
Hvad rørte der sig blandt de danske socia-
lister i slutningen af 1860’erne og i begyndel-
sen af 1870’erne? I Danmark gjorde sociali-
sterne sig i denne periode ikke særlig bemær-
ket, men enkelte af dem holdt sig ikke blot til
de hjemlige himmelstrøg. De fandt det vigtig
at skabe forbindelse til Karl Marx’ Internatio-
nale Arbejderorganisation. Men hvem var
disse tidlige danske socialister?

I det følgende skal jeg ved hjælp af såvel
hidtil ubenyttede som allerede kendte kilder
forsøge at tegne et billede af de danske socia-
lister og deres forehavender, ikke mindst de-
res forsøg på at få kontakt til Karl Marx’ In-
ternationale.

Pariseroprør i København?
For at få rettet op på 1864-krigens tab af de
tre hertugdømmer syd for Kongeåen, flirtede
den danske regering med tanken om at delta-
ge i Den fransk-tyske Krig i 1870. Efter for-
skrækkelsen over Frankrigs første nederlag i
august 1870 fik regeringen dog pludselig kol-
de fødder og trak følehornene til sig. Men
nye hændelser i Paris skulle snart puste nyt
liv i den danske lidenskab for Frankrig. Der
gik nemlig ikke lang tid, før meddelelserne
fra krigsskuepladsen blev domineret af dra-
matiske beretninger om et såkaldt kommunis-
tisk oprør i Paris. Det var i foråret 1871. Den
18. marts var magten over Paris gledet det
franske borgerskab af hænde, og det blev på-
stået, at Karl Marx’ Internationale Arbejder-
organisation havde en finger med i spillet. I
en periode var det således de dramatiske for-
lydender om Pariserkommunen, der satte sig
spor i nyhedsspalterne, alt imens frygten for
gentagelser spredte sig i europæiske rege-
ringskredse.

Pariserkommunen var næsten tre uger gam-
mel, før en dansk avis vovede at tage bladet
fra munden og fremkomme med en selvstæn-
dig mening til det, der skete i Paris. Det var
middelstandsorganet Dags-Telegrafen (1864-
1891), der på lederplads påbegyndte en arti-
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kelserie med titlen “Pariserkommunen. (Nog-
le skitser)”.

I den første artikel tog lederskribenten, der
må antages at være avisens redaktør, den bor-
gerlige folketingsmand C. V. Rimestad, stærkt
afstand fra Pariserkommunen og fordømte In-
ternationales indflydelse samtidig med, at han
påpegede, at følgerne af oprøret i Paris ville
være samfundets totale opløsning. “Borgerlig
og statslig “Orden” – “l’ordre” – er et Ord,
som i Pariserkommunen er en Gjenstand for
den haanligste Spot og den mest forbitrede
Forbandelse;”1 skrev Rimestad. Pariserkom-
munens ledere var opdraget i den internatio-
nale arbejderforenings grundsætninger, og de
stiler kun mod den vedvarende permanente re-
volution og en fuldstændig opløsning af sam-
fundet, fortsatte Rimestad og søgte at forklare,
hvad det hele drejede sig om:

“… paa Socialisternes røde Fane staaer ikke
længere “Arbeide” under en eller anden Form,
men Livsophold uden Arbeide, altsaa Rov. De
tidligere Kommunister og Socialister, som vilde
tilintetgjøre Kapitalen, prædikede dog, at der
skulde arbeides og arbeides alvorlig; de forbe-
holdt sig blot at ordne dette Arbeide efter deres
Godtbefindende. De nuværende ville leve af,
hvad der er, saalænge der er Noget tilbage af
det tidligere Arbeides Frugter. Naar saa dette er
fortæret, saa – ja, mon de tænke paa, hvad der
saa skal ske?”

“[…] Pariserkommunen er opdraget – som vi
have sagt – i “den internationale Arbeiderfore-
nings” Skole, men se dennes Lærdomme nøie ef-
ter i Sømmene, og man vil finde, at de kun meget
lidt ligne St. Simons, Fouriers eller endog
Proudhons Systemer. Den “internationale Arbei-
derforening” er et ægte Barn af den engelske
Materialisme og den franske Lidenskabelighed,
og den fik sin nuhavende Karakter, dengang de
engelske Arbeidere høitidelig erklærede
“Selvhjælpen” for afmægtig, “saavel Folket
manglede Dannelse i tilstrækkelig Grad til at
kunne anvende den”. Havde de da med sand
Sjælstorhed og ædel Resignation sat hele Kraf-
ten paa at erhverve sig denne manglende Dan-

nelse, vilde den rette Vei have været valgt, men
det skete ikke, og da de nu vilde “have”, og da
de ingen anden Vei saa til at faa, kom de konse-
kvent til Plyndring.”

“[…] Her i Landet – det være sagt i Forbigaaen-
de og uden i øvrigt for vort Fædrelands Vedkom-
mende at frygte for Smitte af Pariserpesten; G.
Winther har jo rigtignok gjort et kommunistisk
Forslag i Folkethinget, men han blev alvorlig
vist tilbage – er der en Fraktion, der lader haant
om Kundskaber og navnlig om den klassiske
Dannelse. Ogsaa de ville kunne komme til nogen
Eftertanke ved at se, hvorvidt Mangel paa Kund-
skaber og paa Oplysning kan bringe en Befolk-
ning.”2

Dags-Telegrafens artikelserie strakte sig over
14 dage med i alt ni artikler, hvoraf artiklerne
nr. 2-8 gennemgik Frankrigs og hovedsagelig
Paris’ revolutionære historie. Den sidste arti-
kel sluttede med at konstatere, at Paris’ hidti-
dige revolutionære historie ingen sammenlig-
ning havde med det, der nu skete i Paris, fordi
kommuneoprøret både havde en politisk og en
social dagsorden.

“Samfundets Fare har denne Gang været saa
stor, at den forpligter til at angribe Ondet med
de alvorligste Midler, og hvor Ondet har sin
Rod, ligger saa klart for Dagen, at Samfundet
ikke kan tage feil deraf. Gid dette maa ske
snart! Det ønske vi for Verdensstadens Skyld,
for det franske Folks, for Civilisationens og
ikke mindst for Frihedens Skyld.”3

… lød Rimestads afslutningssalut i håbet om,
at oprøret snart ville blive slået ned.

Så længe Pariserkommunen stod på, fik Ri-
mestads fordømmelser lov til at stå uimod-
sagt, alt imens offentligheden herhjemme stil-
lede sig afventende overfor, hvad der kunne
ske. Men i den danske regering udmøntede
der sig to yderst relevante spørgsmål: Kunne
noget lignende ske i København? Og havde
de danske socialister kontakt med Karl Marx’
internationale arbejderorganisation?

Det første spørgsmål havde regeringen og
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ikke mindst pressen fejet ind under gulvtæp-
pet, og det andet spørgsmål druknede i de
mange referater fra den parisiske skueplads.
Således skubbede såvel regeringen som pres-
sen disse to spørgsmål foran sig som tabube-
lagte emner, og for en tid fandt der en stiltien-
de fordømmelse af Pariserkommunen sted.
Men lad os se nærmere på de første danske
kontakter med Internationale.

Danmarks første kontakter med
Internationale (1865-71)
Det første eksempel på, at Danmark blev
nævnt i forbindelse med Internationale, frem-
kom allerede et år efter Internationales stiftel-
se. Det var i efteråret 1865, hvor Internationa-
les ledelse informerede pressen om, at der var
dannet talrige afdelinger i Tyskland, Italien,
Schweiz, Belgien og – i Danmark.4

Skrædder N. P. Hansen (1860-1867)
Et mere konkret eksempel kendes fra septem-
ber 1866, hvor den danskfødte skrædder N. P.
Hansen, rapporterede på Internationales ge-
neralrådsmøde i London om sit seneste besøg
i København, at han her havde fundet “a trust-
worthy agent”.5 Denne “pålidelige kontakt-
mand” var landmåler Carl Reinhold Jensen,
medlem af Folketinget og den tids venstrefløjs
ankermand i Arbejderforeningen i København.6

N. P. Hansen har formentlig lært Reinhold
Jensen at kende gennem sit korte medlemskab
af Arbejderforeningen i 1860. En medlemsfor-
tegnelse, der blev offentliggjort i Arbeiderfor-
eningens Organ den 9. april 1860, tæller nem-
lig en “Hansen N. P., Skrædder”,7 men det var
også den eneste gang, han figurerede i de of-
fentliggjorte medlemslister, der mere eller
mindre blev bragt én gang i kvartalet.

Forklaringen på, at N. P. Hansen kun findes
denne ene gang, skal findes i, at han var taget
til England. Det viser sig nemlig, at skrædder
N. P. Hansens navn dukker op i den Internati-
onale arbejderorganisations mødeprotokol fra
den 13. december 1864, den dag han blev op-
taget i Internationales generalråd.8 Det var så-
ledes kun to en halv måned efter Internationa-

les grundlæggelse, at N. P. Hansen blev opta-
get i inderkredsen på anbefaling af den tyske
immigrant og værtshusholder i Soho, Hein-
rich Bolleter.9 N. P. Hansens navn figurerer
ikke så tit i mødeprotokollen, men forekom-
mer dog sammen med et andet, Peter Peter-
sen,10 formodentlig også en dansker, der i
øvrigt havde et endnu kortere bekendtskab
med Internationale, på to henvendelser fra In-
ternationale til de to amerikanske præsidenter
Abraham Lincoln11 og Andrew Johnson i
1865.12 Ydermere deltog N. P. Hansen også i
Internationales London-konference i dagene
den 25.-29. september 1865.13

Skrædder N. P. Hansens aktive medlem-
skab af generalrådet kan antages kun at have
varet ca. 3 år, nemlig den periode hvor hans
navn optræder i referaterne af møderne fra de-
cember 1864 til oktober 1866, og hvor vi kan
se at hans mest aktive periode indtræder efter
den 27. marts 1866. Denne dag underrettede
han generalrådet om arbejdsgivernes planer
om at hente skruebrækkere fra kontinentet for
at afhjælpe problemerne i forbindelse med
den igangværende skrædderstrejke i Lon-
don.14 Ved en lignende skrædderstrejke i Ed-
inburgh kort tid efter blev han, sammen med
den tyske skrædder Albert Haufe, sendt af
sted af Internationale for at forhindre de til-
rejsende skruebrækkere fra Danmark og Tysk-
land i at tage arbejde i byen. Lignende initiati-
ver fra Internationales side havde givet opløf-
tende resultater, forklarede Marx i et brev til
Engels.15 Efterfølgende afrapporterede de to
skræddere rejsens positive forløb for general-
rådet på et møde den 22. maj 1866.16

I løbet af sommeren 1866 var N. P. Hansen
ude i et lignede ærinde i København. Under
dette besøg mødtes han som tidligere kort be-
rørt med den pålidelige kontaktmand, Rein-
hold Jensen og var med stor sandsynlighed år-
sag til, at Reinhold Jensen bragte en artikel
om skræddersvendenes strejke i England i
Folkebladet.17 Reinhold Jensen var nemlig re-
daktør for denne avis, og få dage efter, at ar-
tiklen havde været i Folkebladet, blev følgen-
de notat skrevet ind i Internationales møde-
protokol:
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“Borger Hansen gav en gennemgang af det, der
havde været muligt for ham at udføre for for-
eningen under sit seneste besøg i København.
Han forsikrede, at han havde fundet en pålidelig
kontaktmand til foreningen.”18

Dette afstedkom, at N. P. Hansen ugen efter
fik tildelt posten som generalrådets korre-
sponderende sekretær for Danmark,19 og i
denne egenskab og som sekretær for Holland
findes han blandt underskriverne af generalrå-
dets adresse til medlemmerne i juli 1867,
hvori der bl.a. gives meddelelse om dagsorde-
nen for den forestående kongres den 2.-7. sep-
tember i Lausanne.20 Skrædder N. P. Hansen
forblev således medlem af generalrådet til og
med kongressen i Lausanne i 1867. Herefter
nævnes hans navn ikke længere i Internatio-
nales protokoller.

Skrædder N. P. Hansens engagement i In-
ternationale er således det eneste, der vidner
om hans tilstedeværelse i London. Det har fx
ikke kunnet lade sig gøre at finde ham i de en-
gelske folketællinger. Forklaringen herpå er
formentlig, at han kun opholdt sig i England i
den 10-års periode, der var imellem de to fol-
ketællinger 1861 og 1871. Efter alt at dømme
har N. P. Hansen forladt England efter Lausan-
ne-kongressen, og Internationales forbindelse
med Danmark blev således for en tid afbrudt.

Buntmager Niels Lorents Petersen (1868-
1870)
Det næste konkrete eksempel på Danmarks
forbindelser med Internationale, kendes fra
april 1868, hvor den omrejsende danske bunt-
mager Niels Lorents Petersen, der på dette
tidspunkt var ved at slå sig ned i Paris, gjorde
et forsøg på at forny N. P. Hansens kontakter
til de danske socialister i København. I første
omgang måtte han opgive, men ad snørklede
veje fik han via sin gamle ven, det tyske med-
lem af Internationale, Johann Philipp Becker,
der opholdt sig i Genève, oplyst Reinhold
Jensens adresse.21 Selvom Reinhold Jensen al-
lerede ved det andet møde, som socialisterne
holdt i København i foråret 1868, introducere-
de kortmager O. C. Andersen for Lorents Pe-

tersen,22 døde Danmarks kontakt til Internati-
onale atter ud, fordi Reinhold Jensen opgav
sit folketingsmandat i august 1868 til fordel
for ansættelse som stationsforstander i Vejle.23

Kortmager O. C. Andersens sprogkundskaber
slog ikke til og formåede således ikke at ved-
ligeholde forbindelsen.

Det forhindrede dog ikke Lorents Petersen
i atter at gøre et forsøg i foråret 1870, hvor
han genoptog sin politiske agitation i Dan-
mark. Sine ideer orienterede han Internationa-
les generalråd om på et møde i London den 5.
april 1870.24 Desværre melder referatet af ge-
neralrådsmødet ikke noget om, hvilke beslut-
ninger der blev taget. Ud fra en ransagnings-
rapport, som den nidkære politibetjent Korn
ca. to år senere udarbejdede over de ting, poli-
tiet beslaglagde hos den 34-årige købmand
Anthon Mundberg, som jeg senere vender til-
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Bundtmagersvend Niels Lorents Petersen (1814-
94) levede som vandrende svend hele sit liv. Un-
der sit besøg i Danmark, i 1868 og 1871, forsøg-
te han at sætte skub i de få socialistiske kræfter,
der var i København. Ud fra Lorents Petersens
omfattende brevveksling synes han at havde haft
Paris som sin hjemmebase. (Foto: Arbejdermu-
seet & ABA)



bage til, ses det, at der blev fundet et brev fra
John Hales, der var dirigent på Internationa-
les generalrådsmøde netop den dag, Lorents
Petersen delagtiggjorde generalrådet i sine
planer om at tage til København. Ifølge Korns
ransagningsrapport er brevet dateret London
den 5. april 1870 og autoriserede “borger Pe-
tersen” som Internationales agent.25 Brevet er
altså skrevet samme dag, som mødet fandt
sted i Internationales generalråd, og ca. to år
senere dukker dette brev således op i Mund-
bergs hjem i sammenhæng med hans anhol-
delse26 og den derpå følgende ransagning på
grund af sagen mod Pio, Brix og Geleff.

På det efterfølgende møde i Internationales
generalråd kritiserede schweizeren Hermann
Jung den måde, hvorpå man havde autoriseret
Lorents Petersen, men kritikken blev afvist af
sekretær Eccarius med en bemærkning om, at
Petersen var en gammel kending og at han
skulle til København for at sætte gang i kon-
takten med Danmark.27 En af Internationales
vigtigste funktioner var netop at skabe et net-
værk af kontakter de enkelte lande imellem,
så man i forbindelse med strejker hurtigt kun-
ne iværksætte foranstaltninger til at forhindre
indsættelse af udenlandsk arbejdskraft. I så-
danne tilfælde var der nemlig ganske ofte bud
efter dansk arbejdskraft, men efter at Rein-
hold Jensen i 1868 var draget til Vejle, havde
Internationale helt mistet forbindelsen til
Danmark, og Lorents Petersen var den eneste,
der vidste, hvor og hvordan man kom i kon-
takt med de rette mennesker i København.

Da Lorents Petersen så i 1870 vendte tilba-
ge til København, opsøgte han straks nogle af
de personer fra Københavns Arbejderforening,
som han havde været i kontakt med i 1868.
Og netop mens Lorents Petersen var i Køben-
havn, afholdt Københavns Arbejderforening to
diskussionsaftener om “Arbejderspørgsmålet”.
Den første diskussionsaften skulle afholdes
den 2. april, hvor en hr. S. de Gübler28 skulle
stå for indledningen, og diskussionen skulle i
øvrigt fortsætte den 13. april.29 Hvem denne
de Gübler var, melder historien ikke noget om,
og hvorvidt han havde noget med Lorents Pe-
tersens besøg i København at gøre, vides ikke.

Cigarmager J. Cohn (1870-71) 
Derimod ved vi med sikkerhed, at det var i for-
bindelse med Niels Lorents Petersens og Inter-
nationales videre forsøg på at genetablere kon-
takten til Danmark i 1870, at en person med
efternavnet Cohn, der i øvrigt også havde visse
anknytninger til Danmark, kom ind i billedet
som korresponderende sekretær for Danmark.
Det ved vi fra det efterhånden legendariske
brev om Lorents Petersens møde med socialis-
terne i København, som han skrev fra Køben-
havn til det prominente medlem af Internatio-
nales generalråd, Hermann Jung, den 22. april
1870,30 og som vidner om Lorents Petersens
kontakt med hele ni socialister i København.
Brevet har igennem årene skabt megen speku-
lation om, hvem disse ni socialister kunne
være.31 I brevet fortæller Lorents Petersen
nemlig ikke noget om, hvem de ni socialister
var, og den dag i dag står det stadig hen i det
uvisse, hvem disse ni personer kunne være. Lo-
rents Petersen redegør derimod for sin sam-
menkomst med de ni og deres planer om at op-
rette en dansk afdeling af Internationale, og i
en parentes i brevet skriver han: “Hvis jeg ikke
tager Fejl, har allerede en Borger Cohn ved for-
skellige offentlige Bekendtgørelser været be-
tegnet som Repræsentant for Skandinavien”.32

Dermed opfordrede Lorents Petersen Interna-
tionale til at vælge Cohn som kontaktperson
til Danmark. Men hvem var Cohn egentlig? 

Cohn og Internationale
Referaterne af Internationales mødeaktivitet i
London er en vigtig indgang til, at finde ud af
hvem Cohn er. Cohns navn dukker første gang
op i referaterne ca. to år efter, at Internationa-
le blev grundlagt, nærmere betegnet den 15.
januar 1867, hvor han på vegne af de engelske
cigarmageres sammenslutning indbetalte det
årlige kontingent.33 Cohns deltagelse i Inter-
nationales generalråd varede ca. fem år, idet
han ved udgangen af 1871 afsluttede sit enga-
gement efter en meget hektisk periode, og i
hele denne periode figurerer Cohns navn sam-
men med andre generalrådsmedlemmer på
flere af Internationales officielle dokumenter.

Cohns person synes ikke at have været un-
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derkastet nogen undersøgelser, før han blev
medlem af Internationales generalråd; dog
omtales han fra sine unge år i den beskedne
engelske 12-siders jubilæumspjece fra 1984
om de engelske tobaksarbejderes fagforening.
Her berettes det, at Cohn meget tidligt blev
engageret i den engelske fagbevægelse, og at
han og en kollega, William Caiger,34 i revolu-
tionsåret 1848 havde forsøgt at forhindre kon-
kurrencen fra kontinentet og især fra de belgi-
ske cigarmagere ved at søge kontakt med dis-
se, men i Belgien satte politiet en stopper for
de to unge mænds aktiviteter, og de blev beg-
ge sendt tilbage til England.35

For Cohns vedkommende gentog historien
sig 23 år senere i slutningen af august 1871,
under den langvarige strejke i Newcastle for
ni timers arbejdsdagen, hvor Cohn var blevet
sendt til Belgien for at agitere overfor de bel-
giske maskinarbejdere.36 Her foretog det bel-
giske politi, ifølge interviewet med Cohn i
The Morning Adviser, en udvisning af ham,
fordi han som udsending fra Internationale
forsøgte at forhindre de belgiske skruebræk-
kere i at tage arbejde i Newcastle.37

De oplysninger, Cohn kom med i artiklen,
stemmer nøje overens med de dokumenter, der
opbevares i politiets arkiv i Bruxelles. Selvom
der kun findes nogle få dokumenter, bekræfter
de, at politidirektøren i Bruxelles, den 31. au-
gust 1871, gav ordre til at udvise Cohn fra
Belgien i løbet af 24 timer; hvis han ikke fri-
villigt forlod landet, ville han blive eskorteret
ud af landet. Blandt dokumenterne findes der
også et signalement af Cohn. Han skulle være
41 år, lille, lidt pukkelrygget, sorthåret, kort
sort overskæg, sorte øjenbryn og store mørke
øjne. Han var klædt i sort, talte både tysk og
engelsk og lignede en israelit.38 Det belgiske
politi nævner intet om, hvad Cohn hed til for-
navn. Han omtales blot som “J. Cohn”.

Historisk har den manglende vished om
Cohns rette fornavn skabt en del usikkerhed,
fordi man selvfølgelig ikke ønskede at forvek-
sle ham med andre personer. Årsagen til den-
ne usikkerhed er mere eller mindre selvfor-
klarende, fordi Cohn dukker op i kilderne med
flere forskellige fornavne. I jubilæumspjecen

bliver Cohn fx kaldt “Jos”. I navneindekset i
Documents of the First International bliver
han kaldt “James”, og i The Morning Adviser,
der omtaler hans bedrifter i Belgien, bliver
han kaldt “Josias” til fornavn. Faktum er, at
ingen af disse fornavne er Cohns rigtige for-
navn. Det fastslår de oplysninger, der er opgi-
vet i forbindelse med de to ægteskaber han
indgik i henholdsvis i 184839 og 1881.40 Her
blev han samstemmende indskrevet i kirkebo-
gen som Jesaias Michael Cohn og det må an-
tages at være hans rette fødenavn.

“Jesaias” er en omskrivning af det græske
“Esaias” og det hebræiske “Jeshajuhu”, der
stammer fra Det Gamle Testamente, hvor det
er navnet på en af jødedommens og kristen-
dommens vigtigste profeter. På engelsk staves
navnet “Isaiah”, men da Cohn er født i Sles-
vig-Holsten, har der selvfølgelig, både i for-
bindelse med referatskriveriet i Internationa-
le, men også i forbindelse med selve udtalen,
været nogle problemer, og man har måske
moret sig lidt over dette og snakket lidt om
det. På tysk betyder Jesaias “Heil Jahwes”, og
det er nok her, man finder forklaringen på,
hvorfor man begyndte at kalde ham “James”,
for udtalen af “Jahwes” minder unægtelig om
“James”, og derfor har man muligvis lagt sig
fast på dette. Mellemnavnet “Michael” brugte
Cohn sjældent.

Omstændighederne omkring Cohns første
tid, fra fødslen i Kiel i 1829 til han som 19-
årig giftede sig i Bristol i England den 17.
september 1848 og familiens efterfølgende tid
i Liverpool,41 er vanskelig at redegøre for. Og
hvad der i virkeligheden var årsag til, at Cohn
bosatte sig i England, vides ikke. Men Eng-
land havde en meget liberal indvandrerpolitik
og beskæftigelsesmulighederne var bedre end
i Tyskland og så eksisterede der en store kon-
centration af jødiske indvandrere inden for den
engelske tobaksindustri, og man kan forestille
sig, at det var en kombination af disse fakto-
rer,42 der fik Cohn til at bosætte sig i England.

Da Cohn med sin familie på et tidspunkt
mellem 1851 og 186043 bosatte sig i London,
fik han tilsyneladende mere fast grund under
fødderne. Det faglige arbejde, Cohn påbe-
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gyndte inden for tobaksarbejderfaget i Liver-
pool, fortsatte han, og han kom til at spille en
meget vigtig rolle inden for de engelske
tobaksarbejderes fagbevægelse. I begyndelsen
af 1867 fremstod Cohn således som formand,
en post der medførte, at han skulle repræsen-
tere tobaksarbejderne i Internationale. Her
kunne han for alvor forfølge det mål, han hav-
de sat sig i 1848, om at lægge hindringer i ve-
jen for arbejdernes indbyrdes konkurrence,
nemlig at skabe international kontakt imellem
de enkelte landes arbejdere. Mange af Cohns
anstrengelser i Internationale kom således, så
længe der var arbejdsløshed og konflikter i
England, til at dreje sig om at forhindre de en-
gelske arbejdsgivere i at udnytte de belgiske
arbejdere.44 I 1870 figurerede Cohn som præ-
sident for London Cigarmaker’ Society.45

Til trods for det fåtal af referencer, der fin-
des om Cohn, tilskrives han et stort og længe-
revarende engagement i den engelske fagbe-
vægelse.46 Cohns vigtige rolle inden for den
engelske fagbevægelse var selvfølgelig Lo-
rents Petersens grund til at pege på ham som
korresponderende sekretær for Danmark. Der-
udover var det også oplagt at vælge Cohn, der
med sine holstenske aner givetvis også havde
kendskab til det danske sprog. Cohn tog såle-
des over, efter at N. P. Hansen havde forladt
Internationale. Men fik Cohn nogen sinde
kontakt med Danmark? Dette skal vi søge et
nærmere svar på i det følgende.

Internationales tilstedeværelse i
København foråret 1871
Medens Pariserkommunen stod på, tabuisere-
de hovedstadspressen stiltiende og spontant
Danmarks forbindelser med Internationale.
Anderledes forholdt det sig i provinsen; her
begyndte pressen at beskæftige sig med Dan-
marks forbindelser til Internationale ca. to
uger efter, at Pariseroprøret var brudt ud.

Aalborg Stiftstidende og Peter Chr. Zahle
Med baggrund i rygterne om Internationales
rolle i Pariserkommunen offentliggjorde Aal-
borg Stiftstidende en tospaltet artikel fra sin

såkaldte udsendte medarbejder i København.
Aalborg Stiftstidende var et venstreblad, og
det var folketingsmedlem og præst Peter Chr.
Zahle, der var avisens københavnerkorrespon-
dent.47 Zahle var helstatsmand og havde stemt
imod den reviderede Grundlov af 1866, og i
1870, havde han tilsluttet sig Det forenede
Venstre. Fra de nationalliberales side blev
Zahle mødt med kølig reservation, fordi man
anså det for karakteristisk for ham, at han
støttede de mere tvivlsomme sager, men i de
kredse, han kom, var han yderst vellidt.

Zahles artikel var på forsiden af Aalborg
Stiftstidendes skærtorsdagsudgave, den 6.
april 1871, og forsynet med datoen den 3.
april. Det vil således sige, at Zahle allerede
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udarbejdede artiklen seksten dage efter Pari-
serkommunens start. Artiklen var sammensat
af fem forskellige afsnit om kulturelle og poli-
tiske emner fra hovedstaden. Det sidste afsnit
handlede om Internationales udsendte agen-
ters agitation i København.

Zahle begyndte artiklen med, at der snart
ville dukke en afdeling af Internationale op i
København; Pariserkommunen var ikke uden
virkning i København, fortsatte han; Internati-
onales agenter havde i al fortrolighed forsøgt
at påvirke hovedstadens arbejdere. Det var
endnu ikke offentligt fremsat, hvad disse
agenter stod for, og det ville de måske heller
ikke, men der kunne godt være nogle perso-
ner, der vejrede morgenluft på grund af Pa-
riserkommunen. Men det var en misforståelse;
det har aldrig været arbejderne, der høstede
fordelen af blodige omvæltninger; det var net-
op Frankrig et sørgeligt eksempel på, advare-
de Zahle. Det er kun bitre frugter, der gror på
det træ, der vandes med revolutionernes u-
skyldige blod, sluttede Aalborg Stiftstidendes
udsendte medarbejder i København.48 Dette
korte indlæg om, at der snart ville dukke en
afdeling af Internationale op i København, la-
der formode, at Zahle må have haft kendskab
til Niels Lorents Petersens møde med de dan-
ske socialister i foråret 1870.

Blad for Arbejderforeningen af 1860 og 
Rimestad
Medens hovedstadspressen stiltiende fordøm-
te Pariserkommunen, benyttede Dags-Tele-
grafens redaktør, Rimestad, sig af, at han i sin
egenskab som formand for Arbejderforenin-
gen af 1860 kunne løfte sløret for Internatio-
nales tilstedeværelse i København. Det skete i
Blad for Arbejderforeningen af 1860, hvor
han omtalte, at han havde modtaget et langt,
anonymt brev fra et medlem, der kaldte sig
“foreningen Internationales københavnske
korresponderende medlem.”49

Skønt Rimestad indledningsvis brugte halv-
delen af spaltepladsen på at forklare, at Inter-
nationale var en revolutionær forening, sam-
mensat af gemene forbrydere og rakket fra det
halve af Europa, og at det var dem, der var pa-

risersocialisternes venner, så håbede han på, at
medlemmet stod alene med sine synspunkter,
inden han kom nærmere ind på, hvad den ano-
nyme brevskriver ville. Han ville have, at Ri-
mestad skulle gengive det lange brev i Dags-
Telegrafen, eller i det mindste behandle det i
arbejderforeningen, forklarede Rimestad og
understregede, at det gjorde han nu ved at om-
tale brevet i foreningens blad. Herefter klar-
gjorde Rimestad i afvisende vendinger, at der
derimod ikke kunne blive tale om at rejse dis-
kussionen i foreningen, som han fornemmede
den anonyme brevskriver ønskede; dette fandt
Rimestad ganske anstødeligt i betragtning af
de ulykkelige hændelser i Paris.

Rimestad afstod også fra at polemisere mod
en del punkter, der bl.a. omhandlede et punkt
vedrørende en artikel skrevet under pseudony-
met “D-d” i Berlingske Tidende om udvan-
dringen til Amerika,50 ét om arbejderforenin-
gens formål om udbredelse af oplysning samt
dannelse til arbejderne og endelige ét om soci-
alismen. Disse punkter var rene  floskler, og
endnu en gendrivelse var derfor formålsløs,
understregede Rimestad og kom nærmere ind
på den anonyme brevskrivers andre krav, som
han meget gerne ville gengive, selvom alle
kravene, efter hans mening, var gentagelser
for arbejderforeningens medlemmer:

· Udfyldelsen af “den uhyre Kløft, som deler
Mennesker i to store Klasser, nemlig i Ejen-
domsbesiddere og Besiddelsesløse, rige og
fattige, Kapitalister og Arbejdere”.
· At vi alle dele såvel Arbejdet som dets Ud-
bytte ligeligt.
· Afskaffelse af de stående Hære.
· Gratis Undervisning for alle Statsborgere,
uafhængigt af Formues Hensyn.
· Fastsættelse af Maksimumspriser på Livs-
fornødenheder.51

Afslutningsvis gjorde Rimestad opmærksom
på, at han nu havde gjort alt, hvad den anony-
me brevskriver kunne forlange, og tilføjede, at
man ikke kunne forvente andet end ulykker
fra Internationale og at ingen havde forestillet
sig, at Internationale i løbet af så kort tid kun-
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ne skabe så megen ravage i Frankrig. “Det er
skrækkeligt; men det er tillige den alvorligste
Advarsel,” afsluttede Rimestad sit indlæg i
Blad for Arbejderforeningen af 1860 om fore-
ningen Internationales tilstedeværelse i Kø-
benhavn.

Selvom hovedstadspressen endnu ikke
åbent fordømte Pariserkommunen, afslørede
Rimestad således, uden at nævne noget om
Zahles artikel i Aalborg Stiftstidende, at der
var realiteter bag Zahles artikel.

Hvem var den anonyme 
brevskriver?
Ved en gennemgang af Arbejderforeningen af
1860’s medlemslister for april og oktober
1871 er det vanskeligt at udpege navne, der
kunne tænkes at stå i forbindelse med det ano-
nyme brev til Rimestad, og spørgsmålet er,
om man overhovedet skal finde denne person
iblandt Arbejderforeningen af 1860’s medlem-
mer. Ud af en medlemsskare på ca. 2100 med-
lemmer, omfattende navne lige fra etatsråder
til arbejdere, er der således kun tre navne, der
springer i øjnene og fremkalder forestillinger
om, at her kunne den anonyme brevskriver
findes: typograf Edvard Heinemann, bog-
handler Sally Josef Loria og kunstmaler Ro-
bert G. A. Barnekow.

Typograf Edvard Heinemann
Typograf Heinemann havde allerede stået bag
et foredrag om socialisme i Arbejderforenin-
gen af 1860 den 11. januar 1871. Foredraget
var kommet i stand på en lidt besynderlig fa-
con, men det var nok mere Rimestads skyld
end Heinemanns. Under overskriften “Fore-
drag” på forsiden af det første nummer af
Blad for Arbejderforeningen af 1860 i 1871,
berettede Rimestad uden at nævne nogen nav-
ne, at et medlem havde tilsendt ham et udar-
bejdet foredrag med titlen “Om Socialisme af
en Arbeider og Socialist”. Medlemmet ønske-
de at holde dette foredrag i foreningen, forkla-
rede Rimestad, og da han havde læst, hvad fo-
redraget gik ud på, mente han korrigerende,
“at det vilde være rigtigt at imødekomme det-

te Ønske af en Arbeider (Haandværker, for at
tale nøiagtig).” Han vidste altså, hvem fore-
dragsholderen var, men han offentliggjorde ik-
ke hans navn. Hvem denne “arbejder og socia-
list” var, skulle man altså finde ud af ved at
købte billet, forklarede Rimestad, for medlem-
met havde ønsket at tage 8 skilling i entre.52

Som altid, når der var foredrag på programmet
i Arbejderforeningen af 1860, bragte Rime-
stad en lille notits herom i Dags-Telegrafen:
“Iaften Kl. 9 vil en Arbeider og Socialist hol-
de et Foredrag om Socialisme”, stod der i avi-
sen. Det var alt, og der blev ikke nævnt noget
om, hvem foredragsholderen var53

Hverken Dags-Telegrafen eller den øvrige
presse havde for vane at referere fra Arbejder-
foreningen af 1860’s foredrag. Dog udkom
mange af foredragene senere som selvstændi-
ge skrifter eller kronikker i forskellige aviser,
men dette foredrag om socialisme skulle ikke
opnå nogen ekstra opmærksomhed og gik hur-
tigt i glemmebogen – indtil året 1910.

I anledning af Arbejderforeningen af 1860’s
50-års jubilæum offentliggjorde Justnielsen en
oversigt over alle de foredrag, der var blevet
afholdt i foreningen, og her afsløres det i af-
snittet “1870-71”, at det var typograf E. Hei-
nemann, der holdt foredraget “Om Socialis-
men” den 11. januar 1871.54 Desværre er det
kun en oversigt over foredragene, så selve ind-
holdet er uvist, men Justnielsens oversigt afs-
lører således, at det var typograf Heinemann,
der allerede fra starten af 1871 kaldte sig “en
arbejder” og bad om at holde et foredrag om
socialisme i Arbejderforeningen af 1860.

Boghandler Sally Josef Loria
Boghandler Loria havde været medlem af de
københavnske arbejderforeninger siden be-
gyndelsen af 1850’erne, men på grund af hans
noget akavede natur, afvigende privatliv,
urentable forlagsvirksomhed og ringe økono-
miske begavelse var hans medlemskab usta-
digt, og ved splittelsen af Arbejderforeningen
i 1860 tilsluttede han sig den nye arbejderfor-
ening, som Rimestad dannede under navnet
Arbejderforeningen af 1860.

I 1858 havde Loria etableret en boghand-
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lerforretning på Vesterbrogade, men den gik
konkurs den 1. december 1863. Loria søgte
herefter lykken i Sydeuropa, hvor han hutlede
og svindlede sig igennem tilværelsen. I foråret
1869 gik Loria som passager ombord på ski-
bet Harmonia i Hamburg, og den 19. maj
1869 ankom han til New York.55 Det blev til
et USA-ophold på ca. to år, før han atter vend-
te næsen hjemad og i løbet af foråret 1871 at-
ter meldte sig under Rimestads faner.56

Loria har således været optaget af sine
mange forskellige gøremål, og der er intet, der
taler for, at han i foråret 1871 ville have været
i stand til at stå bag pseudonymet “foreningen
Internationales’ københavnske korresponde-
rende medlem”.

Kunstmaler Robert G. A. Barnekow
Robert Barnekow – ikke at forveksle med den
fem år yngre fætter Arthur Barnekow, der
dukkede op under Carl Würtz’ formandskab i
1872 som en slags midlertidig redaktør for So-
cialisten, medens Carl Würtz var på sin første
agitationsrejse i Jylland57 – var kunstmaler og
nævnes faktisk kun i forbindelse med, at han
bidrog til det finansielle grundlag for, at Soci-
alisten kunne udkomme som dagblad den 2.
april 1872. Robert Barnekow var dog engage-
ret i bevægelsen fra et tidligere tidspunkt. Det
viser en omtale i Dags-Telegrafen fra den 10.
oktober 1871. Her omtaler Rimestad, at Bar-
nekow har meldt sig ind i Arbejderforeningen
af 1860 den 5. oktober 1871 blot med det for-
mål at forsøge at påvirke foreningen til at yde
understøttelse til de strejkende B&W-arbej-
dere,58 hvilket initiativ ophidsede Rimestad
gevaldigt, ikke mindst fordi det også var lyk-
kedes Barnekow at få en annonce om, at der
muligvis ville komme en fremstrakt hånd fra
Arbejderforeningen af 1860 til de strejkende,
indrykket i Rimestads Dags-Telegrafen,59 men
tillige fordi Rimestad fandt det anstødeligt at
opildne til strejke uden at være i stand til at
kunne hjælpe og derefter forsøge at skubbe
ansvaret over på Arbejderforeningen af 1860.

Barnekows noget tilfældige og impulsive
forsøg på at komme de strejkende B&W-ar-
bejdere til hjælp mislykkedes. Det var lige vel

optimistisk at forestille sig, at man samme
dag, som man meldte sig ind i en forening,
også skulle kunne få ret til at disponere over
store dele af dens formue. 

Selvom det kunne tænkes, at Heinemann,
Loria og Barnekow havde et særligt behov for
selviscenesættelse og muligvis hyldede, hvad
Rimestad ville kalde gedulgte synspunkter og
holdninger, så er det ikke sandsynligt, at det
var blandt disse tre herrer man på dette tidlige
stadium – ved udgangen af april 1871 – skulle
finde den anonyme brevskriver, der kaldte sig
“foreningen Internationales københavnske
korresponderende medlem”, derimod er der
ingen tvivl om, at de alle tre senere dukker op
i Louis Pios danske afdeling af Internationale.

De danske forbindelser til 
Internationale (april 1871)
Rimestads artikel om den anonyme brevskri-
ver, inspirerede Zahle til atter at skrive en arti-
kel om Internationales mulige tilstedeværelse
i København i Aalborg Stiftstidende. Lørdag
den 22. april 1871, samme dag, som Rimes-
tads artikel var i arbejderforeningens blad, ud-
arbejdede Zahle nemlig en artikel om socialis-
mens og Internationales indflydelse på de
danske arbejdere. Artiklen blev offentliggjort
i en lettere reduceret udgave den 24. april
1871, og de følgende dage blev den genop-
trykt i sin fulde længde i flere provinsaviser.60

“§ Kjøbenhavn, den 22de April. Man hører i
denne Tid jævnligt paastaa, at hvad der nu skeer
i og omkring Paris ikke kan have nogen direkte
politisk Betydning for os, idet nemlig, selv om de
“Røde” til Slutningen skulde gaae af med Seiren
og en socialistisk Revolution faa efterhaanden
udbryde rundt om i Europa, Forholdene her i
Landet ere saaledes, at der aldrig vil være Fare
for en socialistisk Bevægelse. Der er imidlertid
dog vistnok Grund til at stille sig noget tvivlende
overfor denne Paastands Rigtighed; thi skjøndt
vi ganske vist ikke i vore Kjøbstæder – ikke en-
gang i Hovedstaden – have et saadant Arbeider-
proletariat, som i Europas store Fabrikstæder,
saa ere vi dog næppe ganske fri for Elementer,
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der i Tilfælde af en socialistisk Revolutions Seir
rundt om i Europa kunde lade sig bruge til at
prøve paa noget Lignende her. [Hvem siger des-
uden, at det i saa Tilfælde vil være fra vore for-
holdsviis smaa og afmægtige Kjøbstæder, at en
saadan Bevægelse vil udgaae? Trods alle Paa-
stande om Landbostandens afgjort “konservati-
ve” Characteer, turde det nemlig vistnok endog
være muligt, at de netop her – selvfølgelig ikke
blandt Gaardmændene – men derimod blandt
den jordløse Arbeiderklasse, der jo i mange Eg-
ne stadig tiltager, langt snarere kunde findes
“røde” Elementer, end blandt Arbeiderclassen i
Kjøbstæderne.] Og man maa nu ingenlunde
troe, at Danmark i den Grad ligger udenfor den
socialistiske Bevægelses Omraade, at vi hidtil
her aldeles ikke have været berørte af denne
Sag. Det har nemlig viist sig i de Manifester,
som til forskjellige Tider ere udstedte af den in-
ternationale europæiske Arbeiderassociations
Centralbestyrelse, at her ogsaa har været Re-
præsentanter for de danske Arbeidere med her.
Den ene Gang var saaledes Manifestet under-
skrevet paa de danske Arbeideres Vegne af en
Hr. Hansen, den anden Gang af en Hr. Cohn –
efter Forlydende en Cigararbeider. Det er nu
meget muligt, at de danske Arbeidere, hvem dis-
se Mænd vare bemyndigede til at repræsentere,
ikke ere mange, men en Kjendsgjening er det
dog vistnok – hvad der ogsaa bestyrkes ad an-
den Vei – at der ialfald her i Hovedstaden findes
en organiseret Kreds af Mænd, navnlig af Arbei-
derklassen, der samstemmer med og staaer i
Forbindelse med det internationale Arbeidersel-
skab, og det forsikkres endog ganske bestemt, at
der i denne Tid her i Staden – ligesom i mange
andre store europæiske Stæder – har opholdt sig
Udsendinge fra den internationale Arbeidercen-
tralbestyrelse for at forhandle med herværende
Meningsfæller om den nuværende Situation og
søge at gjøre yderligere Propaganda for deres
Anskuelser. Selvfølgeligt kunne saadanne Pla-
ner fortiden ingen virkelig Fremgang finde her i
Landet hos Befolkningens aldeles overveiende
Fleertal, og det er tilmed maaske ogsaa det ri-
meligste, at det aldrig vil lykkes her i Landet;
men paa den anden Side synes den hele sociali-
stiske Bevægelse jo stadig saa stærkt at tiltage i

Kraft rundt om i Europa, at selv om den i sin nu-
værende udskeiende Form nu bliver slaaet til
Jorden i Paris, vil den dog derfor atter snart rei-
se Hovedet, om end maaske i en mindre blodig
Form, rundt om i Europa. [Og derfor have vi ik-
ke villet undlade, her at gjøre opmærksom paa,
at vi ingenlunde her hjemme maa gaae og smi-
gre os med den Tanke, at vi da ialfald ingen
Grund have til at frygte for noget Forsøg paa at
reise Socialismens Banner her i Landet.]”61

Zahle havde således kontakt med en pålidelig
kilde, der havde kendskab til den lille gruppe
af socialister i København, og Zahles kilde
bekræftede, “at der i denne Tid” i København
“har opholdt sig” udsendinge fra Internatio-
nale for at propagandere og forhandle med en
organiseret kreds af mænd fra den københavn-
ske arbejderklasse.

Var dette virkelig sandt? Var det ikke en
sandhed med modifikationer? For hvem var
disse udsendinge?

Internationales agenter i 
København – foråret 1871?
Var det rigtigt, når Zahle påstod, at der var ud-
sendinge fra Internationale i København i for-
året 1871? Lad os vende tilbage til Lorents
Petersens legendariske brev til Jung fra april
1870, hvori han beretter, at han skulle holde et
nyt møde med de københavnske socialister
den 26. april 1870. Hvad der skete på mødet
den 26. april, har vi intet kendskab til, men vi
ved, at samme dag, som Lorents Petersen af-
holdt dette møde med de københavnske socia-
lister, blev hans brev omhandlende det første
møde bragt op i Internationales generalråd:

Et brev fra borger Petersen fra København med-
delte grundlæggelsen af et demokratisk parti,
der muligvis bliver en sektion af Internationale.
Man anmodede om materiale, og der blev ud-
trykt et ønske om, at borger Cohn blev udpeget
som korresponderende sekretær for Danmark.62

Det er alt, hvad referatet af mødet nævner om
Lorents Petersen tilbagemelding. Desværre
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nævnes der ikke noget videre om, hvad der i
den forbindelse blev besluttet.63 Formentlig
resulterede det i, at Internationale straks send-
te en del propagandamateriale til den adresse,
som Lorents Petersen opgav i brevet, nemlig
“Herrn64 Mundberg”, Lille Købmagergade 65,
1. Sal, København.65 Men ud fra notatet i In-
ternationales generalråd skulle det så være
Cohn, som Zahle omtalte i foråret 1871, som
udsending fra Internationale i København?

Den dag, Internationale besluttede, at Cohn
skulle være danskernes kontaktmand, var han
ikke personligt til stede på mødet i London.
Han havde været fraværende ved fem på hin-
anden følgende møder fra den 22. marts til
den 3. maj 1870. Men der nævnes desværre
ikke mere om Cohns udpegning som korre-
sponderende sekretær for Danmark i Interna-
tionales mødereferater. Hvorvidt Cohn selv
ønskede at blive udvalgt som korresponderen-
de sekretær for Danmark, ved vi heller ikke.
Det eneste, vi ved, er, at generalrådet efter-
kom Lorents Petersens ønske.

Det ved vi, fordi Cohn på grund af Louis
Pios kritik i september 1871 fik frataget eller
måske nærmere blev befriet for sit hverv som
korresponderende sekretær for Danmark den
2. oktober 1871.66 Cohn havde, som tidligere
beskrevet, rigeligt at se til i England i forbin-
delse med strejken for 9-timers-arbejdesdagen
i Newcastle.

Efter Lorents Petersens besøg i 1870 mel-
der de samtidige kilder således intet om kon-
takten mellem Internationale og København,
på nær den undtagelse, der var i de papirer,
politibetjent Korn fandt ved ransagningen i
Mundbergs hjem. Foruden en formentlig æl-
dre adresse for Lorents Petersen i Paris, fandt
Korn to breve fra Lorents Petersen. Det ene
var til Mundberg dateret den 10. maj 1870, og
muligvis er det dette brev, Lorents Petersen
omtalte indholdet af i sin korrespondance med
kortmager O. C. Andersen af den 6. december
1874, hvori han bl.a. skriver:

“… da jeg for 4 eller 5 Aar skrev til Mundberg,
vi skulde dog gjøre et Forsøg med et Opraab til
de danske Arbejdere, som [h]an afslog – havde

jeg ikke saa ganske Udredt – i Hensigt til Haa-
bet, at Socialismen ogsaa bante sig Veien i
Hjemmet – thi til selvsamme Tid vare flere Mänd
i Danmark, som delte vores Anskuelser – men
som vi ikke kjendte – og hvis Stilling i Samfun-
det berettigte til et sikkert Resultat.”67

Det andet brev var til kortmager O. C. Ander-
sen dateret den 29. juli 1871,68 men de enkelte
breves nøjagtige indhold kendes desværre ik-
ke. Effekterne fra ransagningen er muligvis
gået tabt, fordi de enten er blevet udleveret til
Mundberg ved hans løsladelse eller også er
gået tabt ved de kassationer, der fandt sted af
dele af politiets arkiv i 1970’erne.69

Referaterne fra Internationales generalråds-
møder nævner heller ikke noget nærmere om

ARBEJDERHISTORIE NR. 1 200848

Folkets Nisse, Nr. 15, 15/4 1871. 
(Det Kongelige Bibliotek).



Lorents Petersen. Muligheden synes ellers at
have været til stede, for på grund af Pariser-
kommunen opholdt Lorents Petersen sig på et
længerevarende “ufrivilligt eksilophold” i Lon-
don i 1871. Men det er meget lidt, vi ved om
Lorents Petersens ophold, faktisk kun, at han
boede hos Josef Valentin Weber.70 Muligvis er
Lorents Petersens kontakter til Weber forkla-
ringen på Hermann Jungs tidligere nævnte util-
fredshed med den måde, Internationale havde
autoriseret Lorents Petersen på. Weber var ikke
særlig estimeret af Marx,71 men til trods for
Marx’ skepsis, så boede Lorents Petersen altid
hos Weber, når han var i London.72

Selvom politibetjent Korn ikke fandt noget,
der kunne relateres til Cohn, under sin ransag-
ning hos Mundberg, kunne det tænkes, at Lo-
rents Petersen var mødtes med Cohn under sit
ophold i London, og at det var denne kontakt,
Zahle skrev om som en slags opfølgning på
mødet med de danske socialister i april 1870.
Men hvor havde Zahle egentlig sine oplysnin-
ger fra?

Anthon Mundberg i København
(1869-71) – konklusion
Anthon Mundberg var af anset bondeslægt fra
Strueregnen. Hans far var landmand, gårdejer
og sognefoged, og hans fem år ældre broder,
Niels Mundberg, fulgte i sin fars fodspor,
hvorimod Anthon Mundberg gik sine egne ve-
je og uddannede sig til detailhandler.

I begyndelsen af februar 1864 vandt Mund-
berg borgerskab som detailhandler i Holste-
bro,73 og ved en gennemgang af Mundbergs
annoncering i Holstebro Avis kan det konsta-
teres, at han åbnede en tobaks- og delikatesse-
forretning i Holstebros hovedgade – Nørrega-
de – et par måneder efter, at han havde vundet
sit borgerskab.74

Det var midt under Den anden Slesvigske
Krig. Efter nederlaget ved Dybbøl den 18.
april 1864, gik der kun sytten dage, før østri-
gerne stod på Holstebro Torv og byen var be-
sat,75 og der gik nu et halvt år, før fredstrakta-
ten blev underskrevet i Wien og fjenden atter
trak sig tilbage.

På dette tidspunkt havde Mundberg beslut-
tet at åbne en ny tobaks- og delikatesseforret-
ning i Østergade,76 som han drev frem til den
1. maj 1868, hvor forretningen lukkede.
Mundbergs kamp for at blive en del af han-
delsborgerskabet i Holstebro var mislykkedes.
Og få dage efter, at forretningen lukkede, for-
lod han og hans kone Holstebro for at bosætte
sig i Skolegade i Århus.77

I Århus har Mundberg formentlig forsøgt
sig med en ny forretning, men året efter, i
sommeren 1869, søgte han nye veje. Ganske
uforsigtigt tilsidesatte han alle advarsler og
påbegyndte udgivelsen af Aarhus Dagblad.78

Han sendte en 28-siders pjece imod brugsfor-
eningerne på gaden,79 og han begyndte at hol-
de foredrag.80

Mundberg fremstod således som de mindre
næringsdrivendes forkæmper, og selvom han
ved dette kursskifte følte lidt medgang,
kuldsejlede alle hans projekter, og efter blot
halvandet år i Århus, forlod familien byen og
satte kursen mod København, hvor den sent i
det sidste kvartal af 1869 flyttede ind i Lille
Købmagergade nr. 65.

Med denne baggrund søgte Mundberg i
løbet af vinteren og foråret 1870 at finde sig
til rette i København.

Anthon Mundberg og 
foreningerne i København
Da Mundberg kom til København, var byen
fyldt med foreningsaktiviteter. Netop i perio-
den 1869-70 var foreningerne under påvirk-
ning af de manges sociale gruppers frem-
march. Det var således personer fra det velstå-
ende borgerskab og embedsmændene, gods-
ejerne, gårdmandsstanden og arbejderne, der
mødtes på tværs af hinanden i de forskellige
foreninger, hvor mødeaktiviteten naturligvis
var stor. Det var gennem én af disse forenin-
ger, Københavns Arbejderforening, at Mund-
berg fik kontakt til en lille radikal gruppe.

Tidspunktet for Mundbergs kontakt med
Københavns Arbejderforening kom han selv
ind på mange år senere i 1896 ved et foredrag,
som han holdt i Karl Marx klubben.81 Her for-
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tæller han, at han kom til København i 1868,
og at han straks meldte sig ind i Københavns
Arbejderforening. Men når Mundberg fortæl-
ler, at han kom til København i året 1868, må
der være tale om en erindringsforskydning.
Mundberg kom faktisk først til København
meget sent i 1869.

Mundbergs navn findes nemlig ikke ned-
fældet i nogen officiel registrering som boen-
de i København før året 1870. Mundbergs
navn findes hverken for 1868 eller 1869 i po-
litiets hovedregister, selvom politiet foretog
optælling to gange om året i maj og novem-
ber. I Kraks Vejviser findes han først i til-
lægget, der udkom i juni 1870.82 Først i for-
sommeren 1870 blev han for første gang ind-
skrevet i politiets hovedregister med adressen
Lille Købmagergade nr. 65.83 Denne adresse
stemmer i øvrigt overens med den, Lorents
Petersen opgav i sit brev til Jung i april
1870.84 Altså må Mundberg allertidligst kun-
ne have bosat sig i København sent i det sid-
ste kvartal af 1869 og herefter meldt sig ind i
Københavns Arbejderforening.85

Københavns Arbejderforening udgjordes af
en meget broget skare, og på dette tidspunkt
var det Peter Chr. Zahle, der stod i spidsen for
foreningen. Det var her, Mundberg lærte Zah-
le at kende. Blot tolv dage før Zahle skrev sin
første artikel om Internationales smittende
virkninger i København i Aalborg Stiftstiden-
de, deltog han som den eneste kendte venstre-
mand i den lille tilhørerskare på 30-40 perso-
ner i det foredragsmøde, som Mundberg stod
bag den 23. marts 1871 i Kronprinsensgade
om det højaktuelle emne “Årsagerne til krige-
ne i Europa og midlerne til at modarbejde
dem”.86

Foredragsmødet blev annonceret i Dags-
Telegrafen, og der nævnes intet om hverken
Københavns Arbejderforening eller mødets
politiske tendens, men fem dage efter berettes
det i et rosende læserbrev i Aarhus Amtstiden-
de, at mødet var stik imod stemningerne i ho-
vedstaden og … 

“… Hovedindholdet af Hr. Mundbergs Foredrag
var, at Krige – og da navnlig nutildags – altid

hvile paa et folkefjendtligt Grundlag, og at Kri-
gene mellem Europas civiliserede Nationer alt-
saa ikke vilde kunne vinde den almindelige Be-
folknings Bifald, dersom denne besad virkelig
Oplysning nok til at forstaa Krigens Aarsager
og Virkninger. Dernæst paaviste Taleren, at det
er gjennem Opdragelsen, at Krigsstemningen
paa en kunstig Maade holdes ved lige, og at det
altsaa ogsaa er gjennem Opdragelsen, at Krigs-
stemningen skal angribes. Endelig gjorde han
opmærksom paa, at det er en Nødvendighed, at
enhver Mand lærer at sætte Pris paa sine stats-
borgerlige Rettigheder og benytte dem.”87

Dette foredrag fra 1871 samt ét, der blev af-
holdt i 10. Oktoberforeningen og omtalt af
Landbobladet ca. et år tidligere den 4. februar
187088 om de stigende fattigbyrder i Danmark,
er hidtil de to eneste foredrag i København, vi
kender til, som Mundberg har deltaget i89 – før
han tilsluttede sig kredsen omkring Louis Pio.
Men selvom Mundberg i februar 1870 ifølge
det korte referat i Landbobladet “stillede sig
paa et noget socialistisk Standpunkt”,90 var
han stadig påvirket og optaget af sin fortvivle-
de økonomiske situation, medens han i marts
1871 også var påvirket af den fransk-tyske
krig og Pariserkommuneoprørets start.

Mundbergs mislykkede næringsvej, hans
fejlslagne dagbladsprojekt, hans dilettantiske
pjece imod brugsforeningerne tillige med
hans mere heldige foredrag, danner et grund-
lag for at fastslå Mundbergs rastløse og svin-
gende observans. Med den manglende succes
som selvstændig i bagagen udviklede Mund-
berg, medens han boede i Århus, sin indædte
vrede imod brugsforeningerne og gjorde sig
således på ganske kort tid til de mindre
næringsdrivendes talsmand. Ved sin ensidige
fokusering på sin egen fiasko som næringsdri-
vende satsede Mundberg på nye udfordringer
blandt det større antal mindre næringsdriven-
de i København. Men Mundbergs tilslutning
til Københavns Arbejderforening og den aktu-
elle verdenssituation skulle atter få Mundberg
på nye tanker, idet brugsforeningsbevægelsen
var for provinsielt et emne for hovedstaden.

Mundberg var på dette tidspunkt muligvis

ARBEJDERHISTORIE NR. 1 200850



lydhør over for det folkelige Venstres syns-
punkter, men var også åben over for de nye
politiske strømninger i København. Efter at
have måttet lukke forretningen i Holstebro og
kuldsejlet med sit avisprojekt i Århus var han
ved sin ankomst til København på randen af
økonomisk ruin og måtte således hutle sig i-
gennem nogle trange år. Ved at tilslutte sig
Københavns Arbejderforenings brogede med-
lemsskare fandt Mundberg et nyt ståsted i til-
værelsen.

Det var i dette brogede sammenrend af
mennesker, at Zahle fik stof til sine artikler i
Aalborg Stiftstidende. Det var muligvis her,
den upålidelige og snusende Mundberg fodre-
de Zahle og muligvis andre dele af pressen
med de fortrolige informationer om Internati-
onales tilstedeværelse i København. Det kun-
ne ligeledes være Mundberg, der var den ano-
nyme brevskriver, der kaldte sig “foreningen
Internationales’ københavnske korresponde-
rende Medlem”, som Rimestad måtte ulejlige
sig med i april 1871.

Selvom Rimestad antydede, at brevet kom
fra et medlem, behøver det ikke at være et
medlem af Arbejderforeningen af 1860, der
stod bag. Det kan fx tænkes, at den anonyme
brevskriver blot har tilkendegivet, at han var
medlem af “Arbejderforeningen”, og Rime-
stad har selvfølgelig forstået dette som Arbej-
derforeningen af 1860, men i realiteten kunne
der godt være tale om Københavns Arbejder-
forening. 

Mundberg har formentlig ved at holde kor-
tene tæt ind til kroppen kunnet manipulere
med de faktiske forhold. Mundberg havde sta-
dig en svaghed for detailhandlen og var fort-
sat ikke fast besluttet på at blive i København.

Selvom Mundberg, ved at lade Lorents Pe-
tersen opgive sin adresse i brevet til Jung,
uden tvivl havde påtaget sig rollen som Inter-
nationales kontaktmand, lod han sig ikke for-
pligte af denne rolle. I sommeren 1871 var
Mundberg pludselig tilbage i Jylland som be-
styrer af et marketenderi ved udtørringsarbej-
det ved Nissum Fjord.91 Dette kom Mundberg
også selv ind på i det tidligere omtalte fore-
drag i 1896 i Karl Marx klubben.92 Her for-

klarede han, at hans ærinde i Jylland i 1871
var at skaffe penge til udgivelse af et ugeblad.
Hvilke kræfter kunne Mundberg drage fordel
af i Jylland i 1871 til udgivelse af et ugeblad?
Sådanne kræfter var tilsyneladende ikke til
stede i 1869, da han selv måtte lukke sit dag-
blad. Skulle de pludselig være behjælpelige
med at bringe et ugeblad på benene i Køben-
havn? Mundbergs hovedærinde med atter at
drage tilbage til Jylland var selvfølgelig, at
han skulle have noget at leve af, så Mundberg
tog chancen for igen at komme til at virke in-
den for sit fag, detailhandlen.

Ca. et år efter mødet med Lorents Petersen
i april 1870 er Mundberg således rejst tilbage
til Jylland. Mundberg findes nemlig ikke note-
ret i hverken politiets hovedregister eller
Kraks Vejviser for 1871.

Mundbergs usikre, trange, omtumlede og
ubeslutsomme tilværelse blev således årsag
til, at han aldrig fik skabt en varig kontakt
med Internationales korresponderende sekre-
tær. Vi må derfor konstatere, at på trods af Lo-
rents Petersen besøg i København i april 1870
og “eksilophold” i London i 1871, er der intet,
der tyder på, at de danske socialister hverken
fik besøg af, eller på anden måde fik kontakt
med Cohn. Mundbergs konstante, desperate
søgen efter en levevej gjorde ham således til
en tvivlsom hovedperson for samlingen af den
radikale gruppe i København og en problema-
tisk kontaktperson for Internationale.

Hovedårsagen til at socialisterne i Køben-
havn ikke fik etableret nogen varig, vedhol-
dende forbindelse til Internationale i løbet af
1870-71, skal således findes i, at det var en ny-
tilflytter – Anthon Mundberg – man overlod
denne opgave. Og på dette tidspunkt faldt det
formentlig ikke Mundberg ind, at det kunne
være problematisk, at Lorents Petersen opgav
hans adresse i det tidligere omtalte legendari-
ske brev til Hermann Jung. For Mundberg var
det vigtigere hurtigt at blive accepteret og
samtidig bemægtige sig en vigtig plads i den
lille kreds af københavnske socialister. I virke-
ligheden er spørgsmålet, om de københavnske
socialister ikke benyttede sig af, at han var ny i
kredsen. Hvordan skulle han ellers efter så
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kort tid i København fra sin ankomst sent i
1869 og frem til mødet med Lorents Petersen
den 22. april 1870 havde kunnet skaffe sig ind-
pas blandt socialisterne. For i bagklogskabens
lys kan vi konstatere, at Mundberg ikke for-
måede at håndtere den opgave, han påtog sig.

Da marketenderiet ved Nissum Fjord luk-
kede, vendte Mundberg tilbage til København,
og det var med stor forundring, at Mundberg
konstaterede, at Pio havde opkastet sig til le-
der af den socialistiske bevægelse. Med Pio i
spidsen skulle forbindelsen med Internationa-
le intensiveres, og da Mundberg i løbet af sep-
tember 1871 meldte sig til kredsen omkring
Louis Pio,93 arbejdede Pio ihærdigt på at få
Cohn til København – for nu skulle der nem-
lig dannes en afdeling af Internationale i Dan-
mark.
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Abstract
Jan Ingemann Sørensen: The Danish Socia-
lists and First International (1865-April 1871).
Arbejderhistorie 1/2008. pp. 37-55.
Various Danish contacts to the International
during the period 1865 to 1871 are examined
and new, relevant information concerning N.
P. Hansen, tailor, Niels Lorents Petersen, fur-
rier, and, in particular, new sources relating
to James Cohn, cigar maker are presented.

The identification of the people and activi-
ties of the International in Copenhagen in the
spring of 1871 is put into context with the
cautious treatment in the Danish press of the
events relating to the Paris Commune. 

Some interesting information published in
some provincial newspapers written by Peter
Christian Zahle, member of the Danish par-
liament and a clergyman are compared with
the information provided by Niels Lorentz Pe-
tersen concerning his first meeting with nine
socialists in Copenhagen on 22 April 1970 in
the legendary letter to Hermann Jung, a pro-
minent member of the International.

In its conclusions, the article suggests that
the fact that Danish contacts to the Internatio-
nal in the early years of the 1870ies remained
sparse and finally failed altogether may be at-
tributable to the somewhat unfortunate appo-
intment of the retailer Anthon Mundberg as the
Danish contact person of the International.
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