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1. MAJ-
FEST-
SKRIFTER
1890-1914
Et overblik og
et forsøg på
sammenligning
Af Jutta Seidel

I denne første sammenlignende
studie af 1. maj-aviser fra
tiden før Første Verdenskrig
analyseres de med henblik
på deres almene, fælles
indholdstræk og deres særlige,
nationale egenart - den
specifikke måde maj-aviserne
blev udformet på. Aviserne
genspejler i deres mang-
foldighed 1. maj-bevægelsens
indhold og karakter. Aviserne
var naturligvis præget af
kampen om 8-timers-dagen,
men udviklede i perioden også
nye emner og et kunstnerisk
indhold, der var præget af især
Walter Crane.

Allerede i løbet af de første 25 år af deres
efterhånden over 100-årige historie hav-

de 1. maj-festlighederne udviklet sig til en
faktor med bred, folkelig indflydelse i den in-
ternationale arbejderbevægelses politiske kul-
tur. Det, at denne faktor så hurtig blev accep-
teret, skyldes først og fremmest, at den resolu-
tion om gennemførelsen af en "International
demonstrationsdag den 1. maj 1890"1, som
var blevet vedtaget den 20. juli 1889 i forlæn-
gelse af allerede igangværende bestræbelser,
lige præcis havde fået fat i arbejderne i mange
lande, fordi den behandlede deres kamp for en
hurtig forbedring af arbejds- og levevilkårene.
Med den nyetablerede internationalisering af
arbejderklassen opnåede 1. maj-resolutionen
en tilstrækkelig bred basis. Samtidig forlene-
des den med en socialistisk fremtidsvision,
som kom arbejdernes frihedsbestræbelser i
møde. Endelig spillede de meget vigtige klas-
sepsykologiske faktorer en overordentlig vig-
tig rolle, som ikke må undervurderes. 1. maj
var en international festdag, som alene var ar-
rangeret og blev højtideligholdt af arbejderbe-
vægelsen. Det adskildte den på afgørende må-
de fra de officielle nationale festdage og hel-
ligdagene, og også i nogen grad fra de festda-
ge, arbejderbevægelsen traditionelt havde fej-
ret, f.eks. den 18. marts til minde om revoluti-
onen i 1848 og Pariserkommunen. Derfor var
1. maj-demonstrationerne fra begyndelsen tæt
knyttet til udviklingen af en proletarisk mod-
kultur, som havde både nationalt og internati-
onalt præg, og som styrkede arbejdernes selv-
forståelse og deres moralske og politiske selv-
bevidsthed. Det var ikke noget tilfælde, at
August Bebel i 1896 i en hilsen til sine socia-
listiske kammerater i Italien understregede, at
1. maj ikke var en fest, som man havde
påtvunget arbejderne, men at de bevidste ar-
bejdere på grund af demonstrationernes ind-
hold derimod opfattede og arrangerede dem
som deres egen fest.2 Karl Kautsky fremhæve-
de i 1903 i Le Socialiste (3.-10. maj), at 1. maj
udelukkende blev højtideligholdt af proletaria-
tet, fordi denne fest ikke var viet tidligere re-
volutioner, men derimod proletariatets egen,
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fremtidige revolution, og at dette adskilte den
fra alle andre festdage, som blev fejret i for-
bindelse med tidligere revolutionære begiven-
heder. Senere, da man skulle afværge angreb
på 1. maj-demonstrationerne fra egne rækker,
var det vigtigtste argument, at de havde en
moralsk værdi, fordi de mere end noget andet
havde styrket arbejdernes selvbevidsthed.3

Skrifternes omfang og
udbredelse
1. maj-demonstrationernes vitalitet, der betød
at megen modstand kunne overvindes, kan i
hovedsagen forklares med den omstændighed,
at der eksisterede et organisk sammenfald
mellem de sociale og økonomiske krav, de po-
litiske målsætninger og den kulturelle artiku-
lation samt mellem den internationale solida-
ritetsbevidsthed og proletariatets selvtillid. De
festskrifter, som er udgivet af de socialistiske
partier og arbejderorganisationerne samt de
særnumre af mange forskellige socialistiske
blade i denne anledning, genspejler netop det-
te på en meget overbevisende måde. Samtidig
udgør de en særskilt del af den internationale
arbejderbevægelses litteratur, som er ene-
stående, fordi den forener internationalistiske
grundholdninger tilpasset den nationale egen-
art med et kunstnerisk formsprog, der altid har
sigtet bredt. Den fremstilling, arbejderbe-
vægelsen giver af sig selv i II Internationales
periode i de mange forskelligartede 1. maj-
publikationer, skulle for det første intensivere
de socialistiske forestillinger blandt de arbej-
dere, som allerede var organiseret, samt for det
andet netop via deres ord/billed-virkning, som
var specifikt rettet imod de centrale emner, tale
til de proletariske kræfter i by og på land, som
endnu ikke var en del af bevægelsen.

Der findes i den meget omfattende litteratur
om 1. maj endnu ikke nogen analyse, som in-
deholder en indholdsmæssig sammenligning
af disse målrettede udgivelser ud fra en inter-
national synsvinkel.4 En sådan vanskeliggøres
da også i høj grad af, at kildematerialet ikke
løbende har været ajourført og tilgængeligt

samt af dets heterogene karakter.5 Det er kun
fra ganske få lande, at komplette samlinger af
1. maj-festskrifter, som dækker hele perioden,
er bevaret. Det gælder de østrigske tyskspro-
gede udgivelser, der som de eneste begyndte
at udkomme i 1890'erne, og som er udkommet
uden afbrydelse lige siden. Det gælder også
for de tyske 1. maj-festskrifter fra 1891 og
frem6 og de 1. maj-skrifter, som fra 1893 med
kun få afbrydelser blev udgivet af det tjekki-
ske socialdemokrati, der udsendte festskrifter
med en selvstændig profil, til trods for at par-
tiet var knyttet sammen med det tysksprogede
østrigske parti. I en lang række lande, bl.a. i
visse italienske regioner fra 1890, i Frankrig
og Belgien fra 1891 samt i Storbritannien,
Holland, Polen, Ungarn, Rusland og Schweiz
er der fra begyndelsen af 1890'erne udkommet
særskilte 1. maj-udgivelser af forskellig ka-
rakter - for eksempel små hæfter, foldere,
flyveblade og lignende. Disse suppleredes
desuden med den socialistiske presses særlige
1. maj-numre, som havde en lignende funk-
tion især i de lande, hvor det ikke var muligt
at udsende særskilte 1. maj-festskrifter.7

Nationale særpræg
Som følge af den kontinuitet hvormed de er
udkommet, deres udpræget socialistiske
karakter og deres høje kunstneriske standard
udgør de tyske, østrigske og tjekkiske 1. maj-
festskrifter til en vis grad en målestok for dis-
se skrifter. Deres struktur var relativ konstant:
Artikler om 1. maj-demonstrationernes betyd-
ning i forbindelse med de internationale socia-
listkongressers vedtagelser og de forskellige
måder hvorpå disse realiseredes nationalt,
internationale hilsner og budskaber, bidrag
vedrørende 1. maj-bevægelsen i andre lande,
valgretsbevægelser, de faglige organisationers
udvikling og de såkaldte parallelbevægelser
såsom kvinde-, ungdoms- og kulturbevægel-
serne, og desuden rekrutteringsbestræbelserne
på landet. Digte, små litterære indlæg, billeder
og kunstreproduktioner bidrog til at gøre
skrifterne lettere tilgængelige.



1. MAJ-FEST-SKRIFTER 1890-1914 53

I Danmark slår ideen med 1. maj-festskrifter ikke igennem. Derimod bliver det almindeligt,
at arbejderbevægelsens aviser 1. maj udkom med forsiden viet til festen og kampen for
8-timersdagen. Her Social-Demokraten 1. maj 1899 med tegning af Walter Crane.
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De engelske og russiske 1. maj-festskrifter,
som udkom i anden halvdel af 1890'erne,
havde mere eller mindre den samme struktur,
omend de ikke kunne opvise en tilsvarende
kontinuitet.8 De franske 1. maj-festskrifter fra
første halvdel af 1890'erne indeholder også
indholdsmæssigt og kunstnerisk beslægtede
træk, men de adskiller sig med hensyn til de-
res overordnede struktur, som mere minder
om den, man finder i almindelige aviser. Her-
til kommer som en væsentlig faktor den ind-
holdsmæssige differentiering og decentralise-
ring, der skyldes den stadigt mere udprægede
splittelse i den franske arbejderbevægelse.9

I deres ydre fremtrædelsespræg ligner de
hollandske 1. maj-festskrifter meget de øst-
rigske og tyske, men indholdsmæssigt adskil-
ler de sig først og fremmest ved tydeligt at re-
præsentere forskellige retninger inden for ar-
bejderbevægelsen, således især fra århundre-
deskiftet De Meiklok, som særudgave for den
anarkosyndikalistiske organisation, mens ind-
holdet af De Meibode fra slutningen af
1890erne påvirkedes af den faglige landsorga-
nisation og det socialdemokratiske parti.

Den schweiziske arbejderbevægelses små 1.
maj-festskrifter var - ud over at være præget af
det fælles internationale udgangspunkt for 1.
maj-demonstrationerne - navnlig kendetegnet
af schweizernes egne problemer og påvirkedes
i høj grad af arbejderdigteren Robert Seidels
politisk-litterære indstilling, hvori 1. majs be-
tydning som forårssymbolet for den sociale
opvågnen understreges kraftigt.10

Til forskel herfra udviser de belgiske 1.
maj-festskrifter med arbejderpartiet som pen-
nefører en interessant og - tilsyneladende -
enestående udvikling. Mens de i 1. maj-be-
vægelsens første årti var viet en direkte propa-
ganda for beslutningen om at højtideligholde
den 1. maj, fremhævelsen af den internationa-
le indfaldsvinkel samt redegørelsen for de
nationale udviklingstendenser og opgaver, så
får de efter århundredeskiftet i stigende grad
en udpræget kunstnerisk profil. Uddrag af
litterære værker af Anatole France, Romain
Rolland, Gerhart Hauptmann og andre samt
reproduktioner af kendte kunstneres værker -

bl.a. Henry Meunier, Marius Renard, Walter
Crane, Eugéne Laermans - giver 1. maj-fest-
skrifterne et i international sammenhæng ene-
stående præg. Ganske vist skinner den tradi-
tionelle struktur stadig igennem, hvilket un-
derstreges af artikler af belgiske socialister og
af internationale arbejderlederes udtalelser,
men opmærksomheden rettes i stigende grad
mod forholdet mellem kunst og 1. maj, eller
også foretrækker man at give 1. maj-festskrif-
terne en tematiserende udformning. Fra 1909
til 1911 udformes 1. maj-albummerne direkte
med henblik på den billedkunstneriske kon-
kurrence, som organiseredes af den belgiske
socialistiske presse, i 1913 er albummet viet
generalstrejken og i 1914 kvinde- og børnear-
bejdet.11

De mangfoldige 1. maj-udgivelser har altså
hele tiden afspejlet deres udgivere, nemlig de
socialistiske partier og de politiske og faglige
organisationer samt disses politiske og organi-
satoriske op- og nedgangsperioder, deres teo-
retiske grundlag og nationale traditioner og
naturligvis de konkrete opgaver, som skulle
løses i den daglige kamp.

Allerede i 1894 skitserede Kautsky i den
tyske maj-festavis på følgende måde det, at
man inddrog de specifikke nationale opgave i
1. maj-demonstrationerne, hvis status i den
politiske kamp også tildels blev bestemt heraf:
''Den verdensomspændende festdag er et ly-
sende symbol på den internationale solidaritet
i arbejdets verden. Men på samme måde som
internationalismen ikke ophæver det nationa-
le, men derimod er dets forudsætning og er
nødvendig for dets friest mulige udvikling, in-
debærer 1. maj-festlighedernes universalitet
heller ikke, at de gennemføres med slavisk
ensartethed. Selv om de i alle lande har deres
oprindelse i de samme behov og overalt tjener
de samme mål, har de i hvert enkelt land fået
deres egen egenart og er tilpasset de forhold,
der eksisterer der." I Østrig og Belgien var
kampen for den frie og almindelige valgret i
mange år et centralt tema i 1. maj-demonstra-
tionerne. I Tyskland var de knyttet til kampen
mod den statslige undertrykkelsespolitik
såsom antisocialistlovene, men også til de for-
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I Forposten 1.maj 1899 fejres dagen med dette digt, hvor den røde fane har måttet vige pladsen
for Dannebrog.
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skellige valgkampe. I Italien spillede konflik-
terne om socialistlovene samt med de klerika-
le kræfter en vigtig rolle. I Rusland stod kam-
pen mod zarismen og for opnåelsen af de bor-
gerlige, demokratiske rettigheder centralt i 1.
maj-bevægelsen, mens de undertrykte folke-
slag stillede krav om nationale rettigheder -
således krævede de tjekkiske socialdemokra-
ter retten til at benytte deres modersmål.

Det generelle indhold
På trods af den nationale egenart aftegnede
der sig samtidig visse generelle indholdstræk i
1. maj-festskrifterne, som ganske vist gjorde
sig gældende med forskellig styrke alt efter tid
og sted, men som tilsammen på en yderst
dækkende måde genspejler 1. maj-bevægel-
sens indhold og karakter i tiden før Første
Verdenskrig.

Disse generelle indholdstræk bestod 1) af
propagandaen for 8-timersdagen, som fokus
for alle de krav om arbejderbeskyttelse, der i
1889 var blevet formuleret i Paris; 2) af den
internationale solidaritets udvikling og frem-
me; 3) af ønsket om også at gøre 1. maj-fest-
lighederne til en proletarisk fredsdemonstra-
tion; 4) af referencer til de revolutionære tra-
ditioner og af formidlingen af elementer i en
socialistisk historieopfattelse og 5) af en
stræben efter at konsolidere 1. maj-bevægel-
sen med kunstneriske midler og inddrage
progressive kunstneres værker samt at gøre
opmærksom på vekselvirkningen mellem kun-
sten og 1. maj-bevægelsen.

I god overensstemmelse med udgangspunk-
tet for 1. maj-festlighederne gennemsyrede
kampen for 8-timersdagen og bekræftelsen af
den proletariske internationalisme - elemen-
ter, der opfattedes som indbyrdes organisk
forbundne - i hele perioden den socialistiske
agitation i 1. maj-festskrifterne. Igen og igen
præsenteres de i den konkrete historiske sam-
menhæng, som de er opstået i, dels ved hjælp
af genoptryk af resolutionen fra 1889 og af se-
nere supplerende resolutioner vedtaget af de
følgende kongresser i II Internationale, dels

ved at der bringes erindringsartikler skrevet af
dem, der var med i 1889. Ofte var de under-
bygget med citater fra Karl Marx' national-
økonomiske lære.

Fremhævelsen af de tre store ottetaler "Otte
timers arbejde - otte timers hvile - otte timers
søvn" findes navnlig i udgivelserne fra det
første årti. Det belgiske 1. maj-festskrift fra
1892 udkom netop med titlen Le Premier Mai
- Les Trois Huit og indeholdt en artikel af
Émile Vandervelde med samme titel. På forsi-
den af det hollandske blad Recht voor Allen
stod der i 1892 "Acht stuivers frei - Acht stui-
vers slaap - Acht stuivers erbig". Både den
officielle franske organisationskomité og an-
dre organisationer udsendte i 1892 1. maj-
festskrifter med underoverskriften Huit heures
de Travail - Huit heurs de Loisir - Huit
heures de Repos og i 1895 med titlen Les trois
huit. I 1894 stillede Der Sud-Deutsche Po-
stillon med en satirisk montage i ord og bille-
der kravet om Acht Stunden Arbeit, Erholung
und Schlaf - Halt Leib und Seel gesund und
brav op mod bourgeoisiets kuponklippere og
ædedolke.

Et af de tekstbånd i den 1. maj-guirlande -
tegnet af Walter Crane - som i 1897 smykke-
de det østrigske 1. maj-festskrift, indeholdt
disse tre krav. Senere begrænsede man sig me-
re og mere til blot at anvende det store ottetal
som det symbol, der smykkede 1. maj-publi-
kationernes forside og mange af de 1. maj-
postkort, som blev moderne.12

Indlæggene om 8-timersdagen kom til at
udgøre det blivende element i alle den interna-
tionale arbejderbevægelses 1. maj-udgivelser.
I nogle lande som for eksempel Tyskland og
Frankrig knyttedes de til at begynde med sam-
men med den bevægelse, som skrev bønskrif-
ter til parlamenterne.13 Men generelt bragtes
der særskilte artikler, der enten havde en for-
klarende karakter, eller som beskæftigede sig
med de fremskridt, der var gjort i kampen for
en arbejdstidsforkortelse.14 Hen mod slutnin-
gen af århundredet behandledes denne pro-
blemstilling mere og mere i forlængelse af ar-
gumentationen for en styrket fagbevægelse.15

Det var meget karakteristisk for alle disse
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diskussionsbidrag, at 1. majs oprindelsespro-
blematik blev forbundet med en generel socia-
listisk målsætning, men også at den blev en
integral bestanddel af kampen for socialis-
men. Tydeligst kommer denne integration til
udtryk i artikler og hilsner fra fremtrædende
marxisters hånd. De ord, som Anton Panneko-
ek i 1906 skrev i den tyske 1. maj-avis, er ty-
piske for deres holdning:

"7. maj er det kæmpende proletariats fest.
Oprindelig blev den skabt af Internationalens
kongres i Paris som en demonstration til for-
del for 8-timersdagen, men den er nu nærmest
blevet en demonstration til fordel for proleta-
riatets fuldstændige befrielse for det kapitali-
stiske lønarbejdes lænker, den er blevet en
mønstringsdag i klassekampen."

Talerør for den socialistiske elite
Den internationalistiske bestemmelse var på
forhånd givet af den socialistiske arbejderbe-
vægelses oprindelse, genstand og traditionelle
egenopfattelse. II Internationales kongresser
og beretningerne om 1. maj-bevægelserne i
andre lande udgjorde referencerammerne. Det
er hævet over enhver tvivl, at de udenlandske
partilederes hilsningsbudskaber og de særlige
bidrag skrevet af internationalt kendte sociali-
ster, som især var hyppige i det første årtis 1.
maj-festskrifter, var af særlig betydning. De
tyske, østrigske, tjekkiske, franske, belgiske,
russiske og engelske 1. maj-skrifter fra 1893,
1895/96, 1899/1900 udgør tydeligvis højde-
punkterne for disse indholdstyper. Sammen-
hængen med de internationale socialistkon-
gresser og 1. maj-festlighedernes første jubi-
læum er åbenbar. Blandt aktivisterne var Wil-
helm Liebknecht og August Bebel, Édouard
Vaillant og Paul Lafargue, Edward Aveling og
Karl Marx' to døtre Laura og Eleanor, Émile
Vandervelde, Karl Kautsky og Georgi Walen-
tinowitsch Plechanow, Victor Adler, Pablo
Iglesias, Filippo Turati, Hjalmar Branting,
Friedrich Adolph Sorge, og senere, Henry
Mayers Hyndman, Enrico Ferri, Clara Zetkin,

Franz Mehring og Rosa Luxemburg. Ind-
læggene var en blanding af solidaritetsbekræf-
tende hilsningsbudskaber, informationer om
de nationale 1. maj-bevægelser og om de
særlige opgaver, som de skulle være med til at
løse som for eksempel aktiveringen af kvin-
derne16, og fra 1893 i stigende grad arbejder-
bevægelsens engagement for fred og forståel-
se mellem folkeslagene.

Det var også i 1893, at Friedrich Engels
skrev en række 1. maj-budskaber til de tyske,
franske, østrigske, tjekkiske og spanske arbej-
dere. I lyset af de løbende internationale
diskussioner om, hvordan 1. maj-resolutionen
fra 1889 kunne føres ud i livet, var hans for-
mål formentlig på den ene side at understrege
dens internationale betydning og på den anden
side at skabe forståelse for, at den måtte have
en forskellig status i de forskellige lande og
på den måde samtidig bidrage til den ind-
holdsmæssige forberedelse af II Internationa-
les forestående kongres i Zu'rich.17

Fra århundredeskiftet begynder kurven over
bidrag og breve fra udenlandske socialister,
som finder optagelse i de særlige 1. maj-fest-
skrifter at flade ud, uden dog at gå i nul, hvil-
ket dokumenteres af for eksempel de russiske
1. maj-festskrifter fra 190218, de engelske fra
190619 og forskellige udgaver af de tyske og
østrigske skrifter. De udenlandske bidrag er
nu imidlertid i mindre grad solidaritetser-
klæringer, men handler om den stigende inter-
esse for meningstilkendegivelser om de aktu-
elle problemer, såsom krigs/freds-problema-
tikken eller revolutionsteorierne.20 Uagtet de
tendentielle forskydninger bevarede 1. maj-
festskrifterne deres internationale præg.

Hilsningsbudskaberne flyttes i voksende
omfang til de socialistiske avisers 1. maj-
numre. Uden tvivl hang dette internationalt set
sammen med, at det ikke var i ret mange lan-
de, at der løbende blev udgivet særskilte 1.
maj-festskrifter, mens aviserne jo trods alt i
vidt omfang havde kunnet stabilisere sig og
havde fundet en stor læserkreds. Vorwärts
bragte i 1900 et antal 1. maj-hilsener fra ud-
landet med overskriften Stimmen der VölkerP21

Det danske socialdemokrati havde tilsvarende



58 ARBEJDERHISTORIE NR. 1 1995

året før givet Social-Demokratens 1. maj-ud-
gave overskriften "1889-99. Majdagen".22

Samme år bragte Le Socialiste, det franske
arbejderpartis centralorgan, en række interna-
tionale indlæg, for eksempel af Clara Zetkin,
G.W. Plechanow og Pablo Iglesias samt
uddrag af skrifter forfattet af Karl Marx,
Friedrich Engels, Karl Kautsky, Enrico Ferri
og Édouard Anseele. Det længste indlæg var
skrevet af Clara Zetkin, som påviste, at 1.
maj-demonstrationernes tredobbelte formål
var at kæmpe for 8-timersdagen, at være en
international revolutionær viljeserklæring og
at være et betydningsfuldt redskab i kampen
mod militarisme og imperialisme.23 Også i de
følgende år lod Le Socialiste ofte internatio-
nale socialister komme til orde. I denne sam-
menhæng var der utvivlsomt andre motiver
end de traditionelle overvejelser, som spillede
en rolle. I betragtning af de store konflikter in-
den for den franske abejderbevægelse mellem
den revolutionære og den reformistiske fløj,
som med Dreyfus-affæren og især med tilfæl-
det Millerand brød ud i lys lue, var det først
og fremmest Parti Ouvrier Francais' ønske
om at få bekræftet sin egen position. Artikler-
ne af Rosa Luxemburg og G.W. Plechanow i
1. maj-udgaven fra 1901 var i fuld overens-
stemmelse med denne intention. Det samme
gælder for det store 1. maj-særnummer af Le
Socialiste fra 1903, som var viet mindet om
12-årsdagen for skudene i Fourmies24, og i
hvilket Karl Kautsky og andre internationale
skribenter polemiserede mod tilhængerne af
en postuleret klassesolidaritet baseret på den
franske republik, og H.M. Hyndman, som un-
der overskriften Le Premier-Mai et la nouvelle
methode med stor styrke deltog i den interna-
tionale diskussion mellem revolutionære og
reformister.

Det internationale samarbejde i de forskel-
lige 1. maj-publikationer viser, at man gjorde
sig stor umage for at få skabt en situation,
hvor den proletariske internationalisme kunne
opleves som værende en del af 1. maj. Den
omfattende korrespondance mellem partiernes
ledere og redaktørerne af de socialistiske bla-
de viser også dette i rigt mål og giver oven

ikøbet mulighed for at kaste et blik bag kulis-
serene i dette samabejde, som på overfladen
virker nok så imponerende.25 Korrepondancen
viser først og fremmest to ting, nemlig for det
første at dette ikke bare var en spontan frem-
stilling, men derimod resultatet af et ganske
målrettet engagement, og for det andet at en
til rutine grænsende ensartethed truede med at
ødelægge 1. maj-festlighedernes effekt.

Allerede i 1890'erne vendte Kautsky sig
imod de stereotype appeller om at skrive i 1.
maj-festskrifterne26 af den karakter, som fin-
des i Georg Gradnauers næsten klassiske cir-
kulære til de udenlandske partiledere, og som
lyder: "Skriv et eller andet om udviklingen af
...partiet siden 1. maj-festlighedernes etable-
ring. Vi vil så bringe en sammenstilling af de
bidrag, som kommer fra de forskellige landes
ledere, jeres bidrag må under ingen omstæn-
digheder mangle. Det haster med andre ord."27

Der var en overhængende risiko for, at denne
metode ville komme til at dømme interna-
tionalismen, som man uafladeligt påberåbte
sig, til blot at være en balkonudtalelse, som i
sidste instans ville være uden virkning. Man
kan takke Kautsky og mange andre politisk og
teoretisk engagerede socialister for, at der
ikke kun blev bragt "drøvtyggede" tekster28,
men at også særlige temaer og nye spørgsmål
blev taget op i de forskellige 1. maj-udgivel-
ser.

Det dobbelte formål
Det tredje af de elementer, som var afgørende
for indholdet, var det forhold, at 1. maj-fest-
lighederne udviklede sig til freds-demonstrati-
oner. I overensstemmelse med II Internationa-
les diskussioner og resolutioner på kongres-
serne i Bryssel (1891) og Zurich (1893), som
afspejlede den truende militære oprustning og
dannelsen af militære alliancer, understrege-
des arbejderbevægelsens kamp mod militaris-
men og krigstruslen stærkere. Således frem-
hævede Édouard Vaillant allerede i sin Mai-
engruss aus Frankreich i det østrigske 1. maj-
festskrift fra 1891, at "alle i fællig må arbejde
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Et svensk 1. maj-festskrift udgivet af Socialdemokratiet 1901.
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for, for enhver pris at opretholde freden mel-
lem folkeslagene" på denne internationale ar-
bejderfestdag. I 1893 sagde Paul Lafargue me-
get klart, at arbejderne den 1. maj måtte række
hinanden hånden med det formål effektivt at
forhindre de herskende klassers forsøg på at
forvandle Europa til et slagtehus.29 Samme år
understregede August Bebel i sine 1. maj-hils-
ner, der blev offentliggjort i franske og belgi-
ske 1. maj-festskrifter, at der hvilede et særligt
ansvar på de tyske og franske socialister for at
modsætte sig de herskende klassers og rege-
ringers krigeriske politik, fordi der heri var en
iboende risiko for, "at krigens flammer en
skønne dag vil omspænde hele Europa og
bringe død og ødelæggelse over folkeslage-
ne."30 I god overenstemmelse hermed kunne
Kautsky i 1895 i sin artikel til det østrigske 1.
maj-festskrift 1870-1895 konstatere: "Der fin-
des ikke nogen demonstration til fordel for
fred i Europa, der er mere effektiv end det
kæmpende proletariats årligt tilbagevendende
mønstringsdag - 1. maj-demonstrationerne."
Han gik til modangreb på den hurra-patriotis-
me, som i 1895 satte sig tydelige spor i det
Tyske Kejserrige, da man højtideligholdt sej-
ren over Frankrig i den Fransk-Tyske Krig
(1870-71) og fremhævede, at proletariatets
fortsatte kamp ville modvirke krigsfaren. Der-
for var 1. maj-festlighederne "ikke kun en
revolutionær fest, men derimod også en freds-
fest og en fredsgaranti af hidtil ukendt omfang
og styrke." Denne dobbelte funktion for 1.
maj, nemlig kampen for økonomiske forbed-
ringer for arbejderne og kampen for fred, blev
i 1896 klart fremstillet i den belgiske avis Le
Peuple og bekræftedes yderligere i P. Knud-
sens, Edward Avelings og Édouard Vaillants
artikler trykt i sammes 1. maj-nummer med
henblik på II Internationales forestående kon-
gres i London.

I lyset af overgangen til en imperialistisk
politik er det forståeligt, at fremhævelsen af 1.
maj som fredsdemonstration bliver stadig me-
re betydningsfuld efter århundredeskiftet. Al-
lerede Vorwärts 1. maj-nummer fra 1900 er et
symptom herpå, for i dets leder "Zum Volker-
fest der Arbeit" stod protesten mod kolonial-

politikken, mod Storbritanniens krig i Sydafri-
ka og mod den tyske flådeoprustning centralt
placeret. Navnlig i forbindelse med den Rus-
sisk-Japanske Krig (1904-05) og de forskelli-
ge internationale kriser forud for Første Ver-
denskrig er det svært ikke at få øje på denne
accent. I de østrigske 1. maj-festskrifter fra
1904 står Parvus' artikel Der russisch-japani-
sche Krieg und die Weltlage, i det tyske 1.
maj-skrift fra 1906 finder man Georg Lede-
bours indlæg Gegen Militarismus und kapita-
listische Weltpolitik.31 Den internationale soci-
alistiske presses 1. maj-numre præges af-
gørende af krigsbegivenhederne og de interna-
tionale konflikter. Således stod Le Socialistes
1. maj-udgave i 1904 med sine internationale
hilsner og diskussionsindlæg i den protests
tegn, der rettedes imod den imperialistiske
verdens- og kolonialpolitik og især imod den
russisk-japanske krig. Det internationale soci-
alistiske bureaus 1. maj-opråb, som var at fin-
de på forsiden, og indlæg af Leo Deutsch, Ro-
sa Luxemburg, August Bebel og Franz Meh-
ring er milepæle i denne udvikling. Bebel be-
skriver her sin storslåede vision af en folkesla-
genes konføderation, som udelukkende skulle
være forpligtet over for det mål at sikre freden
og den almene velstand, mens Rosa Luxem-
burg påpegede, at 1. maj 1904, som højtidelig-
holdtes under krigstummel, mere end nogen
anden 1. maj skulle have karakter af fredsde-
monstration og samtidig skulle vise, at ideen
om universel fred var uløseligt knyttet til det
socialistiske mål.

Det, at konflikterne mellem de imperialisti-
ske stormagter tilspidsedes, sådan som det
blandt andet var kommet til udtryk i den første
Marokko-krise og i intensiveringen af den bri-
tiske og tyske flådeoprustning, satte sig også
spor i de internationale 1. maj-budskaber i
1907. I forbindelse med forberedelserne til
den Internationale Socialistkongres i Stuttgart
opfordrede Ernest Belfort-Bax med sin artikel
Le devoir international i 1. maj-nummeret af
Le Peuple de socialistiske partier til forstærket
at vende sig mod militarisme, chauvinisme og
imperialisme.32 August Bebel fandt anledning
til den 1. maj 1907 i L'Humanité at påpege, at
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det for øjeblikket var det internationale prole-
tariats særlige opgave at afværge krigsfaren, at
påvise nødvendigheden af fred i menneskehe-
dens og civilisationens interesse og at fremme
folkeslagenes gensidige respekt. Med samme
formål for øje rettede han i 1911 en 1. maj-
adresse til sine engelske kammerater.33

Endelig beskæftigede de forskellige illu-
strationer og kunstreproduktioner i 1. maj-
festskrifterne sig også stadig mere med kam-
pen mod krigsfaren. For eksempel indeholdt
det østrigske 1. maj-festskrift i 1898 kunstre-
produktionen Die Waffen nieder og i 1902 il-
lustrationen Der bewaffnete Friede zieht durch
das Land efter et maleri af Otto Friedrich. 1.
maj-udgaven af Justice bragte i 1899 en alle-
gorisk fremstilling af Walter Crane Internatio-
nalt broderskab — verdensfredens faste funda-
ment, og i 1. maj-særnummeret af Der wahre
Jakob ledsagedes samme år Wilhelm Liebkne-
chts artikel Im Tal des Friedens af billedet
med samme navn. De tyske 1. maj-festskrif-
ters forsider i 1900 og 1913 tog det samme te-
ma op, mens det tjekkiske fra 1912 indeholdt
en særlig farvelagt plakat Fred (Mir). En kari-
katur i 1. maj-nummeret af Der wahre Jakob i
1913, Das internationale Proletariat übernim-
mt kostenlos die Bekåmpfung des Rustungs-
teufels, som viser Jean Jaurés, August Bebel
og James Keir Hardie som brandmænd i ak-
tion, fortjener også at blive fremhævet.

Revolutionære traditioner
I 1. maj-skrifternes diskussioner af deres
grundtemaer samt af de aktuelle politiske
spørgsmål henviser man ofte til historiske be-
givenheder. Den historiske indfaldsvinkel re-
fererede til vigtige etaper og skæringspunkter
i den internationale og nationale arbejderbe-
vægelses historie34 samt til Marx' og Engels'
virke og til Ferdinand Lassalles og andre soci-
alisters indsats.35

De historiske betragtninger over revolutio-
nære begivenheder indtog dog uden tvivl en
særstilling. Revolutionen i 1848/49 optræder
dog noget sporadisk. I de tyske og østrigske 1.

maj-festskrifter erindres den ved, at man næv-
ner de konkrete begivenheder, for eksempel i
det tyske 1. majskrift 1898, der udsendtes i
anledning af 50-årsdagen for maj-valgene i
Berlin, og i den østrigske sammenhæng i 1906
i forbindelse med kampen for valgretten den-
gang og nu.36 Pariserkommunen fra 1871 duk-
ker hyppigere op i den internationale 1. maj-
bevægelse, først og fremmest i forbindelse
med visse jubilæumsdage, såsom 1891, 1896,
1901 og 1911.37 Reproduktioner af Walter
Cranes billede Til erindring om Communen i
1871 optræder flere gange i 1. maj-skrifterne,
og digte og indholdsmæssige henvisninger til
begivenhederne holder mindet i live. Otto Po-
hl kommer ligeledes ind på den massive sam-
menhæng, der findes mellem kommunarderne
og 1. maj, da han i 1901 skriver i det østrigske
1. maj-festskrift: "I begejstringen for 1. maj
lever de faldne kommunarders gerninger vide-
re på samme måde som den begejstring, der
knytter sig til denne dag, vil leve videre i den
nye, store Kommune, der langsomt er under
forberedelse i historiens skød." Den samme
tone anslås i 1908 af Leon Legavre, der tyde-
liggør forbindelseslinien mellem den Interna-
tionale Arbejderassociation via Pariserkom-
munen til 1. maj, og som karakteriserer dem
som forvarslet om den sociale revolution.38

Det er dog ubestridt den franske revolution
i 1789, som i 1890'erne og tildels også i tiden
efter århundredeskiftet er dominerende. Det,
at der er sammenfald mellem 100-årsdagen
for den franske revolution og Internationalens
kongres i Paris i 1889, var hovedårsagen til, at
denne revolution fik den centrale placering i
1. maj-skrifternes historiske synsvinkel.

Påmindelsen om, at det var 100-årsdagen
for stormen på Bastillen, der af de franske so-
cialister ud fra utvetydigt politiske motiver var
blevet valgt som åbningsdag for den internati-
onale arbejderkongres, forlenede beslutningen
om at højtideligholde den 1. maj med endnu
en historisk-revolutionær tradition. Men den
medførte på den anden side også et krav om,
at man fik diskuteret påstanden om, at man
ville fuldbyrde den borgerlige revolutions ide-
aler. Men i fortsættelse af de forskellige dis-
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kusionsindlæg på Pariserkongressen39 finder
man igen og igen som et gennemgående mo-
tiv, at arbejderbevægelsen netop ved hjælp af
1. maj-festlighederne rykker nærmere mod re-
aliseringen af det værk, der tog sin begyndelse
den 14. juli 1789, og at de idealer Frihed -
Lighed - Broderskab, som bourgeoisiet havde
ladet falde, må tages op og føres ud i livet.
Den berømte treenighed, stormen på Bastil-
len, 1893, det store revolutionsår, og Gracchus
Babeuf, udgjorde de revolutionære traditioner,
der blev henvist til i 1. maj-bevægelsen.40

Fra århundredeskiftet blev denne argumen-
tation udbygget med nye synspunkter. I lyset
af den imperialistiske verdenspolitik og op-
rustningen påpegede Clara Zetkin 1899 i Le
Socialiste (23.-30. april), at de arbejdere, der i
forbindelse med 1. maj-demonstrationerne be-
kender sig til en social revolution, gør sig til
fortalere for et humanistisk ideal samfund, der
ikke præges af barbariske krige, men derimod
er forenet i frihedens, lighedens og broderska-
bets hellige bånd. I sin artikel Weltpatrio-
tismus i den tyske majavis fra 1904 sammen-
lignede Kurt Eisner fredsbegrebet i den huma-
nistiske grundholdning, der prægede verdens
progressive, kulturelle borgerskab i tiden om-
kring den franske revolution med den proleta-
riske internationalismes forkæmpere og talte
om en "dristig brokonstruktion", der forbandt
de to grupper.

Det var helt naturligt, at man beskæftigede
sig særligt meget med revolutionsproblema-
tikken i 1905/06. Den franske revolution ses
imidlertid i en større sammenhæng, man sam-
menligner og knytter an til den første russiske
revolution, som vakte særlig interesse på
grund af sin internationale betydning og gen-
nemslagskraft, anvendelsen af nye våben og
sin tydeligvis helt nye karakter. Georg Lede-
bours indledningsartikel Zum Maifest 1905,
der handler om de proletariske kræfters varie-
rende indflydelse i 1789, 1848 og 1905, er ty-
pisk herfor.41 I sin artikel 1789 -1889- 1905,
der bragtes i mange lande, og som forsøgte at
forklare Engels' revolutionsforudsigelser og
1. maj-demonstrationernes værdi med hensyn
til at samle de revolutionære kræfter, beskæf-

tiger Karl Kautsky sig med forskellige revolu-
tionsteoretiske overvejelser.42

Navnlig i 1890'erne blev de mange ind-
holdsmæssige revolutionsreferencer i høj grad
understreget af 1. maj-udgivelsernes billed-
kunstneriske udformning. På forsider, bagsi-
der og i de vedlagte kunstreproduktioner do-
minerede legemliggørelsen af revolutionen i
pige- og kvindeskikkelser, altid iført frygisk
hue. De er fokus for en række forskellige alle-
gorier, ofte forbundet med de to centrale slag-
ord, Proletarer i alle lande, forener eder! og
Frihed - lighed - broderskab. Denne meget
udbredte 1. maj-symbolik kan i hovedsagen
føres tilbage til Walter Crane, der så tidligt
som i 1891 forener disse elementer i sit 1.
maj-skrift Arbejdets triumf. Disse elementer
blev i mange forskellige variationer valgt som
motiv på 1. maj-postkort af Walter Crane og
andre kunstnere såsom Stefan Hudecek, F.
Kaskuline og Heinrich Scheu.

I modsætning til den teoretisk-politiske be-
arbejdning af revolutionsarven fra 1789, som
Marx og Engels havde foretaget med det for-
mål at bruge den i arbejderbevægelsens tjene-
ste, og i modsætning til mange internationale
socialisters bestræbelser på, i forbindelse med
dens hundred-årsdag, at skaffe fuldstændig
klarhed over hvilken rolle denne revolution
havde spillet i verdenshistorien, begrænsede
de overvejelser af revolutionen, som fandtes i
1. maj-skrifterne, sig til kun at omfatte enkelte
elementer. De indeholdt på den ene side den
ubrudte relation mellem den socialistiske ar-
bejderbevægelse og de humanistiske revoluti-
onsidealer og understregede, hvor forskellige
fra den kapitalistiske virkelighed de var, og på
den anden side satsede de på at fremhæve den
traditionelle forbindelse til de revolutionære,
folkelige kampe. På den måde formidledes
visse aspekter i det historiske billede med det
formål for øje historisk at begrunde kampen
om de aktuelle opgaver og indsatsen til fordel
for arbejderbevægelsens mål og at vække
folks følelser til live.
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Bevægelsens ikonografi
Det ønskede samspil mellem kunsten og 1.
maj-bevægelsen skulle først og fremmest tje-
ne styrkelsen af disse følelsesmæssige aspek-
ter. Ganske vist kan man sige, at kvaliteten af
de kunstneriske ord og billeder, der blev an-
vendt i 1. maj-udgaverne, var meget svingen-
de.43 Foruden den agitationsspecifikke prole-
tariske digtning og plakatkunst, som man tid-
ligere havde anvendt, fik forskellige andre ret-
ninger inden for billedkunsten, f.eks jugend-
stil, realisme og reformkunst, nu større indfly-
delse. Men også helt bortset herfra understre-
gede man generelt i 1. maj-festskrifterne den
gensidigt stimulerende virkning, som kunsten
og 1. maj-festlighederne havde. Billedanaly-
ser og den særskilte behandling af denne pro-
blemstilling bragtes med dette formål for øje.
Således bragte Der Süd-Deutsche Postillon i
1898 et større bidrag, "Der erste Mai im Bil-
de", hvor 1. maj-festlighedernes evne til at in-
spirere forskellige kunstnere behandles, mens
Der wahre Jakob fra 1903 henviser til et ma-
leri af Erik Henningsen, der fremstillede ar-
bejderklassen i forbindelse med de danske 1.
maj-festligheder, og som havde vakt stor op-
sigt på kunstudstillingen i München i 1900.44

Endelig fandtes der i det belgiske 1. maj-fest-
skrift fra 1907 en stor artikel, L'Imagerie du
ler Mai, som behandlede opsvinget i den fol-
kelige billedkunst, som genspejlede 1. maj-
festlighedernes poesi og charme og samtidig
fremhævede de store værker, som så betyd-
ningsfulde kunstnere som Henri Meunier, La-
ermans, Julius Steinlen, Maximilien Luce,
Hermann Paul og Louis Legrand havde skæn-
ket 1. maj-festlighederne i Belgien, Schweiz
og Frankrig. Og i Storbritannien havde en
kunstner, nemlig Walter Crane, stillet hele sit
store talent til rådighed for proletariatet. For
alle disse kunstenere gjaldt det, at arbejdets
fest havde stimuleret deres følelser, således at
de nu kunne give udtryk for de undertryktes
længsel efter retfærdighed, efter en bedre
fremtid i en menneskelighed forbundet med
broderskabets bånd.45

Walter Crane
Det er virkelig vigtigt at fremhæve Walter
Cranes værkers dominerende og langvarige
effekt. Han viede sine talrige 1. maj-billeder
til arbejderne i hele verden. Tekstbåndene på
billederne forlenede deres internationale de-
sign med et nationalt format, hvilket kan kon-
stateres i hans allegori En guirlande til 1. maj.
Den udkom første gang i Justice i 1895 og
blev i 1897 farvelagt af Walter Crane og blev
den bedst kendte og smukkeste forside blandt
de østrigske 1. maj-festskrifter før 1914. Den
kvindelige 1. maj-symbolskikkelse, der som
smykke bærer den røde jacobiner-hue, holder
en stor blomsterguirlande, og på dens røde
bånd står de generelle 1. maj-slagord og de til
den aktuelle lejlighed fremsatte konkrete, na-
tionale krav. I 1899 smykkede billedet også
den danske avis Social-Demokratens 1. maj-
udgave forsynet med de dertil passende natio-
nale krav, og ligeledes det hollandske blad
Meibode. Hans tre internationalt mest kendte
1. maj-billeder, Arbejdets triumf, Majguirlan-
de og Arbejdernes 1. maj-fest (med forskellige
skriftbånd såsom Arbejdersolidaritet og Pro-
letarer i alle lande, forener eder)46 illustrerer
grundelementerne i hans overbevisning om
nødvendigheden af proletariatets internationa-
le solidaritet, som har optaget tidligere revolu-
tionære bevægelsers humanistiske idealer i
sig, og som vil skabe et socialistisk samfund.
Derudover viede Crane specielle 1. maj-bille-
der til de enkelte landes arbejderbevægelser,
for eksempel skænkede han i 1902 tegningen
Doloj samodershavie til den russiske arbejder-
bevægelse og erklærede i denne forbindelse,
at det var ham en stor glæde at kunne bringe
sin solidaritet med det unge russiske proletari-
at til udtryk.47 I forbindelse med 40-årsdagen
for grundlæggelsen af den internationale ar-
bejderassociation sendte han de tyske arbejde-
re en hilsen i form af sit billede Socialdemo-
kratiets triumf 1864 ... 190448, og i 1906
skænkede han det belgiske parti sin tegning
Pour le Premier Mai49. Mere end nogen anden
samtidig kunstner følte Walter Crane sig knyt-
tet til arbejdernes kamp og gav da også dette
til kende uden forbehold ved sit hilsningsbud-
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skab til alle internationale og engelske sociali-
ster, som offentliggjordes i Labour Leader

den 4. maj 1906.

Traditionens gradvise ophør
Den Første Verdenskrig satte i mange lande
punktum for udgivelsen af særlige 1. maj-fest-
skrifter. Alle de overbevisninger og tilkende-
givelser, som de i løbet af de sidste 25 år hav-
de formidlet, syntes da også at være blevet fe-
jet af bordet af den beslutning om borg-
fredspolitik, som de fleste socialistiske partier
i de krigsførende lande havde truffet. Men li-
gesom ideen bag 1. maj ikke kunne kvæles,
blev den tradition, der knyttede sig til 1. maj-
festskrifterne, heller ikke helt brudt. Med støt-
te i Zimmerwald-bevægelsen og i dannelsen
af venstresocialistiske mindretal inden for II
Internationales traditionelle partier viderefør-
tes den for eksempel i Schweiz med 1. maj-
numrene af Berner Tagwacht og Züricher

Volksrecht i 1916 og det schweiziske AOF's 1.
maj-festskrifter fra 1917 og 1918. De afspej-
lede, ikke mindst fordi internationale sociali-
ster leverede bidrag, de forskellige bestræbel-
ser og forestillinger, man gjorde sig for at be-
vare 1. maj-festlighedernes grundideer og op-
ridse arbejderbevægelsens fremtidige interna-
tionale samarbejde.50
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Abstract
Seidel, Jutta: Internationale Maifestschriften
1890-1914. Uberblick und komparativer
Versuch. Arbejderhistorie 2/1995, p. 51-67.

Diese erste Komparation der verschiedenen

nationalen Festschriften aus dem Vierteljahr-

hundert vor dem ersten Weltkrieg hat als

Ergebnis sowohl spezifische, nationale Aus-

formungen wie auch allgemeine Profillinien.

Diese bestanden 1. in der Propagierung des

Achtstundentages als Kristallisationspunkt al-

ler 1889 in Paris formulierten Arbei-

terschutzforderungen; 2. in der Entwicklung

und Förderung der internationalen Solidari-

tåt; 3. in der Erweiterung der Maifeier zur

proletarischen Friedensmanifestation; 4. in

den Bezügen auf revolutionåre Traditionen

und der Vermittlung von Elementen eines

sozialistischen Geschichtsbildes und 5. in dem

Bemühen, die Maibewegung mit künstleri-

schen Mitteln zu unterstützen, das Schaffen

progressiver Kunstler einzubeziehen und auf

die Wechselwirkung von Kunst und Maibewe-

gung aufmerksam zu machen.
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