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Iår er det 150 år siden, at Danmarks første arbejderparti Den Internationale
Arbejderforening blevet stiftet. Det parti, som senere fik navnet Socialde-

mokratiet.  Arbejderhistorie markerer jubilæet i dette nummer med et tema,
som på forskellige måder belyser Socialdemokratiet og de socialistiske ideers
historie. 

I den første jubilæumsartikel redegør historiker og tidligere mangeårig for-
mand for SFAH Henning Grelle for historien om Socialdemokratiets jubilæer
og jubilæumsfester for hvert 25. år i de forløbende 150 år. Det viser sig, at
jubilæerne er blevet holdt på flere forskellige datoer, og festlighederne også
afviklet på forskellige vis.  Den rigtige dato for jubilæet er d.15.oktober, som
også er den dato 150 året bliver fejret på i år i Arbejdernes Forsamlingsbyg-
ning, Arbejdermuseet, i Rømersgade.

Nye metoder og teorier integreres løbende i arbejderhistorien. Historiker
Jesper Vestermark Køber anvender nostalgi som politisk begreb til at under-
søge Socialdemokratiets politik i det nye årtusinde. Mette Frederiksens ledelse
af den nuværende regering er præget af en nostalgisk forståelse af fortiden,
hvor vægten lægges på velfærdssamfundets storhedstid i et forsøg på at gen-
skabe den sociale kontrakt med vælgerne. Analysen bringer en række eksemp-
ler på nostalgien og viser samtidig partiets generelle nedtoning af forvent-
ningerne til fremtiden i modsætning til tidligere tiders fremskridtstro ideud-
vikling. 

Historiker Reinout Bosch udfolder i sin artikel en begrebshistorisk under-
søgelse af, hvordan marxismen påvirkede Socialdemokratiet i perioden fra
1870’erne til 1914. Analysen af den socialdemokratiske idéhistorie viser så-
ledes, at marxismens ideologiske aftryk på Socialdemokratiet var med til at
opbygge fagbevægelsen og skabe en parlamentarisk praksis ud over klasse-
grænserne.

Socialdemokratiet og arbejderbevægelsens andre organisationer har efter-
ladt sig et væld af foto, faner, plakater og knaphulsmærker. Bibliotekar Dorte
Ellesøe Hansen, som i 50 år har arbejdet med disse samlinger, har lavet et
tema, hvor et lille udsnit af arbejderbevægelsens artefakter kan ses. 
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Arbejderhistorie markerer endnu et jubilæum i dette nummer: 100 året
for indførelse af kvindevalgretten i Sverige og dens betydning for valgretorik-
ken ved valget i 1921. Litteraturhistoriker Magnus Gustafson giver i en ana-
lyse af valgkampsretorikken i 1921 et billede af borgerlige og socialistiske
politikeres holdninger til hjemmet og folket, som det kommer til udtryk i
aviser og taler. Artiklen har fokus på både køn og klasse, fordi valget var det
første, hvor også kvinderne havde valgret, og temaet derved fik en central pla-
cering i forhold til den nye kvindelige vælgergruppe. 

Arbejdersangbogen kan fejrer 95 års jubilæum, og bibliotekar Mic Hoff-
mann Hansen undersøger i en medieteoretisk optik, hvordan Arbejdersang-
bogen – der udkom første gang i 1926 – kan beskrives som en kulturformid-
lende institution, som et centralt element af en samlet arbejderkultur.

I 1919 blev Folkeforbundet stiftet som en del af fredsprocessen efter af-
slutningen af 1.verdenskrig. Der var et stort behov for international lovgivning
om arbejdsforholdene i landene. Derfor oprettedes ILO, International Labour
Organization, som en underafdeling af Folkeforbundet til at varetage denne
opgave, der bl.a. skulle vedtage konventioner om arbejdstid, arbejdsløshed
og kvinder og børns arbejde. Jørgen Estrup, tidl. Landsformand for FN-for-
bundet, beskriver i sit essay om 100 års kamp for sociale rettigheder og global
solidaritet, diskussionerne der gik forud for oprettelsen af ILO og Danmarks
placering i de første år. 

Til sidst følger anmeldelserne af en righoldig litteratur om og med tilknyt-
ning til arbejderhistorien, samt et debatindlæg om en tidligere anmeldelse.
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