsmæssige plan. I replikken til J His artikel tager Arne Rah-

bek i »Hellere brække en arm end tabe en kamp« (1993), tråden op og disku-

terer om der findes en speciel slags arbejderfodbold(idræt).Det mener AR

der gør i idrætsbevægelsens start, men ikke når vi taler om idag, da mener

AR at det er gået idrætten som de øvrige arbejderspeciñkke tiltag på det kul-
turelle område, den er blevet opslugt af den etablerede kultur!

AR fremstiller sig som værende uenig med JH, idet AR argumenterer for

at der findes en særlig arbejderidræt, og at denne findes ved at se på »klub-
bernes indre liv«, som AR mener, JH overser. Men rent faktisk yder AR ikke

JH retfærdighed, idet JH kun taler om manglende forskelle i selve

idrætsdisciplinerne, og medgiver at der fandtes forskelle i foreningslivet
både organisatorisk og i miljøet. Reelt er de to forfattere enige om, at der i

starten af idrætsbevægelsenfandtes en særlig arbejderidræt.Men at forskel-

len ikke fremkommer i de enkelte idrætsdiscipliner,hvis regler nu engang er

entydigt fastlagte; istedet fremkommer forskellene via opfattelserne af

disciplinerne og de idrætsmiljøer,der opbygges omkring disse.

Det er ogsåværd at se nærmere på AR,s påstand om, at både arbejderidræt-
ten og andre arbejderspeciñkke tiltag på det kulturelle område er blevet op-

slugt af den »etablerede kultur«. Man kunne stille spørgsmålet om det ikke

snarere forholder sig lige omvendt!? Men også dette ville være at forenkle tin-

gene for meget, istedet er der tale om en mangfoldig og forskellig brug af

idrætten både i et historisk perspektiv og den dag idag. På idrætsmuseet vil

vi blandt andet se den moderne idræt (fra begyndelsen af 1800 tallet) som en

kamparena -

og det gælder ikke kun kampene i idrætsdisciplinernemen også
de kampe, der har været om idrættens indhold og form, hvor forskellige grup-

per i samfundet - bønder, arbejdere og kvinder _ har brugt idrætten som mid-

ler i en kamp for deres bevægelser - landbobevægelsen,arbejderbevægelsen
0g kvindebevægelsen -

og disses anerkendelse i samfundet. Men idrætten er

ikke kun blevet brugt oppefra i bevægelserne, idrætten er i høj grad blevet

taget til sig af befolkningen som en frivillig og selvvalgt aktivitet, der har bi-

draget til mange forskellige slags »gode liV«. Det er indholdet af disse mange

kampe i idrætten, de forskellige gruppers brug af idrætten og idrætsvanernes

betydning for bevægelserne og i de enkelte menneskers liv, der skal skrives

historie om. Idrætten bør ligesom arbejderkulturen/bevægelsenogså have et

museum, der tilgodeser både idrætsbevægelsensmangfoldighed, de forskel-

lige gruppers brug af idrættens miljøer og de meget centrale fysiske bevægel-
ser og færdighederaf forskellig art, som idrætten rummer. Et sådan museum

er forhåbentlig på vej!
I foråret 1994 udkom et forstudie og en præsentationsbrochure med et for-

slag til »Danmarks Nationale Idrætsmuseum« (DNI). Ideen til museet stam-

mer tilbage fra 1992, hvor en gruppe, med Sportschefen på TV 2 Morten Stig
Christensen som drivkraft, udarbejdede en vision om et nationalt idrætsmu-

seum. I 1993 blev der nedsat en egentlig arbejdsgruppe stadig med Morten

Stig Christensen som formand og med repræsentanter fra idrættens fire

hovedorganisationer. Arbejdsgruppen ansatte skribenten af disse sider som

projektleder med blandt andet følgende arbejdsopgaver: at opstille et viden-
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Den 5. februar 1932 stillede AIKs, Arbejdernes Idrætsklubs, herrehåndboldhold op til fotografe-
ring. TrænerenVilhelm Peter Christensen ses til højre.Han varudlært bogbinder, var blevet værk-

fører i 1929 og var selv aktiv sportsmand. Foto Arbejdermuseet.

skabligt og museologisk funderet idégrundlag for idrætsmuseets fremtidige
opbygning og virke, samt udarbejde en præsentationsplan der skitserede,
hvordan idrætsmuseets udstillings- og formidlingsformer kunne opbygges.
Idrætsmuseets formål skal være at indsamle og bevare idrætsbevægelsens

genstande fra hele landet, at undersøge, forske i og indsamle viden om idræts-

kulturen samt at formidle kendskab til idrætskulturen ved hjælp af genstande
og viden. Idrætsmuseets koncept er unikt ved, at det samtidig skal være et

kultur- og sciencecenter, hvor udgangspunktet er kulturvidenskabeligt med

tværfaglige synsvinkler, og hvor prøv-det-selvaktiviteter er i fokus.

Idrætsmuseets opgaver bliver som nævnt at fortælle om og fortolke især

den moderne idrætsbevægelseskulturhistorie. Idrætten ses som en kulturel

og social bevægelse,hvor det centrale er at vise, hvordan forskellige grupper

af befolkningen bruger og i historiens løb har brugt idrætten på forskellig vis i

deres hverdag og i deres livshistorie. Idrætten er brugt som middel for forskel-

lige befolkningsgrupper i deres kampe for anerkendelse af egne ideer og

praksis. Idrætten har været en god arena for forskellige grupper til at kommu-

nikere og kæmpe for deres opfattelse af det gode samfund. Idrætten har fyldt
kvalitativt meget både i Danmarkshistorien og i de enkelte borgeres historie

og rent kvantitativt fylder den også godt op. Idrætsbevægelsen idag rummer
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ca. 14.000 foreninger med ca. 25% af den voksne danske befolkning som med-

lemmer og ca. 60-70% af alle børn og unge. Derudover dyrker ca. 20% af den

voksne befolkning idræt uden for foreningerne. I betragtning af dette skulle

man tro, at idrætten også fylder meget på de kulturhistoriske museer generelt,
men det gør den ikke, faktisk er idrætten meget dårligtrepræsenteret. Derfor
er det simpelthen på tide, at få oprettet Danmarks Nationale Idrætsmuseum

snarest muligt.
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ANMELDELSER

Jørgen Assens, Anette Eklund Hansen, Bjarne Bo Jensen og Margaret Nielsen: De

slukkede vores tørst -

og gjorde livet lidt rødere. Bryggeriarbejderne og deres forbund

1898-1990. Bryggeriarbejdernes Forbund, DBBMF 1898-1990, Restaurations- og

Bryggeriarbejdernes Forbund, København 1993, 203 s., kr. 98.-, ISBN 87-982892-7-6

Poul Thomsen: Genfødt i kamp 1919 - 1994. Murersvendenes Fagforening af 1919

for København og Omegn, København u.å., 200 5., sælges ikke (Murersvendenes fag-
forening, Lygten 18, 2400 København NV, 31 83 12 33)
Endnu et jubilæumsskrift, bryggeriarbejdernes, er nu føjet til den lange række, der er

udgivet i de senere år. Skønt rigtig rund 100-årsdagnåede forbundet aldrig. Inden

man nåede dertil, var antallet af bryggeriarbejdere reduceret så meget som følge af

kraftige rationaliseringer, at forbundet var nødt til at gå ind i et nyt fælles forbund,
Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet fra 1990. Så på den måde har bogen
også karakter af et gravskrift over et selvstændigt forbund.

Festskriftet om bryggeriarbejderne er et ambitiøst værk, der integrerer almindelig
fagforeningshistorie, bryggeproces og andre funktioner på et bryggeri, arbejds- og
lønforhold generelt og bryggeriarbejderes privatliv.

Der gives god information værket igennem, og efter endt læsning er der snart ikke

det, man ikke ved om øllets skæbne fra gæringsprocessen til det bliver slæbt ind i bu-

tikken. Og undervejs gives der ogsågod besked om, hvordan de fysiske arbejdsforhold
har været. Udviklingen har undervejs tit ført til forværringer af arbejdsmiljøet,og det

gøres der også grundigt og udmærket rede for.

Kampen mellem bryggerierne og bryggeriarbejderne blev for alvor skæv fra om-

kring 1970. På det tidspunkt toppede arbejderlønningerne,så de lå over gennemsnit-
tet for faglærte, skønt bryggeriarbejdere jo altid har været ufaglærte.Med opførelsen
af De forenede Bryggeriers Fredericiaafdeling blev der sat nye normer for produkti-
viteten, og det var startsignalet til omfattende rationaliseringer, der betød afskedigel-
ser af tusinder af bryggeriarbejdere. Forbundets Københavnsafdeling slog sig i tøjret
og prøvede at redde så mange arbejdspladser som muligt, men det var ulige kræfter,
man var op imod. Samtidig var man med Holger Foss meget aktiv i l970brnes

formandsinitiativ, der satte den socialdemokratiske del af fagbevægelsengrå hår i ho-
vedet.

Bryggeriarbejderne var delt i en stor københavnsk afdeling og en del mindre pro-
Vinsafdelinger. Det medførte store holdningsmæssige uoverenstemmelser. Køben-

havnsafdelingen har forfatternes ñilde sympati, og dens kamp beskrives lige lovlig
ukritisk, for ser man på slutresultatet, kan det vel diskuteres, om der var ret meget at

stille op mod udviklingen. Som det hedder i forordet, har forbundet ført »en konse-

kvent, militant fagforeningslinie«. J 0, men hvad nytte har det været til, når arbejdsgi-
verne alligevel har vundet stort set over hele linien. Det værdifulde, man dog har fået

igennem, er at arbejdsmiljø og uddannelse er forbedret for de medlemmer, der er til-

bage.
Arbejds- og leveforhold er integreret i bogen, og det virker ganske udmærket. Dog

er det en svaghed, at det indre liv bryggeriarbejderne imellem ikke får nogen særlig
fyldig omtale. Når nu det er bryggerier, det drejer sig om, var det på sin plads at omtale

alkoholens betydning. Mange arbejdere har i tidens løb drukket vel rigeligt, for at sige
det mildt. Desuden var der mange interessante ritualer. Stærkt øl var det forbudt at
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drikke, og derfor var det naturligvis udbredt, bl.a. som bestikkelsesmiddel for at få

udført bestemte typer arbejde. Det kan godt ærgre, at disse mere bløde sider af ar-

bejdsforholdene ikke er med.

Fremstillingen er redelig, men sine steder også noget omstændelig. I teksten er der

grafisk forsøgt at adskille den fortløbende tekst fra korte, emnemæssigebeskrivelser.
I begyndelsen synes man, det fungerer udmærket, men efterhånden giver det et broget
og noget uoverskueligt indtryk.
Når det er sagt, er der grund til at fremhæve, at det er en bog, bryggeriarbejderne og

andre udmærket kan være kan tjent med. Det skal også nævnes, at billedsiden er ud-

mærket.

Murersvendenes Fagforening for København har overdraget Poul Thomsen at skri-
ve historien om de sidste 75 år. Naturligvis har murersvendene oprindeligt organise-
ret sig tidligere, men efter en konkurs som følgeaf krañig faglig aktivitet med følgende
bod blev fagforeningen gendannet i 1919,og her begynder festskriftet. Det hindrer dog
naturligvis ikke, at den forudgåendehistorie fra 1873/ 1880 er med.

Dernæst følges udviklingen på den faglige front op til nutiden, hvor der afsluttes

med kapitler om lærlinge,de gamle i Murersvendenes Stiftelse, tillidsfolk på bygge-
pladserne, arbejdsløshedskassen og solidaritetsarbejde.

Som bryggeriarbejderne har også murerne mistet deres forbundsmæssige frihed.

Byggepladsernes oprindelige konger, repræsenteret ved Murerforbundet, er nu opta-
get i de ufaglærtes forbund SID

Poul Thomsens bog om murerne tager, som andre værker fra hans hånd, afsæt i

fagforeningens arbejde. Her er der ikke særlig meget om arbejdsforhold, og da slet

ikke noget om medlemmernes privatliv. Det er skrevet i den gode gamle tradition,
men inden for den ramme er det udmærket og velskrevet. Der er ingen tvivl om de

københavnske murersvendes -

og forfatterens - politiske tilhørsforhold Sprogblom-
sterne er fra før Berlinmurens fald: »en vis herr Schlüter & Co.«, arbejdsgiverne
»rotter sig sammen«, »regeringsmisfoster«om SV-regeringen osv

Der er altså ingen tvivl om, hvor festskriftet om murersvendene befinder sig hold-

ningsmæssigt:det er med rene ord fagforeningens synspunkter.
Skønt mindre udtalt gælder det også for skriftet om bryggeriarbejderne. Selv om

opgaven her er overladt til faghistorikere, fremstår det også ganske tydeligt på mange
områder som forbundets talerør. Som det nævnes af Knud Knudsen (Fagfore-
ningshistorie og jubilæumsskrifter. Historieskrivningen om fag og fagforeninger,
Arbejderhistorie 41, oktober 1993), ses synspunkter om bl.a. arbejdsforholdene kun

fra den ene parts side i festskriñer. Man kan vel heller ikke fortænke fagforeningerne
i at ønske deres synspunkter fremmet, når de betaler gildet. Skønt der altså er gjort et

forsøg på at beskrive bryggeriarbejdernes arbejds-og leveforhold, har vi stadig den

endelige beskrivelse tilgode.
Carl Erik Andresen

AudersW. Berthelsen: Skibhusbogen, Forlaget 87-88475, Odense 1993, 120 5., kr. 98.-,
ISBN 87-88475-085

Skibhusbogen, som er udgiveti anledning af Skibhusvejforeningens 50-års jubilæum,
beskriver en bydel i Odense, som adskiller sig fra den øvrige del af Odense. En bydel
som fysisk var afgrænset af jernbanen, Odense Havn og Kanalen mod vest- mod øst

af Kochsgade. Områdets pulsåre var Skibhusvej. Beboerne bestod næsten udeluk-

kende af arbejdere. Og stedets konge hed AP. Møller. Han ejede den dominerende

arbejdsplads, Odense Stålskibsværft. Sognet hed oprindelig Sct. Hans Landsogn.
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Onde tunger kaldte området »sutskokvarteret« efter beboernes fodbeklædning,eller

Skarntyde Landsogn. Ukrudtsplanten skarntyden er en både giftig og ildelugtende
plante, som i sin tid bredte sig med samme hast som nybyggerne i Skibhusområdet.

Bogen starter med kort at fortælle, at landsbyen Skibhusene opstod i 1600-ta11et

som Odenses havneby. Man får områdets historie fra starten til i dag, med en vis op-

deling af områdets geografi.
Området var meget naturligt et »rødt« arbejderkvarter, men også med sin form for

klassedeling. I karreerne boede de ufaglærte,arbejdsmændene, mens de faglærte blev

husejere. Områdets beskatningsgrundlag var ikke stort. Der var hverken renovations-

væsen eller vandværk.Vand til husene var nok det største problem: de fleste beboere

måtte hente vand ved fælleshaner. Allerede i 1905 søgte sognet om indlemmelse i

Odense købstad. Men byens konservative flertal sagde nej. Det frygtede at miste by-
rådsflertallet, hvis det skete. I 27 år kæmpede man for indlemmelsen. Flere lokale

folkeafstemninger gav stort flertal for indlemmelse, og Folketinget bakkede op bag
kravet. Først efter valgeti 1929 gik sammenlægningsarbejdeti gang, hvortil indenrigs-
minister Bertel Dahlgård ydede hjælp.Ved den endelige afstemning sagde 82% ja til

sammenlægningen. Odense sagde stadig nej, men Indenrigsministeriet bestemte at

sammenlægningen skulle ske fra den 1. april 1932. På det tidspunkt havde sognet
11.426 indbyggere. Det svarede til, at Odense fik indlemmet en by på størrelse med

Middelfart eller Assens. Indbyggertallet i Skibhusene voksede i tiden op til 1940 med

50%. Med stemmerne fra Skibhusområdet fik Odense fra 1937 en socialdemokratisk

borgmester, og det har byen haft siden. En af disse kom fra selve kvarteret, nemlig
Holger Larsen, som først var folketingsmedlem og fra 1958 til 1973 borgmester i

Odense. Inden sin politiske karriere var han nitter på Stålskibsværftet fra 1928 til 1940.

Området havde en solid blanding af små og store virksomheder. De helt store var

Thomas B. Thrige Elektrofabrikker startet 1894, og Odense Stålskibsværft startet i

1918 og siden flyttet til Lindø.Værftet havde sine egne boliger, og som forfatteren be-

mærker, »Var der optræk til social uro på værftet, sad Møller med sin sidste trumf.

Han kunne smide arbejderne ud af deres lejligheder -

og han gjorde det«.

Bogen giver en udmærket beskrivelse af arbejdsforholdene på værftet. Arbejderne
på denne arbejdsplads var meget røde - »nærmest et kommunistisk forbund i sig
selv«, citeres fra en arbejdererindring. Derfor var det også meget naturligt, at mod-

standen mod de nazistiske besættelsestropper var voldsommere her end så mange
andre steder. »Røde barrikade« blev området kaldt under krigen.

At Skibhusbogen er skrevet af en lokalkendt, journalisten Anders W Berthelsen,
skinner igennem hele bogen. Om sin baggrund skriver han, »Forældrene til denne

bogs forfatter solgte indtil 1962 stenkulsnafta og tredobbelt salmiakspiritus fra et bag-
gårdstapperi i sidegaden Engelstoñsgade. Der ligger nu midterrabatten på Thomas

B. Thriges gade...«(s.57).Til orientering for ikke stedkendte, skal det nævnes, at det

er den firespors motorgade, byrådet anlagde ved bl.a. at rive en stor del af HC. An-

dersenskvarteret og hele det inderste af Skibhuskvarteret, Nørrebro, ned.

Bogen er helt igennem vellykket: godt sprog, let læst og med et solidt indhold. Der

er ikke for meget »journalistik« eller for lidt historisk stof med. En god vægtning af

begge sider. Bogen er gennemsyret af forfatterens egen kærlighed til området og stof

fet, han beskriver. Den har alle områdets facetter med. Det eneste, der mangler, er en

beskrivelse af områdets poltiske liv og sognerådets sammensætning. Berthelsen skri-

ver, at vælgerne i området var med til at sikre systemskiftet i 1937. Det, mener jeg, ville

have været interessant at få lidt mere at vide om. Også fordi bogen beskriver »Røde

Barrikade« uden at analysere forudsætningen for de »rødes« opståen. Den nærme-

ste forklaring, bogen giver, er de kraftige politiske aktiviteter på Stålskibsvæftet.
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Men denne gruppe arbejdere var vel ikke alene om at tegne områdets politiske ak-

tivitet? -

Enten man er tilflytter til Skibhusområdet eller har lyst til at læse en velskreven

lokalhistorisk bog, er Skibhusbogen bogen, man bør læse.

John Juhler Hansen

Brandt-arbejdernes Historiske Forening: Brandts Klædefabrik - erindringer fra ar-

bejdslivet på en fabrik i hjertet af Odense, Forlaget Brandts Klædefabrik, Odense

1993, 280 s., kr. 198.-, ISBN 87-7766-022-6

En ganske omfattende litteratur tager sig af industriens historie i Danmark. Det gæl-
der større, generelle fremstillinger og lokalhistoriske samt enkelte virksomheders hi-
storie. To nyere træk gør sig gældende inden for området: industriarbejdernes historie

og industrihistoriske film hvoraf der foreligger hen imod en snes. For førstnævntes

vedkommende er det iøjnefaldende at industrihistoriske festskrifter, nu ikke blot er

ledelsens beretning men også arbejdernes. Bogen om Brandts Klædefabrik kan af

bibliotekerne betragtes som en uddybning af Hans Chr. Johansen, Per Boje og An-

ders Monrad Mølleis bog Fabrik og bolig. Det industrielle miljø i Odense 1840-1940

(1983). Ikke så akademisk, videnskabelig i sin form som Johansen med kollegers men

lige så gennemarbejdet og dokumenteret.

Fra 1869 og godt 100 år frem var Brandts Klædefabrik en arbejdsplads for generati-
oner af Odenseanere. Den blå denim der fremstilles på bomuldsfabrikker og ikke på
klædefabrikker, lønomkostningerne, høje i sig selv og hæmmende i den internationa-
le konkurrence, konkurrencen fra den statsejede, militære klædefabrik i Usserød, den

statsstøtte udenlandske klædefabrikker modtog i deres hjemlande - disse ting fik af

ledelsen skylden for lukningen i 1977.Vi andre noterer os, at den måske væsentligste
faktor endnu engang ikke nævnes: udygtig ledelse, undtagen af en repræsentant for

arbejderne: »Moden har ændret sig uden at Brandts Klædefabrik opdagede det« (s.
259). Idag er fabrikken som bekendt et kulturcenter med museer, spisesteder og for-

retninger, igen et stort aktiv for Odense og tilmed »Årets museum i Europa« i 1988.

Brandt-arbejdernes Historiske Forening består af tidligere medarbejdere, alle uden

historisk uddannelse. De har kollektivt ñmdet deres egen og tidligere slægtledshisto-

rie frem, fra fabrikkens start, så godt som, og alle har taget del i skrive- og redigerings-
arbejdet. Protokoller fra virksomhedens bestyrelsesmøder, fagforeningsprotokoller,
aviser, referater fra samarbejdsudvalget, alter endevendt og tit får disse kilder lov til

selv at komme til orde. Nedskrevne erindringer fra arbejderside og båndoptagne in-

terviews er også benyttet. Den sidstnævnte kilde er helt fascinerende, også sprogligt.
Det er slående så præcist »almindeligemennesker« taler når de taler om deres arbej-
de. Billederne er bare fremragende, ikke som fotokunst betragtet men fordi de supple-
rer teksten så godt og fordi de virker selvstændigt som historie fortalt i billeder.

Man ved det jo godt, men det er alligevel fængslende endnu engang at høre om

»Den gamle Fabrik«. Også disse industrigrundlæggerevar nogle hårde halse, jernflit-
tige og nøjsomme selv, næsten umulige at have med at gøre i lønspørgsmål, om dagli-
ge arbejdsforhold og om fagforeninger, da de dukkede frem. Men uden stædigheden
og påpasseligheden havde de heller ikke kunnet skabe det de gjorde.

Patriarkalske var de sandt for dyden, men heri lå også omsorg. I Brandts Klædefa-

briks tilfælde betød det fra omkring århundredeskiftet arbejderlegater til pensione-
ring, hjælpefond,begravelseskasse; senere kom lånekasse, alderdomshjem, gratis læ-
gehjælp og medicin til. I 1897 forlod de faglærte Brandt-arbejdere fagforeningen. De

havde det godt nok uden den -

og ville vel også nødigt stå yderligere velfærdsforan-
staltninger i vejen. De vendte først tilbage i 1918 efter ganske hårdt pres fra Dansk
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Textilarbejderforbund. Omsorgen fra arbejdsgiverside betød også, uanset midlerti-

dige konjunktursvingninger, fast arbejde for Brandt-familierne hvor generation af-'

løste generation og som gerne omfattede flere familiemedlemmer. Disse familier

var gennem alle årene rygraden i virksomheden.

De personlige beretninger om feks. arbejdstiden i 1890'erne, fra 6 morgen til 7 af

ten, om børnearbejde, må naturligvis gøre indtryk på enhver.

Det har derimod knebet lidt med opmærksomheden når vi op i tiden må høre om

de mange fritidsaktiviteter feks; det er lidt træls og kun af interesse for de tidligere
Brandt-folk. Jeg har iøvrigt undret mig over at krig og besættelse i 1940-45 spiller så

lille en rolle i bogen? Det må dog have kunnet mærkes hos arbejderne langt mere,

også bortset fra indvirkningen på de daglige arbejdsforhold. Skildringerne af den

manglende arbejderbeskyttelse gjorde dog størst indtryk på mig. Uhyrligt. Også de

sanitære forhold var, overraskende langt op i vor tid, temmelig rystende, også årtier
efter den fagforeningsmæssigetilslutning. Godt at disse vilkår og arbejdsforholdene i

det hele taget ikke er sådan mere, tænker man. Indtil tanken om den dødbringende
kemis ofre maner til eftertanke.

Det er en smuk bog, men hvor er det dog irriterende og utroligt, at man fortsat skal

finde sig i teknologiens vilkårlige ord-adskillelser. For autenticitetens skyld er den

gamle retskrivning bevaret i citater hvad der kan betyde urimelige læsehindringer
som »vilka-arlig« og »ha-ard«; tåbeligheder som »aldersg-rænse« kan man også
snuble over. De mange, mange udråbstegn gik mig også efterhånden lidt på nerverne.

Men ellers - rent ud en meget interessant bog.
Leif Thorsen

Michael E. Brown, Randy Martin, Fi'ank Rosengarten og George Snedeker (udg.):
New Studies in the Politics and Culture of U.S. Communism, Monthly Review Press,
NewYork 1993, 330 s., USS 18.- (pb), 38.- (hb), ISBN 0-85345-852-9

Historien om den amerikanske arbejderbevægelse og det amerikanske venstre er en

historie, som undrer og forbløñ'er mange europæere. Hvorfor afviger denne historie

så afgørende fra det europæiske mønster? Historien om den amerikanske kommu-

nisme er en del af denne forbløffelse. Den amerikanske kommunisme er gået over i

historien som lidt af en vits.

Det hænger nok dels sammen med den skæbne, CPUSA led i halvtredserne, hvor

partiet blev inñltreret af FBI i en grad, som førte til partiets lammelse. Men det hæn-

ger også sammen med den særlige amerikanske antikommunisme, som har præget de

bøger, der hidtil er skrevet om den amerikanske kommunisme.

En gruppe amerikanske historikere, litterater og sociologer har sat sig for med en

ny antologi af undersøgelser at bryde med denne opfattelse. De kalder sig ,New Histo-

rians' for at markere afstanden til feks. Theodore Draper, Daniel Bell og Harvey
Klehr. De ,gamlehistorikere, havde fordømmelsensom deres vigtigste pejlemærke.

De nye historikere sætter deres begyndelse ved Maurice Issermans Which Side Wêre

Ybu On? fra 1982. Det fælles ved disse nye essays og en række af monograñer fra de

sidste 12-14 år er, at historien om den amerikanske kommunisme nu beskrives fra ven-

stre. Det er folk fra det nye venstre, som nu vender blikket mod traditionen før 1968.

For mig at se kommer der meget nyt interessant stof frem i disse nye undersøgelser.
De peger på, at det amerikanske kommunistparti i perioden fra ca. 1936 til ca. 1945

havde en betydelig større indflydelse, end vi hidtil har regnet med. Det ser ud til, at

det afgørende er, at CPUSA tog kampen for de sortes politiske og kulturelle rettighe-
der på sig. Gerald Horne peger i sin artikel på udviklingen frem til det tidspunkt, da
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den sorte advokat og kommunist Ben Davis i 1943 blev indvalgt i NewYork City Coun-

cil. Han peger på, at denne kampagne viste det politiske establishment, at der var et

politisk potentiale i kampen for de sortes rettigheder, som alle andre politiske grup-

per havde overset eller undervurderet.

Alliancen med den sorte venstrefløjbetød bla. også en støtte fra kendte sorte

kunstnere som Ledbetter, Teddy Wilson, Billie Holiday, Duke Ellington, Charlie Par-

ker og mange andre. Og denne åbning mod det sorte venstre gjorde også en åbning
mod den amerikanske radikalisme indenfor kulturen mulig. Mark Naison viser, hvor-

dan kommunisterne i slutningen af l930brne nærmede sig de liberale. Marvin Gettle-

man og AnnetteT. Rubinstein beskæftiger sig med CPUSAs indflydelse i kulturen og
Alan Wald tegner et overbevisende billede af kommunismens indflydelse i litteratu-
ren. Den succesrige alliance med disse grupper var formentlig baggrunden for, at

McCarthyismen blev opfundet. Stephen Leberstein viser, hvordan det hele startede
med Rapp Coudert komiteen i 1940-42, som udrensede radikale og kommunister fra

New Yorks højere uddannelser. Det var her, man fandt frem til den særlige kombina-
tion af presse og jura, der sidenhen også blev til drivkraften i Joe McCarthys udrens-

ninger. Ellen Schrecker viser, hvordan dét gav dødsstødet til den amerikanske

kommunisme.

Roger Keeran er den eneste, der mere dybtgåendegår ind på partiets indflydelse i

arbejderbevægelsen.Han har i 1980 udfoldet dette i en bog om automobilarbejderne.
Han mener at kunne påvise,at kommunisterne havde en langt større indflydelse i fag-
foreningerne og CIO end hidtil antaget. Han mener faktisk at kunne konkludere, at

under 2. verdenskrig toppede CPUSAs indflydelse. På dette tidspunkt udgjorde med-

lemmerne i de kommunistisk kontrollerede fagforeninger 25% af CIOs medlemmer,
mens de fagforeninger, hvor kommunisterne havde stor indflydelse, tegnede sig for

yderligere 25%. Keeran ser den kolde krig som ikke mindst rettet mod kommunister-

nes indflydelse i fagbevægelsen.Han anfører feks., at i 1954 havde 59 fagforeninger
forbud mod kommunister i ledelsen og 40 mod kommunister som medlemmer.

Rosalyn Baxandall rejser et spørgsmål, som sjældentrejses: Kvinderne 0g CPUSA?

Hun konkluderer ikke overraskende, at det var et mandligt domineret parti, hvor

kvinderne imidlertid spillede en stor rolle for opretholdelsen af de vigtige netværk. I

forbifarten kommer hun til at berøre et interessant problem, som desværre ikke ana-

lyseres dybere i bogen. Hun anfører, at i 1920'erne udgjorde den finske minoritet den

største i partiet, og netop de finsk-talende kvinder ser ud til at have spillet en vigtig
rolle. De havde sågar deres eget blad.

Men dette spørgsmål om hvilke indvandrergmpper, der spillede en rolle i partiet,
tages ikke samlet op. Det ser ud til, at jøderne ikke overraskende spillede en vigtig
rolle. I 1930,eme udgav CPUSA således det jiddisch-sprogede dagblad Freiheit. Det

kunne være interessant med en mere grundlæggende undersøgelse af minoriteternes

rolle i partiet.
'

På mange måder er det en inspirerende antologi fra de ,nye historikerei Men den

lider under ét afgørende problem, som gør én usikker under læsningen, usikker på
skribenternes dømmekraft. Det er, hvilken politisk position der tales fra. Michael E.

Brown, som 1' sin indledning begrunder hele antologien, laver et frontalopgørmed
'den gamle antikommunisme* under Theodore Drapers ledelse. Draper - selv en fra-

falden kommunist- ses i sine bøger som én, der reducerer amerikansk kommunisme
til et sovjetisk udenrigspolitisk instrument. Brown og flere andre skribenter med ham

stiller heroverfor det synspunkt, at CPUSAvar andet og mere end sovjetisk import og
diktat.

Draper anmeldte selv antologien i New York Review of Books (13.jan. 1994) og påpe-
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gede meget rigtigt, at det i praksis betyder, at flere af forfatterne ender med en de facto

apologi for CPUSA. Han har meget let spil, fordi forfatterne ikke blot synes at ville

frikende kommunistpartiet i deres ,anti-antikommunisme', men fordi de synes på en

mærkeligemåde politisk hjemløse i dagens USA. Heks. kan Michael E. Brown skrive,
at højrebølgen i USA efter 1980 introducerede »a durable fascist element at the center

of the United States polity«.Uanset Reagan-periodens højre-orgier forekommer det

at være en næsten klassisk ,ultra-venstre, bedømmelse.

Det ser ud som om, hverken antologiens skribenter eller Theodore Draper selv er

sig bevidst, at der eksisterer forskellige former for anti-kommunisme. Kommuni-

sterne har iøvrigt også yndet at betragte dem alle som ét og finansieret af CIA. Men

der er forskel på, om kritikken af kommunismen og Sovjet er antikommunistisk for at

ramme arbejderbevægelsenog venstrefløjengenerelt, eller om den som den socialisti-

ske antikommunisme retter sig imod det forhold, at kommunisterne støttede et land,
som ikke var socialistisk og systematisk løj om sine egne forhold, byggede på terror,

arbejdslejre osv. Det er som om, der i USA ikke har været plads til denne venstreposi-
tion i kritikken af kommunismen og Sovjet. Kun AlanWald (og til dels John Gerassi)
synes i bogen at repræsentere den.

Antologien dokumenterer imidlertid klart, at den amerikanske kommunisme

trænger til udforskning. Der er langt mere at hente, end den hidtidige historieskriv-

ning har ladet ane.

Morten Thing

'Ib See the Dawn. Baku, 1920 - First Congress of the People of the East. Ed. John

Riddell, Pathfinder Press, NewYork 1993, 344 s., US $ 12.95, ISBN 0-87348-769-9

Dette femte bind i en serie om den kommunistiske internationale i Lenins tid omfat-

ter en række dokumenter fra forberedelsen og gennemførelsen i Baku 1.-7. september
1920 af den første kongres for de folkeslag, der var undertrykt af imperialismen. Sam-

men med arbejderledere fra Sovjet-Rusland, Vesteuropa og USA mødtes re-

præsentanter for en snes østlige nationer for at diskutere og formulere et program
for en antiimperialistisk politik.

I indledningen trækkes der linier direkte fra kongressens politiske principper til en

række befrielsesbevægelseri Den tredje Verden og disses programmer (Nicaragua,
Grenada, Burkhina Faso, ANC og ikke mindst Cuba). Der var ca. 2050 delegerede
hvoraf under halvdelen erklærede sig som kommunister, en fjerdedel som sympatisø-
rer og en fjerdedel som partiløse. Alt imens kongressen blev erklæret som anden halv-

del af Kominterns netop stedfundne 2. kongres, var det vel typisk for tiden, at

kongresformanden Zinovjev fra Baku rapporterede, at de ikke-kommunistiske mø-

der under kongressen trak betydeligt flere delegerede end de kommunistiske. Han

vurderede, at de partiløse i stort tal viste sig at være radikale borgerlige politikere
(bla. tyrkerne Enver Pasha 0g Mustafa Kemal Pasha (Atatürk)).

Kongressens deltagere kom hovedsageligt fra centralasiatiske områder, der græn-
sede til det gamle tsarrige og som var blevet påvirket af sovjet-revolutionen. Især de

kaukasiske og transkaukasiske folkeslag var stærkt repræsenterede og først og frem-

mest azerierne fra sovjet-Azerbajdjan og Iran, samt persere og armeniere. Et stort

antal delegerede var mohammedanere, og det kommer også til udtryk i kongresmani-
festet. Det udtrykker nok det, de fleste delegerede kunne blive enige om, nemlig at

gøre sig fri af den britiske kolonialisme, og opfordrer til »helligkrig mod den europæ-
iske kapitalismes 0g imperialismes sidste fæstning«.

Protokollen fra Baku-kongressen er sidst blevet oversat til engelsk i 1977 af Brian
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Pearce, og hans oversættelse ligger til grund for denne reviderede udgave af protokol-
len.

Ud over kongresakterne indeholder dette bind otte dokumenter som bilag, hvoraf

kun en del tidligere har været udgivet i forskellige tidsskrifter. Nogle af dokumenterne

er blevet fundet frem takket være samarbejdet med Azerbajdjans Statsarkiv, hvor

Sohnaz Rustanova Tohidi og arkivets direktør Bakhtiar Rafijev har lavet en omfat-

tende samling af dokumenter vedrørende kongressen. Af ikke tidligere udgivne tek-

ster kan nævnes de tre dokumenter fra jødiske repræsentationer på kongressen. Det

er erklæringer vedrørende zionisme-diskussionen i arbejderbevægelsen:nogle af re-

præsentationerne mente, at kommunister skulle kæmpe for et kommunistisk arabisk-

jødisk Palæstina og dermed støtte tilvandringen af jøder til Palæstina, mens andre

understregede zionismens borgerlig-nationalistiske tendens, hvorfor parolen »hæn-
derne væk fra Palæstina« - Kominterns parole - ansås for den korrekte.

Desuden er der tre dokumenter, der for nylig er blevet gravet frem af de sovjet-rus-
siske arkiver: et resolutionsforslag fremlagt på kongressen i Baku, der udførligt og
konkret kritiserer den voldelige og politisk primitive fremfærd, som den Røde Hær,

Tjekaens og sovjet-styrets udsendte fra Moskva havde ansvaret for. Kritikken blev

rejst af repræsentanter fra områder, der tidligere udgjorde tsar-rigets kolonier. En de-

legation fra kongressen blev sendt til Moskva for at overbringe kritikken, hvilket førte

til et møde om dette spørgsmåli det russiske kommunistpartis politbureau. Mødere-
feratet er med i dette bind lige som Apellen til den Røde Hærs soldater, som kæmper i
Østen. Tesen om forholdet mellem den storrussiske chauvinisme og de små nationa-

lismer bliver formuleret af Lenin i denne forbindelse. Disse tre dokumenter, der illu-

strerer den politiske vej og bearbejdning af et bestemt problem i en tidsmæssigt gan-
ske snæver ramme, viser tydeligt hvilke enorme modsætninger, der opstod mellem

sovjetstyret og de tidligere koloniers befolkninger.
Bindet indeholder Stikordsregister, biografiske noter samt et interessant fotografisk

billedmateriale samt to kort over Centralasien og Kaukasus i 1920.

Ole Jorn

Jari Ehrnroot: Sanan vallassa, vihan voimalla. Sosialistiset vallankumousopit ja nii-

den vaikutus Suomen työväenliikkeessä 1905-1914. Suomen Historiallinen Seura/

Finska Historiska Samfundet, Helsinki 1992, 590 s., ISBN 951-8915-64-4 (I ordets

magt, ved hadets kraft. Socialistiske revolutionære lærdomme og deres indflydelse på
arbejderbevægelseni Finland 1905-1914) med engelsksproget resumé.
Finlands arbejderbevægelseindtager på flere måder en bemærkelsesværdigstilling i

socialismens historie. Før 1914 var Finlands Socialdemokratiske Parti det relativt

største og
- man kunne næsten sige også absolut - stærkeste parti i II Internationale.

Det var det eneste europæiske socialdemokrati der lavede en egentlig arbejderrevolu-
tion, og Det Røde Finland januar-april 1918 var et tidligt bud på en socialistisk stat.

Hvilken karakter havde forestillingerne inden for F SDPs rækker om den kommen-

de socialistiske revolution, og hvordan påvirkededet agitationen i årene forud for

1918? Disse i virkeligheden helt centrale spørgsmål er det vi nu ser undersøgt af Jari

Ehrnroot. Af praktiske og andre gode grunde har han begrænset perioden til tiåret

1905-1914, altså tiden fra generalstrejken i 1905 og det demokratiske gennembrud i

forbindelse med den lille revolution i Rusland og frem til udbruddet af første verdens-

krig. Det naturlige spørgsmålenhver har måttet stille sig, i 1918 og lige siden, har væ-

ret: havde FSDP i den grad opviglet de fredelige finlandske arbejdere, så de myrdede
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og brændte og skabte de tragiske forhold for sig selv? De borgerlige kommentatorer i

den hvide historieskrivning har aldrig været i tvivl: det var partiets fejl.
Ehrnroot kommer, ikke uventet, til den modsatte konklusion. Partiet ophidsede

ikke til en voldelig revolution; det gjorde hvad det kunne for at holde anarkistiske

voldsromantikere udenfor, det oversatte aldrig Lenins eller Sorels skrifter eller disku-

terede dem på grundlag af teksterne selv. FSDP holdt sig strengt og snævert til den

kautskyanske fortolkning af marxismen, også når det gjaldt forestillingerne om over-

gangen til det socialistiske samfund.

Men over for hvad Ehrnroot kalder det arkaz'ske klassehad kunne partiets ledelse

ikke stille noget op. Det var dette der både fremkaldte revolutionen og førte til dens

nederlag. Det er ikke uden interesse at to af partiets skarpeste analytikere i sommeren

1918 kom til det samme resultat, at det var landarbejdernes hævntørst der gjorde ud-

slaget. De to var Edvard Gylling og Karl Harald Wiik. I 1920erne og begyndelsen af

1930”erne stod Gylling i spidsen for Den karelske Arbejderkommune (senere Finsk-

Karelske SSR) og faldt så som offer for Stalins terror. Wiik var i mellemkrigstiden
Socialdemokratiets ledende teoretiker, kom i opposition til partiet under krigene og
blev den første formand for Demokratiska Förbundet för Finlands Folk i 1944.

Meget fortjenstñildt gør Ehrnroot imidlertid også op med det senere efterrevolutio-

nære socialdemokratis billede af revisionismens indflydelse. Revisionisme i Bern-

steins forstand spillede så godt som ingen rolle, den ledende skikkelse,YrjöMäkelin,
var så god en kautskyaner som sine modstandere. Partiet var i alt væsentligt en enhed.

Det har ingen sagt tydeligere end Karl Harald Wiik allerede i den umiddelbare ef-

terkritik i sommeren 1918. Det refererer Ehrnroot dog aldrig til. Man forstår det er af

metodiske årsager.
Derimod påviser han skarpsindigt overensstemmelsen mellem kirkefaderen Au-

gustins læreskrifter i kristen frelsesagitation og den socialistiske eskatologi. Derved

når han frem til at selv om det socialistiske evangelium i substans afveg stærkt fra det

gammellutherske, så oplevedes det af vælgerne kun som et skift i metode, ikke i ind-
hold eller mål. Socialdemokratiets væsentlige rolle i den nationale modstandskamp
mod tsarvældet synes han derimod helt at se bort fra, både når det gælder ordets

magt og hadets styrke.
Sanan vallassa, vihan voimalla yder ikke desto mindre et bidrag til forståelsen af

socialismediskussionen før første verdenskrig, bl.a. ved at tildele O.W. Kuusinen og
måske ikke mindst Edvard Gylling tydeligere ideologiske indsatser end man hidtil
har overvejet eller villet indrømme. Derved sætter bogen deres artikler i FSDPs
teoretiske tidsskrift »Sosialistinen Aikakauslehti« - som de'redigerede 1905-08 - i

perspektiv.
Søren Sørensen

BjörnHorgby: Egensinne och skötsamhet. Arbetarkulturen i Norrköping 1850-1940,
Carlssons Bokförlag, Stockholm 1993, 600 s., ca. kr. 250.- ISBN 91-7798-687-3

Dette omfangsrige værk af Björn Horgby er et bidrag i en diskussion af forskellige
typer af levevis blandt arbejdere, som svenske og tyske forskere har indledt. Der er

beskrevet to forskellige måder at leve/prioritere på, dels den nøjsomme, dels den trod-

sige (af nogle forskere kaldet den besværlige).
Horgby bygger videre på de to begreber. Han ser dem som to livsstile inden for

arbejderkulturen. Det, forfatteren især finder interessant, er relationen mellem de to

livsstile og forandringen af dette forhold

Arbejdernes forskellige livsstile bekræfter Horgby i sin fremstilling via en række
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empiriske eksempler. Han klassificeret de personer eller rettere de erhvervsgrupper,
der »hører til« henholdsvis den trodsige og den nøjsomme livsstil. Som overordnet

begreb for arbejderkulturen fremdrager Horgby »æren« - dog uden nærmere at rede-

gøre for den ære, der binder de to livsstile sammen.

Horgby opstiller de to livsstile som idealtyper og definerer dem som hinandens

modsætning. De to måder at prioritere på kan både ses som en strategi og som en

handlemåde i et enkelt tilfælde. Den trodsige livsstil beskrives som en måde at vise

»selvværd« på - både indadtil og udadtil.Ved ikke at være underlagt nogen og forsøge
at bestemme så meget selv. Ved at leve fra hånden til munden og lejlighedsvis forgylde
tilværelsen med luksus, samt at agere uforudseligt. Den nøjsomme livsstil forstås som

et udtryk for »værdighed«,hvor indordning, tilpasning, troværdighed,sparsommelig-
hed samt forudselighed er det væsentligsteved livsstilen.

Overordnet set adskilles de to livsstile ved deres forskellige planlægningsperspektiv,
hvor de trodsige har et kort sigte og de nøjsomme et langt.

Det bliver forklaret, hvordan livsstilene formidles videre, dvs. hvordan arbejderne
bliver socialiseret. Han pointerer, at livsstilen ikke bliver mekanisk overført mellem

generationerne, men benytter dog selv denne slutning i overvejende grad. At trodsige
forældre bevirker trodsige børn er problematisk ift. nedennævnte tese om flere nøj-
somme. Spørgsmålet er, om det i det hele taget er interessant at få afdækket, hvor

mange der ændrer livsstil, da Horgby betragter livsstilsbegreberne som idealtyper,
dvs. som en analysemåde,således at de ikke findes i »virkeligheden«.

Björn Horgby ønsker at forklare den kvantitative forandring af forholdet mellem de

to livsstile - uden at beskrive den som en lineær og evolutionær udvikling fra trodsig-
hed til nøjsomhed.Alligevel argumenterer han for, at nøjsomheden vinder mere frem

på bekostning af den trodsige livsstil. Det begrundes bl.a. med, at arbejdernes økono-
misk forbedrede forhold gør det mere rationelt at prioritere sparsommeligt. Samt at

den større kontrol over arbejdernes adfærd i arbejdstiden og den deraf følgende

disciplinering fører til færre arbejdere med en trodsig livsstil.

De ændringer i mentaliteten som styrer denne kulturelle forandring, ønsker Horg-

by ligeledes at undersøge. Han fremdrager således nogle »koder« for den udvikling
(som understøtter tendensen om flere nøjsomme), samlende kalder han den for

»rationaliseringsprocessen«.Det er udviklingen fra »magi« til »rationalisme«, fra

»patriarkalske« til »kapitalistiske relationer på arbejdsmarkedet« og fra det »luk-

kede broderskab« til den »åbne klasseorganisation«.Desuden knytter han den trod-

sige livstil til »traditionalisme« og den nøjsomme til »modernitet«.

Hvis vi går lidt bag om værket, så er det tydeligvis Weber's klasse- og livsstilsbegreb,
der præger Horgby,s teoretiske synsvinkel, selvom det på intet tidspunkt udtrykkes
eksplicit. Derimod gør Horgby meget ud af at gennemgå (dog lidt for refererende)

forskellige opfattelser af diverse begreber, men ofte vælger han ikke sit eget stand-

punkt mellem de divergerende holdninger. Sammenkoblingen af de begreber, Horg-

by bruger, mangler ligeledes. Især er det grelt i forholdet mellem »arbejderkultur«og

»livsstil«. Desuden redegørhan feks. på intet tidspunkt for forskellen på kultur, prak-
sis, habitus, verdensbillede og mentalitet; eller om de bruges synonymt.

'

Horgby er faktisk til tider så eklektisk, at det er svært at følgemed i hans projekt.
Ikke mindst fordi han ikke reflekterer over, om disse begreber og teoriretninger er i

modsætning til hinanden.

Desværre glemmer Horgby tit, at han har defineret begrebet livsstil som en ideal-

type, men bruger det istedet som en beskrivelse af »virkeligeprioriteringer« blandt

arbejdere.
Bogen er ligeledes inkonsistent på andre områder. F.eks. tager Horgby afstand fra
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tesen om arbejdernes borgerliggørelse, men falder gentagne gange i samme fald-

grube, bl.a. i forbindelse med analysen af »Arbejderforeningen af 1860«,hvor de nøj-
somme påstås at overtage borgerlige normer.

Jeg vil næsten gå så langt som at sige, at der ikke er ét udsagn, som ikke et andet sted i

bogen bliver modsagt. Men her er pladsen for sparsom til at anføre flere eksempler.
Horgby kalder sit perspektiv for historisk-antropologisk, hvilket kort fortalt kan ses

som en syntese af antropologernes begreber og teorier, og af historikernes sans for at

opfange fortiden. Men Horgby er i store dele af værket snarere social-psykologisk ori-

enteret. Problemet opstår måske, fordi Horgby opfatter mentaliteter som driftstyret
fremfor kulturstyret.

Desuden implicerer Horgbys brede kultur-perspektiv principielt også, at mænd og

kvinder, børn og unge osv. får en »lige«stor plads i beskrivelsen af det levede liv. Horg-
by behandler derimod kvinderne som et appendix til historien og stræber ikke efter at

indfange den side af livsstilen.

Den vigtigste kritik er selvfølgelig,at forfatteren ikke gør, hvad han siger, han vil.

For Horgby drejer det sig om valg af emne. Det er vel altid prisværdigt, når en forsker

forklarer kildernes begrænsninger (kilder som denne iøvrigt mente var relevante),
eller forskerens arbejds- og tidsbegrænsning, således at denne ikke har haft mulighed
for at undersøge de kilder, der fandtes. Men det er ret problematisk, hvis det mest

brugte forbehold for at kunne undersøge hovedspørgsmålet - i Horgbyis tilfælde

spørgsmålet om forandring -

er, at det kan de brugte kilder ikke indfange!
Han anfører, at han vil studere kultur, men henviser til, at det er de økonomiske

vilkår, der gør forskellen i arbejdernes livsstil! Det er økonomisk determinisme i

Marx, udformning. Horgby ser den trodsige livsstil som en mangel-kultur; det er på
grund af manglende ressourcer og fattigdom, at de er trodsige.

Emnerne spredes over hele bogen og ikke specielt i det kapitel Horgby har navngi-
vet til behandlingen af temaet. Det virker rodet og medfører mange gentagelser. Han

foregriber sine egne teser, således at de ikke synes væsentligeeller interessante, men

derimod virker som postulater. Desuden er der al for megen skitsering og for lidt

konkret analyse.
Afslutningsvis vil jeg vurdere bogen som havende visse berigende pointer. Horgbys

udgangspunkt med de to livsstile finder jeg meget positivt, idet påstanden om kultu-

rel ensartethed blandt arbejdere, blot fordi de har den samme position på arbejds-
markedet, ikke gør os det begribeligt, at arbejderne ikke prioriterer ens. Desværre

gælder denne erkendelse ikke, når Horgby refererer til andre klasser (borgerskabet
og middelklassen).
Også Björn Horgbys udspecificering af livsstilsbegrebet som dels en strategi, dels

en handlingsorientering samt hans brug af planlægningssigtet som en indikator for

livsstilen, yder efter min vurdering gode muligheder for at forklare »virkeligheden«
via en sådan tankemodel. Ligeledes er det positivt, at Horgby forsøger at tackle et af

videnskabens store problemer om, hvordan forandringer foregår.Det er en af de pro-

blemstillinger, hvor et tværfagligt miljø ville være ekstremt frugtbart. Men Horgby”s

syn på kultur som værende en sej struktur (eller med en vis træghed),gør det lidt para-

doksalt, at han fokuserer på forandringsprocessen. Han giver jo svaret med denne

forudsætning, at der er mere permanens end forandring.
Men desværre virker afhandlingen som endnu en »jubilæumsbog«,hvor andre bud-

skaber end »nu er tiden inde« mangler. Det vigtigste formål synes at være at gengive
Horgbyls tidligere udgivelser i én bog (hvad han også delvist indrømmer) -

og det gør
han uden at gøre sig større anstrengelser for at få kapitlerne til at hænge sammen.

Lone Palm Larsen.
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Rosa Luxemburg: Gesammelte Briefe Bd.6. Red. Annelies Laschitza, Dietz Verlag,
Berlin 1993, 22"',385 s., DM 45.-, ISBN 3-320-01825-6

I dette afsluttende bind af Luxemburgs breve er der aftrykt 276 breve, postkort og tele-

grammer. Mange af disse har ikke tidligere været offentliggjort. Bindet er inddelt i tre

dele: 1)en tredjedel af teksterne er skrivelser til partnere uden forTyskland, 2) de fleste
af teksterne er henvendt til tyske modtagere, og 3) 71 breve til Kostja Zetkin. De en-

kelte dele er internt ordnet kronologisk. Brevene er blevet til i perioden fra 1891,da L.

studerede på universitetet i Zürich, til den 20. december 1918, da hun gav Eduard
Fuchs en skriftlig hilsen med til Lenin i Rusland. En del af brevene er i denne udgave
blevet oversat til tysk fra polsk, russisk og fransk. Forrest i bogen er registeret over

teksterne i bind 6, mens der bag i er et samlet register for samtlige 2700 dokumenter

offentliggjort i de seks bind.

Brevene indeholder meget lige fra biografiske detaljer fra intimsfæren, over politi-
ske og teoretiske reflektioner omkring personer, begivenheder og almene problemer,
til stillingtagener i konflikten mellem de forskellige retninger i den internationale so-

cialdemokratiske bevægelse,bl.a. striden i de polske og russiske partier, hvor Lenin

bliver betragtet som splittelsesmager, med en udløber til det danske parti, men også
om problemer i det franske og hollandske parti samt i II Internationales Interna-

tionale Bureau. I mange breve ytrer L. sig om centrale problemer som partiopfattel-
sen og det nationale spørgsmål.Hun imødegår de store partiers hang til at bruge de-

res formelle styrke mod de mindre partier. Gang på gang går hun ind i konkrete blad-

mæssige og finansielle opgaver omkring udviklingen af partiernes presseorganer,

programmatik og taktik. I dokumenterne fra 1918 præciseres hendes kritiske hold-

ning til den revolutionære udvikling og dennes perspektiv i Rusland og Europa.
Bind 6 skulle efter den oprindelige plan udkomme sammen med de øvrige fem bind

(1982-1984).At det afsluttende bind ikke udkom da skyldtes flere ting: redaktionen var

usikker på, om alle breve var blevet opsporet, men redigeringen tog også meget mere

tid end beregnet, da redaktørerne i nogle år blev pålagt andre tidskrævende opgaver.

Omvæltningerne i DDR i 1989 og siden i de østlige forbundstyske delstater ændrede

helt rammerne for projektet. Forsknings-institutterne blev omorganiseret, indskræn-
ket og »afviklet«, mens redaktørerne blev arbejdsløse. »Men den fuldstændigeudgi-
velse af Rosa Luxemburgs Samlede Breve måtte ikke kuldsejle -i en tid, hvor ned-

brydningen af stalinistiske strukturer proklameres og Rosa Luxemburgs alternativ

til en demokratisk socialisme diskuteres. Til syvende og sidst var udgivelsen af de

Samlede Breve lige som de SamledeVærker opståeti kampen mod Stalins forkætring
af Rosa Luxemburg«, skriver Annelies Laschitza i forordet (s. 3), hvor hun derpå på-

peger, at de indflydelsesrige historikere i Forbundsrepublikken - både før og efter

sammenlægningen - højst har set sig i stand til at ofre et frimærke til et brev, hvori de

udtrykker støtte til udgivelsen af bind 6. Bemærkningen lader ane forbløffelsen over

oplevelsen af den vestlige Luxemburg-debat, hvorledes den tildels har haft en instru-

mentel karakter. Men takket være Dietz Verlag blev udgivelsen sikret i 1993.

I 1991 havde resultaterne af forespørgslerne ved institutter, arkiver og private vist, at

der endnu fremkom nyopdaget materiale, heriblandt et dusin breve til Boris N. Kri-

tjevskj (1866-1919),som indtil 1903 var en af lederne af de russiske socialdemokraters
forbund i udlandet. Desuden blev det klart, at uventet mange breve til tyske partnere
endnu ikke var offentliggjort eller kommet med i de Samlede Breve. Derfor besluttede
redaktionen at opgive den oprindelige plan, hvor bind 6 kun skulle indeholde korre-

spondance til ikke tyske partnere, eñerfulgt af et supplementbind. Al tilgængeligkor-

respondance skulle nu samles i bind 6. Det indeholder derfor udkast til breve, som

man ikke har kunnet findes i original; det er fx. kopien af en følgeskrivelse til Thor-
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vald Stauning dateret 20. 10. 1913 med anmodning om optagelse i dagbladet »Social-
demokraten« af en erklæring fra det Internationale Bureau angåendeen indsamling
foretaget af en gruppe, som i 1911 var blevet ekskluderet fra Polens og Litauens Social-

demokrati. Selve erklæringen er blevet offentliggjort i Årbog for Arbejderbevægel-
sens Historie 1, 1971.

Blokken på 71 breve til Clara Zetkins søn, Kostja (1885-1980),bliver nu offentlig-
gjort for at imødegå mistanke om politisk censur. I de tidligere bind er brevene til

Kostja Zetkin fra tiden mellem maj 1907 og august 1909 blevet udeladt. Disse rørende

kærlighedsbreve afslører med al tydelighed en meget forelsket, men også nænsom og

klog Rosa Luxemburg. Altid opmærksom på ikke at binde den yngre til sig fordrer

hun ærlighed af sin partner. De sidste breve til Kostja Zetkin er præget af Lis foruda-

nelser om forholdets afslutning. Det sidste brev til Kostja er bevæget og poetisk og

fortryller ved sin sødmefulde vemod ved at miste den, man elsker og ikke vil holde på.
Er det nødvendigt at tage sådanne breve med til belysning af en politisk leder? Som

vidnesbyrd om et rigt følelsesliv og uselvisk ærlighed synes det rigtigt, da det illustre-

rer hvordan Lis private moralkodeks ikke adskiller sig fra hendes offentlige. Men de

viser også hendes store stilistiske sikkerhed og evne til sproglig variation, der virker

som utvungen naturlighed, men er den »lidenskabelige brevskrivers« usædvanlige
sans for og brug af' mediet.

Indledningen indeholder en udmærket redegørelse for de mærkelige og uanede ve-

je, brevene har fulgt siden L. sammen med Karl Liebknecht blev myrdet 15.januar 1919.

Udgivelsen af Lis breve har været et omstridt emne siden 1920'erne. Især må man frem-

hæve den banebrydende rolle, den polske historiker Felix Tych har haft i offentliggørel-
sen af brevene. Nu kan man selv danne sig sin mening om Lis personlighed.

Men hermed er den næste opgave også formuleret: behovet for at finde og eventuelt

offentliggøre brevene til L. Smagsprøver på, hvor interessant dette kunne blive, får
man i indledningen med et citat fra Lis trofaste veninde Mathilde Jacob, som i et brev

af 20. jan. 1917 går i rette med Lis og Liebknechts iver for altid at stille sig i forreste linie

med derpå følgende fængselsstraffe.Et uvtivlsomt personligt mod, der af Jacob vur-

deres som ufornuftigt og skadeligt for socialismens og fredens sag. To år senere var

kritikken blevet meningsløs. Jacob, der samlede og opbevarede Lis breve efter dennes

død, blev selv myrdet i 1943 i kz-lejren Theresienstadt.

Brevene er berigende læsning og gør udtrykket »en alsidig personlighed«menings-
fuld i beskrivelsen af L., som har været en ægte helt for et par generationer af revolu-

tionære socialister. Denne rolle tilkommer hende også i Peter Weiss store roman,

Modstandens Æstetik, og i Margarethe von Trottas film om Rosa Luxemburg.
Ole Jorn

Karl Marx & E'iedrich Engels Gesamtausgabe (MEGA). Erste Abteilung Werke, Ar-

tikel, Entwiirfe. September 1864 bis September 1867, Band 20. Hrsg. von der

Internationalen Marx-Engels-Stiftung. Bearbeitet von Rolf Dlubek und Monika

Steinke (Leitung), R.Giese, L.Hermann, C.Kuntze, N.Liebsch, G.Rossbacb, S.Tietz,

H.Weigel und G. Wisotzki unter Mitwirkung von Y.Becker, T.Marxhausen, I.Müller

und R.Rudicb, Dietz Verlag Berlin/ Internationales Institut für Sozialgescbicbte Am-

sterdam 1992, 2040 s.,DM 398.-, ISBN 3-320-00012-8

Studiet af arbejderhistorie har taget et kraftigt opsving i efterkrigstiden. I Tyskland
udvikledes siden begyndelsen af l950erne specifikke forskningsprogrammer i

DDR. BRD-forskningen tog for alvor fart efter 1968. Arbejderbevægelsens organi-
satoriske udvikling og idehistorien stod oprindelig i centrum for interessen, og den
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tidlige periode fra midten af 1800-tallet ñk prioritet. Også den internationale arbej-
derbevægelseog særlig IAA - den Internationale Arbejder Association - blev sat un-

der lup.
Den tidlige europæiskearbejderbevægelseskyldte i høj grad IAA sin succes. Inter-

nationalens rolle i arbejderbevægelsenskonstituering er blevet undersøgt fra en

række synsvinkler - idehistorisk, organisatorisk, i relation til kapitalismens udvik-

ling, med konflikter som udgangspunkt. Marx og Engels var drivende kræfter i IAA

og forskningen i 1. Internationales historie har kunnet knytte an til de eksisterende

udgaver af Marx” og Engels, skrifter - Marx-Engels-Werke er den første samlede ud-

gave på tysk -

og til dokumentsamlinger til IAAs historie som Minutes, udgivet i Mo-
skva og London. Det er karakteristisk, at disse dokumentarier er udgivet i de socia-
listiske lande - fortrinsvis Sovjetunionen og DDR.

Med udgivelsen af MEGA forholdt det sig ligeså, indtil omvæltningerne i 1989
vendte op og ned på de herskende tilstande og ideer. Det foreliggende bind 20 i I.

afd. er udgivet under nye auspicier - nemlig af Internationale Marx-Engels-Stiftung
(IMES), hvor IISG, Amsterdam samarbejder med bl.a. Karl-Marx- Haus i Trier.

Forskningsteamet bag bind I-20 er dog ikke udskiftet. Forskningen er for hoved-

partens vedkommende foregået i årene før omvæltningen,hvilket naturligvis også er

tilfældet for de kommende bind i udgaven.
Med den nye MEGA er forskningen på området bedre hjulpet end før. Det gælder
også for bind I-20s vedkommende. Bindet omfatter perioden fra september 1864 til

september 1867 - eller perioden fra IAAs oprettelse på mødeti St. Martins Hall den

28. september til udgivelsen af Kapitalens første bind.

Bind I-20 er det første i en række, der omfatter Marx, og Engels' forfatterskab i l.

Internationales periode (1864-1872/76). Tekster med tilknytning til Internationalens

virke er da også de talrigeste i bindet. De falder i to kategorier. Den ene har relation

til IAAs organisation og politiske virksomhed. Den anden omfatter tekster med teo-

retisk indhold også i relation til IAA som Value, price and profit - i den originale
engelske version. Foredraget findes også som tekst i relation til Marx” økonomiske

manuskripter i MEGA II-4.l, der dækker perioden 1863-67 og altså tidsmæssigtover-

lapper bind I-20.

En tredie kategori er diherrers optegnelser og notitser, der dels indeholder teoriele-

menter, dels politiske anvisninger, dels rejseberetninger -ja sågar poesi i form af En-

gels' oversættelse til tysk af den gamle danske folkevise Hr. Tidman. Det er impone-
rende, at Engels har givet sig tid til at lære dansk _ til husbehov. Det skulle være sket i

forbindelse med den dansk-preussisk/østrigskekrig i 1864. Engels, dansk var åbenbart

uforståeligt for danskere i Sønderjylland, der vel derfor antog ham for at være tysk og
henvendte sig til ham på det sprog, men Engels læste og skrev altså dansk. Det frem-

går feks. af korrespondencen med Louis Pio og af GersonTriers og Nic. L. Petersens

korrespondence med Engels (se Børge Schmidt: 80 Louis Pio breve (1950) og Årbog
for arbejderbevægelsens historie bd. 3, 1973, s. 109ff). For at kunne vurdere betyd-
ningen af dokumenterne i bind I-20 må man gøre sig klart, at IAA betegner en ny

udvikling i arbejderbevægelsenshistorie.
IAA blev den første internationale arbejderorganisation. Små grupper eksilerede
revolutionære i den engelske hovedstad fandt sammen med engelske og franske fag-
foreningsledere. Internationales andet hovedkvarter ved siden af London var Geneve
i Schweiz, hvor den gamle revolutionsgeneral Johann Philipp Becker ledede IAAs

tyske afdeling.
Teksterne vedrørende IAA viser, at Marx og Engels kunne skrive populært, præg-

nant og samtidig med bred appel. Inauguraladressen og de Provisoriske Statutter blev
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forståelige og fordøjelige for så forskelligartede grupperinger som engelske
tradeunionister, franske proudhonister og tyske lassalleanere. Ikke alle sluttede sig
til Internationale. Lassalle og hans tilhængere gjorde ikke af juridiske og politiske
grunde, men alle kunne være enige i de i præamblen nedlagte grundsætninger- IAAs

mål var arbejderklassens fuldstændige emancipation, et mål, der skulle tilkæmpes af

arbejderklassen selv. De to tekster - Inauguraladressen og de Provisoriske Statutter -

blev i 1860”erne de mest udbredte af Marx, programskrifter. Marx beklædte den di-

skrete post som korresponderende sekretær for Tyskland, men var sjælen i IAA og
som dokumenteret i dette bind forfatter til flere skrifter end hidtil antaget.

Kampen for demokrati var vigtig dengang som idag. Marx, lykønskningsbrev til

den amerikanske præsident Lincoln i anledning af genvalget skal ses i sammenhæng
med kampen mod negerslaveriet. Marx, og Engels, kamp for undertrykte nationa-
liteter som italienere, irere, polakker, ungarere og andre skal også ses i sammenhæng
med kampen for demokrati og selvbestemmelse.

Den polske opstand i 1863 og det polske spørgsmål blev anledning til teoretiske dis-
kussioner i IAA om nationalitet og demokrati og mundede bl.a. ud i Engels”»What
have the working classes to do with Poland?« fra 1866. Iden forbindelse er det interes-
sant at følge Engels, holdning til Napoleon IIIs krav om folkenes ret til selvbestem-
melse. Den franske kejser, mente Engels, ville udnytte de (små) nationale bevægelser
til egne reaktionære formål, og det var baggrunden for Napoleons tilslutning til nati-

onalitetsprincippet.
I overensstemmelse med det internationale udsyn og deres teoretiske indsigt -

Marx arbejdede på sit teoretiske hovedværk, Kapitalen, samtidig med det politiske
virke i IAA - mente Engels, at små nationer ikke ville være i stand til at opretholde
egen uafhængig statslig eksistens. De måtte med historisk nødvendighed indgå i
større statsdannelser.

Kampen for demokrati udfoldede Marx og Engels i forhold til Trades Unions. IAA
støttede kravet om almindelig valgret for mænd over 21 år, og ligeledes Trades Unions
krav om bedre løn og kortere arbejdstid. I et foredrag i IAAs centralråd sept. 1865

fremlagde Marx det foreløbige resultat af sine økonomiske studier. Foredraget publi-
ceredes posthumt som Value, price and profit. Det blev grundlag for et fagligt
minimumsprogram vedtaget året efter på IAAs 2. kongres i Geneve.
På kontinentet blev Frankrig det land, IAA først udfoldede sig i gennem sin sektion

i Paris. I rundskrivelser og notitser kan vi se, hvordan Marx søgte at styrke sektionen
over for det bonapartistiske regime og de småborgerligekræfter i sektionen.

I Tyskland søgte Marx og Engels at vinde ADAV - Allgemeiner Deutscher Arbeiter
Verein - særlig efter stifteren Lassalles død i en duel august 1864. Marx fik offentlig-
gjort en række af IAAs dokumenter i ADAVs organ Der Sozialdemokrat. Engels var

stærkt kritisk over for ledende lassalleaneres ønske om tysk samling »fra oven«. I »Die

preussische Militärfrage und die deutsche Arbeiterpartei« fremlagde han sit alterna-
tiv. Den preussisk-østrigskekrig i sommeren 1866 aktualiserede spørgsmålet om tysk
samling. Internationales resolution fra 17.juli 1866 betegnede krigen som et dynastisk
forsøg på at vinde overherredømme til at samle Tyskland. I »Notes on the War« vide-
reudviklede Engels sine militærvidenskabeligesynspunkter.

IAAs Genévekongresfandt sted i september 1866, og Marx forfattede beretningen,
hvis franske og engelske version offentliggøresfor første gang i en Marx-Engels ud-

gave
- i Anhang, den originale version er på tysk.

I Anhangs første del gengives protokollerne fra det provisoriske generalråd og fra
IAAs London - konference i sept. 1865. Protokollerne indeholder diskussioner, som

Marx deltog i og referater aftaler, han holdt.
A
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Anhangs anden del indeholder artikler og oversættelser fra Marx og Engels medar-

bejdere - tekster, der formodes at være inspireret afd,herrer. Anhangs tredie del inde-

holder dokumenter, som Marx og Engels står som medunderskrivere af.

En række tekster af Marx genoptrykkes for første gang. Det gælder »Programme
du Congrés de Geneve« fra 1866 og en tidsskriftsartikel om statistikeren Otto Hüb-

ner. Forskerne har fundet frem til, at Marx har oversat teksten til IAAs provisoriske
bestemmelser og centralrådets adresse til den amerikanske præsidentAndrew John-

son til tysk, hvorfor de er medtaget.
De fleste af teksterne i Anhang gengives for første gang i en sammenhæng som

denne. Enkelte genoptrykkes for første gang som den engelske version af Geneve-

kongressens rapport.
'

Der ligger et kæmpearbejde bag veriñceringen af ophavsmændenetil de tekster,
der menes inspireret af eller opståeti samarbejde med Marx og Engels. Det filologi-
ske detektivarbejde har også afsløret, at forfatterskaber, der antoges for sikre, faktisk

er problematiske som Charles Longuets medarbejderskab ved Inauguraladressens
første udgave.

Det gælder i det hele taget, at der ligger omfattende ñlologisk-historiskestudier til

grund for MEGAs bind I- 20. Som ved den type studier kan resultaterne forekomme

at være petitesser - Marx” og Engels”rettelser af ord og vendinger og småkommentarer

til læste tekster, der bringes i andet delbind, er eksempler, men mange bække små...

Intet synes at være undgået forskernes blik. Alle ændringer er medtaget- dog ikke

rettelser af skrive- og trykfejl, tegnsætningog ortografi mv., som er uden betydning
for forståelsen. Det er vanskeligt at anfægte eksperternes vurdering af, hvad der i

denne sammenhæng er betydningsfuldt.
Forgængeren Marx-Engels-Werke - MEW - forekommer at være en ren dværg i

sammenligning med denne udgave. MEW bind 16 dækker perioden sept. 1864 til juli
1870. MEGA bind I-20 begynder i sept. 1864 og slutter i sept. 1867 - altså halvdelen af

MEWs tidsrum - MEGA fordeler sig på to bind og 2040 sider mod MEWs 795 sider.

Årsagentil forskellen i omfang ligger dels i, at der er medtaget oversættelser af

Marx og Engels i MEGA og nye tekster som, Marx, polemik med Peter Fox, der i

1866 blev generalsekretærfor Internationale, og Marx, udkast til en rapport fra cen-

tralrådet om de tyske arbejderforeningers holdning til IAA og Marx” memorandum

til Herman Jung om konflikten i Paris-sektionen og andre mindre skrifter. Det og den

kendsgerning at »petitesserne« 0g kommentarerne er langt mere omfattende i ME-

GA.

Blandt de vigtigste nyvindinger i dette bind er en række tekster, der ikke tidligere
har været tillagt Marx. Det er - udover de allerede nævnte - tekster som »Programme

du Congrês de Geneve adoptê á la Conference de Londres« fra 1865 og »Statuts de

1”Association Internationale des Travailleurs Votés á la Séance du Congrés du 5 Sep-
tembre 1866« og »Adresse du Conseil Général de liAssociation Internationale des

Travailleurs. Aux membres et aux societés officielles et á tous les travailleurs«, der

kom efter Genêvekongressen og var signeret af hele generalrådet.
Det er ikke alene nyt i ñlologisk, men også interessant i historisk henseende. Marx

har været dybere involveret i forberedelserne til IAAs Geneve-kongresend hidtil an-

taget. Kongressen var den første efter grundlæggelseni London 1864, hvor hans delta-

gelse er veldokumenteret.

Marx” og Engels”virke i Internationale er et af de vigtigste udtryk for deres engage-

ment i organisatorisk politisk arbejde - som sådant er det væsentligt at få dokumen-

teret.

MEGA I-20 er et fremragende og forbilledligt opslagsværk med alle tænkelige for-
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mer for indgange i form af registre. Det er vanskeligt at forestille sig et spørgsmål,
man ikke kan finde svar på eller få henvisning til svar eller inspiration til svar på in-

den for bindets emne og periode.
Bind I-20 og det omfattende arbejde bag det rejser nye spørgsmål og problemer af

betydning for forskningen, spørgsmål kun fremtidens forskere på området kan svare

pa.

Søren Federspiel.

Heinrich Nuhn: August Spies. Ein hessischer Sozialrevolutionär in Amerika. Opfer
der 'Il'agödie auf dem Chicagoer Haymarket 1886/87 - Fkiedewâlder Beiträge zur

regionalen Volks- und Landeskunde 1 - Jenior & Pressler, Kasse] 1992, 223 s., DM

20.-, ISBN 3-928172-11-5

»Chicago-Anarkisterne« kaldtes de i sin tid og også i historieskrivningen. I virke-

ligheden var de vigtigste af dem revolutionære arbejdere, der stod langt fra anarki-

sterne. Den absolut centrale person, redaktøren for »Chicagoer Arbeiterzeitung«
August Spies, havde fra slutningen af l870”erne deltaget i en diskussion om arbejder-
bevægelsensvidere vej frem, og sammen med sine politiske meningsfæller indtog han

en position, som noget ahistorisk kan kaldes syndikalistisk. I 1881 oprettedes i Chica-

go det »Revolutionære Socialistiske Parti« - et af dettes ofñcielle organer var det

dansk/norske socialistiske ugeblad »Ny Tid« (s.41) - som også støttedes aktivt af bl.a.
danske arbejdere i byen (5.50). Denne organisations vigtigste arbejdsområde var fag-
bevægelsen,hvor den også havde en betydelig indflydelse. I denne sammenhæng gik
de revolutionære også aktivt ind for 8-timers-dagen - kampen for denne nåede et høj-
depunkt i 1886.

Nuhn analyserer denne bevægelsemed Spies som udgangspunkt. Spies var som 17-

årig udvandret til New York, hvor han lærte et fag og dernæst tog videre til den stærkt
blomstrende by Chicago, som hurtigt blev et centrum for den unge arbejder-
bevægelse.I modsætning til de fleste indvandrere tilpassede Spies sig ikke det ameri-

kanske mønster, men fandt i det socialistiske miljø blandt specielt de tyske indvan-
drere (ca. 30% af Chicagos indbyggere var af tysk afstamning) et udgangspunkt for
en tiltagende kritik af den sociale elendighed i den amerikanske arbejderklasse. Han
var åbenbart en glimrende taler og redaktør såvel på tysk som på engelsk, og da arbej-
derbevægelsen eñerhånden fik tag i bredere kredse også blandt de engelsktalende ar-

bejdere, var han frygtet af borgerskabet, der var bekymret for sine privilegier, og dets

gennemkorrumperede politi var på vagt overfor bevægelsen.
Da bomben på Haymarket eksploderede om aftenen den 4. maj 1886, var det derfor

en ikke ubegrundet -

og sidenhen ofte udtrykt formodning - at bomben var kastet af
en politiagent. I det mindste blev attentatet udgangspunkt for en uhyrlig hetz mod de
revolutionære arbejdere, og den farce af retssag, der blev gennemført, endte naturlig-
vis med 7 dødsdomme - en tradition, der ganske åbenlyst er blevet ført videre af

justitsvæsenet i USA. Dommene blev ganske vist ophævet i 1893, men på nær de to,
som var blevet benådede, var det for sent, de andre var blevet myrdet af det skræmte

borgerskab.
Nuhn gennemgårhele materialet og gengiver i deres helhed Spies erindringer skre-

vet i fængsletog hans forsvarstale. De har tidligere været genudgivet på engelsk i flere

omgange bl.a. af Philip Foner. Chicago-bevægelsen har iøvrigt været genstand for

omfangsrige undersøgelser såvel fra amerikanske som tyske historikere.

Som anført har det været diskuteret, om bomben var en politi- eller en anarkist-

bombe. Nuhn henviser kort til en artikel af den ansete amerikanske anarkist-forsker'
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Paul Avrich, hvor denne anfører, at en anarkist var ansvarlig. I »Haymarket Scrap-
book« (Chicago 1986), som Nuhn tilsyneladende ikke kender, findes en artikel af Av-

rich, hvor han fremhæver, at bombekasteren var en anarkist (s. 71) - en relativt vel-

kendt radikal anarkist, som handlede på egen hånd, da politiet helt unødvendigt tru-

ede forsamlingen. Det beklagelige er selvfølgelig,at Spies og andre af de dødsdømte

ikke havde noget samarbejde med de radikale anarkister, for hvem de var alt for blød-

sødne. Spies m.fl. blev imidlertid gjort ansvarlige for anarkisternes taktik.

Nuhns bog er skrevet levende, med sympati for helten og er meget smukt illustreret.

Den har tilsyneladende fået en god modtagelse, 2. oplag er efter sigende undervejs.
Det er bestemt fortjent.

Gerd Callesen

Robert Pedersen: Gør din pligt kræv din ret. Erindringer, Holkenfeldt, København

1994, 283 5. kr. 175.-, ISBN 87-89906-35-7

Robert Pedersens erindringer består af seks afsnit; det første omhandler hans op-

vækst i en familie, der gennem flere generationer havde været socialdemokratisk, ind-

til han efter en stor indsats afsluttede sit studium på Københavns universitet for der-

efter at gå ind i arbejderoplysningen, senere som leder af folkehøjskolen i Herning,
hvilket behandles i andet afsnit. I de næste to kapitler beskriver han sit arbejde på
Christiansborg som folketingsmedlem for Socialdemokratiet fra 1971 til 1988, mens

de to sidste afsnit er viet en status over det politiske arbejde og et efterskrift med hans

vurdering af Socialdemokratiets fremtidige muligheder.
Det gælder for mange socialdemokrater, at de efter deres pensionering finder til-

bage til deres ungdoms socialistiske holdninger, at de, befriet for ansvarets byrde, gen-

optager en idealistisk-moralsk kritik af samfundet, hvorved de også kan komme i et

modsætningsforhold til deres gamle parti. Det gælder ikke for Robert Pedersen: han

kritiserer ganske vist partiet - dvs. i grunden kun folketingsgruppen - men ikke på

grundlag af nogen nostalgisk tilbagevenden til ungdommens radikalisme - enten

havde han den ikke, eller også har han forlængst helt overvundet den.

Erindringerne falder i to klart forskellige dele. De to første afsnit er velskrevne og

interessante, mens analysen af folketingsarbejdet er uklart disponeret, sprogligt er

den sine steder uklar og forsømmer at forklare R.P.'s holdninger og vurderinger

(feks. nævner han et par gange, at han var modstander af Fredsforskningsinstituttet,
men anfører ikke ét argument for sin vurdering). Endelig er de skrevet i et så indfor-

stået tonefald, at den læser, der ikke har sin faste gang på Christiansborg, næppe har

en chance for at forstå, hvad der egentlig foregik i Socialdemokratiets folke-

tingsgruppe. Det bliver dog tydeligt, at der eksisterede dybtgåendemodsætninger, og

at det ivisse sammenhænge er berettiget at tale om fraktionsdannelser. Opbruddet i

den internationale politiske udvikling påvirkedeselvsagt folketingsgruppen og med-

førte en nyorientering, som R.P. ikke var tilhænger af. -

Desværre kender han for lidt til partiets tidlige historie til at undgå fejl,hvilket smit-

ter af på hans vurderinger. Eeks. skriver han s. 20, at kvinderne flk valgretten i 1915,og

at kvinderne først derefter fik mulighed for at blive optaget i partiforeningerne. Det

var eñer, at kvinderne fik den kommunale valgret, at partiets kongres i 1908 vedtog at

gennemføre et mere aktivt organisationsarbejde for kvinderne. S. 224 anføres, at det

første skandinaviske sprog, Manifestet udkom på, var dansk: den svenske udgave kom

i 1848, den danske i 1884 - men »Kapitalen« kom først på dansk i 1887, mens den sven-

ske og- norske kom senere. Sammesteds refereres til det første danske partiprogram
fra 1872; det fremgår, at han henviser til en artikel i »Socialisten« fra 1872 med
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overskriften »Program«, men der er ikke tale om et vedtaget program, men om en

artikel, formentlig af Louis Pio. Det første vedtagne program stammer fra partiets
første kongres i 1876. Han hævder her også, at der i Pios »mange skriverier« ikke var

»meget oprør«
- det kan da altid diskuteres, hvad der er revolutionært, men at Pio og

bevægelsenblev opfattet sådan i samtiden, kan næppe bestrides.

Mens de historiske betragtninger og analysen af hans politiske arbejde således er

forbeholdt de i forvejen indforståede, stiller det sig ganske anderledes med beskrivel-

sen af barndomshjemmet samt hans forældres og fire bedsteforældres politiske udvik-

ling. Disse afsnit er velskrevne, og vurderingen af især bedsteforældrenes holdninger
og begrundelsen for at de var, som de var, er meget indsigtsfulde og givende. De giver
et indblik i arbejderbevægelsensbaggrund, og har sikkert gyldighed for den sammen-

satte livsindstilling, man fandt blandt mange socialdemokrater i bevægelsens første

og anden generation. Det er, så vidt vides, første gang der på dansk foreligger en så-

dan karakteristik af de første socialdemokrater, og i den henseende bør den bruges
som et vigtigt baggrundsmateriale for fremtidige studier.

Gerd Callesen

Erik Ib Schmidt: lika psykopatklubben. Erindringer og optegnelser, Gyldendal, Kø-
benhavn 1993, 418 5., kr. 412.-. ISBN 87-00-16592-1

En erindringsbog skrevet af et ekstremt ræsonnerende menneske, som dog giver ind-

tryk af eftertanke nok så meget som efterrationaliseringer. Det er historien om den

unge borgerlige student, der i 1931 blev medlem af kommunistpartiet. eis, som han

kalder sig selv, deltog med liv og sjæl, men efter ledelsen i DKPs mening også med

for megen kritisk sans, i partiarbejdet. Tvivlen blev større og større, og i 1939 meldte

han sig ud. Siden blev det til en kølig modtagelse i Socialdemokratiet og et liv med

centraladministrationen på Slotsholmen.

Efter nogle forsøg med psykologiske og filosofiske studier fandt han ud af, at det

fremfor alt var de politiske problemer, som optog ham: de grundlæggendespørgsmål
om samfundets fremtidige indretning, om hvem der skulle have magten, og hvordan
man kunne styre udviklingen.

Efter krigen blev eis dybt engageret i arbejdet med den økonomiske genopretning af

Europa. Som kontrast til dette europæiske engagement i arbejdet med OEEC følte eis

det som en ørkenvandringuden lige, da han senere blev sat ind i det nordiske økono-

miske samarbejdsudvalg og arbejdede med møderne dér i adskillige år: »Det viste sig
jo også, da det kom til stykket, at det var ord alt sammen«. Med denne faste negative
holdning har han sikkert heller ikke gjort noget for at få nogen til at handle i stedet for
at tale.

Eis var steget i graderne i centraladministrationen og havde kun sporadiske proble-
mer med sin kommunistiske fortid; feks. var der nogen modstand fra FET/PET med

at få ham clearet, så han kunne se nogle hemmeligstemplede dokumenter. At forhol-

dene var anderledes i andre lande fik han et glimt af, da han som embedsmand hos

Thorkil Kristensen var med denne i Paris til komitémøder for NATO. Eis genkendte
en af den franske minister Jean Monets embedsmænd som deltager i Studenternes

verdenskongres mod krig og fascisme i Bryssel i 1936, hvor vedkommende havde del-

taget som partikommunist. Da eis under en frokost kom ind på deres tidligere møde,
blev der straks givet et vink om, at han ikke ønskede at få denne del af sin fortid frem i

lyset.
I sit første job som færdig kandidat havde han lært af Vareforsyningsdirektoratets
»Sekretariats- og plankontor«s moderne og fremsynede leder Erik Lindgren, at

77



»den som tager initiativer, stiller konkrete forslag og påtager sig at følge dem op, har

gode chancer for at få indflydelse på det videre forløb«. Senere i livet sagde eis 'nej tak

til en ministerpost, men der er vist ikke megen tvivl om, at han har fået gjort sin ind-

flydelse gældendeundervejs, selvom han »kun« var embedsmand.

Bogens morsomste episode giver noget af svaret på,hvem der styrer hvem, og skal

derfor refereres her. NATO,s finansministre holdt møde på et slot i Lissabon under

forsæde af Danmarks Torkil Kristensen. Der var lavet et enormt forarbejde, og alle

kendte hinandens standpunkter nærmest til bevidstløshed. Der var således opnået

enighed om det meste, blot ikke om det ret væsentlige,nemlig hvor stor en andel af

nationalindkomsten, hvert enkelt land skulle bruge til forsvaret. Politikerne beslut-

tede, at økonomerne skulle lukkes inde i slottets havesal og i løbet af en eftermiddag
finde frem til en brugbar løsning.Alle de indespærrede i havesalen vidste, at det var

ret formålsløst, men en af de to engelske økonomer tog teten med et utraditionelt for-

slag: Hvert lands repræsentanter fik et stykke papir til at skrive medlemslandene op i

alfabetisk rækkefølge.Ud for hvert land skulle de så notere den procent af national-

produktet, de syntes, forsvarsbudgettet skulle ligge på. Sedlerne blev indsamlet, og
der blev udregnet et gennemsnit. Deltagerne i denne sammensværgelsemod mini-

strene svor tavshed udadtil, og det er ifølge forfatteren første gang, sløret er blevet

løftet for, hvordan problemer også kunne klares.

Når det gjaldt de store ting, kunne eis være ubøjelig og principfast. Men embeds-

mandens føjelighed kigger frem i en episode, hvor han nok stod fast ved sit udsagn i

et foredrag om, at det bekymrede danskerne, at et af medlemslandene i NATO var en

diktaturstat - men dog efter protest fra en portugisisk general strøg udtalelsen i sine

senere foredrag.
Af og til kan man kigge langt efter de socialistiske synspunkter og holdninger, eis

baserede sit ungdomsliv på. I forbindelse med vismandsinstitutionen remser han

feks. en række af samfundets økonomiske problemer op: »arbejdsmarkedets og bolig-
markedets utroligt stive strukturer, køns- og aldersdiskriminering, bebyggelsesmøn-
ster og trafikbehov osv.« - men hvor er klassekampen? (316)På den anden side gør han

opmærksompå i forbindelse med indførelsen af OMS'en, at den havde social slagside.
Uffe Østergaard skrev i sin anmeldelse af bogen (Information 25.jan.1994), at tidli-

gere justitsminister Ninn-Hansen og eis næppe kunne have været i samme rum som

minister og embedsmand i mere end en halv time. eis kommer selv ind på problemet
med embedsmandens loyalitet: En loyal embedsmand henvender sig ikke til offentlig-
heden og slår alarm, hvis noget er ved at gå galt, skønt det måske er illoyalt over for

samfundet ikke at gøre det. Men det ville være illoyalt over for regeringen. Em-

bedsmanden bliver ikke afskediget; han får mundkurv på og bliver holdt udenfor næ-

ste gang
-

og så er den sidste chance for at øve indflydelse borte. I september 1966 var

problemet for alvor aktuelt for ham i forbindelse med statsbudgettet, men: »Det er

embedsmændenes pligt efter de retsforhold, der gælder for tiden, at betjene regerin-
gen

-

og alene den.«

Efter valget i 1966, hvor SF gik frem med ti mandater og Socialdemokratiet tabte

syv, ytrede Jens Otto Krag de siden meget brugte 0rd: »Man har et standpunkt, til

man tar et nyt!«Tilsyneladende kan man sige det samme om eis,s liv og virke: den

frie socialist, der lader sig binde som socialdemokrat og embedsmand. Men i følge

bogen er der ingen slingrevals i kurs og principper. Her er alt ordnet og lagt tilrette

med eis' personlige -

og antagelig også efterrationaliserende - vurderinger af skif-

tende tiders politikere og udviklingen i kontorerne på Slotsholmen.

Anne-Lise Walsted
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Waltraud Seidel-Höppner:Wilhelm Weitling. Leben und politisches Wirken - Mittei-

lungen Heft 12 - Rosa-Luxemburg-Verein e.V., Leipzig 1993, 82 s., DM 3.-, ISBN 3-

929994-05-4

Den nyere Weitling-forskning er allerede betragtelig. Utrættelig foregangskvinde er

Waltraud Seidel-Höppner. I bibliografien over hendes arbejder 1953-89 på 86 titler

drejer 23 sig alene om den entrepenante skræddersvend Weitling (1808-71). Bebrej-
delsen mod DDRs historiografl for at have forsømt ham er i nogen grad berettiget,
hvorfor de seneste år da også har oplevet en formelig W-renaissance, og i dette sit

seneste arbejde, forelagt på 1.Weitling-k0nference jan 1993, arrangeret af PDS, pole-
miserer hun mod det negative billede af Weitling. Hun burde lidt tydeligere have præ-

ciseret, at W i den olñcielle SED-historieskrivning netop blev affærdiget,fordi mani

ham så en slags forløber for »småborgerlige« fortalere for en socialisme med et

»menneskeligt«ansigt.
På baggrund af »før-proletariatet«skummerlige kår ridses stadierne i Ws virke op

(8.5ff). Han var ikke selv upåvirketaf nævnte samfundsgruppes hele indstilling. Han

begyndte sit publicistiske virke under sit 2. ophold i Paris, hvor han skrev programmet
for det 1836 dannede »Bund der Gerechten« (BdG): »Die Menscheit, wie sie ist und

wie sie sein sollte«, [Paris] 1838, hvori nødvendigheden af en kommunistisk omvælt-

ning blev begrundet med arbejdernes vitale interesser. Det kom i løbet af 15 år i 5

oplag.
Forf. tilbageviser (s. l9ff) overbevisende hidtidig kritik af W., der går ud på, at han

med sin kommunistiske utopi skulle have forsømt arbejdernes dagskamp og kultur-

arbejdet (K. Kautsky, 1886), og at han skal have været modstander af både strejker og

politisk kamp, af foreningsdannelse, af reformer, af pressefrihed etc. (Martin Hundt,
1993).Det negative W-billede har sin rod i H. Schlüters »Anfánge der deutschen Ar-

beiterbewegung in Amerika«, 1907, hvis syn også præger en senere W-biograñ af C.

Wittke: »The Utopian Communist«, 1950, der dog også har benyttet utrykte kilder.

Under ophold i Schweiz 1841-43 skrevW sit hovedværk »Garantien der Harmonie

und Freiheit«, der før 1849 var udkommet i 3 oplag 0g oversattes til ungarsk og norsk.

I Pariser »Vorwärtsl« 1844 fremhævede Marx »denne de tyske arbejderes umådeligeog
brilliante litterære debut...«. Og herhjemme nævnte Fr. Dreier nogle år senere i »Sam-

ñmdets Reform« nr. 10/ 1853 i en artikel om Paris, skrædderes betydning »den trods alle

sine skjæveAnskuelser udmærket begavede communistiske Forfatter Waitling«
Waltraud S.-H. kritiserer også selv visse ting i W.s tænken. Han opfattede den soci-

ale modsætning væsentligt som en modsætning mellem fattige producenter og rige
lediggængere.Her stod samtidige st. simonister på et højere teoretisk niveau, idet de

allerede 1832 havde defineret klassemodsætningen mellem proletariat og bourgeoisi
(s. 25 f.).Ws kommunismeforståelse indebar også en vis fare for voluntarisme og æven-

tyrpolitik. De fleste før-Marx”ske socialister nærede den vildfarelse, at udbytning
skulle bero på vareudveksling, hvilket fx W. og Dreier ville modvirke ved en »folke-

bank«,den ene efter Owen,sk, den anden efter Proudhonäk mønster. Samtidig kriti-

seredeW - men ingenlunde Dreier - »småproducenterneskooperationseufori«, som

senere prægedeArbejderkongressen i Berlin aug/sept. 1848.

W.s socialkritik interesserer i højere grad end det utopiske element i hans tænken.

Hans ideer om planøkonomi foruden hans liberalisme- og ejendomskritik var ene-

stående i datidens socialkritik, og det samme gælder hans program for kvindernes

ligeberettigelse, særlig hans krav om kvinders valgret (s. 32 if). Dertil nærede han

som udpræget internationalist arbejderens hele skepsis til den nationalliberale natio-

nalisme (s. 16, 26 f., jvf. herhjemme atter Fr. Dreier, hvis nationalismekritik 1848 dog
forekommer nok så udtænkt).
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Trods al mulig skepsis over for en borgerlig revolution gikW ind for »borgerlige«

frihedsrettigheder som alm. valgret og presse- og meningsfrihed - på lige vilkår -

og

krævede som BdG under en (borgerlig) revolution »en regering, der virkelig havde

arbejdernes interesser for øje«. »Garantien« rummede et forfatningsalternativ til

den borgerlige revolution, et virkeligt reformprogram (s.15 f).
W.s revolutionsideer var ret uklare: en kommunistisk omvæltningkunne foregå en-

ten fredeligt eller voldeligt, ja endog »gennem en fyrste«(l), selv om han foretrak bor-

gerligt demokrati frem for monarki. Men når først den »sociale revolution« havde

sejret, skulle en voldelig ekspropriation af ekspropriatørerne være unødvendig (s. 35

ff.). Selv foretrak han en fredelig, ja, »åndelig«revolution, og i sit næste værk, »Evan-

gelium eines armen Sünders«, Bern 1845, tillagde han oplysning og trykkefrihed så
stor vægt, at BdG via den skulle kunne opnå flertal for kommnunismen, dog var han

forberedt på en kontrarevolution vendt netop mod trykkefriheden. »Evangelium«
bragte ham i fængsel,før det var trykt; men endelig trykt udkom det i 4 oplag og over-

sattes bl.a. til norsk, fransk og engelsk. Skriftet var både bibelkritik og

»befrielsesteologi«.Waltraud S.-H. forsvarer det mod anklage for at være et tilbage-
fald i mysticisme. W. bekendte sig til »den røde tråd« i kristendommeens historie,
trukket fra taboritterne i 15. årh. over progressive præster som A. Karlstadt og Tho-

mas Müntzer på Luthers tid til samtidens abbé de Lamennais. If1.W. skulle religionen
ikke tilintetgøres, men »benyttes til at befri menneskeheden«, men han gik ind for

fuld religiøs frihed, og selv kristen opdrog han sin søn i ateisme -

og var tilfreds med

resultatet.

1845 warW. i London, hyldet af chartister og owenister, men gerådedesnarti uenig-
hed med BdG, der ikke kunne med hans betoning af det følelsesmæssige i agitationen.
Londonerne var påvirkedeaf Marx-Engels, ogW. var uenig i deres strategi under den

borgerlige revolution med samarbejde med borgerlige venstrekræfter. Alligevel blev

han 1846 et betroet medlem af »Kommunistisches Korrespondenz-Komitee« i Brüs-

sel. Men i maj 1846 medførte Marx' og BdGs »Kriege-cirkulære«(MEW 4, 5. 3-17)
åben strid i BdG. Som eneste medlem af komiteen nægtedeW. at underskrive dette

cirkulære vendt mod redaktøren af BdGs blad »Volks-Tribun« i New York, Hermann

Kriege. Denne tilsluttede sig »Nationalreformers« som formentlige socialister. Forf.

burde have oplyst lidt mere om den 1845 dannede »National Reform Association«

(NRA). Den havde mange tyske håndværkeremigranter som medlemmer og virkede

bl.a. for gratis uddeling af jord til farmere, der selv ville dyrke den. Den kom til at

spille en ikke uvigtig rolle (MEGA III,5, s. 839, note).
BdGs ledelse kritiserede Kriege for et uklart og halvreligiøst »kærlighedssværme-
ri« og for at være tilhænger af den »sande« socialisme, men benægtede ikke selve

NRAs berettigelse. Uden at opfatte den som socialistisk gik W. ind for samarbejde
med NRA. 1846 sendtes han derover, hvor han dannede et »Befrielsesforbund« med

et vidtgående reformprogram, på nogle punkter inspireret af NRA.

Som arbejderdelegeret rejsteW. juni 1848 til martsrevolutionens Tyskland. Forf. be-

handler udførligt hans fornyelse af gamle kontakter og utrætteligevirke for »den soci-

ale republik«;men han ñilgte loyalt BdGs, nu Bund der Kommunisten, strategi i den

borgerlige revolution og blev et fremtrædende medlem af den på 2. kongres af tyske
demokratiske foreninger dannede socialkommission i Berlin 26.-30.okt. 1848. Men

da kongressen i november undlod at mobilisere folket mod general Wrangels ind-

march i Berlin, fandt han enhver videre underordning af arbejdere under borgerlige
demokrater for tempotab. Derfor virkede han også i Hamburg for folkevæbningmod

kontrarevolutionen, og hans Befrielsesforbund tilsluttede sig i febr. 1849 »Arbeiter-

verbrüderung« i Leipzig.
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Om martsrevolutionens nederlag har W. givet talt med Marx efter sin ankomst til

London i august. MensW. fandt årsagentil nederlaget i subjektive grunde: samarbej-
det med »demokratiet«, som han lige så vel ville kalde »bourgeoisiet«,fandt Marx den

i objektive grunde: de umodne økonomiske forhold.

Om W.s arbejde efter tilbagekomsten til USA fortæller Waltraud S.-H. på basis af

nye dokumentfund. Han havde store planer om via en omsætningsbank og arbejder-
kolonier og -byer at udvikle spirer til en Arbejdernes Republik, en anerkendt stat i

staten. Der blev virkeliggjort en vis organisering, men foretagendet selv blev en fia-

sko. Bevægelsen selv forsvandt aldrig helt. 1855 trak W. sig ud af politik, og hans og
familiens sidste år var kummerlige.

W. synes ikke at have søgt samarbejde med Free-Soil-Party, der opstod 1848 ud af

NRA. Det var abolitionistisk og af radikal-demokratisk observans støttet ikke

mindst af tyske emigranter og af farmere og arbejdere. Som NRA bekæmpede det

slaveriets udbredelse, storgrundbesidderne og jordspekulanterne (MEGA III,4, s.

986 n.). Dreier fandt i »Samfundets Reform« nr. 7, 1852, at Free-Soils politik modsva-

rede hans egen idé om en art »folkekommuner«, og så overhovedet noget positivt i det

ny partis program. Derimod bedømte Marx og Engels 1851-52 samt deres korrespon-
denter i USA Free-Soil-Party ret ringe (materiale i MEGA III,5), og 1854 gik det da

også op i det nye, store parti Republikanerne.
Den sidste manifestation,W deltog i, var en international forbrødringsfest i New

York i forb. med grundlæggelsen af 1. Internationale (1864), som han forventede sig
noget stort af. Det var under Den amerikanske Borgerkrig, og Marx og Inter-

nationalen solidariserede sig med unionssagen under ledelse af free-soil-manden og

Republikaneren Lincoln. Det var en stor opmuntring for de 0. 176.000 tyskfødte ame-

rikanere, der, ledede af de tyske »røde 48ëre«, kæmpede i unionshæren i »denne 2.

kamp for friheden«.

Ole Stender-Petersen
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BOGNYT

Jens Becker, Theodor Bergmann, Alexander Watlin (udg.): Das erste Tribunal. Das

Moskauer Parteiverfahren gegen Brandler, Thallieimer und Radek, Decaton Verlag,
Mainz 1993, 206 s., DM 29.80, ISBN 3-929455-09-9

Bindet består af en skitseagtig indledning ved udgiverne og tre hidtil ukendte doku-

menter, nemlig 1) en utrykt artikel af August Thalheimer om Kominterns 5. kongres
(= bilag 3 til næste dokument), 2) det tyske kommunistpartis anklageskrift mod

Brandler m.fl. - dog uvist af hvilken grund uden de øvrige 16 bilag -

og 3) protokollen
fra møderne i den Centrale Kontrolkomite i det russiske kommunistparti. Som tillæg
findes beslutninger og erklæringer vedr. forhandlingerne om Brandler m.fls. fremti-

dige position. Ligeledes offentliggørestre breve, delvis i uddrag, af Brandler og Thal-

heimer. Der er så godt som ingen realkommentarer, men dog et personregister.
Dokumenterne viser, at der på dette tidspunkt diskuteredes åbent i Komintern og

dets sektioner, og endvidere at der var en sammenhæng mellem diskussionerne i de

forskellige sektioner om de politiske muligheder og den deraf afledte taktik. Det er

derimod tvivlsomt om dokument 2 og 3 er så umiddelbart betydningsfulde, at de bør

offentliggøresi deres helhed - hvis de da er det. Især protokollen fra møderne i CKK

virker ukomplet, sandsynligvis er den dog ikke mere udførlig. For virkelig at kunne

forstå indholdet i dokumenterne og anklagen for fraktionsvirksomhed burde der ha-

ve været langt udførligere realkommentarer og vurderinger end udgiverne åbenbart
har kunnet yde. Nu foreligger dokumenterne imidlertid i denne »rene« form og kan så

inddrages i den kommende diskussion af Kominterns udvikling. Det er dog beklage-
ligt, at udgiverne ikke har skrevet noget som helst om selve dokumenternes tilstand.

Gerd Callesen

Gerd Callesen: Den sidste landsfader? ArbejderbevægelsensBibliotek og Arkiv, Kø-
benhavn 1994, 64 5., kr. 40, ISBN 87-981184-98 (bestilles hos Arbejdermuseet, Rø-

mersgade 22, 1362 København K, tlf. 33 93 33 88)
Pjecen om Thorvald Stauning er udarbejdet i anledning af udstillingen »Stauning
eller kaos« i samarbejde mellem Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Bibliotek

og Arkiv. Teksten, skrevet af Gerd Callesen, giver et biografisk rids indlejret i den pe-

riode, hvor Socialdemokratiet vokser sig stærkt og bliver regeringsbærende parti.
Stauning er en myte i Danmark, og han personificerede »Socialdemokratiets århun-

drede« i de krise- og krigsprægede år 1924-26 og 1929-1942. Pjecen tager udgangs-
punkt i, at Stauning »er den eneste folkevalgte danske politiker, som har opnået sta-

tus som landsfader i offentlighedens bevidsthed« (s3) og forsøger at beskrive, hvorfor

han blev så populær. I et flydende og letlæst sprog tegnes portrættet af en mand, der

især glimrede ved sine evner som organisator og forhandler, men som i øvrigt ikke

havde det, som ofte tilskrives store folkeledere - karismatiske træk. Måske ligger en

del af forklaringen på Staunings popularitet selv i krigsårene i, at han repræsenterer
en linie i dansk arbejderbevægelses udvikling, der kendetegnes ved evnen til at lave

praktisk politik til gavn for befolkningens store flertal. C. peger på, at der må siges at

være en ubrudt linie mellem P. Knudsens socialisme-strategi og Staunings reform-

politik ad parlamentariskvej: gennem sociale alliancer påbaggrund af arbejderbevæ-
gelsens organisatoriske styrke gennemføres en gradvis og rolig revolutionering af

samfundet. Kanslergade-forliget ses i dette længereperspektiv. Stauning fremstilles
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som vedvarende rodfæstet i en marxistisk inspireret politisk bevægelse samt i det kø-

benhavnske arbejdermiljø,som han selv tilhørte. C. bryder således med den traditio-
nelle opfattelse af Stauning som en pragmatisk og relativ principløs socialdemokrat.

Et interessant perspektiv tilføres ved påvisningenaf Staunings store interesse og vi-

den om udviklingen i den internationale arbejderbevægelse - hvor han stadig klarere
tilhørte højrefløjen. Behandlingen af Staunings rolle i formuleringen af samarbejds-
politikken under den tyske besættelse bliver efter min opfattelse lovlig pietetsfuld, når
den fremstilles ukritisk som værende til gavn for den danske befolkning. Det er de år,
hvor Staunings forbløffende politiske liv får en kraftig slagskygge.

Billederne, som er udvalgt af Anne-Lise Walsted, er dels private dels offentlige op-

tagelser og ledsages af tekster med morsomme og underfundige detaljer, der gør pje-
cen til en billedbog, som løber parallelt med teksten. Kombinationen af tekst og bil-

lede kommer rundt om Stauning på en engageret og underholdende måde. Hæftet

indeholder en kronologi over Staunings liv, en ret fyldig litteraturliste samt et engelsk-
sproget referat af teksten og oversættelse af billedteksterne.

Ole Jorn

Helga Grebing/Christl Wickert (udg.): Das »andere Deutschland« im Widerstand ge-

gen den Nationalsozialismus. Beiträge zur politischen Uberwindungder nationalso-
zialistischen Diktatur im Exil und im Dritten Reich, Klartext, Essen 1994, 226 s.,
DM 34.-, ISBN 3-88474-086-5

Der er skrevet meget om oppositionen mod og under nazismen (ty.Widerstand) og
endnu mere kommer i 50-året for den 20. juli 1944. Det behandles dog stadig uden

egentlig konsensus om, hvad der overhovedet kan subsumeres under begrebet mod-
stand. Det er også kommet til udtryk i mange forsøg på at dilferentiere begrebet i

betragtning af det nazistiske regimes særlige karakter. Det gælder nemlig princi-
pielt, at opposition (herunder aktiv modstand) fremstår som modstykke til det nazi-
stiske regime, der på sin side som led i dets magtsikring opererede ud fra et meget vidt

begreb om modstand og derigennem også pölitiseredehandlinger, der i sig selv ikke
var politiske. Selv om tyskerne set udefra har strakt modstandsbegrebet vidt, så har

Helga Grebing, medudgiver af den foreliggende antologi, sikkert ret i, at der fortsat
eksisterer »hvide pletter«mht. oparbejdelsen af den antinazistiske opposition fra den

politiske og faglige venstrefløj.
Antologien søger at råde bod herpå; især ved at fokusere på den antinazistiske op-

position, der udefra og fra eksilet så sig som del af kampen mod fascisme og nazisme.
Her skal man se bort fra Christl Wickerts artikel om kvindelige kommunister og Je-
hovas Vidner, der var en gruppe, der var særlighårdt ramt af Gestapos metoder. Hen-
des mål er også derved at tematisere »kønsspecifikke«sider af oppositionen. Men de
forekommer svære at påvise.De øvrige artikler omhandler grupper og personer, der

gik i eksil og derfra i en eller anden form fortsatte kampen mod nazismen. Gerhard
Paul har skrevet en spændende artikel om det mislykkede forsøg på at forene socia-

listerne i eksil i 1938. I andre artikler er det i højere grad den internationale antifa-

scisme, der er temaet. Således i et par artikler om deltagelsen i den spanske borgerkrig.
Et par af artiklerne kaster lys over nogle socialdemokrater, der under truslen om at

blive myrdet - som Toni Sender i 1933, - eller anholdt - som Fritz Lamm i 1936, - var

tvunget til at forlade det nazistiskeTyskland, og hvis skæbne undertiden blev interne-

ring i det valgte eksilland. Af speciel skandinavisk interesse er et bidrag af Frank

Meyer om tyske eksiludgivelser i Norge.
De 8 artikler, der er medtaget i antologien, bidrager nok mere til at kaste lys over

tyskere i eksil end over indretysk opposition. De belyser forskellige aspekter af den
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internationale kamp mod fascisme og nazisme, hvor også tyskere bidrog, hvilket un-

dertiden overses. De burde nok ikke have været rubriceret som modstand.

Karl Christian Lammers

Wladislaw Hedeler: Nikolai Bucharin Bibliographie, Decaton Verlag, Mainz 1993,
198 s., DM 69.-, ISBN 3-929455-11-0

Siden Sidney Heitman og Peter Knirsch i 1959 udgav den første Bucharin-bibliografi,
er der sket store fremskridti indsamlingen af oplysninger om Bucharins forfatterskab.

Mens bibliografien dengang omfattede 774 numre, er der i denne 1715 numre, og så

vidt det kan skønnes, er bibliografien stadigvæk ikke komplet. Eeks. ses den franske

udgave af Internationale Presse Korrespondenz ikke benyttet, mens den engelske nok

er det, men næppe til bunds. De forskellige udgaver af IPK var ikke helt identiske, så
man kan ikke nøjes med en af udgaverne.

Hedeler kan ikke have primær-registreretde forskellige publikationer, det fremgår
feks. af bynavne som Gamburg og N,ju Jork (nr. 218). Men det er kun en af mange

formelle fejl, at han ikke skriver det. Det er værre, at de bibliografiske oplysninger er

uensartede, at de forskellige udgaver nogle gange anføres, andre gange ikke osv. Det

gør det f. eks. vanskeligt at gennemskue hvilke tidsskrifter, der tænkes på ved de for-

skellige indførsler. Der mangler adskillige titler på selvstændigeudgivelser, forment-

lig er der endnu flere manglende artikler.

Normalt omfatter bibliografier kun trykte udgivelser, Hedeler har dog uden rede-

gørelse hvorfor også registreret enkelte breve, nogle gange som selvstændige ud-

givelser med oplysning om findestedet (nr. 723), andre gange i en selvstændig sektion

breve uden oplysning om, hvor de kan findes (nr. 1162-63, 1263-69). Nogle af brevene er

skrevet af Bucharin, andre til ham. Det er dog ligegyldigt, når det ikke oplyses, hvor de

er. De skandinaviske publikationer er overtaget fra Alexander Kans bog om Bucharin

og den skandinaviske arbejderbevægelse - der findes en del fejl i disse indførsler, da

Hedeler åbenbart ikke har kunnet gennemskue Kans oplysninger. Det tydeliggørvan-

skeligheder med en bibliograñ af en forfatter, der har publiceret på mange sprog.

Til trods for alle fejlene er det et brugbart hjælpemiddel,og da Bucharin var en cen-

tral person i det russiske kommunistparti og Komintern og ligeledes en betydnings-
fuld teoretiker, må man håbe på, at en kompetent bibliografvil påtage sig opgaven at

ñildføre arbejdet med at udarbejde en Bucharin-bibliograñ.
Gerd Callesen

J.R. van der Leeuw et al.: Inventar des Archivs der Sozialistischen Arbeiter-Internati-

onale (SAI) 1923-1940 - IISG Working Papers 22 - Stichting beheer IISG, Amster-

dam 1993, 246 s., ISBN 90-6861-085-6

Socialistisk Arbejder-Internationales arkiv led en krank skæbne i 1940. Organisatio-
nen havde ganske vist anbragt arkivet på tre steder, men Gestapo fandt det meste hur-

tigt og beslaglagde det. Desværre blev det derefter spredt, og ikke alt blev fundet igen.
De bestanddele, der blev fundet, blev i 1946 anbragt i IISG og suppleret fra diverse

kilder i 1961-62, 1969 og 1992.

Arkivet dækker hele perioden 1923-1940 med en dokumentation om ophøret af

SAI, dvs. arkivet indeholder materiale indtil 1946. Perioden 1923-1931 er rimelig fuld-

stændig, for perioden 1931 og frem er næsten alle SAIs skrivelser bevarede, medens

korrespondencen med de enkelte medlemspartier - således Danmark - stort set er

bortkommet. Men SAIs eget organisationsliv er forholdsvis godt dækket. Alt i alt er

arkivets omfang nu på 14,1meter. I IISG er der flere andre arkiver, der indeholder stof

om/af SAI; ligeledes er SAIs forgængers og efterfølgers arkiver i IISG.
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Registranten er opbygget overskueligt og et person-, organisations- og periodikare-
gister giver mulighed for at finde frem til relevant stof. Registranten består af tre dele,

nemlig det oprindelige arkiv og de to tilføjelser fra 1969 og 1992. Muligheden for

krydshenvisninger mellem de tre dele er til en vis grad udnyttet. Personregistret viser

korrespondence med feks. ÅgeKjeldsø og Tage Lau vedr. deres indsats i Spanien og

gør det klart, at Alsing Andersen var ret så aktiv i SAI. SAIs arkiv kan med denne

registrant bruges meget bedre, og da SAI havde betydning og de af SAI indsamlede

materialer ikke alle er publicerede, kan der hentes en del herfra.

Gerd Callesen

Ilkka Liikanen: Skuldens långa skugga. Eihetskrigslitteraturens upprorsbild och

dess senare skeden. Historisk Tidskrift för Finland 4:1993 s. 562-579. Utgiven af Hi-

storiska Foreningen. Abonnement 110 FM/årgang, løssalg 35 FM (ved henvendelse til

redaktionen HTf'F, Berggatan 6 A 9, SF 00100 Helsingfors), ISSN 0046-7596.

Der er nok få begivenheder i dette århundrede der er blevet skrevet så meget om -

fortiet, halvsandt eller helt usandt - som der er om borgerkrigen i Finland 1918. End-

nu for 25 år siden røbede man sit politiske ståsted ved den betegnelse man anvendte.

Sagde man »klassekrigen«, havde man oplyst om sit tilhørsforhold til venstrefløjen,

sagde man »frihedskrigen«, fulgte man højre -

og den officielle historieforskning.
Siden nåede man til kompromisløsningen: borgerkrig/frihedskrig, fordi de borger-
lige ikke kunne få sig selv til at opgive tanken om at man fordrev russerne.

Historisk Tidskrift för Finland har i sit nummer 4, 1993 ladet Ilkka Liikanen, assi-

stent ved universitetet i Joensuu, redegøre for udviklingen i den såkaldte

»frihetskrigslitteratur«,hvilket vil sige de værker der siden 1918 er skrevet ud fra op-
fattelsen af begivenhederne 1918 som en befrielseskamp. I 1982 påvisteTuroManninen

at begrebet »frihedskrig« var noget de hvide hittede på bagefter for at legitimere deres

rædselsregime.
Men løgnen er som bekendt produktiv. Når man kaldte begivenhederne for en fri-

hedskrig, var man i sagens natur også nødt til at forklare at arbejderne »gjorde fælles
sag med den nationale fjende«,nemlig ved at opfinde en bolsjevikisk indflydelse i

arbejderkredse. For den nye ledelse i Socialdemokratiet var det tilmed en særdeles

anvendelig forklaring: den gamle partiledelse havde været i bolsjevikkernes sold.

Da historikerne mere seriøst tog fat på skyldproblemet, rykkede nye folk ind på
anklagebænken. Teori afløste teori. Juhani Paasivirta (1957, sv. 1962) pegede på de

røde garder som den revolutionære fortrop,Vilho Rasila (1968) aflivede til gengæld
forestillingen om et husmandsoprør, sådan som romanforfatteren Väinö Linna især
havde betonet den, og Hannu Soikkanen (1975) hældede på sin side til befæstnings-
arbejderne, dvs. de løst ansatte jord- og betonarbejdere der under krigen havde arbej-
det på de russiske fæstningsanlægog der lært sig alt muligt umoralsk. I den store serie
Punaisen Suomen Historia (»Det røde Finlands Historie«) blev der derefter gjort op

med disse teorier, og Risto Alapuro afklarede sagen ved en almen tolkning af selve

revolutionsbegrebet. Siden er Jari Ehrnroot faldet tilbage på det rene klassehad (se
anmeldelsen andet steds i dette nummer).

Det er Ilkka Liikanens bedrift at han med udgangspunkt i nogle lokalhistoriske

undersøgelser iagttager skismaet mellem på den ene side landdagsgruppen og parti-
ledelsen som mistede indflydelse efter valgeti oktober 1917,og på den anden side de

lokale arbejderforeninger som i store dele af landet var de mest legitime magtorganer
eñer tsarismens sammenbrud.

Både som teori og som historiografi er Liikanens oversigt et værdifuldt bidrag til

socialismehistorien, også på internationalt niveau.
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Den er endda sprogligt set tilgængelig.Historisk Tidskrift för Finland er svensk-

sproget, og det pågældende nummer 4/ 1993 indeholder tillige andet af interesse for

danske læsere, nemlig en artikel om danske frivillige officerer i indbyrdeskrigen 1918.

Søren Sørensen

Michael Linton: Sveriges Historie, Aarhus Universitetsforlag, Århus 1994, 2505., kr.

198.-, ISBN 97- 7288-308-1

Sveriges historie fra Kalmarunion til det Sverige, som nu står på tærsklen til en euro-

pæiskunion, er temaet for bogens ialt 250 sider. Det er indlysende, at denne svenske

historie på dansk ikke kan bidrage med en dybtgåendeanalyse af de sidste 500 års

historie ivort naboland. Det er heller ikke bogens hensigt. Formålet har været at skri-
ve en svensk historie til undervisningsbrug inden for danske uddannelsesinstitutio-

ner, og der er ingen tvivl om, at forfatteren har dækket »et hul« i historieskrivningen.
Linton er født i Sverige, men bor og underviser i Danmark, og det har åbenbart givet
ham et godt udgangspunkt for at formidle den svenske historie til et dansk publikum.
Bogen er disponeret i 12 afsnit. De 7 af dem behandler udviklingen fra 1500-1900,
mens de sidste 5 beskriver udviklingen i 1900-tallet. De første 7 afsnit er da også me-

get summariske, men indeholder netop de oplysninger som gør det muligt at få et

hurtigt overblik over politiske konstellationer og begivenheder. I de sidste 5 afsnit ud-

dyber forfatteren de politiske facts med afsnit om sociale forhold og tegner også en

række portrætter af de mest betydningsfulde politikere som Per Albin Hansson,Tage
Erlander og Olof Palme. Forfatteren har også nået at tegne et billede af den nyeste
svenske borgerlige regering under Carl Bildt.

Bogen er forsynet med en række gode hjælpemidler: Kort, tidstavle, oversigt over

svenske regenter og statsministre, en udførlig litteraturvejledning til de enkelte perio-
der, ordforklaringer samt et person- og stedregister. Især ordforklaringerne er nyttige
for den danske læser, som ikke er fortrolig med svenske begreber og forkortelser. Her

forklares så vidt forskellige begreber som allemannsrätten, barkbröd, motbok, sof-

fliggare og Åmanlagarna.Det sidste er de love fra 1974, som handler om tryghed i

ansættelsen. Ordforklaringerne rummer også en liste over de politiske partier og en

oversigt over de førende aviser med angivelse af deres partitilhør. Bogen er kort og

godt en nyttig håndbog for mange danske læsere, ikke blot for undervisere, men også
for andre historie- og kulturformidlere i Danmark.

Annette Vasström

Anders Monrad Møller: lika Etatsforening til Dansk Told & Skatteforbund 1994,
Dansk 'lbld & Skatteforbund, København 1994, 276 s.,kr. 175.-, ISBN 87-87796-244

(I kommission hos Told- og Skattehistorisk Selskab)
Anders Monrad Møller har tidligere bl.a. skrevet DanskToldhistorie bd. IV, som dæk-

ker perioden 1914-1945, og har allerede derfra viden om den forening, der blev oprettet
som en etatsforening i 1894, og som således kan fejre sit lOO-års-jubilæumi 1994. For-

eningen har undergået en større udvikling i de 100 år og er i dag nærmest et rigtigt
fagforbund for de ansatte i Told- og Skattevæsenet.

Møller beskriver denne historie ved en detaljeret gennemgang af organisationens
udvikling og de problemer, den stødte på undervejs. Det beskrives, hvordan organisa-
tionen 0 g de personer, der fik betydning for organisationen, klarede problemerne ved

feks. lobbyarbejde osv. Det er med andre ord en solid og traditionel organisationshi-
storie. Dog mangler der statistiske bilag og oversigter over feks. medlemstallets ud-

vikling, organisationsprocenten (som lige siden starten har været meget høj), for-

mænd og bestyrelsesmedlemmer osv. Måske det havde været muligt at spare noget
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på de mange detaljer, evt. koncentrere fremstillingen om det organisationspolitiske
og dermed også at have fået plads til bilagene. Det havde nok gjort afhandlingen me-

re læsevenlig.
Martin Andersen

Wolfgang Schröder og Inge Kiesshauer: Die Genossenschaftsbuchdruckerei zu Leip-
zig 1872-1881. Mit einem bibliographischen Anhang: Verlagskataloge sozialdemokra-

tiscller Verlage in Leipzig (1869-1881)- Veröffentlichungen des Leipziger Arbeitskrei-

ses zur Geschichte des Buchwesens. Schriften und Zeugnisse zur Buchgeschichte 2 -

Harrassowitz Verlag,Wiesbaden 1992, 116 s., ISBN 3-447-03358-4

Bogen består af to næsten lige store og lige vigtige dele. Mens Schröder analyserer
arbejdernes kooperative trykkeri i Leipzig, har Kiesshauer udarbejdet en 287 numre

stor bibliografi over de socialdemokratiske udgivelser ibyen Leipzig. Leipzig var ikke

kun den tyske boghandels centrum, men også centrum for venstrefløjen i det tyske
socialdemokrati.

I Leipzig boede i disse år bl.a. Bebel og Liebknecht, og det af dem ledede socialde-

mokratiske parti opbyggede her en udgivervirksomhed med udgangspunkt i forskel-

lige uge- og dagblade. Schröder undersøger det største kooperative trykkeris udvik-

ling fra starten i 1872 til dets endelige opløsning pga. af den statslige undertrykkelse i

1881. De sidste rester af forlagets maskineri og dele af dets produktion blev flyttet til

Stuttgart og indgik i det nyoprettede forlag lHW Dietz, vel nok det mest betydnings-
fulde socialdemokratiske forlag.

Der foreligger allerede en omfangsrig bibliograñ over lH.W. Dietz forlags produk-
tion fra 1881-1981 (og de med dette samhørende forlag, se AH 19 s. 62-64) og med Kiess-

hauers bibliografi er man nu nået tilbage til året 1869. Genossenschaftsbuchdruckerei

med forgængere og efterfølgerevar iflg. Schröder ved siden af W. Brackes forlag det

tidligste og vigtigste socialdemokratiske forlag i perioden (5.43).
Det har været et vanskeligt arbejde at udarbejde bibliografien: der foreligger ingen

forlagskataloger, titlerne findes oftest ikke i de samtidige bogfortegnelser, og adskil-

lige (ca. 85) af titlerne inklusive de ligeledes bibliograferede aviser eksisterer ikke me-

re.

Afhandling og bibliografi giver sammen et grundigt indblik i det tidlige socialde-

mokratis indsats for at udvikle et selvstændigt socialistisk forlagssystem. I dette til-

fælde et forlag, der i de første år gav et betydeligt overskud og dermed virkede som

inspirationskilde for et hurtigt voksende forlagsvæsen i_arbejderpartiets regi, men

led store økonomiske tab, eñerhånden som den statslige repression blev stærkere, for

til sidst at bukke under i den indtil da mest egnede form og genopstå i en ny skikkelse.

Også udover bibliograñen er der således tale om et vigtigt bidrag til det unge social-

demokratis historie.

Gerd Callesen
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FORSKNINGSMEDDELELSER

Generalforsamling i SFAH, 4. marts 1994

Efter at den på sidste generalforsamling nyvalgte formand, Bent Vedsted Rønne,
havde budt velkommen, blev Niels Senius Clausen valgt som dirigent. Da beretnin-

gen for 1993 var udsendt skriftligt, refererede formanden til punkter i denne.
Vedr. udgivelser i skriftserien. I 1993 var Claus Brylds disputats stort set blevet ud-

solgt, og også Preben Sørensens bog »Under herrer og mestre« havde solgt godt.
Den første udgivelse i 1994 bliver Flemming Mikkelsens »Radikaliseringen af de of

fentligt ansatte i Danmark«.

Salget af selskabets publikationer havde i det hele taget været godt. Inger Wienes
»En historie om kvindelige håndværkere« var ved at være udsolgt; både »Kampen
for en bedre tilværelse«, der også var solgt som klassesæt, og Årbog22 med temaet

»Arbejdsliv« havde været successer.

Formanden omtalte derefter Årbog23, hvor Selskabet allerede havde en aftale med
FIU om køb af 500 stk., og »Arbejderhistorie«,hvor der i de to sidste numre havde
været en god debat vedr. Claus Brylds disputats og om arbejdererindringerne.

Udadvendte aktiviteter: Foredragsudvalgets debataftener havde været velbesøgte,og
udvalget havde allerede planlagt tre nye møder i foråret 1994: den 6. april et besøg af

Stauning-udstillingen i Arbejdermuseet med eñerfølgende debat om formidling af

historie. I april Hilda Rømer Christensen om »Nye perspektiver i arbejderkvinde-
forskningen«og i maj et møde med to videofilm om teglværksarbejderemed Carsten

Biering.
ITH-konferencen i 1993 havde haft temaet »Arbejderbevægelsenog det nationale

spørgsmål«,og SFAH havde været repræsenteret ved Uffe Jacobsen og Søren Feders-

piel. Formanden meddelte, at bestyrelsen ønskede at fremhæve ITH som et vigtigt
internationalt forskningsforum og foreslog, at der i Selskabets vedtægter indføjedes
et punkt om medlemsskab af ITH.

Bent V. Rønne beskæftigede sig derefter med SFAH som organisation. Selskabets

decentrale struktur skulle bibeholdes. Konstruktionen med et forretningsudvalg var

kun en midlertidig løsning - for at aflaste formanden. Endvidere nævnte formanden,
at ABA's andel af SFAHs aktiviteter var blevet mindre. SFAH måtte igen konstatere en

nedgangi medlemstallet. Hvervekampagnen i eñeråret 1992 gav ikke det ønskede

resultat. Selskabet har i dag 527 medlemmer. For at gøre SFAH mere synlig havde

bestyrelsen besluttet to nye tiltag: 1)oprettelse af »Arbejderhistorieprisen« og 2) udgi-
velse af et nyt kvartalstidskrift.

Den 6. sept. 1993 stiftede ABA, Arbejdermuseet og SFAH i fællesskab »Arbejder-
historieprisen« Formålet er at inspirere til og fremme studiet af arbejderklassens og

arbejderbevægelsenshistorie og kultur blandt hovedfags- og PhD-studerende ved de

højere læreanstalter. Prisen tildeles den student, som i det foregående studieår har
leveret den bedste hovedfagsopgave eller PhD-afhandling med et tema indenfor
dansk eller international arbejderhistorie eller -kultun Prisen kan dog også tildeles
for en formidlingsopgave. Prisen uddeles første gang i november måned 1994 og er

på 10.000 kr. Prisen kan også uddeles til flere. Et bedømmelsesudvalgpå 4 medlem-
mer vil stå for bedømmelsen af de indsendte afhandlinger. Som repræsentant for Sel-
skabet er Niels Finn Christiansen valgt.
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Bestyrelsen har besluttet at ændre SFAHs udgivelsespolitik med virkning fra 1995

ved at sammenlægge »Arbejderhistorie«og »Årbog«til et kvartalstidsskrift. Det ene

af de 4 numre vil være et udvidet temanummer. Tidskriftet vil udkomme i et format,
der svarer til »Fortid og Nutid«, og skal være mere læsevenligt.Det nye kvartalstids-

skrift vil få en hovedredaktion på 9 medlemmer samt et redaktionspanel på omkring
20 personer med repræsentanter fra fagbevægelsen,ABA, Arbejdermuseet, univer-

siteterne og andre læreanstalter. Tidskriftet vil endvidere få tilknyttet grafikeren
Anne Houe og om muligt en redaktionssekretær. SFAH har søgt om økonomisk

støtte hos fagforbund og kulturministeriets kulturtidsskriftstøtte. Forskellige faglige
organisationer havde foreløbigt bevilget 48.000 kr. I denne forbindelse takkede for-

manden Ib Schelde, Energicentret, og Erik Stubtoñ, AOF, for deres anbefaling over-

for KAD/Sle medie- og kulturfond, og Henning Grelle, ABA, og Peter Ludvigsen,
Arbejdermuseet, overfor LOs Oplysningsfond. Bent Rønne takkede også SFAHs

medlemmer for bidrag til omlægningen (indtil nu havde 22 givet 2.700 kr.). Endvidere

nævnte han, at SFAH forhandler med Arbejdermuseets Venneforening om salg og

samarbejde vedr. det nye tidsskrift. Bent Rønne opfordrede til at indsende forslag
om navn og undertitel til det nye tidsskrift og håbede, at generalforsamlingen ville

støtte fornyelsen af SFAH ved at stemme for beretningen.
Under beretningsdiskussionen blev der- bl.a. fra Henning Grelle, Gerd Callesen og

Kurt Jacobsen - udtrykt skepsis og betænkeligheder (også for den indholdsmæssige
side) ved den store satsning med det nye kvartalstidsskrift, medens bestyrelsen bla.

understregede mulighederne for profilering med den nye meddelelsesform, hvor og-
så billedstoffet får en særlig vægtning.Også de positive reaktioner fra forskellige fag-
lige organisationer i provinsen blev fremhævet. Det blev understreget, at det nye tids-

skrift vil forblive et videnskabeligt tidsskrift.

Uffe Jacobsen redegjorde for forløbet af ITH-konferencen, der vil få en selvstændig
behandling i »Arbejderhistorie«nr. 42, og Anette Eklund Hansen beskrev indholdet
af Årbog23, der også rummede en artikel udenfor emnet »Køn og klasse« af Aage
Hoñ'mann om Socialdemokratiets efterkrigsprogram »Fremtidens Danmark« Niels
Finn Christiansen annoncerede besættelsestidstemaet i Årbog24 - med artikler om

bl.a. enhedsforhandlinger, industrispionage og hjemmets rolle under besættelsen. En-

delig omtalte Gerd Callesen artiklerne i de to kommende numre af »Arbejderhisto-
rie«. Beretningen blev vedtaget enstemmigt.

Anna-Birte Ravn fremlagde derefter regnskabet, idet hun knyttede bemærkninger
til relevante posteringer. Regnskabet udviste igen en fornuftig balance mellem ind-

tægter og udgifter og aktiver og passiver. Bestyrelsen foreslog uændret kontin-

gentsats. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
Fire forslag (forslag 2-5) om ændringer i vedtægten - ændringer af 'teknisk' og præ-

ciserende karakter- blev vedtaget. Derimod blev et forslag om ændring af Selskabets
navn til det mere mundrette og bredere »Selskab for arbejderhistorie« genstand for

diskussion, hvorunder bla. bortfaldet af den eksplicitte henvisning til »forskning«
og »bevægelsen«blev problematiseret. Det blev forelået at udskyde forslaget, og besty-
relsen besluttede at trække det tilbage. På tilsvarende måde blev forslaget om at ind-

skrive i vedtægten,at Selskabet er tilknyttet ITH, trukket tilbage.
Der var indkommet et forslag fra Lars Ulrik Thomsen, Esbjerg, om i løbet af 1994

at »påbegyndeudgivelsen af en eller flere brochurer om arbejderbevægelsensudvik-

ling i forrige århundrede« til bmg for fagbevægelsens undervisning. Forslaget blev

støttet af flere, bl.a. henviste Oluf Unnerup til, at der fandtes en fond, der i givet fald

kunne bruges til dette formål. Det blev pålagt bestyrelsen at undersøge mulighederne
for udgivelse og i denne forbindelse at kontakte FIU.
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Ved valget til bestyrelsen blev Anne Cornelius, Anette Eklund Hansen og Bent V.

Rønne genvalgt. Anna-Birte Ravn og Poul Porskær Poulsen ønskede ikke genvalg. I

stedet valgtes Knud Knudsen og Torsten Lange. Tina Jacobsen valgtes til bestyrelses-
suppleant.

Karen Pedersen og Erik Strange Petersen blev genvalgt som revisorer og Niels Finn

Christiansen som revisorsuppleant.
Under eventuelt blev Anna-Birte Ravn takket for sin kompetente forvaltning af

kassererposten. Derefter kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen.
Jens Erik Kofoed Pedersen

Vedtægter for Selskabet til Forskning i ArbejderbevægelsensHistorie

§l

Foreningens navn er Selskabet til Forskning i ArbejderbevægelsensHistorie og for-

kortes SFAH. Selskabets hjemsted er Københavns kommune.

§2
Selskabets formål er at inspirere til og befordre studiet af arbejderklassens og

arbejderbevægelsenshistorie.

Selskabets virksomhed er uafhængig i politisk og ideologisk henseende.

§3
Som medlem af selskabet kan optages enhver person og organisation, der ønsker at

fremme dets formål.

§4
Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalfor-

samling afholdes hvert år i januar-kvartal. Skriftlig indkaldelse med dagsordenen ud-

sendes af bestyrelsen til medlemmerne senest 14 dage før afholdelsen.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være

bestyrelsen i hænde senest 8 dage, før mødet finder sted.

§5

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling omfatter behandlingen af følgende

punkter:
1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelseog godkendelse af årsregnskabet,

herunder fastsættelse af kontingent
4. Indkomne forslag
5 Valg

a. Valg af 4⁄5 bestyrelsesmedlemmer
På valg er NN, NN

NN ønsker ikke genvalg.
b. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
På valg er NN, NN

6. Eventuelt.
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§6
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det påkrævet,
og skal indkaldes, når mindst 15 medlemmer forlanger det.

En sådan generalforsamling indkaldes med samme varsel som den ordinære gene-

ralforsamling.

§7

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal af de afgivne stem-

mer. Dirigenten afgør,hvorledes afstemningen skal foregå.Såfremt mindst fem med-

lemmer kræver det, skal der afholdes skriñlig afstemning.
Hvis der er lige stemmer for og imod et forslag til beslutning, er forslaget ikke ved-

taget.Ved valg af bestyrelsesmedlemmer afgøres valget i tilfælde af stemmelighed ved

lodtrækning.
Vedtægtsændringer kræver dog tilslutning fra 3/4 af de fremmødte medlemmer.

§8
Selskabet ledes af en bestyrelse på ni medlemmer, valgt af generalforsamlingen for en

to-årig periode. Hvert andet år (lige år) vælges 5 og hvert andet år (ulige år) 4 af

bestyrelsesmedlemmerne. Udover de ni medlemmer vælges én suppleant. Endvidere

vælges hvert år 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer, og fordeler i øvrigt opga-
verne imellem sig.

§9
Selskabets regnskabsår følger kalenderåret. Bestyrelsen fastsætter det årlige kon-

tingent under ansvar overfor den førstkommende generalforsamling.

§10
Selskabets opløsning kan besluttes af en herom varslet generalforsamling med 3/4 af

de fremmødtes stemmer.

I tilfælde af selskabets opløsning overgårdets arkiver og aktiver til Arbejderbevæ-
gelsens Bibliotek og Arkiv.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 4. marts 1994.

Arbejderhistorisk forening for Langeland
Foreningen har i løbet af 1992 - 1993 udarbejdet/renskrevet flere afhandlinger, som

kan bestilles hos foreningen (Oluf Unnerup, Fuglsbøllevejen 11, 5900 Rudkøbing).
Udgivelserne er duplikerede og forsynet med et stabilt omslag. Der er tale om føl-

gende:
l) Gottlieb Gudmund Petersens dagbog medens han var lærling hos købmand

Melson i Rudkøbing 1844-1845, 34 s. Drengen var 16 år, da han førte dagbogen, som i

korte notater giver et indblik i hans arbejde og andre forhold.

2) Trine Møller Christensen: Rudkøbing fagbevægelse i fortiden, 16 s. med 5 s. bi-

lag. Det er en historieopgave i 2. G, som trods alle svagheder indeholder en del stof;
feks. viser det sig, at storkonflikten i 1899 ikke har haft betydning i Rudkøbing. En

vigtig kilde til denne fremstilling er retssagen mod lokale arbejdsmænd i 1897, som

findes i afskrift i den næste udgivelse.
3) Retssag mod organiserede Arbejdsmænd fra Rudkøbing ved Rudkøbing Politi-

ret anno 1897, 20 s. med 4 s. bilag. Arbejdsmændene i Rudkøbing havde indledt en
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konflikt mod en lokal arbejdsgiver, som hyrede skruebrækkere. Foreningsmedlem-
mer talte en aften med skruebrækkerne og fulgte dem hjem. Dette sammenstød resul-

terede i retssagen, under hvilken foreningens tidligere formand forklarede, at de or-

ganiserede arbejdere ville følge skruebrækkerne hjem, da de havde hørt rygter om,

at skruebrækkerne skulle have prygl. Da foreningen vidste, at det ville falde tilbage
på den, ville den beskytte skruebrækkerne mod overfald. Iøvrigt havde han ikke set

eller hørt trusler mod skruebrækkerne og mente iøvrigt, at »det er Skik i enhver By,
naar der er Fagforening at man følger de Arbeidsmænd, som staa udenfor den, hjem
for at beskytte dem mod Overlast af andre Mennesker« Til trods for denne geniale
forklaring blev flere arbejdsmænd idømt bøder.

4) Tyende på Langeland. Landlivets hygge, 31 5. Denne udgivelse består af afskrifter
af artikler i »LangelandsSocial-Demokrat«, som foreningen har fremskaffet i mikro-

film til Rudkøbing, fra årene 1909 til 1911. De er interssante som beskrivelser af land-

arbejderes forhold især på godserne, men også hos almindelige bønder. Men de er

nok så interessante som dokumentation af arbejderpressens indsats og betydning for

arbejderne. Åbenbart har bladets redaktør, Carl Madsen, ikke kun haft forståelse for

sin opgave, men også forstået at kunne skrive, så han ikke kunne angribes juridisk.
5) Frederik Madsen: Danmarks sociale Literatur, 24 s. Det drejer sig om en afskrift

af artiklen i det svenske socialdemokratis tidsskrift »Tiden - Tidsskrift för socialistisk

kritik och politik« 1922. Artiklen udkom også i det tyske, kommunistiske tidsskrift

»Arbeiterlitteratur« 1924. Frederik Madsen var søn af Carl Madsen og efterfulgte
ham på posten som redaktør. Desuden skrev han bl.a. flere skuespil. Frederik Mad-

sen har åbenbart været aktiv i »Socialdemokratisk Ungdomsforbund« og stod fast på
sin samfundskritiske holdning; han døde 1933 som 36-årig[Artiklen har tidligere væ-
ret trykt på dansk i den forlængstudsolgte »Arbejderkultur bd. 1,1870-1924«,redigeret
af Gunhild Agger og Anker Gemzøe, København 1982 s. 395-407].

Idrætshistorisk Årbog1993

Årbogens9. årgang har under temaoverskriften »Idrætshistorie og livshistorie« to

artikler der vedrører arbejderhistorien. Jim Toft, der også har beskæftiget sig med

Idrætsparkens »tilblivelseshistorie mellem borgerlig byplanlægning, arbejder-
klassens bevægelsesbehovog socialdemokratisk bypolitik«(s. 207), har her offentlig-
gjort en artikel om »Fodbold mellem myter og kilder« (s. 97-117).Han reviderer her

nogle af de vurderinger, der tidligere er blevet fremsat om fodbolden som arbejder-
klassens sportsgren. Bl.a. på baggrund af de relativt få medlemsfortegnelser fra de

dengang eksisterende sportsklubber og de eksisterende faglige sportsklubbers aktivi-

teter, hævder han, at »arbejderklassenhar fået en for stor og alt for tidlig rolle. Fod-

bold blev først arbejderklassens spil eñer år 1900« (s. 115).
Jørn Hansen har skrevet en artikel om »De olympiske lege i Berlin 1936 og diskus-

sionen herom i Danmark« (Undertitel, s. 119-139).Den helt overvejende stemning i

Danmark var for deltagelse, og som det viste sig, var der i borgerlige kredse en bered-

villighed til at lade sig imponere af det nazistiske Tysklands arrangement. Det var

ikke kun Niels Bukh, om hvem Hans Bonde skriver forstående i samme årbog s. 43-

57, der faldt for »showet«, men absolut flertallet, som troede på sportens neutralitet,
og lod sig medrive af det, de så. Der var kun to sportsorganisationer, der boykottede
disse olympiske lege, nemlig den meget lille jødiske organisation Hakoah og Dansk

Arbejder Idrætsforbund, og begge havde problemer med det. Arbejdernes Idræts-
klub i København, som ikke var tilsuttet DAI, deltog med 4 atletikudøvere. Regerin-
gen havde også sine problemer, men »til gengældstøttede det ene regeringsparti -

Socialdemokratiet- mere eller mindre aktivt og mer eller mindre åbenbart arbejder-
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bevægelsensforsøg på gennem offentligheden at få etableret en boykot af de olympi-
ske lege. En boykot, der aldrig blev til noget, men et forsøg, der midt under pesten
over Europa, tjente bevægelsen til ære« (s. 138). Der var dog et område, fremhæver

.T.H.,hvor boykotten faktisk havde en virkning, nemlig »Frisindet Kulturkamps« op-

råb til ikke at deltage i den kunstneriske del af olympiaden. IH. berører derudover

også kort Barcelona-modolympiaden.

International Review of Social History
Tidsskriftet, som udgives af Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis i Am-

sterdam, har i den nye årgang (1993) skiftet forlag og til en vis grad også indhold. Der

er 4 rubrikker: artikler, større anmeldelser, en omfangsrig annoteret bibliograñ og

emnerelaterede nyheder (feks. i nr. 3/1993 en 3-siders notits om ABA). Den mest be-

tydningsfulde nyhed er nok, at tidsskriftet udover de tre normale numre nu har et år-

ligt supplement. I 1993 er det et temanummer om »The end of labour history?«- titlen

er misvisende, fordi det handler om den nyorientering, der har været undervejs i

arbejderhistorien i de senere år og ikke om afslutningen af disciplinen »Arbejderhi-
storie«.

Formålet med dette særnummer -

og det kommende nummer i december 1994 - er

at diskutere integrationen af arbejderhistorie og socialhistorie og påvise arbejderhi-
storiens ubrudte vitalitet. Formålet er åbenbart at komme frem til en integreret arbej-
dets socialhistorie. I forordet nævner redaktøren, Marcel van der Linden, fem områ-

der, som efter hans vurdering bør tages op til behandling. I dette nummer behandles 4

af disse områder af 1 nederlandsk, 3 tyske, 3 amerikanske aktive forskere - en af dem er

en kvinde. »Gruppens« sammensætning anføres, fordi det nok har relevans for be-

handlingen af emnerne. Emnerne omfatter geografi (Carville Earle), hverdagsliv
(Alf Lüdtke), klasseformationen (Hartmut Zwahr), arbejdsgivere (Gottfried Korff),
race (David Roediger), køn (Sonja O. Rose) og husholdning (Marcel van der Linden)

_ det kommende særnummer skal behandle periodisering.
Der er et problem vedr. artiklen om arbejdsgiverne - den siges at handle om »en-

'trepreneurs« og handler faktisk om »History of Symbols as Social History«.Når en-

trepreneurs alligevel fortolkes som arbejdsgivere skyldes det, at Marcel van der Lin-

den i sit 3. punkt nævner, at arbejderhistorien nødvendigvis må inddrage »the history
of entrepreneurs« i sine analyser. Hvis ikke dermed er ment arbejdsgiverne, mangler
hans problemområder et væsentligt punkt. I det mindste her i landet har det længe
været erkendt som et problem for arbejderhistorien, at borgerskabets og arbejdsgiver-
nes historie ikke er udforsket i tilstrækkelig grad. At der ikke rigtig har kunnet gøres

noget for at integrere den i arbejderhistorien, er et andet problem.
Også andre af problemerne forekommer at have været behandlet her i landet- der-

med skal ikke være sagt, at endelige løsninger er fundet her eller at de i nummeret

offentliggjorte bidrag er irrelevante, men nok at det er beklageligt, at danske bidrag
til diskussionen ikke bliver opdaget af andre. Nogle af de i dette nummer behandlede

emner har imidlertid ikke været oppe i den danske diskussion, nogle fordi de er irrele-

vante her, andre har endnu ikke været et problem. Der er således grund til at lægge
mærke til diskussionen i udlandet, som den bliver formidlet i dette særnummer af

IRSH.

Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung 1993. Red. Hermann Weber, Die-

trich Staritz, Günter Braun og Jan Foitzik, Akademie Verlag, Berlin 1993, 522 5.,

En af de mange følger af Sovjetunionen sammenbrud og den derpå beroende formod-

ning om kommunismens ophør er denne nye årbog. Dens opbygning er traditionel:
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artikler, dokumenter, biografiske skitser, forsknings- og arkivmeddelelser, bibliogra-
fier, beretninger fra konferencer og anmeldelser - de sidste udgør en lille tredjedel af

årbogen.
Det er et meget ujævnt indhold, der præsenteres i dette første bind. Der er en 0m-

fattende medarbejderliste fra flere lande - på nær en enkelt anmeldelse på engelsk er

alle bidragene skrevet/oversat til tysk. Formen er den normale videnskabelige, men

indholdet er flere steder ikke andet end »opgør«, som ikke fører videre. Hvad en gam-
mel stalinists bekendelser skal bruges til, er redaktionens hemmelighed: Wolfgang
Ruges angreb på Lenin og Stalin er da et personligt vidnesbyrd, men med Ruges for-
tid in mente næppe interessant for andre end ham selv (s. 145-159).I samme kategori
falder en dokumentation af Eckert/Günther/Wolle, som undersøger deres egen for-

følgelseomkring 1970, som endte med deres bortvisning fra Humboldt-universitetet.
De har dog i det mindste grund til at være personligt oprørte (s.197-225).

Andre artikler og dokumentationer giver noget, der kan bruges i det videre arbejde,
feks. Mustafa Haikals artikel om Kominterns kortvarige forsøgpå at oprette et Inter-

nationalt Koloniburo i Paris under M.N. Roys ledelse (s.126-130);Leonid G. Babit-
schenkos artikel om Kominterns kadre-skoler er problematiserende og diskute-

rende; flere af anmeldelserne er informative. Det gælder også for oversigterne i bib-

liografi- og arkivsektionen. Forhåbentligkan årbogenudvikle sig til det bedre, da der

er behov for et videnskabeligt organ om dette emne.

Andreu Nin prisopgave.
Nin var en af de førende oppositionelle kommunister i Spanien i mellemkrigstiden,
sammen med J. Maurin leder af POUM. Efter det såkaldte kup i maj 1937 i Barcelona

blev Nin fanget og myrdet af det hemmelige sovjetiske politi i Spanien. Hans fødeby
Vendrell i Katalonien beklager, at Andreu Nin i mange henseender er glemt, fordi

han var på de tabendes side i klassekampen; for at rette op på dette har byen tidligere
fejret Nin og udskriver nu en prisopgave i hans navn.

Afhandlinger på mindst 100 sider om et sociopolitisk emne, som var betydnings-
fuldt for Nin, kan indleveres på hvilket som helst sprog, men må ikke have været

offentligiort tidligere. Prisen er på 1.000.000 Pta og udgivelse af afhandlingen i bog-
form. Afhandlingen skal være indleveret senest 1. dec. 1994. Nærmere oplysninger
fås hos ⁄

Ajuntament del Vendrell. Årea de Cultura. Cal Guimerá C/ Santa Anna,
8.43700 El Vendrell. Catalunya (Espanya) Tel. (977) 66 56 84. Fax (977) 66 56
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Om det illegale Land og Folk (1941 - 1945)
Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) gik endeligt »under jorden« den 22. juni 1941,
da Nazi-Tyskland startede krigen mod USSR. En del kommunister blev efter besættel-

sesmagtens krav arresteret af dansk politi og dernæst interneret. Ialt blev 339 arreste-

ret, nogle blev siden løsladt og resten interneret. Det lykkedes for flere at flygte, inden

de resterende 148 den 5. okt. 1943 blev overført til koncentrationslejr i Tyskland. Re-

sten af de kendte partimedlemmer blev tvunget ud i en illegal tilværelse;hermed steg
modstanden mod den nazistiske besættelsesmagt meget i styrke.

DKP havde gjort forberedelser til denne situation, bl.a. ved at udnævne en illegal
landsledelse og illegale provinsledelser, der skulle kunne træde til netop i en sådan

situation. Desuden havde partiet forberedt oprettelsen af illegale trykkerier. Landsle-
delsen bestod fra starten af Aksel Larsen, Alfred Jensen, Børge Houmann og Thor-

kild Holst. Aksel Larsen blev arresteret i november 1942, mens de øvrige fortsatte
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låNâ W?@@ 1
Ovenstående bladhoved blev benyttetrarfen gruppe, der dækkede Gentofte, Gladsaxe og Lyng-
byområdet,kaldet Distrikt 14. Bladhovedet kendes fra nr. 27 i marts 1943 til nr. 58 i februar 1945.

DDANE®wF©lLK
Ovenstående bladhoved blev benyttet af en Århusgruppe.Det kendes fra nr. 54 i november 1944

og frem til nr. 61 i marts 1945. Det er specielt »og«et, der kendetegner gruppen. De andre bogstaver
findes både som vist her og udfyldt med prikker.

Ovenstående bladhoveder blev benyttet af Odensegrupper. Bogstaverne varieres, og det er også
her »og«et, der er karakteristisk. Odense havde »patent« på denne type »&«. Det kendes fra nr. 18 i

august 1942 og frem til nr. 58 i februar 1945. Det øverste er fra 1945, og det nederste er fra midten af

perioden.

[1111111111011

Ovenståemde bladhoveder blev benyttet af Østerbrogruppen i København. Gruppen havde

»patent« på de lodrette tværstreger i bogstaverne. Nederste type kendes fra nr. 34 i oktober 1943

og blev brugt frem til nr. 51 i september 1994, hvorefter gruppen brugte den øverste type frem til nr.

61 i marts 1945. Nr. 62 fik »det gamle«bladhoved. Gruppen blev kaldt Distrikt 15.
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besættelsestiden ud. Landsledelsen var reelt et forretningsudvalg under centralko-

miteen, men underskrev sig som centralkomite eller blot CK. Selve centralkomiteen

var vanskelig at indkalde, og det var under betydelig risiko at samle alle fra hele lan-

det, og det skete derfor sjældent.
Det var landsledelsen, der stod for hovedlinierne vedrørende udfærdigelsenaf ma-

nuskripter til intern kommunikation i DKP og til langt de fleste af de tryksager, som

var beregnet til uddeling blandt arbejdere og andre interesserede.

I starten af den illegale periode var det mest løbesedler og små hæfter,der udkom til

en bredere offentlighed. Fra oktober 1941 lanceredes som DKPs centrale organ »Po-

litiske Maanedsbreve«, som i marts 1942 blev til »Land og Folk«. Ialt kom der 60 num-

mererede udgaver af disse blade - første nr. var unummereret og nr. 45 udkom ikke. I

den første tid udkom det en gang om måneden, ind imellem udkom det mere hyppigt,
op til 3 gange om måneden. Hertil kom diverse særnumre og løbesedler med »Land

og Folks« hoved. Endvidere udgav den centrale ledelse en række illegale hæfter og

bøger, herunder nyhedsbladet »Ugens Nyt« i hele 1943 og det teoretiske tidsskrift

»Tiden« i 1944-45.

»Land og Folk« var et af besættelsestidens oplagsmæssigtstørste blade. Det samle-

de oplagstal er nogle steder sat til 120 000 - 130 000 eks. pr. nr. i 1944/45. Bladet var

dels et talerør for modstandsbevægelsen mv. og dels et talerør for DKP. Financierin-

gen skete ved indsamling hos sympatisører og ved salg af illegale bøger, pjecer og
mærkater.

Det var først og fremmest Børge Houmann, der redigerede og i øvrigtorganiserede
arbejdet med »Politiske Maanedsbreve« og »Land og Folk«. Teksterne blev skrevet på
maskine med gennemslag i op til 20 eks. Gennemslagene blev fordelt til kontakt-

personer i Københavnsområdet (distriktsledelserne) og rejsesekretærer tog til byer i

provinsen, hvorfra de afsendte manuskripterne til forskellige kontaktpersoner for de

lokale ledelser.

I København modtog feks. en distriktsleder et manuskript. Han havde 3 kontakt-

personer under sig (underdistrikter), der igen havde kontakt til 3 trykkegrupper.
Distriktslederen satte sig til skrivemaskinen og lavede en kopi til hver af de 3 kontakt-

personer. Disse videregav kopierne til trykkegrupperne, der igen lavede stencils og

gik igang med mangfoldiggørelse.De færdige tryk blev dernæst fordelt til læserne

via undergrupper. Målgruppen var især arbejdere.
Landsledelsen sørgede også for, at der centralt blev mangfoldiggjort et stort antal

af hver tryksag. Dette skete via egne illegale trykkerier og ind i mellem ogsåpå legale
bogtrykkerier. Der blev brugt bogtrykkerier i såvel København som i Glumsø og

Hundested. I en lang periode havde partiet egne illegale sætterier i København og i

nogle provinsbyer. Den færdige sats blev dernæst leveret til trykkerierne, der for det

meste lå på andre adresser, som kun kurererne kendte.

De centralt fremstillede tryk kom, som anført, i meget store oplag; feks. blev nr. 31

tryld i et oplag på 20 000 eksemplarer. Trykkene blev fordelt til grupper over hele lan-

det, der dernæst fordelte dem videre. Det har ikke umiddelbart været muligt at finde

samlede oplagstal for hvert nummer trods oplysninger fra flere grupper. En statistik

her vil også være meget usikker, idet ingen nøjagtigkan vide hvor mange grupper, der
har lavet optryk af hvert nummer, og hvor mange eksemplarer de mangfoldiggjorde.
Alt foregik jo illegalt og under stor risiko for opdagelse. Der er i arkiverne bevaret op
til 28 forskellige tryk af hvert nummer (nr. 61). Det første nummer fra oktober 1941

kendes i seks forskellige optryk.
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Den største samling findes på Det kongelige Bibliotek, der skønsmæssigt har 80%
af de idag kendte forskellige tryk af hovednumrene - det svarer til ca. 750 stk. Resten

skal findes på ABA, i Frihedsmuseet og i private samlinger.
Landsledelsen ønskede, at teksten i DKPs centrale udgivelser skulle være helt ens-

artet, således anføres i en intern partiskrivelse fra januar 1941: »Ved Mangfoldiggørel-
sen er det tilladt at udelade noget af Indholdet, hvis det passer bedre med Papirfor-
matet, eller hvis det er for besværligt at faa det hele med. Dog maa der ikke under

Titlen MB [Maanedsbreve, N.G.] sættes noget nyt ind, som ikke har staaet i de orgi-
nale MB.« Et andet sted skrives: »Men vil man, kan de suppleres med lokale Bulle-

ünen«

Ved gennemgangen af de enkelte udgaver ses det, at grupperne rundt i landet stort

set har rettet sig efter parolen. De enkelte tryk er meget lig de centralt udsendte, og
flere af grupperne har udgivet deres egne lokalblade, b1.a. kan nævnes »Folkets

Kamp« fra Aalborg, »Aarhus Ekko«, »Vestjyden« fra Esbjerg, »Trods Alt« fra
Odense og »Gry« fra Næstved.

Men helt identitetsløse har grupperne alligevel ikke lavet deres optryk af »Land og
Folk« Bladhovedet er, som det ses af illustrationerne, i de fleste tilfælde bevidst lavet
så varieret som overhovedet muligt.

i

En del af arkiverne, bl.a. ABA, har tryk, hvorpå der under besættelsen er noteret et

distriktsnummer og nogle gange tillige oplagstal. Dette må hænge sammen med, at

trykkegrupperne skulle aflevere 3 eks. af hvert tryk til distriktsledelsen, og flere af
disse tryk er altså blevet bevaret.

På Det kongelige Bibliotek er det ofte registreret fra hvilke byer og bydele trykkene,
der er afleveret dertil, er modtaget. Sammenholder man de kendte distriktsnumre fra
ABA og indsenderne til KB, er der en stor overensstemmelse - tryk med enslydende
distriktsnummer ligger i Det kongelige Bibliotek som indleveret fra samme kilde. Ser
man på bladhovedet, har flere af grupperne brugt det samme »hoved« under det me-

ste af besættelsen. Man kan således via bladhovedet se hvilken gruppe, der har mang-
foldiggjort den enkelte udgave. De lokale grupper har således, da de intet har måttet

tilføje,markeret sig selv i bladhovedet. Danskere kan man ikke ensrette.

Undertegnede har i længere tid arbejdet med en registrering af de enkelte udgaver i
Det Kongelige Bibliotek, ABA og private samlinger. Arbejdet er langt fra afsluttet og

yderligere oplysninger vil være velkomne (H.C. Lumbyes gade 30, 2100 København Ø,
tlf. 31 20 29 55).

Kilder:

Det illegale Land og Folk, ved Børge Houmann, Zac, København 1979
Torben Bjerg Clausen: Typer og tryk, Dansk Typograf-Forbund, Københavns afde-

ling 1985

Tage RevsgårdAndersen: En studie i Rødt, Hvidt og Blåt, Zac, København 1981

Hans Snitker: Det illegaleFrit Danmark - bladet og organisationen, Odense Univer-

sitetsforlag, Odense 1977

HelgeTønnesen: Besættelsestidens illegale blade og bøger,Det kongelige Bibliotek
1954

Samtaler med daværende aktivister samt materialer i de nævnte arkiver og egen sam-

ling.
Niels Gyrsting
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Anden Internationales aviser påMicroform

[1989 besluttede International Association of Labour History Insitutions, at udarbejde en

fortegnelse over de centrale aviser og organer udgivet af II Internationales partier. Arbej-
det blev koordineret af Huub Sanders (Amsterdam) og blev afsluttet i1992. Existerende

microformer er markeret med et 0; bemærk at der i nogle tilfælde er tale om identiske

microformer, da kommercielle udgivelser er købt af institutioner. Hvis ingen
microformer er kendt for en given periode, er en relevant bestand i en eller flere insti-

tutioner tilføjet.
'

Forkortelser: ABA-ArbejderbevægelsensBibiotek og Arkiv, København; ACRPP-Associa-

tion pour la Conservation et la Réproduction photographique de la Presse; AMSAB-Ar-

chief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging, Gent; BDIC-Bibliotheque de

Documentation internationale contemporaine, Nanterre; Feltrinelli-Fondazione Giangia-
como Feltrinelli, Milano; FES-Bibliothek der sozialen Demokratie, Friedrich-Ebert-Stif-

tung, Bonn; FU-Freie Universität, Berlin; Hoover-Hoover Institution on War, Revolution

and Peace, Stanford; IGEA-Institut für Geschichte der europäischenArbeiterbewegung,
Ruhr-Universität, Bochum; IISG-Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Arn-

sterdam; Nuñield-Nuñield College Library, Oxford; SAPMO-Stiftung Archiv der Parteien

und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv; Sozialarchiv-Schweizerisches So-

zialarchiv, Zürich; Studienbibliothek-Studienbibliothek zur Geschichte der Arbeiterbewe-

gung, Zürich; TUC-Trades Union Congress Library, London

ARGENTINA

Vanguardia: árganodel Partido Socialism, Buenos Aires

O Datamics Inc, New York: 1894-1942 (ñlm 35mm)
O Hoover: 1944-1987 (film 35mm)

ARMENIEN

Droschak: organe du Parti socialiste révolutionnaire arménien, Geneve, London, Paris

Bestand-HOOVER: 1890-1901-IISG: 1894-1932 ukpl.

BELGIEN

Peuple, le, Bruxelles

O AMSAB: 1885-1900 inc (film 35 mm)
Bestand-BDIC: 1899-1940-FELTRINELLI: 1885, 1886, 1889-1891, 1895-1897, 1899, 1933-1934, 1949-50 ukpl-HOOVER:

1914 ukpl, 1918-1940

Vboruit: orgaan der Belgische Werklieden Partij, Gent

O AMSAB: 1884-1970 (film 35 mm)
Werker; de: orgaan der Belgische Socialistische Arbeiderspartij, Antwerpen
O AMSAB: 1869-1914 (film 35 mm)

BOSNIEN 0G HERZEGOVINA

Glas Slobode: organ socijal-demokratskestranke Bosne i Hercegovine, Sarajevo
Bestand-BDIC: 1920: 137-138-IGEA: 1912: 23-nsc; 1912; 19-23; 1920: 103

BULGARIEN

Narod: socialistiöeski ez'ednevnik: organ na Rabotniöeskata Social-demokratic'eska Par-

tija, Sofia

Bestand-IISG: 1897: 1; 1914: 10,29, 37-38, 41, 43

Rabotniöeski Vestnik: organ na Rabotniëeskata Social-demokratiöeska Partija i Obsöija
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Rabotnic'eski Sindikalen Sajuz, Sofia

Bestand-HOOVER: 1915-1916 ukpl-IISG: 1905 ukpl; 1914: 231; 1921: 243

Rabotniéeska Borba: organ na Rabotniëeskata Socialdemokratiéeska Partija, Sofia

Bestand-IISG: 1904-1906 ukpl.

BØHMEN

Pravo Lidu: ustredni orgánCeskoslovenskéstrany sociálne-demokratické dëlnické,Prag
0 F ES: 1893-. (film 35 mm, in progress)
Bestand-BDIC: 1919-1920,l924-l930-IISG: 1897-1916,1924-1926, 1928- 1936 ukpl-IGEA: 1906-1907, 1926, 1928-1931,1933,

1935-1938,1947-1948 meget ukpl.

CANADA

Citizen and Country: a journal af social, (moral) and economic reform etc: official organ

of the Toronto findes and Labor Council, Toronto

Note: Fortsat som The Canadian Socialist

O IISG: 1899: 2-3; 1901: 2-17 (fiche)
0 University of British Columbia: 1899: 17(44) - 1900: 30(130) (film)
Canadian Socialist, the,Vancouver
Note: Fortsat som The Western Socialist

O National Archives of Canada, Ottawa: 1902-1903 (film 35 mm)
Western Socialist, the,Vancouver

Note: Fortsat som Western Clarion

O Department of Labour Library, Ottawa: 1903 (film 35 mm)
Western Clarion: omcial organ of the Socialist Party of Canada,Vancouver
O Memorial University, St Johns NFLD: 1903-1925 (film)

DANMARK

Social-Demokraten: udg. af Social Demokratiske Foreninger, København
Note: Ugeblad 1871-31.3.1872,titel Socialisten; dagblad 1872-1874,titel Socialisten

O ABA: 1871-1989 (film, Minerva Mikrofilm APS, Hellerup)

FINLAND

Z'vömies,Helsinki

O TyöväenArkisto: 1895-1918 (film 35 mm)

FRANKRIG

Humanité, l 1'journal socialiste quotidien, Paris

0 ACRPP, Paris: 1904-1914 (film)
0 BDIC: 1913-. (film)
0 Hoover: 1978-1990 (film 35 mm)
0 Sozialarchiv: 1904-1917 (film 35 mm)
Bestand-BDIC: 1905-.-FELTRINELLI: l904-l944-HOOVER: 1904-1914, 1917,1920, 1936-1944, 1951-1955,1966-1977-

IISG: 1904-1939 ukpl, 1944-.-soz1ALARCHIv: 1904-1917,1930-1939

Parti ouvriet; le: organe des travailleurs socialistes de France et dÅlgérie,Paris

0 Datamics Inc, NewYork: 1888-1897 (film 35 mm)
0 ACRPP, Paris: 1888-1914 (film 35 mm)
Prolétariat, le: organe ojj'icielde la Féde'ration des Davailleurs Socialistes de France, Paris

0 ACRPP, Paris: 1884-1894 (film)
Socialiste, le: organe du Parti Ouvrier, Paris

0 Ed. Hier et Demain: 1885-1923 (reprint, Paris 1973)
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O Datamics Inc, New York: 1885-1923 (ñlm 35 mm)
0 ACRPP, Paris: 1885-1923 (film 35 mm)

IRLAND

WJrkers'Republic, the, Dublin

Irish Socialist Republican Party
O Irish Microfilms, Dublin: 1898-1903 (ñlm 35 mm)

ITALIEN

Avanti: quotidiano del Partita socialista italiano, Roma

O Datamics Inc, NewYork: 1896-1914 (film 35 mm)
0 Feltrinelli: 1896-1926 (film 35 mm)
0 Hoover: 1896-1926,1935 inc, 1940-1943, 1955 (film 35 mm)
0 Saur, München: 1896-1914

KROATIEN

Slobodna Rijeë:glavno glasilo Socijaldemokratske Stranke Hrvatske 1'Slavonije, Zagreb
Bestand-IISG; 1907: 37; 1912-1914 ukpl.

LUXEMBURG

Escher Journal, Esch-sur-Alzette

1902-1913

Ingen bestand kendes

Neues Journal, Luxemburg
30.9.1905-17.3.1907 (2 gange ugentlig); 17.3.1907-24.9.1910 (ugeblad)
Ingen bestand kendes

NEDERLANDENE

Recht voor Allen: orgaan van de Sociaaldemocratische Partij van Nederland, Amster-

dam

O IISG: 1879-1900 (film 35 mm)
Vblk,het: dagblad voor de arbeiderspartij, Amsterdam

O IISG: 1912-1913,1936 (film 35 mm)
0 Koninklijke Bibliotheek, Den Haag: 1900-1919 (film 35 mm)
Bestand-HOOVER; 1900-1927-IISG: 1900-1940

NORGE

Social-Demokraten: organ for det Norske Arbeiderparti, Kristiania

Note: Fortsat fra Vort Arbeide 1.5.1884-26.12.1885

O Universitetsbiblioteket, Oslo: 1886-1923 (film 35 mm)

POLEN

Czerwony Sztandar: organ socialdemokracji králestwa polskiego i litwy: organe central

de la Socialdémocratz'e de Pologne et Lithuanie,Warszawa, Zürich, Krakow

Bestand-BDIC: 1903-1918 11ka HOOVER: 1917-1918: 191-195-IISG: 1902-1905, 1906-1913

Gazeta Robotnicza: organ PPS zaboru pruskiego, Berlin, Katowice

O Biblioteka Narodowa,Warszawa: 1891-1919 (film 35 mm)
Naprzád:organ PPSD Galicji, Krakow

O Biblioteka Narodowa,Warszawa: 1892-1939 (film 35 mm)
PrzeglçdRobotniczy: organ Socjal-Demokracji Králestwa Polskiego i Litwy, Zürich
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Bestand-BDIC: 1900-1905-IISG: 1900-1905

Robotnik: czasop ismopolityczne spoleczne, Lwow ⁄Warszawa

Note: Fra 1907 to aviser uden klar adskillelse: (1) PPS-Lewica, (2) PPS-Frakcja Rewolucyjna

Bestand-BDIC: 1902-1903 ukpl-HOOVER: 1912,1915-1920,1931-1938,1944-1946 ukpl-IISG: 1890-1892 meget ukpl.

Sprawa Robotnicza: organ Demokratow Socialnych Krolestwa Polskiego, Paris

0 IISG: 1893-1894: 1-18+1/5; 1895: 19-25 (film 35 mm)

RUMÆNIEN

Romania Muncitoare: organ social-demokrat saptaminal, Bucaresti

Note: Også med titlen Romania muncitoar

Bestand-IISG: 1906-1914 ukpl

RUSLAND

Arbayter Shtime, di,Vilna, Bobruisk,Warszawa
Aug 1897 - Sept 1905

Ingen bestand kendt

Iskra: centralnyj organ rossijskoj social'demokratiáeskojraboöejpartii,München, Lon-

don, Geneve

O Kraus International,White Plains NY: 1900-1905 (film 35 mm)
0 NewYork Public Library: 1900-1905 (film 35 mm)
Narodnoe Delo: organe du PSR, Paris, Berne

Bestand-FELTRINELLI and IISG: 1902: 2; 1903: 3-4; 1904: 5; 1909: 1-4; 1910: 5; 1911: 6; 1912: 7-HOOVER: 1902-1904

Pravda, St. Peterburg ⁄ Moskva

O Feltrinelli: 1917-1918 (film 35 mm)
0 Hoover: 1917-1938,1941-1947,1951-1953,1960-1989 (film 35 mm)
0 IML, Moskva: komplet (reprint) 1

Bestand-FELTRINELII: 1917-1918,1950-1982-HO0VER: 1912-1960-IISG: 1912-1914,1917-1940,1942-. ukpl.

Social'-dem0krat: centralnyj organ rossijskoj socialêiemokratiëeskojraboc'ejpartii, St

Peterburg,Vilna, Paris, Geneve

Bestand-FELTRINELLI: 1910: 10, l8-FU, Bereichsbibl. Østeuropa-Inst: 1908-1917 xerox-HOOVER: l909-l916-IISG:

1909-1913: 2-5, 9, 14, 18-23, 32 + suppl. til nr. 19-20

Zihna: organe central de la Socialdémocratie lettone, Bruxelles

Bestand-IISG: 1911: 116

Znamja Duda: organ Central'nogo komiteta partii Levych socialistov-revoäucionerou
Paris, Petrograd, Berlin

Bestand-HOOVER: 1907-1914-IISG: 1907-1914, 1917-1918,1922 ukpl.
'

SCHWEIZ

Arbeiterstimme, die: Wochenblattfürdas arbeitende Volk in der Schweiz: ofizielles Organ
der sozialdemokratischen Parter' in der Schweiz und des Allgemeinen Gewerk-

schaftsbundes,Zürich
O Sozialarchiv: 1881-1908 (film 35 mm)
Basler Vorwá'rts: sozialdemokratischer Iagblatt: ojj'iziellesOrgan des Arbeiterbundes und

der Sozialdemokratischen Partei Basel, Basel

Note: Basler Arbeiterfreund 1886-1893, fortsat som Vorwá'rts 1893-1897,fortsat som Basler Vorwárts

O Sozialarchiv: 1886-1935 (film 35 mm)
Bestand-FELTRINELLI, 1904, 1913-1939, 1946-1949-SOZIALARCHIW 1886-1935-STUDIENBIBLIOTHEK: 1912,

1934-1936 ukpl.

Berner Iägwacht: offizielles Publikationsorgan der Sozialdemokratischen Partei der

Schweiz, Bern
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O Sozialarchiv: 1893-1945 (film 35 mm)
Grütlianer, der: sozialdemokratisches 721geblalt:Zentralorgan des Schweizerischen Grüt-

livereins und der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz, Zürich
O Sozialarchiv: 1851-1901 (ñlm 35 mm)
Bestand-BDIC: 1914-1919 ukpl-IISG:1889-1891,1906,1908-1912,1914-1915ukpl-SOZIALARCHIV: 1851-1925

Peuple, le: journal socialiste et syndical de la Suisse romande, Geneve

Note: Ie Peuple de Geneve 4.5.1895-9.4.1906, Ie Peuple suisse 14.4.1906-16.6.1917

Bestand-IISG: 1908: 86; 1911: 6; 1914: S-SI'UDIENBIBLIOTHEK 1905-1908, 1910-1911 11ka

Schweizerische Sozialdemokrat, der, Bern

Note: fortsat som Berner Tägwacht

O Sozialarchiv: 1888-1892 (film 35 mm)
Sentinelle, la: organe du Parti Socialiste neuchâtelois et jurassien, La Chaux-de-Fonds

Bestand-IISG: 1911: 47; 1918: 189; 1919: 161; 1939: 65; 1931: 182; 1932: l79-SOZIALARCHIV: 1903-1904, 1912-1964

Volksrecht, Zürich
Note: Zürcher AlIgemeine Zeitung 1970-1973

0 Sozialarchiv: 1898-1979 (ñlrn 35 mm)

SERBIEN

Radnicke Novine: organ srpske Socijal-demokratske Partije i Glavnog Radnickog-Sav-
eza, Beograd
O Hoover: 1920 (film 35 mm)
0 IISG: 1897 ukpl. (film 35 mm)
Bestand-FELTRINELLI: 1897: l-23-HO0VER: 1903,1905, 1913-1915,1920 ukpl-IISG:1897; 1906: 97; 1907: 90; 1911: 252;

1920: 159

SPANIEN

Socialism, el: árganodel Partido Obrero, Madrid

O FES: 1886-1939, 1944-1986 (film 35 mm)
0 IISG: 1886-1897 (ñche)

STORBRITANNIEN

Justice: organ of the social democracy, London
9'

'

O British Library, Newspaper Library: 1884-1925 (film 35 mm

0 Microform Academic Publishers,Wakeñeld: 1884-1914 (film 35 mm)
Labour Leader: a weeklyjournal of social and political progress, London

O Datamics Inc, New York: 1894-1908 (ñlm 35 mm)
0 SAPMO: 1894-1896, 1915-1922 (111m)
Bestand-BDIC: 1914-1917 ukpl-IISG: 1889-1921 ukpl-NUFFIELD: 1910-1912; 1922-1946 (NewLeader)-TUC: 1891, 1893-

1905, 1906-1909, 1914,1917 ukpl.

SVERIGE

Arbetet, Malmö
Bestand-KUNGLIGA BIBLIOTEKEI': 1887-1978

Socialdemokraten: organ för .sveriges Social-Demokratiska Arbetareparti,Stockholm
O Hoover: 1933-1938 (ñlm 35 mm)
0 Kungliga Biblioteket, Stockholm: 1885-1942 (film 35 mm)
Bestand-HOOVER:1914-1918, 1933-1938, 1939-1950-1150: 1887-1891,1893, 1899, 1913,1917,1928-1940 ukpl.
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TYSKLAND

Vorwá'rts: Zentralorgan der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, Berlin

O Mikrofilmarchiv der deutschsprachigen Presse, Dortmund: 1891-1933 (film 35 mm)

UNGARN

Nepszava: a magyarországiszociáldemokrata párt központiközlönye,Budapest
O SAPMO: 1890, 1891,1894-1896, 1900, 1906 (all inc), 1919

Bestand-BDIC: 1914-1924 ukpl-IISG: 1887,1890, 1903, 1905-1906, 1910, 1917-1919 ukpl; 1929-1939 næsten komplet

Vblkstimme: zentralorgan der Sozialdemokratischen Partez' Ungarns, Budapest
O Mikrofilmarchiv der deutschsprachigen Presse, Dortmund: 1877-1880 ukpl, 1894-

1896 ukpl, 1898-1924 (film 35 mm)

USA

Chicago Daily Socialist, Chicago
Socialist Party
O NewYork Public Library: 1906-1912 (film 35 mm)
New ibrk Call: a newspaper for the workers, New York

O Hoover: 1908-1923 (film 35 mm)
New Ibrker Volkszeitung,New York

Note: Søndags udgave Varwå'rts

O FU, John F. Kennedy-Institut, Berlin: 1878-1932 (film 35 mm)
0 Feltrinelli: 1878-1900 (film 35 mm)
0 Kraus International,White Plains NY: 1894-1932 (film 35 mm)
0 New York Public Library: 1894-1932 (film 35 mm)
People, the, New York

Note: Dag- og ugeudgaver 1900-1914 med titlerne Dain People og WeeklyPeople; i juli 1900 udgav både De Leon og

Hillquit The People i forskellige udgaver.

O Kraus International,White Plains NY, WeeklyPeople 1891-1975 (film 35 mm)
0 New York Public Library: WeeklyPeople 1891-1966 (film 35 mm)

ØSTRIG

Arbeiterzeitung' organ der österreichischen Sozialdemokratie, Wien

O FES: 1889-1934 (film 35 mm)
Bestand-IISG: 1889-1938-SOZIALARCHIV: 1889, 1917-1937

Huub Sanders

Tidsskrifter/Årbøger1993/1994

Actuel Marx

Nr.15,1994,sdossier hedder »L'inconscient du socia1«: Michele Bertrand: »IJidentitê

communiste en question« (s.4l-59). Sektionen »Histoire du marxisme« beskæñiger
sig med Manuel Sacristán i form af 2 artikler af ham selv samt Francisco Fernández

Bueg: »Manuel Sacristán, philosophe marxiste espagnol« (s.119-139).Endvidere skal

nævnes »Entre Marx et Leopardi. La recherche de Cesare Luporini« (s.155-163)af Ste-

fano Petrucciani.

Arbetarhistoria

Nr.69,1994 indeholder følgende artikler: »Svenska interneringsläger under andra

världskriget. Diskriminering, degradering och disciplinering« (53-13) af Jörg Lind-
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ner; »Gömda skatter. Arbetarrörelsens konst« (s14-l7) af Göran Holmberg; »Röd skan-

dinavism i Komintern. SKPs kris och splittring 1924« (s.18-30)af Lars Björlin; »Käre
kamrat Lenin! Två svenska brev till Lenin 1921« (s.31)ved Aleksander Kan og »Året
1918. Svensk socialdemokrati och militära interventioner« (s.32-34)af Ulf Larsson.

Das Argument
Nr.203,1994,s hovedtema er »Die Krise des Postfordismus und der Rechtsextremis-
mus«: Joachim Hirsch: »Vom fordistischen Sicherheitsstaat zum nationalenWettbe-

werbsstaat. Internationale Regulation, Demokratie und 'radikaler Reformismus*«

(s.7-21);George Steinmetz: »Die (un-)mora1ische ökonomie rechtsextremer Gewalt
im Ubergang zum Postfordismus« (s.23-40); Klaus Holzkamp: »Antirassistische Er-

ziehung als Ånderungrassistischer ,Einstellungen”?«(s.41-58)samt Britta R. Büch-

ner: »Rechtsextreme Frauen als verfolgende Opfer« (359-65).
»Globale Modernisierungs-Krise« er temaet i nr.204,1994: Michael Brie: »Kollaps

der Modernisierung oder globale Revolution der Modernisierungsweise? Vlfider den

Pessimismus der Revolutionäre« (s.17l-184);Maria Oppen: »Modernisierung als Pri-

vatisierung. Folgen für den öii'entlichen Sektor und- die Frauen im Westen« (s.185-198);
Yuri Krasin og Alexander Galkin: »Russische Wahlen in den Ruinen sowjetischer
Modernisierung« (s.199-209); Bastiaan Wielenga: »Reorientierungsversuch in der

Modernisierungskrise« (s.233-245) samt Néstor Kohan: »Chiapas - Aufstand und

Moderne« (5.247-256).

Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia

Nr.55,1993: Eric J. Hobsbawm: »Massproducerade traditioner« (s.1-37)og Paavo Berg-
man: »Inte bara arbetsdelning - om samverkan i arbetsprocessen« (s.38-67).

Nr.56-57,1993 : Stefan Jonsson: »När tidens orm ömsar skinn. Anteckningar om

Ateneum, marxismen och Per Nyströms dilemma« (s.4-30) og Christian Berggren:
»Mästarprestationer eller mardrömsfabriker. En utvärdering av Volvos småskaliga
monteringsfabriker i Uddevalla och Kalmar« (s.3l-78). «

Nr.58-59,1993: Sven E.Olsson Hort: »Före Bengt Westerberg: Adolf Hedin och det

nyliberala ursprunget til] den socialliberala välf'árdspolitikeni Sverige«(sl-28); Gun- :

nar Olofsson: »Det svenska pensionssystemet 1913-1993: historia, struktur och kon-

flikter« (8.29-84) samt Theodor W.Adorno: »Flaskpost« (s.85-96).

Beiträge zur Geschichte der Arbeiterhewegung
Nr.l,l994: Hermann Klenner: »Gerechtigkeitstheorienin Vergangenheit und Gegen-
wart« (s.3-21); Helmut Korch: »Die Marxsche Sicht des Menschen - Vorstellung und

Wirklichkeit« (s.22-32); Herbert Schwab: »Von Marx über den Marxismus, den Lenin-

ismus zum Marxismus-Leninismus« (s.33-47); Hans-Günter Eschke: »Die Entfrem-

dungs- und Emanzipationsproblematik bei Marx« (s.48-59) og Manfred Höfer:

»Marx, Theorie der Revolution - und wie weiter?« (5.60-67).

Communisme

Nr.35-37,1994's dossier hedder »Communisme et mouvement syndical en France«

StéphaneCourtois: »Dirigeants communistes et mouvement syndical« (s.5-18); Jean-

Louis Panné: »Le PCF, Punité et la question syndicale,janvier 1936« (s.19-30);Philippe
Buton: »Lëntretien Frachon/Souskov, 19 juin 1946« (s.31-41);Denis Lefebvre: »Les so-

cialistes et les grêvesminiéres de 1948« (s.43-65); Dominique Labbé: »Le déclin élec-
toral de la CGT« (s.67-85); Antoine Bevort: »Les effectifs syndiqués á la CGTet á la

CFDT 1945-1990« (s.87-90); Gilles Nezosi: »La fin de lihomme du fer. CGTet crise
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de la sidérurgie á Longwy, 1963-1979« (s.91-108);Dominique Bernard og Dominique
Labbé: »La CGT, une organisation en crise« (s.109-126);Antoine Bevort onges San-

tamaria: »Entretien avec Ernest Deiss« (s.127-140); Antoine Bevort: »Les ñnances

comparées de la CGTet de la CFTC-CFDT 1945-1990« (s.141-l70);Yves Santamaria:

»Chronique de la CGT 1990-1993« (s.171-l90) samt Dominique Labbé: »Les travaux

sur la CGT, 1945-1993« (s.191-238).

Exilforschung
Nr.11,l993”stema er »Frauen und Exil. Zwischen Anpassung und Selbstbehauptung«:
Heike Klapdor: »Uberlebensstrategiestatt Lebensentwurf. Frauen in der Emigra-
tion« (s.12-30); Sonja Hilzinger: »,Ich hatte nur zu schweigeni Strategien des Bewälti-

gens und des Verdrängens der Erfahrung. Exil in der Sowjetunion am Beispiel auto-

biographischer Texte« (s.31-52);Gabriele Mittag: »Erinnern, Schreiben, Uberliefern.
Uber autobiographisches Schreiben deutscher und deutsch-jüdischerFrauen« (8.53-
67); Lutz Winckler: »Louise Straus-Ernst: Zauberkreis Paris. Erfahrung und Mythos
der ”grossenStadt*« (s.88-105);Eva-Maria Siegel: »Zeitgeschichte,Alltag, Kolportage
oder über den ,Bourgeois in des Menschen Seelei Zum Exilwerk Hermynia Zur

Mühlens« (s.106-126); Anne Stürzer: »,Schreiben tue ich jetzt nichts...keine Zeiti

Zum Beispiel: Die Dramatikerinnen Christa Winsloe und Hilde Rubinstein im

Exil« (s.127-142); Ruth Dinesen: »Exil als Metapher. Nelly Sachs: Flucht und

Verwandlung (1959)«(s. 143-155);Dirk Krüger: »,Vater,du musst mir zuerst etwas er-

klären. Was bedeutet staatenlos? Wie kommt es, dass jemand staatenlos ist? ,Kinder-

und Jugendliteratur im Exil - Erinnerungen an die deutsch-jüdische Autorin Ruth

Rewald« (s.171-189);Christhard Hoffmann: »Zerstörte Geschichte. Zum Werk der jü-
dischen Historikerin Selma Stern« (s.203-215) samt Sabine Rohlf og Susanne Rocken-

bach: »Auswahlbibliographie,Frauen und Exil”« (s.239-277).

Gender & History
Nr.1,1994: Tissie P.Liu: »Le Patrimoine Magique: Reassessing the power of women in

peasant households in nineteenth-century France« (s.13-36); Janaki Nair: »On the

question of agency in Indian feminist historiography«(s.82-100) samt Aysegul Bay-
kan: »The Turkish woman. An adventure in feminist historiography«(s.101-ll6).

Häften för kritiska studier

Nr.1,1994: Irene Molina & Mekonnen Tesfahuney: »Multikulturalism i teorin och i

praktiken« (s.4-14);Diana Strassman: »Ingen fri marknad-nationalekonomins aukto-

ritativa retorik« (s.15-25);Alf Hornborg: »Várldssystem och helhetsanalys: ekonomi
och ekologi« (s.26-34) samt Fred Moseley: »Marx ekonomiska teori - sann eller

falsk?« (535-55).

International Review of Social History
Nr.2,1993: Bryan DPalmer: »Critical theory, historical materialism, and the ostensi-

ble end of marxism: The poverty of theory revisited« (5.133-162).

International Socialism

Nr.61,1993: Lindsey German: »Before the flood?« (83-42); John Molineux: »The 'po-
litically correct” controversy« (s.43-74); David McNally: »E.P. Thompson: class

struggle and historical materialism« (5.75-89).
Nr.62,1994: Sharon Smith: »Mistaken identity - or can identity politics liberate the

opressed?« (53-50); John Newsinger: »Orwell and the Spanish Revolution« (5.71-90).
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Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbei-

terbewegung (IWK)
Nr.1,1994: Peter Huber: »Kontroll- und Repressionsmechanismen in der Zentrale der

Kommunistischen Internationale« (sl-28); Markus Wehner: »Kaderkarrieren der

Weltrevolution: Die deutsch-russische Geschichte der Brüder Rakow« (s.29-67);Det-

lef Siegfried: »Keine Einheit an der Grenze. Deutschnationale Kommunisten und

pro-dänische Sozialdemokraten in Flensburg 1945« (s.68-87).

Labor History
Nr.2-3,1993: Leon Fink: »Culture's last stand? Gender and the search for synthesis in

American labor history« (s.178-189);Alice Kessler-Harris: »Treating the male as

*otheri Re-deñning the parameters of-labor history« (s.190-204);Tera Hunter: »D0-

mination and resistance. The politics of wage household labor in New South Atlan-

ta« (s.205-220); Lawrence Glickman: »Inventing the American standard of livingi
Gender, race, and working class identity, 1880-1925« (s.221-235);Vincent DiGirola-

mo: »The women of Wheatland. Female consciousness and the 1913 Wheatland Hop
strike« (s.236-255); Colleen O,Neill: »Domestic deployed. Gender, race, and the con-

struction of class struggle in the Bisbee deportation« (s.256-273); Lisa Kannenberg:
»The impact of the Cold War on women,s trade union activism. The UE experience«
(s.309-323); Bruce Fehn: »,Chickens come home to roosti Industrial reorganization,
seniority, and gender conflict in the United Packinghouse Workers of America, 1955-

1966« (s.324-341).
»Symposium on David Brody, 'Steelworkers in America: the nonunion era: and the

beginning of the »new« labor history» er hovedtemaeti nr.4,1993, med bidrag af Brian

Greenberg, Lizabeth Cohen, Melvyn Dubofsky, Howell John Harris, Paul Krause,
Nelson Lichtenstein, Roy Rosenzweig samt David Brody selv.

Labour/ Le 'Il'avail

Nr.32,1993: Richard A. Rajaka: »The forest as factory. Technological change and wor-

ker control in the west coast logging industry, 1880-1930« (s.73-104);Robert McIntosh:

»Sweated labour. Female needleworkers in industrializing Canada« (s.105-138);Joan
,

Sangster: »The softball solution. Female workers, male managers and the operation
of paternalism at Westclox, 1923-60« (s.167-199);Margaret Hobbs: »Equality and diffe-

rence. Feminism and the defense of women workers during the great depression«
(s.201-223).

Mil neuf cent

Nr.11,1993,s tema er: »Comment sont-ils devenus dreyfusards ou anti-dreyfusards?«

(s.5-l40) og sektionen »Documents«: »Lettres de Georges Sorel å Eduard Bernstein

(1898-1902).Presentation de Michel Prat : Sorel et Bernstein: histoire d'une alliance«

(s.141-197).

New Left Review

Nr.202,1993: Benedict Anderson: »Radicalism after communism in Thailand and In-

donesia« (s.3-14); Erik Olin Wright: »Class analysis, history and emancipation« (s.15-
35); Peter Wollen: »Our post-communism. The legacy of Karl Kautsky« (s.85-93).

Nr.203,1994: Jürgen Habermas og Adam Michnik: »Overcoming the past« (83-16);
David Marquand: »Reinventing federalism. Europe and the left« (s.17-26); Jeremy
Adelman: »Post-populistArgentina« (s.65-91).

Nr.204,1994: Immanuel Wallerstein: »The agonies of liberalism. What hope pro-
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gress?« (s.3-17); Sean Sayers: »Moral values and progress« (s.67-85); Bianca Beccalli:

»The modern women,s movement in Italy«(5.86-112).

New Politics

Nr.16,1994: Grant Farred: »Black nationalism in South Africa« (s.59-69); Andrzej W.

Tymoski: »Left turn in Polish elections?« (s.99-107);Hanna Behrend: »After German

uniñcation. The need for class and social solidarity« (s.112-122).

Radical History Review

Hovedtemaet i nr.58,l994 er »Labor in Latin America«: Peter Winn: »A workers

nightmare. Taylorism and the 1962 Yarur strike in Chile« (s.4-34); Cindy Forster:

»The time of ,freedomi San Marcos coffee workers and the radicalization of the Gua-

temalan national revolution, 1944-1954« (s.35-78); Joel Wolfe: »'Father of the poor' or

'mother of the rich? . Getülio Vargas, industrial workers, and constructions of class,

gender, and populism in Såo Paulo, 1930-1954« (5.80-111).

Saothar

Nr.18,l993: Tina Hynes: »A polite struggle. The Dublin Seamstresseskampaign, 1869-

1872« (SBS-39);Stephen Bowler: »Seán Murray, 1898-1961, and the pursuit of stalinism

in one country« (5.41-53).

Science & Society
Nr.4,1993-94: Dimitris Milonakis: »Prelude to the genesis of capitalism. The dyna-
mics of the feudal mode of production« (s.390-419); Geert Reuten og Michael Wil-

liams: »The necessity of welfare. The systemic conflicts of the capitalist mixed econo-

my« (5.420-440).

SPW. Zeitschrift für Sozialistische Politik und Wirtschaft

Nr.1,1994,s »Schwerpunkt« er »Sozialstaat«: Gerhard Bäcker: »Sozialstaat im Ab-

bruch« (s.14-19);Marianne Weg: »Frauenorientierter Umbau des Sozialstaates in der

Krise« (s.20-23). Sektionen »Sozialdemokratie«: Horst Peter: »Programmatische
Bestandssicherung. Eine Nachlese zum Wiesbadener SPD-Parteitag« (s.28-29); Ralf

Krämer: »Schlimmeres verhindert,Widersprüchlichesbeschlossen. Wirtschañspoli-
tische Diskussionslinien in der SPD« (s.30-33);Susi Möbbeck, Svenja Schulze ogTho-
mas Westphal: »Thesen zur Lage der SPD und zur Strategic sozialistischer Parteilin-

ker« (s.34-37).
Nr.2,1994: Annelies Laschitza: »Zum Platz der Massen im Demokratieverständnis

Rosa Luxemburgs« (5.45-50). Nummerets »Schwerpunkt« er »Lateinamerika«: A1-

brecht Koschützke: »Die Linke in Lateinamerika« (s.20-23); Dirk Messner: »Latein-

amerika auf der Suche nach einem neuen Entwicklungsmodell« (s.24-29); Robert

Lessmann: »Mit Castro in den Kapitalismus? Von der Krisenanpassung zur Struk-

turreform« (530-33).
Nr.3,l994,s »Schwerpunkt«er »Rot-Grüne Linke«: Michael Jäger: »Hegemoniale

Kompromissbereitschaft. Zu den bisherigen Erfahrungen mit rot-grünen Koalitio-

nen« (s.35-37); Heiko Schulze og Rolf Wortmann: »Rot-Grün in Osnabrück. Bau-

steine einer sozialen und ökologischen Stadtentwicklung«(s.38-41).
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 spørgsmål: 1. Navn, 2.

Adresse, 3. Projektets titel (arbejdstitel), 4. Nærmere beskrivelse af projektet, 5. Projek-
tets

FPN:-
.Chili

WPH

.U'

99'

.CHI-#949?
108

art, 6. Hvornår påbegyndesog forventes projektet afsluttet?

Earring Olesen,Thorsten
Historisk Institut, Aarhus universitet

Socialdemokratiet og sikkerhedspolitikken 1945-49

En analyse af forholdet mellem indenrigspolitik og udenrigspolitik belyst gennem
Socialdemokratiet. Inddrager kildemateriale fra Danmark, Norge og Sverige
Monograñ
1990/91 - 1995/96

Bro, Henning
Rosendahlsgade 22, 4800 Nykøbing F, tlf. 54 85 20 75

Fra liberal til velfærdspolitiskboligpolitik. Boligforhold og boligpolitik i Køben-

havn, 1840-1930
'

Formålet er at undersøge faserne i statens og kommunens boligpolitik med særlig
henblik på arbejderklassens og med denne ligestilledes boligforhold. Projektet er

kronologisk opdelt: l. Natvægterstatens boligpolitik 1840-90, 2. De første boligpo-
litiske reguleringer 1890-1914,3. Mod velfærdspolitiskboligpolitik 1914-30. Hoved-

vægten læggespå den sidste periode, hvor fundamentet for velfærdsstatens bolig-
politik skabtes i form af kommunalt boligbyggeri, statslig/kommunal subsidie-

ring af foreningsbaseret og privat byggeri, huslejeregulering, strammere offentlig
styring af bebyggelsesudviklingen mm. Da de større industribyer gennemgik en

tilsvarende udbygning inddrages disse også i undersøgelsen,ligesom hovedlinjen
i udviklingen i Vest- og Centraleuropa følges.Kildegrundlaget stammer fra tidens

politiske beslutningsproces og administrative praksis og hentes fra bl.a. Rigsdags-
tidende, Borgerrepræsentationens Forhandlinger, den officielle statistik, magi-
stratssager i Københavns Stadsarkiv samt fra Rigsarkivet: arkiver efter forskelli-

ge boligkommissioner/udvalg og sager fra Indenrigsministeriets boligafdeling.
Ph.D. afhandling
Efterår 1993 - 1996/97

Caraker, Emmett og Adam Johansen

E.C.,Tolvkarlevej 301, 3400 Hillerød

A. J., Ejderstedsgade 18 4. th., 1761 KøbenhavnV

Tilslutning og modstand mod EF 1957-1993 - særligtm.h.p. Industrirådets (Dansk
Industri) og Folkebevægelsenmod EFS (arbejderbevægelsen)stilling ved folkeaf-

stemningerne 1992 og 1993

Speciale ved Hist/ RUC og Statskundskab/ KU

Påbegyndt 1. sept. 1993, afsluttes 28. aug. 1994

Maurseth, Per

Historisk Institutt, Universitetet i Trondheim, N - 7055 Drasvoll

Bjarne Braatøy
arkiver iNorge, England, Tyskland, Danmark mil.

Monograñ
?



:BE-”NP

.Øl-'I

PP'N.”

951'

Nielsen, Martin

Møllegade 21,2.t.v., 2200 København N

Debatten om radioens rolle i mellemkrigstiden
Med udgangspunkt i Arbejdernes Radioforbund vil jeg prøve at se på arbejder-
bevægelsens oplysningsstrategi - mål og ønsker med radioen som massemedie

Projektarbejde på historieoverbygning RUC

marts -juni 1994

Steffensen, Ole

Westend 30 3.tv., 1661 KøbenhavnV

Arbejderoplysning 1880-1924

Fandtes der sideløbende med den politiske agitation egentlig organiseret arbej-
deroplysning
Projekt
Oktober 1993 -juli 1994
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Indeks for Arbejderhistorie 31 - 43

Artikler og dokumentationer

Adriansen, Inge: Kvinder i teglindustrien gennem tre generationer, 34/ 2-17.

Albæk Nielsen, Lizette: Det industrielle børnearbejde og årsagernetil dets ophør,31/

49-63.

Andreasen, Birgit: Indførelsen af betingede strañ'e og tvangsanbringelse i bekæmpel-
sen af børne- og ungdomskriminaliteten, 37/46-61.

Andreasen, Birgit: Kontoristerne og fagbevægelsen,34/18-32.

Aundorf, Knud og Søren Federspiel: Jacquette Liljencrantz' færd mod Louis Pio, 36/

2-16.

Bryld, Claus: Den demokratiske socialismes gennembrud, 41/ 2-17

Callesen, Gerd: Nina Bang, 1866-1928,37/ 2-13.

Christensen, Jørgen Peter: Om udviklingen i arbejdernes levevilkår i tiden op til 1870

og arbejderbevægelsensgennembrud, 43/20-40

Dahlkild, Nan: Ferie for folket- omkring oprettelsen af Dansk Folkeferie, 31 / 2-17.

Dübeck, Inger: Arbejdernes aktieselskaber, 34/33-42.

Ejdesgaard Jeppesen, Anne Marie: Peronismen og den argentinske arbejderklasse,
37/29-45.

Eklund Hansen, Anette: Kvindearbejde og kampen for ligeløn 1945-1960, 40⁄2-14

Engberg, Jens: Organisations- og politisk historieskrivning i 1990”erne,37/23-28.

Federspiel, Søren se: Knud Aundorf

Gemzøe, Anker: En sammensat gigant Oñiciel opposition til Henrik Ydes: Det

grundtvigske i Martin Andersen Nexøs liv I-II, 39/20-38

Gjedde Olsen, Lensa: Dialogen der udeblev. Betragtninger over DKPs holdning til

Socialdemokratiets ØD-forslag under det andet arbejderflertal 1971-73,35/ 2-16.

Hansen, Jørn: Fagenes fest - Arbejderlcultur og idræt, 39/ 2-19

Hansen, Per H.:»Brød og roser«. Tekstilarbejderstrejken i Lawrence, Massachusetts,
1912,33/ 31-50.

Højstrup Jensen, Niels Ole: Willi Münzenberg, SUF og Socialistisk Ungdomsinterna-
tionale (IVSJ), 35 /44-50.

Jorn, Ole: Praxisñlosofiens autonomi, 42/35-44

Jørgensen, Carsten: Danske frivillige i den spanske borgerkrig, 32 ⁄2-23.
'

.

Kan, Aleksandr: Den danske arbejderbevægelseog Nikolaj Bucharin, 35/17-30.

Klos, Michael: De tyske arbejderkvinder og verdenskrigen 1914-18,38/49-63

Kofoed Pedersen, Jens: Kommunist, socialdemokrat og nazist. Aage Jørgensens
rolle i dansk arbejderbevægelse,34/43-54.

Koht, Harald: Kontakterne mellem det danske og det tyske socialdemokrati omkring
århundredskiftet, 39/39-50

Kristensen, Kim: Revolutionære Socialister i Randers, 32/24-41.

Kristensen,Tom T.: Den græskearbejderbevægelsei mellemkrigstiden, 32/42-65.

Kundel, Erich: August Bebel og Pariser-kommunen, 36/ 17-27

Lauridsen, JohnT.: Mellem demokrati og diktatur, 42 ⁄24-34

Linden, Marcel van der: Analysen af II Internationale 1889-1914. Forslag til fremtidig
forskning, 40/ 33-41

Nielsen, George R.: En dansk socialist i det kapitalistiske Chicago, 35/ 31-43.

Nørregaard Hansen, Hanne: Frederik Dreier set med socialdemokratiske briller. En

historiograñsk oversigt, 33/ 16-30.

Nørregaard Hansen, Hanne: »Le socialisme en Danemark«: En dansk arbejderbevæ-
gelsehistorie i oversættelse, 35/59-66.
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Olsson, Lars'. Den gyldne flue, 38/ 14-21

Petersen, Hans Uwe: På sporet af et internationalt samarbejde blandt kedel- og ma-

skinpassere i den anti-fascistiske kamp, 31/18-38.

Rahbek, Arne: »Hellere brække en arm end at tabe en kamp«,41/30-38

Ravn, Anna-Birte: Kvindehistorie, kønshistorie, totalitetshistorie, 37/ 14-22.

Rosendal Jensen, Niels: Inger Merete Nordentoft - demokrat, kvinde og politiker, 40/

15-32

Rosendal- Jensen, Niels: Kommunismens kultur, 42 ⁄45-54

Rüdiger, Mogens: Velfærdsstaten og de glade tressere. Bemærkninger om 60brnes

selvforståelse og forståelsen af 60erne, 36/28-37

Röhrig, Paul: »At hvælve en højere himmel over arbejderens liv og stræben«
- Om

Hjalmar Gammelgaard, en betydelig skikkelse inden for dansk arbejderoplysning,
hans liv og virke, 38/ 2-13

Salskov-Iversen, Dorte: Det kollektive overenskomstsystem og lønfastsættelse i Stor-

britannien - nylige tiltag og tendenser i et historisk og kulturelt perspektiv, 38/22-36

Seidelin Hansen, Michael: Revolutionen lever og har det godt, 33/ 2-15.

Sørensen, Søren: Begivenhederne i Finland 1918 - set fra Danmark, 42 / 2-20

Thorleifur Fridriksson: »Den hvide krig« og dannelsen af Islands kommunistiske

Parti, 43⁄41-54.

Thorsen, Leif: Noter undervejs med en bog om H.P. Sørensen, 42/21-23

Tjørnehøj, Henning: Opposition ved Claus Brylds forsvar af afhandlingen »Den de-

mokratiske socialismes gennembrudsår«,41/ 18-29

Vad, Hans Jørgen: Påskestrejkerne1985 - en fortrængt arbejdskamp, 43/ 2-21.

Vasström, Annette: Når det sete afhænger af... Om etnologiske perspektiver på lokal

arbejderhistorie, 36/38-47

Østergaard, Ole: Añ'æren om »Maja« - et lokalhistorisk eksempel fra 30'erne, 31 /39-

48.

Debat

Andersen, Svend Aage: Havnearbejderkultur - et forsøg på historisk antropologi. En

replik, 33/51-56

Barrow, Logic: »Independent Spirits« - et svar, 31/64-65

Bryld, Claus: Svar på Henning Tjørnehøjs opposition, 42 /55-61

Callesen, Gerd: »Eksemplarisk metode og arbejderoplysning«,33/ 58-59

Callesen, Gerd: Nye veje for arbejderhistorien, 40/45-47

Eklund Hansen, Anette og Annette Vasström: Arbejdermindesamlingen - vision el-

ler praksis, 39/51-53

Engberg, Jens og Flemming Hemmersam: To synspunkter på forskning i arbejder-
kultur, 32/66-74

Engberg, Jens: Svar til Svend Aage Andersen, 34/55

Folke Harrits, Kirsten og Ditte Scharnberg: Kulturværksted. Et fremtidsperspektiv
for erindringsarbejde, 41/39-40

Harrits, Flemming: Om arbejdererindringers kildeværdi. Et forskningskritisk for-

slag, 41/43-48

Hemmersam, Flemming se: Engberg, Jens

Hemmersam, Flemming: Samlingen for arbejderminder, -traditioner og -kultur, 38/

64-70

Hemmersam, Flemming: Vision og monopol, 40/42-44

Hemmersam, Flemming: Vejen frem er en arbejdermindesamling, 42 ⁄62-63

Juhler Hansen, John: Opbakning eller afvisning af Arbejdermindesamling?, 41/41-42
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Knudsen, Knud: Fagforeningshistorie og jubilæumsskrifter. Historieskrivningen om

fag og fagforeninger, 41 /49-55

Ottesen, Laila: Kampene i og om sporten, 43/55-58

Rüdiger,Mogens: Citat-vold, 37/64

Rüdiger,Mogens: Tjørnehøj og Bang, 36/50-51

Scharnberg, Ditte se: Kirsten Folke Harrits

Schmidt, Kjeld: Materialistisk historieteori og ideologiske aflejringer, 34/56-58

Schüllerqvist,Bengt: Politik som organisation, 42 ⁄64-66

Thomsen, Lars U.: Breve fra en brydningstid, 40/48-50

Tjørnehøj, Henning: De gamle teorier. Gustav Bang om Eduard Bernsteins refor-

misme og revisionisme, 35/67-72

Tjørnehøj,Henning: Gustav Bang og katastrofeteorien, 37⁄62-64

Tjørnehøj,Henning: Replik - i anledning af en anmeldelse, 42 ⁄67-68

Vasström, Annette se: Eklund Hansen, Anette

Arkiv- og biblioteksoversigter
Callesen, Gerd: C.I.R.A. Genéve, 31 /94-95

Callesen, Gerd: Institut für Geschichte der Arbeiterbewegung, Berlin, 37/ 105

Callesen, Gerd: Johann-Sassenbach-Stiftung, Berlin, 37/104-105

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG), Tyrkisk afdeling, 31 ⁄96-97

Internationalt Center for studier i anarkisme (C.I.R.A.), 40/ 113-114

Bibliografier
Afhandlinger under udarbejdelse 31 / 106-107, 32/ 126-127,33/ 118-120,34/95-96, 35/ 118-

119,36⁄109-112,37/ 102-104, 38/ 126-127,39/ 104-105,40/ 125,41/ 102-103,42⁄126-127,43/

108-109

Index for Arbejderhistorie 16-30, 31/ 108-126; 17-43,43/ 110-127

Sanders, Huub: Anden Internationales aviser påMicroform, 43/ 98-103

Lokalhistorieudvalget
Andreasen, Birgit: Seminar Arbejdererindringer - hvordan bruger vi dem? 37/ 109-111

Cornelius, Anne: Lokalhistorieseminar- 1988, 32/119-121

Greve,Winna: Arbejderliv i Brandts Klædefabrik, 31 / 97-98

Hansen, John: Arbejderhistorie på Fyn, 35/ 122-123

Larsen, John: Lokalhistorie, 33/ 121-122

Lindemann, Kirsten: SFAHs Lokalhistorieudvalgs kulturtur til Svendborg, 40/ 117-118

Lokalhistorieudvalget, 31 / 97

Vedsted Rønne, Bent: Lokalhistorieseminar 1990, 35/ 123-124

Marx-Engels forskning
Callesen, Gerd: International Marx-Engels-Fond, 35/ 120-121

Callesen, Gerd: Marx, og Engels' værker, 37/ 106-107

Callesen, Gerd: MEGA fortsætter på nyt grundlag, 42/ 109-111

Juhl Pedersen, Rasmus: Danske Marx-oversættelser, 35/51-58.

Kjær Jensen, Thomas og Bo Søby Kristensen: Marx, overgangsteori, 38/37-48

MEGA 39/ 103

Beiträge zur Marx-Engels-Forschung. Neue Folge 40/ 115-116;42/ 109

Forskningsmeddelelser
Andreu Nin prisopgave, 43/94
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Arbejderhiswrisk forening for Langeland, 40/ 112-113', 43 / 91-92

Arbejderhistorisk Forening i Rudkøbing, 38/ 125

Arbejdstekster, 35/ 122

Arbetarrörelsen och språket (Gerd Callesen) 42/108

Bibliographische Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung, 39/ 102-103

Callesen, Gerd: Leo Trotzki Schriften, 31/107

Callesen, Gerd: Tidsskriñcentret, 37/ 107-108

Callesen, Gerd: Verein für Geschichte der Arbeiterbewegung, 37/ 106

Christiansen, Niels Finn: Edward PalmerThompson 1924-1993, 42/ 116-120

Fondazione di Studi Storici »Filippo'lhrati«, 34/89

IALHI: Pressemeddelelse, 35/125

Jakobsen, Uñ'e: Den socialistiske Internationale under 1. verdenskrig, 36/ 104-105

Juhler Hansen, John: SiD Svendborg 100 år - et anderledes jubilæum, 38/ 125

Lefller, Marion: Arbetarbildning i Lund och Helsingborg 1860- 1940, 37/ 108-109

Olsson, Lars: Dansk-svensk samarbejde om arbejderhistorie i Øresundsregionen, 31/

94

Svindborg, Bruno: Register over det socialhistoriske indhold i Social-Demokraten

1871-1929,opdelt efter fag, 36/ 103-104

Stender-Petersen, Ole: Protester mod planlagt lukning af Centrale Lenin-Museum,
38/ 123-124

Stender-Petersen, Ole: Prometheus Research Library, 42/114-115
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