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Introduktion

Udvidelsen af Meddelelser til ca. 90 sider har givet redaktionen nye

muligheder at arbejde med. I dette nummer har vi'benyttet det for-

øgede sidetal til at lade trykke en kortere analyse af et væsent-

ligt problemomrâde indenfor arbejderbevægelsens historie. Hermed

foretager vi en udvidelse inden for bladets hidtidige rammer,uden

at vi bryder med de fem udkomne numres kontinuitet. Vi understreger,

at vi ikke har tænkt os at ændre på bladets grundindhold og målsæt-

ning. Vi har imidlertid ikke trykt artiklen, kun fordi vi har fun-

det den væsentlig, men også fordi den er et eksempel på, hvad Med-

delelser kan videregive af mindre problemorienterede artikler om

arbejderbevægelsens historie. Vi håber således, at mange vil komme

"frit frem" med deres biproduktion af et evt. større projekt (Mor-

ten Things Marie Nielsen-Bibliografi er måske et bedre eksempel på

at biprodukt) - dokumentationer af kildeenheder, metodisk/teoretiske

oplæg til diskussion etc. I stedet for at overlade sit materiale

til "musenes gnavende kritik" er det således en mulighed for at

bruge Meddelelser. Vi vil,så vidt det er muligt forsøge at stimule-

re folk til at skrive med henblik på offentliggørelse, men gene-

relt vil vi sige,at "frivillige" bidrag er velkomne. To ting må vi

dog understrege: artiklen må helst ikke være over 20-25 sider A-4

maskinskrevne ark, og vi kan ikke tilbyde honorar - kun læsere.

Redaktionen må konstatere, at opfordringen på bagsiden af Meddelel-

ser nr. 5 ikke er blevet fulgt. Resultatet har ikke svaret til for-

ventningerne. I flere tilfælde er det overordentlig vanskeligt at

få oplysninger om specialetitler. Endvidere må vi konstatere, at

lysten til at indsende oplysninger om projekter under udarbejdelse

ikke er stor. Vi er overbeviste om, at listen over igangværende

projekter i dette nummer på ingen måde afspejler den reelt stedfin-

dende forskning i arbejderbevægelsens historie. Vi opfordrer der-

for endnu engang til at indsende oplysninger om både færdiggjorte

og igangværende projekten og vi vil gerne bede de fastansatte på

institutter og andre relevante institutioner om at træde hjælpende

til. Vi tilsender gerne spørgeskemaer.

Manuskriptet til næste nummer skal fremsendes til redaktionen se-

nest d. 1. juni 1976.

P.S. Redaktionen har løbende en række henvendelser vedr. Meddelel-

ser nr. 1, som i flere år har været udsolgt. Skulle nogle ligge in-

de med to eksemplarer eller iøvrigt ønske genbrug opfordres de til

at aflevere det til red., der vil distribuere det videre.
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6. Generalforsamlmg
W -

i Folkets Hus fredag d. 6. februar 1976 kl. 19.30-22.45.

Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent.

2. Bestyrelsens beretning, herunder specielt

a. Arbogen

b. Meddelelser

.c. Skriftserierne

d. Seminaret

3. Regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg af

a. 7 medlemmer til bestyrelsen

b. 2 suppleanter til bestyrelsen

c. 2 revisorer

6. Eventuelt

ad 1. Efter formandens velkomst valgtes Torben Peter Andersen som

dirigent og Niels Senius Clausen og Erik Strange Petersen som refe-

renter.

ad 2. I sin generelle beretning begrundede formanden, Vagn Oluf Niel-

sen, den emneopdelte fremlæggelsesform, der afspejlede bestyrelsens

faktiske arbejdsdeling.

Han bemærkede, at tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse

var ændret i konsekvens af vedtægtsændringen i nov. 1974. Denne ge-

neralforsamling havde vedtaget en henstilling til bestyrelsen om, at

dette års generalforsamling skulle afholdes i Århus, men en enig be-

styrelse (incl. de to århusianske medlemmer) havde besluttet at fast-

holde København som mødested. Bestyrelsen anerkendte klart rimelig-

heden i provinsmedlemmernes ønske om at få lettet deltagelsen i ge-

neralforsamlingen, og dens beslutning bundede udelukkende i praktiske

og økonomiske overvejelser. En generalforsamling uden for København

kunne meget nemt, også utilsigtet, resultere i en svag københavnsk

repræsentation i bestyrelsen, hvilket indebar en kraftig forøgelse af

rejseudgifterne, som SFAHs økonomi dårligt kunne bære. Værst ville

konsekvenserne dog blive for den løbende administration, der efter-

hånden var meget omfattende. Den blev vederlagsfrit varetaget af et

sekretariat, bestående af alle københavnske bestyrelsesmedlemmer og

suppleanter, som dels samledes om de store udsendelser af Årbog og

Meddelelser, dels på skift afsatte en ugedag til ekspedition af be-

stillinger, indbetalinger etc. Dette arbejde måtte nødvendigvis fin-

de sted i København, hvor ABA bød selskabet på fortræffelige og uund-

værlige faciliteter, som intet andet sted kunne tænkes stillet til



disposition.

Vagn Oluf betonede bestyrelsens enighed om, at disse pragmatiske ar-

gumenter måtte opveje de mere ideelle, så længe SFAH måtte bygge

sin virksomhed på vederlagsfrit arbejde. Men iøvrigt havde bestyrel-

sen bestræbt sig på at modvirke den geografiske forfordeling gennem

en decentralisering i udvalgene. Årbogens redaktion bestod således

af to århusianere og en ålborgenser, og de sidste års seminarer var

tilrettelagt fra Århus. Det var iøvrigt bestyrelsens opfattelse, at

de spændinger, man havde kunnet fornemme omkring sidste generalfor-

samling, i høj grad var blevet mindskede.

Formanden kunne iøvrigt berette om et fremgangsrigt år. Medlemsfrem-

gangen var på mere end 100 (1975 sluttede med 0. 575 betalende medl.

og 50 restanter). Specielt skriftserierne var kommet godt igang.

Forholdet til ABA havde været passivt, men dette skyldtes, at ABA

havde haft en række (nu overståede) problemer, så der ikke var ble-

vet kræfter til overs til et aktivt samarbejde med SFAH. ABA havde

endnu ikke afklaret sin holdning til sidste generalforsamlings opfor-

dring om at tegne medlemskab af ITH, men SFAH havde nu selv meldt

sig ind og var berettiget til at udpege deltagere til kongresserne.

Samarbejdet med GMT var forløbet godt og uproblematisk. Det var ble-

vet indgået en ny kontrakt, som årligt kan tages op til revision.

Derimod havde FREMAD desværre, uden at underrette selskabet på for-

hånd, sendt restoplaget af Årbog 1 og 2 på det forestående bogud-

salg. Bestyrelsen havde forsøgt at overtage restoplaget, men uden

held. Den havde gjort medlemmerne opmærksomme på problemet og ville

selv forsøge at købe op, men det må påregnes, at de to første årbø-

ger snart ikke vil kunne leveres af selskabet.

Skolebogsudvalget havde indstillet udgivelsen af kildehæfter og med

henblik på 5-6. skoleår iværksat et projekt om industrialismens gen-

nembrud i Danmark. Hvornår resultatet ville foreligge var dog p.t.

uvist.

Bestyrelsen havde med virkning for Årbog 6 besluttet ikke længere

at udbetale forfatterhonorarer for bidrag til Årbogen. Beslutningen

var principielt definitiv, men ville om nødvendigt blive overvejet,

både generelt og for specielt ønskværdige bidrags vedkommende. Vagn

Oluf afsluttede sit indlæg med at rette en varm tak til ABAs altid

velvillige og hjælpsomme personale.

ad 2. a. Jens Christensen redegjorde for årbogsredaktionens princi-

pielle overvejelser og for det konkrete arbejde med Årbog 6. Årbogen

var SFAHs ansigt udadtil. Der skete for tiden utroligt meget arbejde

med arbejderbevægelsens historie mange steder og i mange sammenhænge,



.-

og årbogen måtte have blikket åbent herfor. Årbogens indhold var

afhængigt af, hvilket materiale der kom ind, men dette var heldig-

vis efterhånden blevet så stort, at det var vanskeligt at holde år-

bogen indenfor de givne rammer på ca. 250 5. På seminaret havde man

diskuteret, om man skulle lægge en indholdsmæssig linje udover den

hidtidige tekniske opdeling i større afhandlinger, mindre artikler,

anmeldelser og tidsskriftoversigt. Det var Jens Christensens ønske

at samle en årbogs hovedartikler omkring êt tema, men ikke med vold

og magt. Der skulle også være mulighed for at følge tidligere årbø-

gers indhold op.

Årbog 6's tema blev antireformismen i 30'ernes Danmark. De store

artikler blev de centrale for temaet, de små ville knytte sig til

kronologisk. I anmeldersektionen ville man samle internationale forsk-

ningsoversigter vedr. antireformismen samt (udfra et generelt prin-

cip) søge at dække samtlige betydende danske udgivelser vedr. arbej-

derbevægelsens historie. Endelig fortsatte Gerd Callesen sin tids-

skriftoversigt.

ad 2.b. Henning Grelle redegjorde for Meddelelser. Med. nr. 5 havde

man gennem en billigere, men teknisk fuldt tilfredsstillende repro-

duktionsteknik opnået en 50%'s pladsudvidelse til 0. 90 5., hvilket

gav redaktionen øgede muligheder. Man havde følgende typer stof i

tankerne: l) biprodukter af et evt. større projekt, 2) småartikler,

3) problemorienterede anmeldelser, 4) fyldigere registranter/biblio-

grafi, 5) uddybende debatter.

På seminaret var der blevet fremsat ønske om at lade Meddelelser ud-

komme 4 gange årligt. Det var dog ikke økonomisk muligt, og redak-

tionen kunne ikke tidsmæssigt overkomme en fordobling af arbejdet.

Det var ligeledes blevet forestået at lade tidsskriftet overtage

ârbogens anmeldelser, men ideen var aldrig blevet gennemdrøftet.

En væsentlig og værdifuld side af Meddelelser var fortegnelsen over

færdiggjorte afhandlinger og over projekter under udarbejdelse. Det

kneb desværre meget med oplysninger herom, og Henning opfordrede

indtrængende medlemmerne til at hjælpe med oplysninger om sig selv

og andre. Fortegnelserne var vigtige bl.a. fordi ABA via dem blev

i stand til at anskaffe sig eksemplarer.

Man havde vedr. anmeldelserne haft et orienterende samarbejde med

årbogsredaktionen for at undgå egentlige overlapninger. I mange til-

fælde var sådanne dog ikke urimelige, når en kort indholdsomtale 1

Meddelelser blev fulgt op med en mere dybtgående anmeldelse 1 Arbo-

gen.

Endelig orienteredes om indholdet af nr. 6, som ville komme i marts.



ad 2. c. Niels Senius Clausen redegjorde for skriftserierne. Han be-

mærkede, at flere af de på sidste generalforsamling bebudede udgi-

velser, af årsager, som redaktionen ikke havde indflydelse på, alli-

gevel ikke var kommet. Af samme grund ville han ikke konkretisere

den nuværende planlægning.

I skriftserien på GMT var Johs. Nymarks bog om Frederik Dreier ud-

kommet i 1975 og to forsinkede udgivelser var nu nært forestående,

nemlig Claus Brylds om Socialdemokratiet og reformismen (af hvilken

bd. 2 ville udkomme først) og Torben P. Andersens om Staten og Stor-

konflikten i 1925.

I Publikationsserien var i 1975 udkommet Erik Christensens bog om

Havnearbejderstrejken i Esbjerg 1 1893 og Jens Engbergs om Harald

Brix. I løbet af februar ville endvidere Poul Christensens erindrin-

ger fra besættelsestiden udkomme.

Redaktionen havde en række titler under overvejelse. Man ville gerne

udgive mere, men aftalen med GMT begrænsede Skriftserieudgivelserne

til to om året, og hvad Publikationsserien angik, var man af økono-

miske grunde nødt til at have pengene hjem for den ene bog, før den

næste kunne sættes i produktion. Endvidere måtte der også tages hen-

syn til, at hver ny publikation betød en betragtelig udvidelse af

selskabets løbende administrative arbejde. Redaktionsudvalget havde

iøvrigt overvejet at søge et koordinerende samarbejde med årbogsre-

daktionen.

ad 2. d. Erik Strange Petersen omtalte kort Femmøller-seminaret, idet

han henviste til det udførlige referat 1 Meddelelser 5. Deltagerne

havde tilsyneladende været tilfredse med forløbet. Seminaret havde be-

skæftiget sig med forskellige tilgangsvinkler til forskning i arbej-

derbevægelsens historie, og det fremgik klart, at der gjorde sig

stærkt forskellige opfattelser gældende blandt SFAHs medlemmer. Se-

minaret var imidlertid forløbet i en afslappet atmosfære og havde

efterladt indtrykket af en alm. erkendelse af og accept af selska-

bets værdi som bredt forum for alle, der beskæftiger sig med arbej-

derbevægelsens historie, uanset divergerende politiske opfattelser.

Strange fandt dette positivt og et tegn på, at de divergenser, som

man måske havde kunnet spore på sidste generalforsamling, var af-

taget. Bl.a. dette havde været medvirkende til, at han havde kunnet

tilslutte sig formandens redegørelse vedr. valget af København som

mødested i aften.

Herefter redegjorde Søren Federspiel for planerne for 1976-seminaret.

Det var oprindelig planlagt til april, men da sidste års fortræffe-

lige mødested, Molslaboratoriet, var lukket på dette tidspunkt, hav-



de man, i håbet om at kunne benytte det senere, udskudt tidspunktet
til september/oktober.

Indholdsmæssigt ville man fortsætte linjen fra de foregående år og

med udgangspunkt i en række konkrete fremstillinger, hvis forfatte-

re alle ville være til stede, drøfte forholdet mellem teori og empiri.
Forløbet var planlagt i tre afdelinger:
l. lokale/regionale studier af arbejderbevægelsens historie, herun-

der sammenhængen mellem lokal- og rigshistorie.
2. forskellige analyser af arbejdskampe i mellemkrigstiden.
3. oversigtsfremstilling af arbejderbevægelsens historie.

ad 2. debat: Bestyrelsens beretning blev godkendt uden indsigelse,
men gav forinden anledning til en længere debat, som i det følgende

er søgt struktureret under to hovedtemaer.

Æ. Norbert Fluger mente, at Årbog 5's og den kommende Årbog 6's ind-

hold afspejlede en uheldig tendens i selskabet til nu udelukkende

at forske i revolutionære marginalbevægelser og kritiserede vold-

somt dette. Den danske arbejderbevægelse var i bund og grund refor-

mistisk, og følgelig var det LO og Socialdemokratiet, der burde ar-

bejdes med. Han frygtede en politisk sekterisme, isolering og slag-
side.

Fluger blev imødegået fra mange sider, bl.a. af Niels Finn Christi-

ansen, Jens Christensen og Andersen Harrild. Nogen slagside var der

ikke tale om. For det første havde SFAHs publikationer iøvrigt (og-
så i 1975 og 1976) i høj grad haft den reformistiske bevægelse som

genstand, for det andet var det også i høj grad oplysende om den

reformistiske bevægelse at anskue dens modpart. I øvrigt måtte man

holde sig til, hvad der rent faktisk blev forsket i, og de sidste

års store interesse for de venstreoppositionelle grupper kunne i høj

grad ses som en nødvendig og forståelig reaktion mod Socialdemokrati-

ets og DKPs partihistorier, som negligerede venstregruppernes arbej-
de.

Der var dog alm. tilslutning til (bl.a. udtrykt af Claus Bryld og

Jens Christensen), at den socialdemokratiske bevægelse var den domi-

nerende og væsentligste linje i den danske arbejderbevægelses histo-

rie, og at der var et stort behov for forskning i den reformistiske

politik og dens resultater.

;1. En dabat om selskabets faktiske virksomhed tog sit udgangspunkt
i forholdet mellem Årbogen og Meddelelser. Pâ Michael Wolfes fore-

spørgsel afviste Henning Grelle, at Meddelelserne ville begynde at

konkurrere med Årbogen om artikler og anmeldelser. Hvad man ønskede,

var at anbringe lidt mere læsestof mellem de mange registraturer, og-



så for at gøre tidsskriftet mere interessant for de ikke aktivt for-

skende medlemmer. Desværre var Meddelelser ikke blevet det debatør-

gan, man havde ønsket, og derfor ville man åbne det for mindre ar-

tikler af foreløbig eller'introducerende karakter.

Anna Grete Ottovar så gerne antallet af anmeldelser indksrænket 1 År-

bogen, hvor hun fandt dem forældede, når de nåede frem. Hun foreslog

at litteraturorienteringen eventuelt kunne klares gennem fortegnel-

ser over bøger, indgået til ABA.

Kim Canning havde fundet debatten under I. futil, da SFAH alligevel

var totalt uden indflydelse på, hvilke forskningsemner, der blev ta-

get op. Selskabet var i sin nuværende form uden muligheder for at

påvirke de små, men mere målbevidst arbejdende grupper. Men samtidig

var SFAH det eneste foretagende, der havde en chance for at koordi-

nere forskningen i arbejderbevægelsens historie, og der burde sættes

effektivt ind på at skabe kontakt til alt eksisterende forskningsar-

bejde. Han ønskede de halvårlige, smukt trykte Meddelelser erstattet

med et månedligt, duplikeret blad, hvilket ville sikre en mere intens

information, og hvilket burde kunne gøres for de samme penge. Han

foreslog også, at den indsats, der blev lagt i det årlige (luksus-)

seminar for Tordenskjolds soldater, i stedet blev anvendt til opsø-

gende agitation.

Flemming Hemmersam mente at forskningen for ensidigt havde koncen-

treret sig om det ideologiske plan, og at selskabet ensidigt havde

satset på historie og forsømt nabovidenskabernes approach. Arbejder-

bevægelsen var mere end chefideologer, man måtte ned i foreningernes

liv.

Henning Grelle afviste tanken om duplikerede Meddelelser. Meddelelser

var et arbejdsredskab af blivende værdi, og duplikater havde en ud-

præget tendens til at blive glemt bort i en skrivebordsskuffe. Vagn

Oluf Nielsen medgav, at selskabet endnu i høj grad virkede som et

rent og skært udgivelsesselskab. Han sondrede mellem tre planer ved

udgivelse:

1. at vælge blandt indsendte afhandlinger
2. at opsøge afsluttede afhandlinger

3. at igangsætte udarbejdelse af afhandlinger.

Fra i begyndelsen kun at have arbejdet på første plan var SFAH nu

godt i gang med at realisere det andet. Men det tredje plan var et

mål, der afgjort måtte arbejdes henimod.

I sine afsluttende bemærkninger afviste formanden Norbert Flwgers

ønske om at søge økonomiske tilskud hos LO eller Socialdemokratiet.

Det var en styrke for SFAH at være uafhængig af særinteresser. Sel-



skabet stod for en pluralistisk åbenhed overfor den metodiske og

teoretiske tilgang til forskningen. Han advarede mod at lægge noget

odiøst i begrebet pluralisme, der for ham var klart foreneligt med

en socialistisk grundopfattelse.

ad 3. Tove Lund gav nogle få kommentarer til det reviderede regn-

skab, der forelå Omdelt. Regnskabet godkendtes uden bemærkninger.

ad 4. Jens Engberg Havde indsendt følgende forslag til vedtægtsænd-

ring: Selskabets bestyrelse vælges ved afstemning blandt alle sel-

skabets medlemmer.

Vagn Oluf Nielsen beklagede, at forslagsstilleren ikke var til ste-

de. Ordlyden var den samme som i det på sidste generalforsamling
nedstemte forslag, og udfra de samme argumenter, han havde fremført

i sin beretning vedr. stedet for indeværende generalforsamling, måt-

te han stemme imod. Erik Strange Petersen, som sidst havde stemt

for forslaget, ville denne gang udfra de samme argumenter som for-

mandens stemme imod. Han var principielt tilhænger af urafstemning

og havde overvejet muligheden for gennem forskellige opstillings-

regler at sikre det fortsat nødvendige antal københavnske medlemmer

af bestyrelsen, men uden at kunne finde en fornuftig løsning.

Ved afstemningen stemte ingen for forslaget.

ad 5. Efter skriftlig afstemning fik bestyrelsen følgende sammen-

sætning;

Henning Grelle 25 st. Suppleanter:

Erik Strange Petersen 23 st. Jens Christensen 17 st.

Vagn Oluf Nielsen 21 st. Gerd Callesen 15 st.

Søren Federspiel 19 st. (Der foregik lodtrækning

Torben Peter Andersen 18 st. mellem Jens Christensen

Niels Senius Clausen 18 st. og Mogens Nielsen)

Mogens Nielsen 17 st.

Som revisorer genvalgtes Lilian Fluger og Irma Grelle.

ad 6. Vagn Oluf Nielsen sluttede med en tak til Tove Lund og Michael

Wolfe, som efter en stor indsats for selskabet ikke længere havde

kunnet afse tid til at fortsætte i bestyrelsen.

Referenter

Niels Senius Clausen og Erik Strange Peter-

sen.

10



Il. Internationale
Feliks Tych

. I 1 1)
Klassekampen og det nationale spørgsmål 1 II. Internationale .

Emnet for dette foredrag er nogle udvalgte problemer i relation til

forståelsen af sammenhængen mellem det nationale spørgsmål (den na-

tionale bevægelse) og klassekampen i II. Internationales periode

(dvs. til 1914). De berører II. Internationales politiske aktivi-

tetsområde med særlig henblik på de socialdemokratiske partier i

Øst- og Centraleuropa. Den omfattende litteratur vedrørende dette

emne, som forøvrigt blev berørt for nogle år siden på Linzer-konfe-

rencen illustreret ved det østrigske socialdemokrati, bestemmer på

forhånd denne teksts karakter. Dens mål er at opstille en bestemt

typologi for problemet, en afgrænsning af forskningsområdet, sna-

rere end en syntetisk behandling af emnet, der næppe i praksis la-

der sig behandle i sin mangfoldighed.

Som bekendt var II. Internationale aldrig en homogen ideologisk-

politisk organisme. Inden for denne organisation mødtes forskelli-

ge retninger, som dog alle tilhørte den daværende socialistiske el-

ler socialdemokratiske bevægelse, som den opfattedes på det tids-

punkt: lige fra den revolutionære marxisme til den mest ekstreme

opportunisme med hele skalaen af mellemliggende holdninger, samt

nogle, som ikke kan henregnes til de mellemliggende holdninger som

f.eks. den såkaldte revolutionære syndikalisme i Frankrig.
Denne differentiering af opfattelserne gjorde sig også gældende

med hensyn til det nationale spørgsmål. Men skillelinjerne med hen-

syn til dette spørgsmål faldt imidlertid ikke altid sammen med

skillelinjerne for Eroblemerne vedrørende klassekamgens taktik,

vedrørende den revolutionære samfundspolitiks problemer.

Det lader til, at dette skyldtes en række faktorer: for det første

var der selve det nationale spørgsmåls dialektiske karakter. Ikke

mindre vigtig var udviklingen i dette områdes objektive situation

i de år, II. Internationale eksisterede, dvs. i det kvarte århun-

drede fra 1889 til 1914, en udvikling der overhalede mange, medens

andre - konfronteret med den kendsgerning at et fænomen, som de

mente var døende og kun tilhørende fortiden, begyndte at gøre sig

gældende i arbejderbevægelsen - kun vurderede kravet om national

frigørelse som en faktor, der satte spørgsmålstegn ved bevægelsens

klassekampsprincipper.

Det er en kendsgerning, at der inden for den fløj af II. Internati-

onale, som aldrig udmærkede sig ved en revolutionær taktik i klas-

sekampsspørgsmålet, kan konstateres en så forskelligartet stilling-

tagen til det nationale spørgsmål som på den ene side højrefløjen
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i SPD, der overhovedet ikke tillod tanken om nationale befrielses-

bevægelser i det tyske rige, og på den anden side det østrigske so-

cialdemokratis langt åbnere holdning, der var en følge af presset

fra den objektive situation.

Indenfor den fløj af II. Internationale, der repræsenterede den re-

volutionære marxisme, og hvis mest fremtrædende repræsentant var

det bolsjevikiske parti, kan man, til trods for en vidtgående enig-

hed med hensyn til klassekampens generelle taktik, også konstatere

modstridende meninger i det nationale spørgsmål, som f.eks. Lenins

holdning på den ene side og Rosa Luxemburgs på den anden. Men en

ting kan og skal bemærkes: i dette tilfælde drejer det sig om for-

skelle i opfattelsen af, hvilken stillingtagen der bedst tjener re-

volutionens interesser.

I øvrigt var der også inden for det tyske socialdemokratis venstre-

fløj væsentlige meningsforskelle med hensyn til dette spørgsmål.

Her behøver man blot at henvise til meningsforskellen vedrørende

det polske spørgsmål mellem Rosa Luxemburg og Georg Ledebour, der

jo på et vist tidspunkt stod SPD's venstrefløj meget nær (polemik-

ken mellem Rosa Luxemburg og Ledebour på SPD's partikongres i Dres-

den i 1903).

En væsentlig indflydelse på den behandling det nationale spørgsmål

fik i II. Internationale, havde det faktum, at blandt de partier

fra de 25 medlemslande, angav repræsentanterne for de fem-seks

højstudviklede vestlige og centraleuropæiske stater grundtonen

(nemlig det tyske, franske, engelske, belgiske, hollandske og i no-

get ringere grad det østrigske parti samt partierne i de skandina-

viske lande). Det drejer sig altså næsten udelukkende om lande,

for hvilke det nationale spørgsmål dengang ikke var akut, fordi

det ikke umiddelbart belastede det indre politiske liv i disse sta-

ter. Det østrigske parti med sine nationale problemer var i grun-

den en undtagelse indenfor denne gruppe. Dette parti trådte imid-

lertid aldrig frem med dette problem i Internationalens forum bort-

set fra spørgsmålet om de tjekkiske fagforeningers separatisme, der

behandledes 1910 i København.

Man må gøre sig klart, at der i grunden kun var 4 centrer blandt de

partier, der var tilsluttet II. Internationale, der beskæftigede

sig mere indgående med det nationale spørgsmål (de anføres i den

"historiske" rækkefølge, hvori dette spørgsmål dukker op i de re-

spektive partiers politiske litteratur): 1) det østrigske social-

demokrati, 2) den polske arbejderbevægelse, 3) den russiske arbej-

derbevægelse, 4) de socialdemokratiske partier i Kaukasus. Senere
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tilsluttede Balkanlandene sig også denne problematik. Ingen af dis-

se centrer spillede en førende rolle i II. Internationale.

Desuden må den historiker, der beskæftiger sig med II. Internatio-

nale konstatere, at den "førende" generelle mening i II. Interna-

tionale hovedsageligt kendte de undersøgelser og meninger - når man

da ser bort fra Karl Kautskys værker - der stammede fra den første,

dvs. Østrigske socialistiske kreds: Otto Bauers, Karl Renners vær-

ker.

Derimod var der kun få udenfor de partier, som det umiddelbart be-

rørte, der kendte til diskussionen om det nationale spørgsmål, der

førtes i den russiske, polske eller kaukasiske arbejderbevægelse.

Dette var til dels en følge af de sproglige barrierer, men af langt

større betydning var vel i denne sammenhæng det faktum, at dette

områdes problemer blev betragtet som andenrangs af de toneangiven-

de partier i II. Internationale. Dette skyldtes ikke blot, at par-

tier som det tyske, franske, engelske, hollandske eller belgiske

var stærkt optaget af deres egne anliggender, men var også en føl-

ge af overbevisningen om, at kapitalismens skæbne ville blive af-

gjort netop der, på deres territorium, altså i de samfundsmæssigt

højst udviklede lande, og ikke i Øst- og Sydeuropas "eksotiske"

lande, hvis revolutionære potentiel i vidt omfang undervurderedes.

Historikeren kan ikke undgå at få det indtryk, at lederne i de

"toneangivende" partier i II. Internationale troede at afslutnin-

gen af Tysklands og Italiens nationale foreningsproces - der iøv-

rigt forløb i fuld harmoni med arbejderbevægelsens udvikling - i

grunden havde fjernet det nationale spørgsmål fra Vesteuropas so-

cialdemokratiske partiers dagsorden.

Det er i hvert fald en kendsgerning, at Lenins arbejder vedrørende

det nationale spørgsmål, der skulle få afgørende indflydelse på

den praktiske løsning af dette spørgsmål via arbejderbevægelsen,

forblev næsten ukendt indenfor de vestlige partier lige til II.

Internationales afslutning.

Historisk set har II. Internationale - som bekendt - aldrig sat

det nationale spørgsmål på nogen af sine 9 internationale socia-

listiske kongresdagsordener. Det eneste tilfælde, hvor man peri-

fert beskæftigede sig med dette problem, var på kongressen i Lon-

don i 1896. Men det skyldtes også kun, at det polske socialistiske

parti (PPS) forelagde kongressen et resolutionsudkast, hvori det

krævede, at II. Internationale officielt skulle gå ind for Polens

krav om uafhængighed. Denne resolution havde også sine tilhængere

udenfor PPS. Den støttedes bl.a. af Antonio Labriola, Wilhelm Lieb-

knecht og Victor Adler. Man forsøgte på denne måde at knytte bånd
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til I. Internationales traditioner, hvor man som bekendt havde

gjort kravet om Polens uafhængighed til en af sine politiske ho-

vedparoler.

Men kongressen afviste dette udkast. Den ønskede ikke at forpligte

sig ved at understøtte konkrete nationale bevægelser. I stedet ved-

tog den en generelt formuleret beslutning, hvori det fastsloges at

den "gik ind for alle nationers fulde selvbestemmelsesret og sympa-

tiserede med arbejderne i ethvert land der for øjeblikket lider un-

der et militært, nationalt eller andet despotis åg."

Men der var endnu en lang vej fra denne beslutning, der hørte til

den internationale arbejderbevægelses varige erobringer (som be-

kendt blev selvbestemmelsesformlen også overtaget og videreudvik-

let af Lenin) og til den fulde forståelse af de nationale befriel-

sesbevægelsers anliggende og deres sammenhæng med den antiimperia-

listiske kamp.

Kun én gang senere dukkede det nationale spørgsmål op i periferien

af Internationalens diskussion; det var i 1910, da man på Køben-

havn-kongressen diskuterede den allerede omtalte separatistiske

politik, der førtes af de tjekkiske socialdemokratiske fagforenin-

ger. Imidlertid udviklede denne diskussion sig ikke til en bred

debat om arbejderbevægelsens forhold til det nationale spørgsmål.

På den anden side blev kolonialspørgsmålet i grunden ikke behand-

let som nationalt spørgsmål af flertallet i II. Internationale

(Det eneste medlem af kommissionen for kolonialpolitik på kongres-

sen i Stuttgart i 1907, der udtalte sig til fordel for de indiske

folks stræben efter selvbestemmelse var Julian Marchlewski-Karski).

Hvis der på II. Internationales kongresser blev taget beslutninger

om kolonialpolitiske spørgsmål, gik de udelukkende ud fra humanitæ-

re og egalitære principper og fordømte kolonierobringspolitikken,

racelæren samt den nationale undertrykkelse. Men heller ikke i for-

dømmelsen af kolonierobringer var der endrægtighed. Der var nemlig

socialister som Van Kol og David, der som bekendt repræsenterede

det synspunkt, at kapitalismen havde en særlig progressiv civili-

satorisk mission at opfylde i kolonierne og at dens tilstedeværel-

se der var nødvendig. Dog udgjorde de som bekendt ikke et flertal.

Heroverfor så flertallet næsten udelukkende de undertryktes reak-

tion ud fra humanitære kategorier og betragtede den på ingen måde

fra et politisk eller socialt standpunkt. Den humanitære holdning
som flertallet af II. Internationale tog mht. national- og koloni-

alspørgsmålet betød altså ikke, at man så dette spørgsmâls sammen-

knytning med den sociale kamp.
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Den kendsgerning at II. Internationale kun i så ringe grad beskæf-

tigede sig med national- og kolonialspørgsmålet var imidlertid ikke

kun en følge af, at det var Vesteuropas partier, altså de herskende

landes og ikke de undertrykte landes partier, der var toneangivende

i denne organisation. Grunden var af en bredere karakter: trykket,

som national- og kolonialspørgsmålet udøvede på verden dengang, var

i de første år af II. Internationales aktivitetsperiode langt sva-

gere end ved udgangen af denne periode. Afslutningen af det 19.

årh. var kun begyndelsen på nutidens nationale spørgsmål. For det

19. århundredes og endog begyndelsen af det 20. århundredes menne-

sker indeholdt begrebet en multinational stat (og stater af denne

type dækkede størstedelen af det europæiske territorium) intet kun-

stigt eller unaturligt. Men netop i de samme områder, hvor bare for

et par årtier siden ideen om en multinational stat, der ganske vist

ikke benyttede sig af alt for drastiske undertrykkelsesformer eller

national diskriminering blev "båret" forholdsvis let, dér begyndte

man nogle årtier senere på det kraftigste at afvise denne ide. Ud-

viklingen i den marxistiske tænkning og arbejderbevægelsens stil-

lingtagen i det nationale spørgsmål var altså først og fremmest en

genspejling af det pres, den objektive situation udøvede, af foran-

dringen i de socialpolitiske systemer. Det er vel en ubestridelig

kendsgerning, at revolutionen i 1905 satte mærkbart eftertryk på

arbejderbevægelsens interesse for det nationale spørgsmål, og det-

te gjaldt ikke blot for Rusland. Her drejer det sig om den første

folkerevolution i imperialismens epoke og om det første så åbenly-

se tilfælde af forbindelse mellem den nationale bevægelse og arbej-

derklassens moderne sociale bevægelse i fælles pres mod l'ancien

regime.

Det nationale spørgsmåls voksende betydning omkring århundredskif-

tet hang naturligvis sammen med den hidtil ikke eksisterende frem-

skyndelse af de økonomiske, kulturelle og civilisatoriske proces-

ser i den nationale egenopfattelse, der fandt sted i slutningen af

det 19. årh. og i det 20. årh.. I og med at der opstod nye kapita-

listiske markeder, i og med udviklingen i den folkelige uddannelse

og kultur, i og med den voldsomme udvikling i de fysiske og ånde-

lige kommunikationsmidler, der skabte mulighed for hurtigt og ef-

fektivt at videreføre og udbrede alle forteelser indenfor den ide-

ologiske og politiske sfære, forløb alle de processer, der førte

til, at bønderne (altså et lag, der talmæssigt var det største i

alle de lande, vi her taler om) blev inddraget i nationen. Det er

en kendsgerning, at også socialismen udnyttede disse muligheder

for at indføre sine idealer i de brede lag, således at den marxis-
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tiske ideologi altså på denne tid udbredtes i en hidtil uhørt grad

(se: Eric Hobsbawms foredrag på Linzer-konferencen i 1973 "Die Aus-

breitung des Marxismus von 1890 bis 1905" Protokoll 1973 s. l-34).

Men i første række tjente hele denne infrastruktur naturligvis den

herskende klasse, bourgeoisiet: den tjente de herskende ikke de be-

herskede.
Alle disse kommunikationskanaler blev altså fyldt med et indhold,

der var en følge af de fænomener der var de fremherskende i det da-

værende politiske liv: intensiveringen af den imperialistiske gen-

nemtrængningsproces i hele verden, konsekvenserne af den politi-

ske spænding, der hang sammen med den i den imperialistiske epoke

forstærkede tendens til uensartet økonomisk og politisk udvikling

af kapitalismen i de enkelte lande, konsekvenserne af det stigende

modsætningsforhold mellem de enkelte imperialistiske blokke, nati-

onalistiske stemninger, der på den ene side anfægtedes af de her-

skende, men på den anden side - hvilket ikke er mindre vigtigt -

støttedes af bestemte lag og politiske grupperinger i nationerne,

der havde mistet deres uafhængighed, og som regnede med, at kon-

flikten mellem de imperialistiske blokke ville føre til bestemte

forskydninger på verdens politiske landkort og således bringe de-

res folkeslag uafhængigheden. Dette fænomen kan vi iagttage ved år-

hundredskiftet og også senere i det polske politiske liv, altså i

et folks liv, der allerede dengang havde mistet sin uafhængighed

for mere end et århundrede siden. Dette fænomen dannede tillige

grundlag for den ideologi, der herskede i den polske socialismes

højrefløj, der ledtes af Jözef Pilsudski.

Den forholdsvis beskedne plads som den nationale problematik ind-

tog i de internationale socialistiske kongressers beslutninger må

imidlertid ikke få os til at overse alle de komplicerede ideolo-

gisk-politiske processer, der foregik med hensyn til dette spørgs-

mål indenfor II. Internationales partier.

En korrekt vurdering af dette spørgsmål kan kun sikres, hvis vi

går ud over kongressernes beslutninger og nøjere betragter de en-

kelte partiers grundlag samt strømningerne i den daværende social-

demokratiske bevægelse.

Med en vis forenkling kan man skitsere de følgende holdninger til

det nationale spørgsmål indenfor de partier, der dannede kredsen

om II. Internationale. De vil blive omtalt i den rækkefølge, hvori

de historisk set er opstået, omend de senere kom til at virke sam-

tidigt.

1. Den fremherskende indstilling i Vest- og Centraleuropas partier,
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der var toneangivende i II. Internationale. Med en vis forenkling

kan den beskrives som en tendens, der stræbte efter at opretholde

det før 1914 gældende politiske landkort over Europa og verden

samt de bestående stater og grænser. I denne forbindelse skulle de

nationale mindretal og de undertrykte folkeslag garanteres de bre-

dest mulige demokratiske rettigheder herunder på området for nati-

onal kultur, sprog osv. uden dog at tilsige dem retten til løsri-

velse og selvstændig statslig eksistens (Typisk for denne indstil-

ling er SPD's holdning til det polske spørgsmål i den tyske stat).

Denne tendens så ingen positiv forbindelse mellem det nationale

spørgsmål og klassekampen. Hvis den overhovedet så en sådan forbin-

delse så dog kun eller hovedsagelig de negative aspekter: som en

begunstigelse af den organisatoriske separatisme blandt de enkelte

nationers proletariske grupper, som ødelægger af enheden i prole-

tariatets kamp i de forskellige nationer tilhørende samme givne

stat, som en svækkelse af klassemodsætningerne indenfor de under-

trykte folkeslag osv.

Dette fænomens ydre rammer omfattede imidlertid en hel skala af

ofte diametralt modsatte motiveringer: hos nogle drejede det sig

om et standpunkt, der byggede på en virkelig omend dogmatisk op-

fattet bekymring for opretholdelsen af klasseprincipperne i arbej-

derbevægelsen. Her drejede det sig om bestræbelserne for at holde

en så stor afstand som muligt til alt hvad der hed klassesamarbej-

de, om at forhindre at proletariatets kræfter blev splittet og

spredt pga. skabelsen af nye borgerlige stater og det i en situa-

tion, hvor arbejderklassens opgave var at skabe et statsløst sam-

fund (på et senere tidspunkt præciseredes dette synspunkt teore-

tisk af det præleninistiske revolutionære venstre). Derimod tjen-

te dette standpunkt - bevidst eller ubevidst - for andre, og dette

gjaldt i reglen repræsentanterne for den herskende nation i en mul-

tinational stat, som et skjold for opretholdelsen af deres stat in-

denfor de bestående grænser, idet man samtidig øvede vold mod de

magtede folks ret til selvbestemmelse og løsrivelse. Her drejede

det sig ofte - på bevægelsens højre, opportunistiske fløj - ikke

blot om at opretholde den bestående stat i sine hidtidige grænser

men også i sin hidtidige sociale struktur, som man opfattede som

udgangspunkt for en evolutionær forandring. Men disse forskellig-

artede motiveringer for et tilsyneladende ens synspunkt trådte

først langt senere klart frem, således som tilfældet også var for

mange andre spørgsmål i II. Internationale. I mange tilfælde var

det først så vidt dagen før eller på selve dagen for første ver-
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denskrigs udbrud. Deraf kommer det tilsyneladende paradoks, at SPD's

venstrefløj aldrig tidligere var stødt sammen med den højre eller

centristiske fløj i dette parti over det nationale spørgsmål, skønt

der temmelig længe havde været stridigheder om mange andre proble-

mer (her udelader vi naturligvis kolonialspørgsmålet, thi dette

spørgsmål, som vi kommer tilbage til, blev i grunden ikke behandlet

som nationalt spørgsmål af flertallet af II. Internationales parti-

er).

De første marxister i II. Internationales epoke i Vesten, der rent

faktisk brød med denne defensive indstilling til fænomenet den na-

tionale bevægelse, Karl Kautsky og Otto Bauer, (Wilhelm Liebknecht

bør nemlig i denne sammenhæng snarere henregnes til den tidlige

Marx og Engels tænknings epigoner, hvad angår det nationale spørgs-

mål) forsøgte, hver på sin måde, at opfatte de nationale interesser

indenfor den samtidige politiske bevægelse som en partner. Men det

var (især hos Kautsky) indrømmelser overfor disse interesser, der

var blevet "påtvunget" af virkeligheden. Imidlertid var der ingen

af dem, der formåede at forstå, at det nationale spørgsmål måtte be-

tragtes som en del af de store samfundspolitiske befrielsesbevægel-

ser i imperialismens tidsalder, som kunne fremskynde dennes sammen-

brud som en bestemt samfundsmæssig struktur.

2. Standpunktet blandt de socialistiske partier i de undertrykte

folkeslag der understøttede den nationale bevægelse
- også på vejen

der gik via skabelsen af en organisatorisk separatisme -

og som lag-

de et stærkeie eftertryk på fællesskabet i den nationale situation

indenfor deres land end på fællesskabet i klassesituationen overfor

andre folkeslags proletariat: denne indstilling eksisterede altså

på bekostning af de internationalistiske proletariske alliancer

samt den ideologiske emancipation og proletariatets befrielse som

klasse (dette gjaldt f.eks. højrefløjen i PPS i Russisk-Polen, til

en vis grad også de tjekkiske socialister og det jødiske "Bund".

Med den selvfølgelige begrænsning at det for "Bunds" separatistis-

ke taktik ikke drejede sig om en national-territorial separatisme

rettet imod det socialdemokratiske parti eller den herskende nati-

ons proletariat, som tilfældet var for PPS og det tjekkiske social-

demokrati, men derimod om en politisk-kulturel separatisme vendt i-

mod alle andre arbejderpartier i den multinationale stat. Og denne

separatisme kunne ikke opfattes i territoriale kategorier. "Bunds"

tilslutning til SDAPR ændrede intet ved det faktum, at dette parti

førte en national separatistisk politik overfor de andre arbejder-

partier i det russiske kejserrige).
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3. Det standpunkt der herskede i det præleninistiske revolutionære

venstre, som i de nationale rettigheder først og fremmest eller u-

delukkende så retten til en fri udvikling for den nationale kultur,

den fulde nationale ligeberettigelse, men uden at ville sprænge de

multinationale stater. De betragtede de store multinationale stats-

lige enheder som en faktor, der fordi den ikke splittede de proleta-

riske kræfter, snarere begunstigede den proletariske klassekamps

fremgang og den proletariske internationalismes strategi. På denne

måde skulle bibeholdelsen af disse enheder på længere sigt give mu-

lighed for en hurtigere omstyrtning af bourgeoisiets magt og opret-

telsen af et statsløst socialistisk fællesskab af frie folkeslag

(en typisk repræsentant for denne holdning var Rosa Luxemburg).
4. Det standpunkt som indtoges af den såkaldte revolutionære syndi-

kalisme i Frankrig (Gustave Hervé og hans programskrift "Leur pa-

trie") samt beslægtede grupper, der i dette spørgsmål genealogisk i

høj grad stammede fra den proudhonske nationale nihilisme, altså af

grupper der i et kapitalistisk klassesamfund afviste kategorien "na-

tion" som en ren fiktion, der var skabt af den herskende klasse i

dennes egen interesse. De omfattede en hel skala af meninger der

strakte sig fra anarkister til det socialistiske venstre (sådanne

meninger var heller ikke fremmede for J. Guesde). Deres indflydel-
se på den franske socialistiske bevægelse var betydelig. Her drejer
det sig ikke blot om ideologer som Lagardelle, Hervë eller Allemane,
men om autentiske stemninger i hele grupper indenfor arbejderklas-
sen. En repræsentativ genspejling af indstillingen til dette spørgs-

mål får vi fra den velkendte rundspørge i tidsskriftet "Mouvement

Socialiste" i 1905 vedrørende arbejderklassens holdning til begre-
bet fædreland (L'idêe de patrie et la classe ouvriere) med udtalel-

ser fra mere end 60 franske socialister.

Denne ekstreme anskuelse skulle i samme øjeblik krigen brød ud i

1914 af mange af dens fortalere vise sig at blive byttet ud med et

diametralt modsat standpunkt. Fra negationen af nationen gik de 0-

ver til en voldsom chauvinisme.

5. Man må udskille en bestemt type nationalisme som separat gruppe

i den franske socialisme. Denne byggede på revolutionære, jakobin-

ske traditioner og var forbundet med overbevisningen om en bestemt

demokratisk og republikansk mission for Frankrig. På en vis måde

repræsenterede også Jean Jaures dette synspunkt specielt i hans so-

cialistiske virksomheds tidligere periode.
'

6. Lenins standpunkt, hvis karakteristiske kendetegn udgøres af de

følgende elementer:
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Forståelse for det nationale spørgsmåls betydning i den samtidige

verden; skelnen mellem de undertrykkende og de undertrykte folke-

slags nationalisme;

Proklamationen af det demokratiske princip - alle folkeslags ret

til selvbestemmelse til og med løsrivelse;

Analyse af alle nationale bevægelser set ud fra den proletariske

klassekamps synspunkt og denne kamps ubetingede første prioritering;

Behandling af den proletariske internationalisme ikke blot som en

"trosbekendelse", men - i overensstemmelse med marxismens centrale

tradition - som en bestemt strategi i den proletariske kamp;

Vurderingen af de nationale befrielsesbevægelser som en potentiel

forbundsfælle for den socialistiske revolution, som en faktor, der

sprængte de kapitalistiske og imperialistiske stormagters politiske
strukturer.

Det dialektiske forhold mellem den proletariske internationalisme

og den patriotiske indstilling; fremhævelsen af det patriotiske

spørgsmål, fædrelandskærligheden (Lenins velkendte artikel "Om stor-

russernes nationale stolthed"), idet han samtidig afviste enhver na-

tional chauvinisme og alle stormagtsbestræbelser; desuden var den

kendsgerning karakteristisk for Lenins standpunkt, at når der skul-

le tages stilling til spørgsmålet om "nationens forsvar", så skulle

det samfundsmæssige fremskridt i landet selv tjene som det afgøren-

de kriterium og at dette standpunkt forsvaredes til sin yderste kon-

sekvens (bolsjevikpartiets afgørende orientering efter den russisk-

imperialistiske regerings nederlag i den russisk-japanske krig i

1904, skønt Japan havde begyndt krigen samt den samme indstilling i

første verdenskrig, skønt det var Tyskland, som havde erklæret Rus-

land krig og ikke omvendt).

I begge tilfælde hvilede dette standpunkt på den i social-politiske

kategorier opfattede patriotisme: på bestræbelserne for at åbne nye

udviklingsperspektiver for det af zarismen knægtede russiske folk.

Det må atter engang understreges, at Lenin ikke gjorde de nationale

bevægelsers betydning ubetinget. Han krævede altid en konkret ana-

lyse af de sociale følger, som en sådan national bevægelse ville fø-

re med sig. Men, og dette var også i overensstemmelse med den mar-

xistiske tradition (som Marx' og Engels' holdning til de polske na-

tionale opstande), han så også de positive følger, som de nationale

befrielsesbevægelser kunne have for den proletariske klassekamp. Le-

nins teori om proletariatets hegemoni i den borgerlig-demokratiske
revolution og udarbejdelsen af perspektiverne for dennes forvand-

ling til en socialistisk revolution, anbragte spørgsmålet om den

nationale bevægelse i imperialismens epoke i en helt ny samfunds-
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mæssig kontekst, nemlig i den kontekst der hed dens umiddelbare

sammenknytning med arbejderklassens magtovertagelse.

Lenin var den første teoretiker i II. Internationales epoke, der

så den nære sammenhæng mellem det nationale spørgsmål og proletari-

atets kamp, og dette såvel fra den negative synsvinkel (nationalis-

mens fare for den proletariske klassekamp og dennes internationa-

listiske indhold) som fra den positive synsvinkel (den nationale

befrielseskamp som udtryk for en kamp, der ikke blot var rettet i-

mod undertrykkelse og ulighed, men også som en faktor, der spræng-

te og svækkede de imperialistiske stormagter indefra altså en for-

bundsfælle for den proletariske revolution). Med andre ord: han så

dette problem i den kontekst, der hed proletariatets forbundsfælle

i dets kamp for magten.

7. Det chauvinistiske standpunkt blandt nogle fra II. Internationa-

les højrefløj, der understøttede deres egne imperialistiske rege-

ringers ekspansions- og erobringspolitik. Ofte skete dette under

påskud af en "civilisatorisk" mission, som deres stater hævdedes

at måtte opfylde i kolonierne for at komme kolonialfolkene til

hjælp med "fredelige midler"; og ofte drejede det sig også om over-

bevisningen om nødvendigheden af at forsvare mere progressive demo-

kratiske erobringer i ens eget land overfor andre lande (f.eks. det

republikanske Frankrig versus det halvabsolutistiske Tyskland, det

konstitutionelle Tyskland versus det absolutistiske Rusland). Men

som regel forenedes det nationalistiske standpunkt i politiske

spørgsmål med tendenser til "borgfred" i det sociale spørgsmål.

I hvert fald træffer vi ikke i denne epokes socialistiske partier

på det fænomen, som er opstået i de senere årtier: nemlig forbin-

delsen mellem nationalisme og social ekstremisme, der er vokset

frem på grund af andre strukturer. Reglen var et andet fænomen:

den sociale opportunisme gik hånd i hånd med nationalismen.

Det vil ikke være vanskeligt at optælle repræsentanter for den da-

værende socialisme, der ikke lader sig indpasse i dette meget gene-

relle skema (som eksempel: Wilhelm Liebknecht og Karl Kautsky - i-

solerede tilhængere i SPD af Polens uafhængighed; Eduard Bernstein

i SPD's og II. Internationales revisionistiske fløj, der udtalte

sig til fordel for det internationalistiske standpunkt). Men gene-

relt set svarer dette skema til de daværende skillelinjer.

Et særligt og vigtigt problem, der fortjener vor opmærksomhed er

spørgsmålet om meningsforskellene i det nationale spørgsmål inden-

for II. Internationales revolutionære marxistiske fløj. Ganske

vist førtes diskussionerne om dette spørgsmål udenfor II. Interna-
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tionales officielle forum. Det var imidlertid ikke noget tilfælde.

at Lenins hovedpolemik i det nationale spørgsmål - ihukommende hans

fuldstændig entydigt kompromisløse fordømmelSe af alle former for

nationalisme, hvis forbindelse med klassesamarbejde, med opportunis-

men var påfaldende for ham - gik ud på at afklare meningsforskelle-

ne i det nationale spørgsmål overfor dem, der stod ham nær i spørgs-

mål vedrørende den generelle revolutionære taktik (den siden 1903

førte polemik vedrørende dette spørgsmål mod Rosa Luxemburg eller

mod redaktionen af SDKPiL tidsskriftet “Gazeta Robotnicza" under

første verdenskrig). Lenin forudså altså allerede dengang, at det-

te problem i fremtiden ville blive af uhyre betydning for arbejder-

bevægelsen. Desuden ved vi, at dette problem endnu i lang tid skul-

le komme til at øve indflydelse på diskussionerne i den internatio-

nale arbejderbevægelses revolutionære fløj, og det også efter at

denne fløj organisatorisk havde skilt sig fra II. Internationale.

Før vi går over til at påvise forskellene mellem synspunkterne,

vil vi fastslå, hvori det samlede daværende revolutionære marxis-

tiske venstre - altså det russiske, tyske, polske, hollandske og

andre - var enige, hvad angår det nationale spørgsmål. Det var for

det første anerkendelsen af nationen som kategori (til forskel f.

eks. fra de franske Hervëister og med dem beslægtede grupper); des-

uden stræbenen efter fuld national ligeberettigelse og den maxima-

le demokratisering af de nationale relationer; dernæst proklamerin-

gen af den proletariske internationalisme som grundprincip for den

proletariske strategi og som iboende bestanddel af den socialisti-

ske ideologi; desuden bekæmpelsen af nationalismen inden- og uden-

for arbejderbevægelsen og endelig den ubetingede første priorite-

ring af arbejderklassens befrielse, der samtidig skulle medføre o-

vervindelsen af alle former for national undertrykkelse og ulighed.

Disse faktorer var afgørende for fællesskabet i den revolutionære

grundanskuelse. Imidlertid var der også vidtgående meningsforskel-

le m.h.t. det nationale spørgsmål.

Det objektive grundlag for disse meningsforskelle var, lader det

til, de nationale bevægelsers og nationalismens tvedelte karakter

i klassesamfundet. For så vidt de er udtryk for frihedstendenser

og i deres bestræbelser for at ryste den fremmede undertrykkelse

af sig, sætter sig det mål at forbedre situationen for folkemas-

serne på et vigtigt område for disses åndelige og offentlige liv,

indeholder de et demokratisk og befriende element; men for så vidt

de giver de faktorer, der politisk og åndeligt forener et folk for-

rang fremfor det, der skiller de enkelte lag socialt og klassemæs-

sigt, virker de hæmmende på arbejdernes bevidsthedsdannelse over-
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for deres samfundsmæssige situation og ideologiske emancipation.

Meningsforskellen vedrørende det nationale spørgsmål indenfor det

revolutionære venstre fandt sit mest konsekvente udtryk i på den e-

ne side Lenins anskuelser og på den anden side Rosa Luxemburgs. De

repræsenterede begge anskuelser, der herskede i vide kredse, og i

denne forbindelse repræsenterede Lenin ikke kun sit eget partis

synspunkter. For hans synspunkt vandt nemlig stadig flere tilhænge-

re også uden for den russiske arbejderbevægelse. Men at Rosa Luxem-

burg heller ikke alene repræsenterede sig selv, kan ses af den

kendsgerning, at Radek og den såkaldte "splittelsesgruppe" i SDKPiL

gik ind for et lignende synspunkt i det nationale spørgsmål, også

efter at de havde skilt sig fra Rosa Luxemburg. Derudover havde

mange repræsentanter for det revolutionære socialistiske venstre i

andre lande de samme meninger (som f.eks. Pannekoeks synspunkt, der

lå tæt op ad hendes).

Lenins standpunkt i det nationale spørgsmål er allerede blevet om-

talt. Hertil kommernogle ord om Rosa Luxemburgs standpunkt. Først

og fremmest må dht fastslås, at for Lenin såvel som for Rosa Luxem-

burg var den fjendtlige indstilling overfor enhver form for natio-

nalisme karakteristisk, ligesom de begge gav den samfundsmæssige

opgave den absolutte forrang, hvori de også begge samtidig så den

vigtigste nationale opgave, da den vedrørte en radikal forandring

af den materielle og åndelige situation for folkets vigtigste lag.

Det var det hovedprincip, der var fælles for dem og som havde afgø-

rende betydning for deres politiske overensstemmelse. Men de drog

forskellige konsekvenser af denne grundindstilling til spørgsmålet

om arbejderpartiernes løsning af og taktik i det nationale spørgs-

mål. Rosa Luxemburg gik, ligesom Lenin, ud fra den forudsætning,

at et proletarisk parti principielt måtte modsætte sig enhver form

for national undertrykkelse og national ulighed. Men hun mente i-

midlertid, at den socialistiske arbejderbevægelse ikke må forbinde

kravet om et maximum af demokratisme i det nationale spørgsmål med

at proletariatet engagerer sig for skabelsen af nye nationalstater

endnu i kapitalismens tidsalder, men at den socialistiske sag deri-

mod skal nyde absolut forrang - eftersom socialismens opgave er 0-

vervindelsen af alle former for undertrykkelse - herunder også na-

tional undertrykkelse og ulighed -

og at dette er en iboende del

af dens sag. Hun var bange for, at kampen for uafhængighed skulle

aflede arbejderne fra deres sociale opgaver. Derfor forsøgte hun

på, at forbinde et bestemt kompleks af demokratiske paroler på det

nationale område med opretholdelsen af store proletariske kampen-
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heder indenfor rammerne af de-bestående multinationale stater.

Det drejer sig altså om en bestemt strategisk beslutning, der gik

ud fra, at nationalismens fare for arbejderbevægelsen ville være

mere tungtvejende i sine følger, end nytten af arbejderklassens be-

tingelsesløse understøttelse af alle nationale bevægelser.

Rosa Luxemburg havde den opfattelse, at det er en samfundsmæssig

udviklingstendens i kapitalismen at skabe store stater, og at der

ad denne vej "under modsætningsforhold" vil finde "en samfundsmæs-

sig udvikling sted i retning af et almenmenneskeligt civilisatorisk

fællesskab", men ikke via grundlæggelsen af nye nationalstater.

I denne situation anså hun små nationers selvstændige eksistens for

en illusion. Hun gentog ofte argumentet, om at proletariatet - på

samme måde som det generelt set ikke må sætte sig op imod histori-

ens udviklingstendenser, fordi det derved ville komme til at udsky-
de det øjeblik, hvor det selv ville kunne påtage sig ansvaret for

historiens forløb - også måtte afvise forsvaret af centrifugale

strømninger i de multinationale kapitalistiske stater, når det dre-

jede sig om det nationale spørgsmål. Objektivt ville det nemlig så,

efter Rosa Luxemburgs mening, komme til at spille en reaktionær

rolle, og desuden ville dets anstrengelser være til ingen nytte.

For ingen subjektiv virksomhed kan nemlig hæmme de objektive sam-

fundsmæssige udviklingsprocesser. Alt der griber ind i kapitalis-

mens objektive socioøkonomiske udvikling, der uundgåeligt bevæger

sig i retning af sin egen negation, forsinker efter Rosa Luxem-

burgs mening socialismens virkeliggørelse.

Men Rosa Luxemburgs formel blev imidlertid konstant modbevist af

de politiske realiteter og af arbejderbevægelsens virkelighed. Dis-

se realiteter beviste for det første, at modtageligheden hos prole-

tariatet i de folk, der befinder sig under fremmedherredømme, ikke

kan vækkes for den sande internationalisme ved hjælp af en idealis-

tisk forventning om noget, der foreløbigt kun tilhører den sam-

fundsmæssige utopis sfære.

For det andet steg ikke blot den nationale befrielsesbevægelses

kraft i imperialismens tidsalder, men den trådte samtidig ind i en

helt ny socialpolitisk sammenhæng: Historisk set forbundet med den

antifeudalo borgerlig-demokratiske revolution optrådte den nu som

en fast bestanddel af den antiimperialistiske kamps magtfulde

strøm.

For det tredie gik Rosa Luxemburgs teori ganske vist ud fra den

realistiske iagttagelse, at kampen for en national stat, før denne

er opstået, udjævner klassemodsætningerne, men hun overså i denne

forbindelse den kendsgerning, at denne tendens vender om, i det ø-

jeblik nationalstaten er opstået. De samfundsmæssige modsætninger
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bliver lettere at overskue, arbejderens "slagmark" bliver renset

for visse faktorer, der ikke har nogen samfundsmæssig betydning og

som skjuler samfundets grundliggende klassekampskarakter. På denne

"slagmark" er der ikke længere nogen "fremmed", ikke nogen "erob-

rer", man har kun at gøre med sine "egne" nationale kapitalister.

0g endelig for det fjerde: Det blev med tiden stadig tydeligere,

at kapitalismens udvikling ikke kun fremkalder centralistiske, sam-

menknyttende, midtpunktsøgende tendenser. Visse af de kapitalisti-

ske socio-økonomiske processers aspekter virker ganske vist centra-

liserende, hvorimod andre stimulerer centrifugale tendenser i de

nationalt selvstændige områder.

Som det vil vides fungerer de to tendenser som regel samtidigt,

men i den socio-økonomiske udviklings forskellige faser har snart

den ene snart den anden tendens dominans. Rosa Luxemburg gjorde de

centraliserende tendensers rolle absolut, eller rettere sagt hun

tillagde kun disse tendensers moderne, fremadpegende karakter be-

tydning. Virkningen af de centrifugale tendenser anså hun derimod

udelukkende for et symptom på virkningen af en socio-økonomisk for-

mation, der var ved at have overlevet sig selv.

Vi vil henlede opmærksomheden på den kendsgerning, at Lenin også
-

på samme måde som Rosa Luxemburg - var af den mening, at kapitalis-

mens udvikling i de multinationale stater objektivt set lader midt-

punktsamlende tendenser blive effektive. Men han gjorde ikke disse

tendenser absolutte.

Han mente - i modsætning til Rosa Luxemburg - ikke, at nationernes

skabelse under kapitalismen allerede var afsluttet. Desuden delte

han ikke den mening, at nationale krige i imperialismens tidsalder

ikke ville være mulige men kun sammenstød mellem imperialistiske

stormagter. Desuden vil vi erindre om, at Lenin tillagde de små

folkeslag en endog vigtig rolle i revolutionens magtbalance, og

dette gjaldt ikke kun den demokratiske men også den socialistiske

revolution. Han skrev: “... Hvis man antager at en social revolu-

tion er tænkelig, uden at de små nationer i kolonierne og i Euro-

pa gør opstand ... medfører dette opgivelsen af den sociale revo-

lution".

I denne sammenhæng vil vi endnu engang minde om Lenins overbevis-

ning, om at kilden til Rosa Luxemburgs standpunkt i det nationale

spørgsmål, som han kritiserede, var at finde i manglen på en kon-

kret opfattelse af problemet, om hvordan den socialistiske revo-

lution vil forløbe i praksis.

På realistisk vis var han klar over, at den socialistiske revolu-
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tion aldrig kunne være en "ren" proletarisk revolution, hvis bæ-

rende kraft udelukkende ville være arbejdere, der var sig deres

socialistiske mål bevidst. Han skrev, at forskellige andre lags

bevægelser samt nationale bevægelser osv. sikkert ville mødes i

denne revolution. Disse bevægelsers oprindelse og mål ville i

stort omfang være forskellige, men objektivt set ville de alle an-

gribe kapitalismen.

Allerede for et halvt århundrede siden gjorde G. Lukacs i sit værk

"Geschichte und Klassenbewusstsein" opmærksom på, at det at Rosa

Luxemburgs tese gjordes absolut, i følge hvilken nationale krige
skulle være umulige i imperialismens tidsalder, kunne manøvrere

den revolutionære arbejderbevægelse selv ud i en situaiton, hvor

denne som følge af troskab med sine principper (eneanerkendelse

af den sociale faktor) måtte indtage et de facto reaktionært stand-

punkt.

Generelt kan det altså fastslås, at Rosa Luxemburg i modsætning

til Lenin, der så alle den nationale bevægelses aspekter, lå un-

der for en overvurdering af alle de midlertidige negative følger,

som den nationale bevægelse kunne få for proletariatets interna-

tionalistiske kamp for socialismen. Hun betragtede den socialis-

tiske bevægelse som befrielsesbevægelsens højeste form, der i den

sidste ende ville føre den højeste grad af national frihed med

sig. Derfor underordnede hun under denne bevægelse alle andre for-

mer for demokratisk bevægelse, der kunne komme til at forsinke

skabelsen af den endegyldige frihed.

Det er symptomatisk, at hun i de tilfælde, hvor hun mente, at den

nationale bevægelse ikke ville kollidere med arbejderbevægelsen,

fordi denne arbejderbevægelse endnu ikke var opstået, på det var-

meste gik ind for, at socialdemokratiet fuldt og helt måtte under-

støtte de undertrykte folks uafhængighedskamp. Det er tilstrække-

ligt her at erindre om hendes standpunkt vedrørende den nationale

bevægelse blandt de kristne folkeslag under tyrkisk åg (hendes

diskussion i Sächsische Arbeiterzeitung i 1896 med Wilhelm Lieb-

knecht om orientspørgsmålet og de armenske spørgsmål); "principi-

elt", skriver hun, "står Socialdemokratiet altid på frihedsbestræ-

belsernes side" (Gesammelte Werke 1/1 5. 63).

Men hun tog aldrig den mulighed i betragtning, at se på den nati-

onale bevægelse som en faktor, der forstærkede arbejdernes socia-

le bevægelses pres og lod den flyde sammen med den almene strøm

af folkemassernes pres på de herskende; altså som en faktor, der

kan være forbundsfælle for den proletariske revolution, der frem-

mer og ikke hæmmer denne.
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For alle der kender Rosa Luxemburgs skrifter og som ved, hvor højt

hun vurderede massernes spontane aktivitet og hvor mesterligt, hun

beherskede dialektikken er det forbløffende, at hun på dette områ-

de, det nationale spørgsmål, veg bort fra sine egne principper.

For i dette tilfælde opfattede hun nemlig de dialektiske modsæt-

ninger som en simpel modsætning: den nationale bevægelse kollide-

rer med klassebevægelsen, altså må socialdemokratiet give afkald

på at understøtte den nationale bevægelse, for i den sidste ende

vil løsningen af det sociale spørgsmål også løse de nationale pro-

blemer. Lenins overvejelser gik, som vi ved, ad andre baner: lad

*os bidrage til løsningen af det nationale problem, for at lette

vejen for løsningen af klasseproblemet. Det var ikke altid at dis-

se opgaver tidsmæssigt kunne skilles ad, og den objektive situa-

tion, som arbejderbevægelsen selv befandt sig i, det dialektiske

modsætningsforhold mellem betingelserne hvori den fungerede førte

til meningsforskelle indenfor bevægelsens revolutionære fløj m.h.

t. midler og veje til løsning af det nationale spørgsmål.

Det nationale spørgsmål var dengang, men også flere årtier senere

et af de mest komplicerede spørgsmål, som den internationale ar-

bejderbevægelse måtte beskæftige sig med. Vi har kun berørt nogle

udvalgte aspekter af dette brede problemkompleks.

I mit foredrag har jeg gjort forsøg på at foreslå en bestemt typo-

lggi som forøvrigt er territorialt begrænset, for det spørgsmål

Vi her beskæftiger os med. Jeg er fuldstændig klar over manglerne

ved dette forsøg. Men disse mangler skyldes bl.a. visse objektive

forhold: det er overordentligt vanskeligt at opstille formler o-

ver et fænomen, der i sit væsen er så dynamisk som det nationale

spørgsmål, fordi sådanne formler kun kan genspejle en bestemt hi-

storisk situation på et givet tidspunkt.

Men det lader til, at forsøget på at opfatte alle de strømninger

og retninger indenfor arbejderbevægelsen, som jeg nævner i mit fo-

redrag, i deres dynamik (altså ikke i den skikkelse, i hvilken de

fremtræder på et givet tidspunkt i deres udvikling, men derimod

således som de virkelig var i deres udviklingstendenser) må føre

til den erkendelse, at vi egentlig har at gøre med tre hovedkate-

gorier af foreteelser, med tre grundindstillinger. Hvilke indstil-

linger forekom i datidens arbejderbevægelse?

1. Den indstilling, der var under indflydelse af nationalisme

hvorunder jeg helt globalt -

og det drejer sig udelukkende om pe-

rioden før 1914 - forstår en præference for den borgerlige stats

interesser (den stat, som allerede eksisterede, eller den, som

man stræbte efter for de folkeslags vedkommende, der ikke havde
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statslig uafhængighed) overfor arbejderklassens sociale kampsf in-

teresser som den internationalt set vigtigste opgave, dvs. den op-

gave, der.svarede til I. og II. Internationales teoretiske prin-

cipper.

2. Den proletariske internationalismes indstilling der (fra Lenin

til Rosa Luxemburg) behandlede den socialistiske revolutions sag

som overordnet opgave. Denne indstilling byggede nemlig på den

forudsætning, at revolutionens succes ville udgøre et udgangspunkt

for overvindelsen af al ulighed, herunder også den nationale ulig-

hed. Til denne kategori henregner jeg kun de indstillinger(fra Le-

nin til Rosa Luxemburg) der akcepterer nationen som kategori, den

nationale kultur osv., men som så nøglen til løsningen af det na-

tionale problem i løsningen af det sociale. De erkendte de farer,

som nationalismen indebar for arbejderbevægelsen og forsøgte at

afværge dem. Men ofte må vi konstatere (som ved Rosa Luxemburg)

hvor lidet fyldestgørende de midler var, der fandt anvendelse i

den ideologiske kamp, sammenlignet med nationalismens voldsomme

udbrud i bestemte områder og bestemte øjeblikke. Når vi nu er ved

midlernes utilstrækkelighed må forskeren konstant stille sig selv

det spørgsmål: var Rosa Luxemburg ikke klar over nationalismens

vitalitet, anså hun den rent faktisk for et døende fænomen, eller

forsøgte hun tværtimod at bekæmpe den på sin egen måde, netop for-

di hun var sig dens liVSduelighed og dermed den fare, den udgjorde

for en internationalt opfattet social kamp, fuldt bevidst?

3. Og endelig det tredie standpunkt som man mest prægnant kan kal-

de den nationale nihilisme, altså det standpunkt, der behandler be-

grebet nation som en fiktion i et klassesamfund. Men denne indstil-

ling førte arbejderbevægelsen ind i en blindgyde. Det drejede sig

om en retning, der ikke havde nogen fremtid; som det vil være be-

kendt, endte en del af dens tilhængere som repræsentanter for dens

antitese, altså som ekstreme chauvinister (vide de franske Herve-

isters skæbne under første verdenskrig) atter andre blev til snæv-

re sekter, der var isoleret fra arbejderklassens brede masser.

Jeg vil gerne atter gentage: Jeg ser tre hovedindstillinger i det

spørgsmål, vi her beskæftiger os med. Summarisk bestemmer jeg dis-

se indstillinger som den, der var under nationalistisk indflydel-

se, altså den, der i sin praktiske stillingtagen realiseredes i

forskellige varianter af en politik, der underordnede arbejderbe-

vægelsens sociale opgaver under de nationale løsninger; den pro-

letariske internationalismes standpunkt, der behandlede de socia-

le opgaver som de vigtigste, bl.a. fordi de i disses løsning så
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den afgørende forudsætning for en garanti af den nationale udvik-

ling; og endelig den nationale nihilismes standpunkt, der anså

kampen for den nationale frihed, kampen mod den nationale under-

trykkelse, som et fremmedelement i arbejderbevægelsens inderste

væsen.

Jeg vil nu komme tilbage til den første af de karakteristiske ind-

stillinger, som jeg summarisk har betegnet som stående under na-

tionalistisk indflydelse. Naturligvis stiller spørgsmålet sig ik-

ke så enkelt. Enhver af os er klar over, at man inden for denne

retning må skelne mellem mindst tre hovedtendenser: a) den åbne, utilsløre-

de nationalistiske retning, der repræsenterede stormagtssynspunk-

tet, og som vi uden videre besvær genfinder i erklæringer fra man-

ge engelske socialister samt hos mange repræsentanter for SPD's

højrefløj f.eks. i årene umiddelbart før første verdenskrig; b)

den retning, der var karakteristisk for mange socialdemokrater,

der tilhørte den herskende nation i en multinational stat; denne

retning benyttede den sociale og klassemæssige terminologi og ar-

gumentation, alt det verbale tilbehør til den klassiske marxisme

(altså prioriteringen af den sociale kamp og klassekampen, den

proletariske kamps internationale enhed osv.) med det bevidste-

eller ubevidste mål at borttrylle de undertrykte folkeslags cen-

trifugale tendenser. Her vil jeg igen benytte mig af eksemplet

med mange af SPD's ledere, der som bekendt aldrig (til forskel

fra det russiske socialdemokrati) proklamerede retten til selvbe-

stemmelse og løsrivelse for de ikke-tyske områder, der var ind-

korporeret i det tyske rige. Her vil jeg også gerne minde om den

velkendte udtalelse fremsat af Ignaz Auer som medlem af SPD's ho-

vedbestyrelse i 1898 til Rosa Luxemburg: "Man kan ikke gøre de

polske arbejdere nogen større tjeneste end at germanisere dem,

men man må ikke sige det til nogen".

c) Og endelig den tredje af disseçnationalistiske hovedretninger

i arbejderbevægelsen: nationalismen blandt nogle af de undertryk-

te folkeslags egne partier. utvivlsomt ødelagde de den sociale

kamps internationale enhed og begrænsede dermed dens effektivitet

-

og dette skete i det nationale spørgsmâls løsnings navn. Hvad-

enten det drejer sig om den nationalistiske fløj i det tjekkiske

socialdemokrati eller om PPS' højrefløj eller om "Bund" - i alle

tilfælde førte denne retnings politik i praksis til separatisme i

de multinationale staters arbejderbevægelse.

Mellem de førstnævnte nationalistiske tendenser og den sidstnævn*

te, dvs. nationalismen blandt nogle af de undertrxkte folkeslags
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arbejderpartier kunne der bestå visse interessemodsætninger, som

også kom til udtryk i virkeligheden, men i grunden var der mellem

dem ingen væsentlige forskelle af ideologisk art. Beviset herfor

får vi f.eks. fra den kendsgerning, at alle disse retninger ved

første verdenskrigs udbrud erklærede deres tilslutning til en af

de krigsførende imperialistiske blokke. F.eks. befandt PPS i Preus-

sisk-Polen sig før krigen i næsten konstant konflikt med SPD som

følge af dets politik i det nationale spørgsmål. Alligevel genfandt

de to partier i krigsudbruddets øjeblik hinanden på samme side af

barrikaden.

Kan man alligevel sætte lighedstegn mellem de herskende nationers

og de undertrykte nationers nationalisme? Det synes jeg ikke. For

de sidstnævntes vedkommende kom Visse demokratiske træk til syne,

og som vi ved gjorde Lenin opmærksom herpå. Ikke desto mindre hav-

de disse en tvedelt dialektisk karakter, for uagtet alle disse de-

mokratiske elementer begrænsede de i et vist omfang udviklingen i

proletariatets samfundsmæssige befrielseskamp og hæmmede hermed

denne kamps internationale enhed, som den postuleredes i II. Inter-

nationales teoretiske principper.

Det lader til, at dette fænomens dialektiske karakter havde ganske

bestemte, historisk bestemte, årsager: den socialistiske revoluti-

On, der - i det mindste i teorien - var det erklærede mål for II.

Internationales partier, kunne ikke i landene i Central-, Syd- og

Østeuropa pga. de der eksisterende rester af forældede sociale og

politiske strukturer (hvortil også hørte eksistensen af multinati-

onale imperier) på ingen måde være en "ren" socialistisk revoluti-

on, den måtte samtidig løse en række af den borgerlig-demokratiske

revolutions opgaver, hvortil man også generelt henregner skabelsen

af nationalstater.

Det drejer sig altså under alle omstændigheder om mangesidige fore-

teelser, hvis dialektiske karakter altid må tages i betragtning af

historikeren.

NOTE

1) Det her offentliggjorte foredrag af Feliks Tych (Warszawa) blev

forelagt den 11. Linzer konference i 1975. Det var hovedindlæg-

get ved konferencens 2. dagsordenspunkt "Klassekampen og det

nationale spørgsmål i II. Internationale indtil 1914". Da det

østrigske socialdemokratis nationalitetspolitik var blevet be-

handlet tidligere på en af Linzer-konferencerne på grundlag af

et foredrag af Hans Mommsen, gik Tych ikke specielt ind på det-

te problem. Generelt henvistes der især til nedenstående litte-

ratur hhv. til litteraturfortegnelserne i disse værker:

Burmistrova T.J., Leninskaja politika proletarskogo in-

ternacjonalizma w period obrazovanija RSDRP (1894-1903),
Moskva 1962; Burmistrova T.J., Nacjonalnyj vopros i ra-
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boöee dvizhenije v Rossji, Moskva 1969; Davis H.B., Na-

tionalism and Socialism. Marxist and Labor Theories of

Nationalism, New York 1967; Gnedina E.A., Skorova L.V.,

Socjalreformizm i kolonialnyj vopros, Moskva 1961; Groh

D., Negative Integration und revolutionärer Attentimus,
Frankfurt/M. 1973; Haupt G., Lowy M., Weill C., Les

marxistes et la question nationale 1848-1914, Paris

1974; Haustein U., Sozialismus und nationale Frage in

Polen, Köln 1969; Istorija II Internacjonala, B. 2.,
Moskva 1966; Jermolaeva R.A., Manuseviö A.J., Lenin i

polskoe raboäee dvizhenije, Moskva 1971; Kohn H., Die

Idee des Nationalismus, Frankfurt/M. 1965; Kowalski J.,
Uber manche gegenwärtige Aspekte der Nationalfrage
(poln.), "Z pola walki" 1966 Nr. 1; Kowalski J., Die

Diskussion über den Begriff "Nation" in den sowjeti-
schen historischen Zeitschriften (poln.), ebenda 1967

Nr. 2; Lenin i Vostok. Sbornik statiej, Moskva 1960;
Lenin o Zakavkaz'e. Annotirovannaja bibliografia. Tbi-

lisi 1969; Mommsen H., Nationalitätenfrage und Arbei-

terbewegung, Trier 1971; Mommsen H., Die Sozialdemo-

kratie und die Nationalitätenfrage im habsburgischen
Vielvölkerstaat, Wien 1963; Mouvements nåtionaux d'in-

dëpendence et classes populaires aux XIX et xxe sié-
cles en Occident et en Orient, Paris 1971; Solle Z.,
Die tschechische Sozialdemokratie zwischen Nationalis-
mus und Internationalismus, "Archiv für Sozialgeschich-
te" IX, 1969; Wehler H.-U., Sozialdemokratie und Nati-

onalstaat. Nationalitätenfrage in Deutschland 1840-

1914, Göttingen 1971; Siehe auch: Probleme der Evolu-

tion des Marxismus in der Frage der Nation und des

staates. Stenogramm einer Diskussion organisiert von

der Redaktion "Z pola walki" (poln.), "Z pola walki"

1966 Nr. 3.

Desuden vil redaktionen henvise til følgende artikler i Årbog
for arbejderbevægelsens historie: Rosa Luxemburg om den polske
partisplittelse i 1911-13, 1-1971 s. 94-112; Norbert_Fluger:
Austromarxisterne 1904-34, 3-1973 s. 85-107; søren Federspiel:
Socialdemokratiet og de tyske partistridigheder, 4-1974 s. 147-

63; Udo Winkel: Rosa Luxemburg. En litteraturoversigt, 5-1975
s. 167-83; Georg Strobel: Die Partei Rosa Luxemburgs, Lenin und
die SPD (anm.) 5-1975 s. 218-23.

Oversat af Lena Fluger
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Marie Nielsen
Marie Nielsen - En bibliografi
Morten Thing

Denne bibliografi indeholder omkring 300 artikler, pjecer og over-

sættelser fra Marie Nielsens hånd. Det er ikke nogen fuldstændig

bibliografi. For det første kan der være kilder jeg ikke har været

opmærksom på. For det andet har jeg ikke gjort særlig meget ud af

at undersøge udenlandske kilder, i første række selvfølgelig sven-

ske og norske. For det tredje er en meget stor del af Marie Nielsens

produktion anonym (eller pseudonym). Omvendt kan man positivt sige,

at bibliografien omfatter alt det vigtigste offentliggjort i Dan-

mark.

De anonyme artikler er et stort problem. I bibliografien er der gjort

opmærksom på i hvert enkelt tilfælde om artiklen er anonym. Hvad

grundlaget er, for at jeg har tillagt hende denne eller hin artikel,

fremgår ikke. Det er som oftest stil, emnevalg og journalistisk me-

tode, der har været afgørende. I enkelte tilfælde har jeg senere

kunnet verificere dette gennem materiale i Marie Nielsen-arkivet,

ABA. En lignende fremgangsmåde har været benyttet overfor pseudo-

nyme artikler.

At en anonym eller pseudonym artikel i denne bibliografi er tillagt

Marie Nielsen er altså kun et skøn. Men strengt taget er det heller

ikke af afgørende historisk betydning at afgøre forfatterskabet.

Som oftest er artiklerne blevet til i en art kollektiv produktions-

proces, hvor der nok er én der har skrevet artiklen, men hvor tan*

kerne i den i ligeså høj grad er kollektivets. Det gælder i særlig

grad i de perioder, hvor der ikke har været store politiske modsæt-

ninger i de grupper Marie Nielsen indgik i. Karakteristisk nok an-

vender hun netop i disse tilfælde at skrive anonymt (ex. Klassekam-

pen frem til november 1918. Kvindernes Oplysningsblad).

Bibliografien falder i 4 dele: I. Pjecer, artikler og oversættelser,

II. Posthume udgivelser, ikke medtaget under I, III. Interviews og

referater og IV. M.N. som redaktør. Titlerne er samlet efter udgi-

velsessted. Det betyder, at alle artikler fra et blad står kronolo-

'gisk efter hinanden, mens artikler skrevet samtidig, men offentlig-

gjort andre steder står et andet sted i bibliografien. Udgivelses-

stederne er markeret med små bogstaver fra a til ø. Titlerne er num-

mereret fortløbende med arabertal. Hvis tallet står i kantet paren-

tes [ ] betyder det, at artiklen er tillagt Marie Nielsen af mig.

Omvendt: står et tal ikke i parentes, men er anonym, er det altså

sikkert, at hun har skrevet den. Efter tallet følger pseudonymet
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eller betegnelsen anonym. Står der ikke noget, betyder det, at ar-

tiklen har været underskrevet Marie Nielsen. Titlen er opført i sin

originale version og tilføjelser fra min side står i parentes. Ef-

ter titlen følger en tredelt nummerering: første del af bladets num-

mer, anden del dets dato og tredje del sidetallet, hvor artiklen

findes. 20/16.2.18⁄1 betyder altsåå artiklen findes 1 nr. 20 af det

pågældende blad, udkommet 16.2.18 og artiklen er placeret på for-

siden. Ved dagblade er bladnummeret udgået. Hvis titlen har været

genoptrykt følger genoptrykket lige efter originaltitlen med samme

nummer, blot tilføjet .2, .3, .4 osv: Står der f.eks. 77.2 antologi,

betyder det at artiklen nr. 77 er optaget i antologien Revolution,

som jeg har samlet og udgivet på forlaget Tiderne Skifter 1975.

December 1975

I. Pjecerz artikler og oversættelser

a. Fremad. Organ for Socialdemokratisk Ungdomsforbund i Danmark.

Fra november 1921 Kommunistisk Ungdomsforbund.

l. Folket bedrages - Hvad Frankrigs Historie lærer os. 9⁄15.8.12/2

2. Ungdomsbevægelsen og Partiet. Indlæg Nr. 3. 12⁄1.10.12/2

3. Fru Marie Grubbe - Fremtidens Kvinde (1) 3⁄l.5.l3⁄3.

2.2 antologi, s. 24

4. Kvindernes Valgret. 5⁄25.6.l4/3

5. Fædreland? 8⁄15.8.l4⁄2

6. For Nationens Skyld! 9⁄1.9.l4⁄3

7. Et Referat. 10/15.9.l4/3

8. Hvad er Nationalitet? 12⁄15.10.l4⁄3

9. Nationalstaternes Dannelse. 13/l.ll.l4/3

10. Nationalstaternes Dannelse. Tyskland lS/l.12.l4⁄3
ll. Nationalstaternes Dannelse. 16-l7⁄20.12.14⁄7

12. Nationalstaternes Dannelse. 19⁄1.2.15/3

13. Borgfred og Klassekamp. 21⁄l.3.15/2

13.2 antologi, s. 34

14. (+ Fr. Dalgaard): Tak. 8/7.8.15/4

15. Klara Zetkin. 9/21.8.15⁄1

16. I Fabrikens Helvede 14⁄30.lO.15/3

16.2 antologi, s. 30

17. Evropas Kvinder i Sorg. 17/18.l2.15⁄5

18. Hvor Sandheden korsfæstes. 19/29.l.16⁄3
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19.

20.

[21.]

22.

[23.]

24.

25.

26.

[27.]

28.

29.

30.

[31.]

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

34

Haase 23⁄l.4.16⁄2

Ferdinand Lassalle! l/l.5.16⁄2

Spartacus: Spartacus. 6⁄15.7.16⁄l

1. August i Tyskland. 8⁄12.8.16⁄2

Spartacus: Frihed -? 11⁄30.9.16⁄1

Afstemningen paa Kongressen. 15/25.11.16⁄2

Tysklands Socialdemokrati sprængt. Skal Kautsky og Bernstein

ekskluderes? l9⁄3.2.l7/3

Valget i Liebknechts Kreds. 23/3l.3.l7⁄2

Spartacus: Ned med Vaabnene! 23⁄3l.3.17/2

Friedrich Adler. 3⁄5.6.l7/1

Der lyves før Blodbadet. 8⁄18.8.17⁄l

En ny Sejr for Socialdemokratiet (E) 8⁄18.8.l7/2

Spartacus: Hvad er der sket paa den tyske Flaade? 12⁄20.10.l7⁄3

Spartacus: Samson. I Anledning af den 2. russiske Revolution

8. November 1917. 16/15.12.l7⁄l

For og imod Lenin. 18/19.l.18/l

'Den russiske Tragedie'? 20/16.2.18/l

Et Ord i egen Sag. 23⁄6.4.18⁄6

35.2 antologi, s. 41

[Udtalelse i anledning af navneskifte fra SUF til KUF] 7⁄ll.21/2

Socialdemokratisk Ungdomsforbunds Forlag

(+ H.P. Sørensen): Foredrags- og Diskussionsemner. Trykt som

Manuskript. 20 5. København 1916

Socialisten. Organ for de socialdemokratiske Diskussionsklub-

ber

For Nationens Skyld! 12⁄06.l4/89

38.2 Socialdemokratiet og internationalismen. Kilder til be-

lysning af det danske Socialdemokratis syn på det Slesvig-

ske spørgsmål. Ved Gerd Cillesen, København 1973 s. 22

38.3 antologi s. 27

Lidt politisk Kandestøberi. 2/08.l4⁄l7

Krigen og Socialismen. 8⁄02.15/121

40.2 antologi, s. 37

Diskussionsklub paa Frederiksberg. 8⁄02.15/128

Grundloven af 1915-? 12⁄06.15⁄187

Arbejderne i St. Petersborg og det nationale Forsvar. 6/12.15⁄94

Partidagene i Frankrig 8⁄02.16/121

Tvangsarbejdsloven i Tyskland. 7⁄Ol.l7⁄100



46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

d.

[55.]

[56.]

57.

58.

59.

60.

[61.]

[62.]

63.

64,

65.

66.

[67.]

[68.]

[69.]

[70.]

Strejkebevægelsen i Berlin. 11/05.17⁄l64

Fra den tyske Fagbevægelse. 2⁄08.l7/19

Under Stormen. 2⁄08.l7/29

Nyorienteringen i Tyskland. 3⁄09.17⁄36

Partidagen i Würzburg. 5⁄11.17⁄65

Skyldig eller ikke skyldig? 10/04.18⁄155

Fascisme og Bolschewisme. 12⁄12.22⁄285

52.2 antologi, S. 191

Om Demokrati og Diktatur. 2⁄02.23/46

Orientspørgsmaalet og Sovjetimperialismen [1-2] 4⁄04.23⁄97 +

5⁄05.23⁄124

Klassekampen. Udgivet af Socialistisk Arbejderparti

anonym: Arbejdets internationale Festdag. 1⁄l.5.18⁄l

anonym: Forrædere. l/l.5.18/2

Paa Hundredaarsdagen. Marxismen i Hovedtræk [1-21. 2⁄8.5.18/3

+ 3⁄15.5.18⁄3

57.2 antologi, s. 48

Rødt eller hvidt? Til Danmarks socialdemokratiske Ungdom.

4⁄24.5.18⁄l

58.2 antologi, s. 56

Marxisme og Revisionisme [l-2]. 4/24.5.l8⁄3 + 5/3l.5.18⁄3

59.2 antologi, s. 61

Et Par Bemærkninger til Ungdomsforbundets Ledelse. 6⁄7.6.18⁄3

En Kvinde: Mere Brød og Smør. 8⁄14.6.18/3

anonym: Den russiske Revolution. Socialpatrioternes Holdning

til Sejr og Nederlag. 10⁄5.7.18/l

Kontrarevolutionær Alliance. 12⁄19.7.18⁄l

Den stridende Internationale. Til Forsvar og Angreb [1-51.

l3⁄26.7.l8⁄2 + l4/2.8.l8⁄2 + 15⁄9.8.18⁄3 + 16/16.8.18⁄3 +

l7⁄23.8.18⁄2

[Anmeldelse af Edv. Bull: Socialisme og Syndikalisme]

l3⁄26.7.18⁄3

Spartakus: Du hellige Revolution! Velsignet din Styrke.

15⁄9.8.18⁄l

66.2 Revolution, s. 9

66.3 antologi, s. 84

anonym: Attentatet paa Lenin. 19⁄6.9.18⁄l

anonym: Ententens Voldspolitik afsløret. 20/13.9.18⁄2

anonym: Vort Blad. 1.10.18/2

anonym: Arbejdsløshed. Mangelen paa Arbejdskraft. 3.10.18/1
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[71,1

[72.]

[73.]

[74.]

75.

[76.]

77.

[78.]

[79.]

80.

81.

82.

[83.]

84.

85.

[86.]

[87.]

88.

[89.]

[90.]

91.

36

anonym: Bolschewikregeringen stærkere end nogensinde. 4.10.18/1

anonym: Over Verden gaar ... 6.10.18/1

anonym: Stat og Revolution. 7.10.18/3

73.2 antologi, s. 68

Proletar: Fred. 8.10.18/1

anonym: skandaløse Retsforhold. 9.10.18/1

anonym: Kommer Freden? lO.10.l8/l

anonym: Grundloven og Frihedskæmperne. 12.10.18⁄1

71

anonym: Den prøjsiske Jernhæl og Demokratiet i Danmark.

13.10.18⁄l

anonym: Parlamentarismens Gennembrud. 14.10.18⁄l

77.2 antologi, s.

anonym: Bolschevismen smitter. 16.10.l8⁄1

80.2 Revolution, s. 13

80.3 antologi, 87

anonym: Hørups Blad som Afløbsrende. 23.10.18/1

16

S.

81.2 Revolution, 5.

81.3 antologi, s. 90

anonym: Indenrigsminister Ove Rode og Sadelmager Thøgersen.

24.10.18/1

82.2 Revolution,

82.3 antologi, s. 93

anonym: Bolschewisme og Syndikalisme. 26.10.18/1

s. 19

anonym: Bolschewikrædsel i Folketinget. Dr. Birck mod "Klas-

sekamPEn". 28.10.18/1

84.2 Revolution, s. 23

84.3 antologi, s. 97

anonym: Ulvene hyle. 29.10.18/1

85.2 Revolution, s. 25

85.3 Carl Heinrich Petersen: Danske Revolutionære, s. 288

85.4 antologi, s. 100

anonym: Revolution. 31.10.18/3

anonym: Danske Arbejdere, se Løgnen i Ansigtet. 1.11.18/1

anonym: Proletariatets Skæbnetime. 2.11.18/1

88.2 Revolution, s. 28

88.3 Carl Heinrich Petersen: Danske Revolutionære, s. 291

103

anonym: Erobringen af den politiske Magt. 4.11.18/3

88.4 antologi, s.

anonym: Kapitalisterne og Kommunismen. 5.11.18/1

anonym: En Mindedag. Proletarrevolutionen fejrer Fødselsdag.

Hilsen fra danske Arbejdere. 7.11.18/1



92.

93.

94.

f 95.]

[ 96.]

I 97.]

[ 98.]

[ 99.]

[100.]

[101.]

[102.]

[103.]

[104.]

[105.]

[106.]

[107.]

[108.]

[109.]

[110.]

[111.]

[112.]

[113.]

[114.]

[115.]

116.

[117.]

[118.]

[119.]

[120.]

[121.]

[122.]

,m,rrrrr_________________________________________1

91.2 Revolution, s. 32

91.3 antologi, s. 107

anonym: Svar paa Tiltale. 9.11.18/1

anonym: Revolution i Danmark. lO.ll.18/l

93.2 Revolution, s. 36

93.3 Carl Heinrich Petersen. Danske Revolutionære, s. 295

93.4 antologi, s. 110

Justitsministeriet og Klassekampen. 10.11.18/1

anonym: Situationen. Demagogen Borgbjerg bedrager den danske

Arbejder. Danske Arbejdere befrier deres Talsmænd. 13.11.18/1

anonym: Hvor ligger ansvaret? Socialdemokratiet øver Bøddel-

tjeneste for Kapitalistsamfundet. lS.ll.18/l

anonym: Moderne Slaveri. l7.ll.18⁄l

Idiotisme og Skamløshed. 18.ll.lB/.

Pjaltethed og Feighed. 19.11.18⁄l

Frihed for Loke saavel som for Thor.

anonym: Vi anklager! 22.11.18/2

xx. Bolschevisme i Sankt Johannes Kirken og i Frelsens Hær.

24.6.19/2

50 Aar [om Martin Andersen Nexøl. 26.6.19/2

Aktionen for de arresterede Kammerater. 29.6.19/2

Tysklands uafhængige socialister for Proletariatets Dik-

tatur og for Revolutionen. 30.6.19/2

xx: Et glædeligt Tegn. 2.7.19/2

En Kannibalhistorie. 3.7.19/2

Kannibalhistorien gentages. 4.7.19/2

xx: Ferie, Fritid og Frihed. 5.7.19/2

xx: To interessante Dokumenter. Norske paa Knæ for Hindenburg.

6.7.19/2

xx: Retten til Dovenskab. 8.7.19/2

xx: Plantageejeren fra Bangkok og hans Slaver. 10.7.19/2

"Soc.-Dem." atter stemplet som Forræderorgan. l2.7.19⁄2

Skal Alliancen brydes? 15.7.19⁄2

En ny udvisning. 16.7.19/2

[Udtalelser om Georg Brandes i anledning af et interview med

denne i Klassekampenl. 17.7.19/1

anonym:

anonym:

anonym: 21.11.18/2

xx:

XX:

xx:

xx:

xx

xx:

XX:

XX:

xx: Strejke- og Mønstringsdagen den 21. Juli. 17.7.19⁄2

xx: Raadssystemet anerkendes af Fagoppositionen. 18.7.19/2

xx: Løgnepressen afslører sig selv. 19.7.19⁄2

xx: England 1 Strejkens Tegn. 20.7.19/2

xx: Dagen 1 Dag. 21.7.19/2

xx: Gaarsdagens store Betydning. 22.7.19/2
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[123.]

[124.]

[125.]

[126.]

[127.]

[128.]

[129.]

[130.]
i [131.]

[132.]

[133.]

[134.]

[135.]

[136.]

[137.]

[138.]

[139.]

[140.]

[141.]

[142.]

[143.]

[144.]

[145.]

[146.]

[147.]

[148.]

[149.]

[150.]

[151.]

152.

e.
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xx: Om at ødelægge Kapitalismen. 23.7.19/2
"

xx: Skatterne. 24.7.19/2

xx: Hvad betyder Ophævelsen af Merindkomstskatten. 25.7.19/2
xx: Vi flaas af Skatternes skarpe Klo. 26.-.19/2
xx: Spejderne. 27.7.19/2
xx: De Allierede og Blokaden mod Rusland. 29.7.19/2
xx: Militarismen skal bibeholdes. 30.7.19/2

xx: Aabner Danmark Handelsforbindelsen med Rusland. 31.7.19/2
xx: Aandsarbejdernes Proletariat. l.8.19⁄2

xx: Tilbage. Tilbage. 2.8.19/2

xx: Skal vi tvinges til Skattenægtelse. 3.8.19/2
xx: Ungarn. 5.8.19/2

xx: Hvor Morderne udklækkes. 6.8.19/2
xx: "Socialisten". 7.8.19/2

xx: Ryg mod Ryg. 8.8.19/2

anonym: En Varetægtsskandale. 42 Fanger foran Hungerdøden.

9.8.19/2

xx: Estland fordømmer de danske Hvidgardister. 10.8.19⁄2

xx: Spartacus: Tovi Axelrod. Hvor Noske-Standretterne dømmer.

11.8.19/2

Et uheldigt Præcedens. 12.8.19/2

xx: Hr. Westenholz som Skarpretter. Hvem er Morder? 13.8.19/2

anonym: De tyske Uafhængiges Politik under Krigen. 14.8.19⁄2

Spartacus: Den kommunale Strejke i Frederikshavn. En interes-

sant Redegørelse. 15.8.19/1

xx: Hvad de hjemvendte Danske mener om Sovjet-Rusland.

15.8.19⁄2

xx: Det tyske Socialdemokratis Fredsbestræbelser.

l7.8.19⁄2

anonym: En Appel til de revolutionære Arbejdere. 22.8.19/2

XX:

16.8.19/2

xx: Medicinmanden.

xx: "Klassekampen" gaar ind. Op til Klassekamp! 24.8.19/2

1/12.9.19⁄l

anonym: Hemmeligt Diplomati. 2/19.9.19/1

Antiparlamentariker: Til Urafstemningen i Socialistisk Arbej-

derparti. 2/19.9.19⁄2

152.2 Marie Nielsen: Urafstemningen i Soc.Arbejderparti. Ar-

bejdet 4/20.12.19/7

xx: Klar til Kamp!

Protokoll fört vid de revolutionära arbetarorganisationernas
första kongress i Stockholm den 8.-10. december 1919. Stock-

holm 1920.



153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

Telegram til kongressen, s.“80

Solidaritet. Organ for den syndikalistiske Arbejderbevægelse

i Danmark.

Zimmerwald og Socialistisk Arbejderparti. 20.4.18

154.2 antologi, s. 44

Sandheden i den "store" Pasaffære. 18.11.19⁄l

155.2 De revolutionære Flygtninge. Klassekampen ll/21.ll.19⁄1

De politiske Flygtninge i danske Fængsler - Den "store" Pas-

affære. 24.11.19/3

Retfærdighed og Politik. 19.12.19/3

157.2 antologi, s. 114

Den interskandinaviske Arbejderkongres og tredje Internatio-

nale. 1.1.20/2

Forholdene i Sovjet-Rusland. Rejsebrev [1-41. 8.8.20/3 +

9.8.20/3 + 10.8.20/3 + 11.8.20/3

Sundhedsvæsen i Rusland [1-21. 22.8.20/3 + 24.8.20/3

3. Internationales 2. Kongres [l-2]. 21.9.20/3 + 22.9.20/3

3. Internationales 2. Kongres. Nødvendigheden af et revolu-

tionært Parti. 23.9.20/3

3. Internationales 2. Kongres. Det kommunistiske Partis Op-

gaver. Teser vedtaget på Kongressen i Moskva. [Oversættelse

1-31. 24.9.20/3 + 25.9.20/3 + 26.9.20/3

3. Internationales 2. Kongres. Fagbevægelsen og Bedriftsraa-

dene. Teser vedtaget på Kongressen i Moskva. [Oversættelse

1-4]. 28.9.20/3 + 29.9.20/3 + 30.9.20/3 + 1.10.20/3

3. Internationales 2. Kongres. Dens Stilling til Dannelsen

af Arbejderraad. [Oversættelse 1-31. 2.10.20/3 + 3.10.20/3 +

5.10.20/3

3. Internationales 2. Kongres. Det kommunistiske Parti og

Parlamentarismen. Teser vedtaget paa Moskvakongressen. [O-

versættelsel. 6.10.20/3

3. Internationales 2. Kongres. Den nye Epoke og den nye Par-

[1-31. 7.10.20/3 + 8.10.20/3 + 9.10.20/3

3. Internationales 2. Kongres. Teser i Agrarspørgsmålet. [0-

versættelse l-4]. lO.lO.20/3 + 12.10.20/3 + 13.10.20⁄3 +

l4.lO.20/3

Et Svar til Freilif Olsen. 15.10.20/2

3. Internationales 2. Kongres. Teser i National- og Kolonial-

spørgsmaalet. [Oversættelse 1-41. 15.10.20⁄3 + 16.10.20⁄3 +

17.10.20/3 + 19.10.20/3

lamentarisme.
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172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.
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3. Internationales 2. Kongres. Retningslinjer for den Kommu-

nistiske Internationales Grundopgaver. [Oversættelse 1-81.

20.10.20/3 + 21.10.20/3 + 23.10.20/3 + 24.10.20/3 + 26.10.20/3

+ 27.10.20/3 + 28.10.20/3 + 29.10.20/3

Russeren Sinowjew i Halle. 22.10.20/3

Ifølge Paragraf 100. 3.11.20/3 + 4.11.20/3 + 5.11.20/3

Bolschevisme og Syndikalisme.Et Svar til Jens Storgaard [1-21.

5.11.20/2 + 6.11.20/3

174.2 antologi, s. 152

Indtryk fra et Fængsel [l-6]. ll.l.21⁄4 + lZ.l.21/4 + 13.1.

21⁄4 + l4.l.21⁄4 + 15.1.21/4 + 18.1.21/4

160

Foraarsoffensiven mod Sovjet-Rusland. 8.3.21/1

Tysklands førende kommunistiske Parti. lO.3.21/2

En Kvindes Betragtninger over Storstrejkesituationen. 12.3.

21⁄3

Reaktionen i Tyskland forbereder et nyt Kup. 26.3.21/2

Pas Paa! Arbejderklassens Forrædere og Provokatører er ude!

3.4.21/2

180.2 antologi, s. 178

Lenins Tale ved den 10. russiske kommunistiske Partikongres.

[Oversættelse 1-31. 5.4.21/2 + 6.4.21/2 + 7.4.21/2

Betragtninger over Strejkesituationen. 12.4.21/2

175.2 antologi, 3.

Hvad vil røde Fagforeningsinternationale. 3.5.21/3

Kampen om de tyske Fagforeninger. 7.5.21/2

Karl Radek: Revolutionering eller Ødelæggelse af Fagorganisa-

tionerne. [Oversættelse l-2]. l7.5.2l⁄3 + 18.5.21⁄2

Solidaritets Julenummer 1920

Børneforsorgen i Sovjet-Rusland, s. 2

Dansk kommunistisk Lærerklubs Forlag

anonym: Er Danmark modent for Socialisering? Arbejdernes Op-

gaver under Opløsningsprocessen, 1920, 32 s.

187.2 antologi, s. 119

Die kommunistische Internationale. Udgivet af EKKI

Maria Nielsen: Die Lage in Dänemark. 12⁄1920⁄218.

28.5.20].

[skrevet



193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

Socialdemokraten. Udgivet af det norske Arbeiderparti, Kris-

tiania

Den danske privatkapitalismes økonomiske sammenbrud. 27.9.20

Det danske parlaments sammentræden til ordinær samling. 4.10.20

Det röda Ryssland 1917-20. Fram Förlag

Rysslands kommunistiske Parti, 1920/21

Arbejderbladet. Udgivet af Danmarks kommunistiske Føderation

Tjekkoslovakiets kommunistiske Parti.

30.5.21/3

Den russiske Revolution og Religionen. l2.7.21⁄4

[1-21. 29.5.21/5 +

I egen Sag. Danmarks Lærerforening og politiske Afskedigelser.

10.0.21⁄6

Socialdemokratiet og Bolschevismen I-II. 5.11.21/4 + 6.11.21/2

Kvinder i vor Bevægelse! Til Hjælp for Rusland. [Opråb fra

Komiteen til Hjælp for Ruslandl. 6.12.21/2

Frels Ruslands Børn. [Opråb fra Kvindekomiteen]. 10.12.21⁄2

Rosa Luxemburg og Bolschevismen. [l-2]. 28.12.21/3 + 29.12.21/3

Kommunistisk Internationales nye Politik. 21.1.22/3

Situationen. Flyveblad udgivet af Danmarks kommunistiske Parti

februar 1922

Beretning over Arbejdet i Enhedsudvalget, s. 1

Klassekampen. Udgivet af Danmarks kommunistiske Parti [Mønt-

gadepartietl.

Lockouten set i international Belysning. 1/24.2.22/2
Chr. Christensens Farvel. 1/24.2.22⁄2

Den aandelige Jordbund for Kupmændenes Voldstaktik. 2⁄3.3.22⁄l

Proletarisk Enhedsfront. 2⁄3.3.22⁄2

Kommunistisk Fagpolitik. 2⁄3.3.22⁄3

3/10.3.22⁄4

Kommunistisk Parti eller socialdemokratisk Opposition? 7⁄7.4.

22⁄3

Et gement Angreb i Soc.-Dem. paa Sovjets Børnehjem. 10⁄5.5.22⁄3

Krisen i vort Parti.

(+ Johs. Erwig, Johs. Nielsen, Harry Petersen, N.C. Nielsen,

Niels Madsen, Johs. Honorë og Alb. Sterregaard): Stem nej til

14.6.22/3

Lille Rejsebrev fra Estland.

Forliget.

21⁄21.7.22/4
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211.

212.

213.

214.

216.

217.

218.

219.

220.

221.

D22.1

223.]

224.]

925.]

pzs.)

D27.]

228.

929.]
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Der er Fred i Rusland. 23⁄4.8.22⁄l

Bønderne og Sovjet. Indtryk fra en russisk Bondelandsby og om

Sovjet-Regeringens Skattepolitik. 25⁄18.8.22/3

212.2 antologi, s. 185

Tyskland foran nye store sociale Kampe. 28⁄8.9.22⁄2

Danmarks kommunistiske Parti, Forretningsudvalget [Møntergade-

partietl.

(+ Johs. Erwig og Sigvald Hellberg): Kommunister kontra Syn-

dikalister. Henvendelse fra Danmarks Kommunistiske Parti til

K.I.s Verdenskongres. 16 5., København 1922

214.2 Carl Heinrich Petersen: Danske revolutionære, s. 240

Der Kommunistische Gewerkschaftler

Die Aussperrung in Dänemark. 12/1922/114

Kommunistisk Internationale. Tidsskrift for International fag-

lig og politisk Arbejderbevægelse.

red.: Mod Strømmen. 1⁄1923⁄l

216.2 antologi, 5.196.

Den skærpede økonomiske Krise og Mangelen af en fast Arbejder-

politik. 1/1923/14

217.2 antologi, s. 199

Valgene 1924 og Socialdemokratiet som Regeringsparti. 2⁄1923⁄21

Sowjet-Stjærne og Hagekors. En Replik til "Social-Demokraten".

2⁄1923/32

Sovjet-Rusland. Forbundsstaten af socialistiske Sovjetrepubli-

ker. 3⁄1923⁄37

Socialdemokratisk Politik 1 sidste Rigsdagsperiode - Valgene

1924 - Arbejder- og Husmandsregering. 3⁄1923⁄39

anonym: 15%. 3⁄1923⁄45

anonym: Bønder og Landarbejdere under Krisen. 3⁄l923/46

Overenskomsten i Friederichshafen. 3⁄1923/47

Københavns Metalarbejderforbund. 3⁄1923⁄51

"Stinnes" 3⁄1923/52

anonym: Den danske Fagbevægelse 1922-23. 3⁄1923⁄53

Socialdemokratiets Kongres og fremtidige Arbejdsprogram samt

et Svar til K.K. Steincke. 4/1923/65

Anonym: Er Stats- og Kommunalarbejderne Skyld i Statens og

Kommunernes finansielle Nød? 4⁄1923/70

anonym:

anonym:

anonym: i Skandinavien.



230.

[231.]

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

[240.]

241.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

Demokrati og Diktatur. En artikel, som ikke blev optaget i

"Socialisten". 4⁄1923⁄73

Spartakus: Dommen. 4⁄1923⁄81

En Replik til Johs. Erwig. 5/1923/89

Svar til en Socialdemokrat. 5⁄1923/92

Det norske Arbejderparti og Kommunistisk Internationale.

5⁄1923⁄94

Stats- og Kommunearbejderne i Kamp for Eksistensen. 5⁄1923/100

John Reed: 10 Dage, der bragte Verden til at skælve [Oversæt-

telse 1-5]. 1 + 2 + 3 + 5 + 6/1924

Lenin - Verdensproletariatets Fører. 2/1924/27

Valget den 11. April og den første socialdemokratiske Rege-

ring. 4⁄1924/74

Svar til Dr. Arne Hjort. 4⁄24/74

anonym: Betaler Husmandsbrug sig. 5⁄1924⁄88
'

Kommunistisk Disciplin. Sprængningen af Sveriges kommunistis-

ke Parti. 6/1924/118

Stormklokken. Udgivet af Kommunistisk Ungdomsforbund

Karl og Rosa! Jert Minde vil aldrig dø! l/1924⁄2

Arbejderbladet. Udgivet af Danmarks Kommunistiske Parti

7.11.24/6

Hvorfor jeg siger: Nej Tak! Den danske Rigsdag kontra Grund-

loven. 7.5.26/6

[Brev til Undervisningsministeriet 12.5.26] 1: Marie Niel-

sens Sag 28.5.26/3

[Brev til Frederiksberg Skolevæsen] i: Marie Nielsen søger

Plads ved Skolevæsnet. 3.9.26/1

[Udtalelse] i: 1906-1926. Rød Ungdom gennem 20 Aar. 17.9.26/2

14.10.32⁄3

"Kommunistisk Internationale".

En Provokation - en Advarsel.

Det politiske Drab. ll.ll.32/5

Socialisme og Seksulalovgivning. 26.6.26.

250.2 antologi, s. 245

Kommunisternes kommunale Valgavis for Frederiksberg 10.3.25.

Skal Frederiksberg Kommunalbestyrelse være uden Arbejderop-

position, s. 1

Kvindernes Oplysningsblad/Arbejderkvindernes Oplysningsblad/
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[255.]

[256.]

[257.]

[258.]

[259.]

[260.]

[261.]

[262.]

[263.]

[264.]

[265.]

266.

[267.]

268.

[269.]

[270.]

[271.]

[272.]

[273.]

[274.]

[275.]

276.
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Arbejderkvinden. Udgivet af Arbejderkvinders Oplysningsfor-

ening/Oplysningsforbund

anonym: Vort Blad. 1/08.25⁄2

x: Ligeløn. 2/1925/1

253.2 antologi, s. 206

anonym: 1926. 1/01.26/1

anonym: Loven tillader de Fattige at bo i sundhedsfarlige
Huler. 2/03.26/4

anonym 1. Maj. 3/05.26/l

anonym: Grundloven. 4/06.26/1

anonym: Kamp og Solidaritet. 6⁄09.10.26⁄1

Slaa dig fri! l/Ol.27⁄1

Skær ned! 2/03.27/1

4 procent. 3⁄04.27⁄1

anonym: Fagforenings-Korruption. skandaløse Forhold i Afd.

7 under Kv.Arbejderforbund. 4⁄06.27⁄l

20.000 Arbejdsløse uden Understøttelse. 5/09.27⁄1

600 Kr. af en fattig Arbejderskes Løn tilbageholdt

af Formanden, Johannes Jensen, og Kassereren Fru Johansen

(Afd. 7 Kv.Arbejderforbund). 5/09.27/2

anonym: Tiaarsdagen for Arbejderrevolutionen i Rusland. 6/11.

27⁄1

Det sexuelle Spørgsmaal.

256.2 antologi, s. 209

anonym: Alvilda Andersen har endnu ikke anlagt Sag mod vort

anonym:

anonym:

anonym:

anonym:

anonym:

l/Ol.28⁄l

Blad og Johanne Jensen har begyndt at øve "Retfærdighed".

l⁄01.28⁄4

En Tak fra Marie Nielsen. 1⁄Ol.28⁄7

anonym: Arbejderklassen og det sexuelle Spørgsmaal. 2⁄02.28⁄4

anonym: Kommunepolitik. Hvem skal have Millionerne? 7⁄ll.28⁄1

(+ Arbejderkvinders Oplysningsforening, Fagforeningen for

kvindelige Arbejdere i Jern- og Metalindustrien, Afd. 8 un-

der kv. Arbejderforbund og Verdensligaen for Sexualreform):

Arbejderkvinder rejser Krav om Sexualreformer. 2⁄03.29⁄l

anonym: Hovedrengøring. 4/06.29⁄2

272.2 antologi, s. 221

anonym: Sexuelle Reformkrav. 5⁄08.09.29/5

x: Ti Dage, der rystede Verden. 7⁄ll.29/1

anonym: Det sexuelle spørgsmaal. 1/02.30/6

275.2 antologi, s. 225

Kvindedelegationen: Sovjet i Femårsplanens Tegn. 6⁄09.30/1
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[281.]

[282.]

[283.]

[284.]

[285.]
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[287.]

[288.]

289.

290.

[291.]

292.

[293.]

[294.]

[295.]

[296.]

297.

298.

299.

300.

301.

x: Fosterfordrivelse og Nævningekendelser. 8⁄11.30/1

277.2 antologi, 2. 227

x: Hvad vi kan lære af Metalarbejdernes Strejke i Berlin.

2/02.31/3

x: Strejflys over den "røde" Kommune. 3/03.3l⁄3

anonym: Arbejderkvinder demonstrerer mod Fosterfordrivelses-

paragraffen. 3/03.31/4

x: Lockout - Forræderi. 4/04.31/l

x: I Kamp og i Fængsel. 7⁄09.31⁄l

x: Afskedigelse hos "Lykkeberg". Johanne Jensen som Fagfore-

ningsformand. ekstranr.⁄ll.31⁄2

anonym: Mødrehygiejnekontor i Skien. Interview med Dr. Hoel.

8⁄10.3l/3

x: Hovedstadspressens Aktieselskab Bladkompagniet. 8⁄10.3l/l

x: Poliklinik for Sexualraadgivning. Nu kommer den. 9/11.31/3

Standsning af Krisehjælpen. 2⁄02.32⁄3

anonym: Bort med Straffen for Fosterfordrivelse. 5⁄05.32/1

288.2 antologi, s. 234

MN: En Kammerats Død. 1⁄01.33⁄2

Afdeling S's Fane og de Arbejdsløse. 3/03.33

anonym: Fascismen er Arbejderklassens dødeligste Fjende.

4/04.33⁄1

291.2 antologi, s. 237

Tilfældet Elna Syversen. 4/04.33/2

anonym: Trods alt en proletarisk 1. Maj. 5⁄05.33/1

anonym: Antifascistisk Kongres i-København. 5⁄05.33/2

Den "røde" Kommune og vore Gamle. l/Ol.34/l

Arbejderkvindernes internationale Kampdag. 2/03.34⁄1

296.2 antologi, s. 241

En fhv. Lærerinde: Et Par Ord til en Lærer. 7⁄09.34⁄2

Foran Landsmødet. 7/09.34/4

anonym:

X:

X:

Ny Tids Forlag

Revolution. Artikler skrevet under Arbejderrevolutionerne

1917-18 og udgivet til den russiske Revolutions 10 Aars Dag.

48 5., København 1927. [Pjecen indeholder artikler der i bib-

liografien er opført under numrene 66, 80, 81, 82, 84, 85,

88, 91, 93. Derudover indeholder den:]

Forord, s. 3 og

300.2 antologi, s. 77

[Tale ved Lenins Død] , s. 41.Lenin.
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302.

y.

303.

2.

Arbejderkvinders Oplysningsforbund

(Kvindedelegationen): Hvad danske Arbejderkvinder saa og op-

levede i Sovjet-Unionen. Beretning, fortalt af den delegati-

on af danske Arbejderkvinder, der i 1930 besøgte Sovjet-Unio-

nen. 39 5. København 1931

Frem Forlag

Kampen om Trotzki. 32 5., København 1937.

303.2 Indledningen er genoptrykt hos Carl Heinrich Petersen:

Danske revolutionære. s. 280.

303.3 Kampen om Trotskij, Revolutionære Socialisters Forbund,

København 1972.

4. Internationale. Udgivet af Leninistisk Arbejdsgruppe

[304.] Almisser og rettigheder ... Åbent brev til Steincke af for-

æ.

305.

9).

306.

henværende gammel partifælleg 1⁄01.39⁄2

Frit Danmark

Radioen og Frihedskæmperne. 11.1.46

305.2 antologi, s. 258

Det ny arbejderblad. Udgivet af Revolutionære Kommunister

Kampen mod nazismen. 28.8.47

306.2 antologi, s. 262

II. Posthume udgivelserl der ikke er optaget under I

309.

46

Nu eller aldrig. Et manuskript og nogle breve, der belyser

Martin Andersen Nexøs revolutionære virke i 1919. Udg. af

Børge Houmann, Århus 1969.

Brev til Nexø 30.4.19

Martin Andersen Nexø: Breve I-III. Udg. Børge Houmann. Kø-

benhavn 1969-72

Brev til Nexø 15.6.20, bd. II, 5. 20.

Marie Nielsen: Revolution. Udg. af Morten Thing. København

1975. [Udover de foran angivne artikler er optryktzl

Smaatræk af en Tjenestepiges Liv, s. 20



'

W*__'_____'_1

310. Sovjet-Unionens Sexuallov af 1936 i kommunistisk Belysning,

s. 250

III. Interviews og referater

Kun de vigtigste er medtaget.

311. Agitationen i Køgekredsen. Interview. østsjællands Social-

Demokrat 11.2.16

312. En interessant Dag 1 Højesteret. Referat af Marie Nielsens

Tale . Solidaritet 13.12.19⁄2

313. Marie Nielsen hjemkommen fra Rusland. Interview. Solidaritet

7.9.20/1

314. En dansk Kommunists Indtryk af Rusland. Interview med Marie

Nielsen. Politiken 12.9.20⁄5

315. Københavnske Arbejdere protesterer mod Bøddelregimentet i

Estland. [Referat af Marie Nielsens talel. Arbejderbladet

12.12.24/2

316. Marie Nielsen vil ikke have Pension, men Arbejde! Hvad Nina

Bang skriver. Interview med Marie Nielsen. Arbejderbladet

2.6.26/1

317. Ny "Kommuniststrid" i “Socialdemokraten"s Spalter. Nogle Be-

mærkninger om Marie Nielsens Indlæg paa Aktivmødet. Arbej-

derbladet 30.8.36

318. Lenin kendte jeg ..; Interview. Social-Demokraten 17.12.50

IV: Marie Nielsen som redaktør

l. Klassekampen. MN redaktør fra 1.10.18 til 22.11.18

2. Kommunistisk Internationale. MN redaktør og udgiver hele pe-

rioden fra nr. 1 1923 til nr. 6 1924

3. Kvindernes oplysningsblad. MN redaktør fra nr. 1, 1925 - nr.

8 1929, nr. 2, 1933 - nr. 2 1934 og nr. 7, 1934 (sidste nr.)

4. Faglig Kamp. MN redaktør for nr. 1 og 2 1928.

Derudover er hun fast medarbejder på Fremad 1915 og på Arbejderbla-

det 1921. Se endvidere under afsnittet V Bemærkninger,
afd. u.

V. Bemærkninger: Socialdemokraten er undersøgt fra 1916-18, hvor

Marie Nielsen sad i Hovedbestyrelsen. Provinsbladene er ikke

undersøgt.

d. Klassekampen.

Sandsynligvis har Marie Nielsen skrevet flere artikler end de op-

førte, især efter 1.10.18, hvor hun var fast ansat som redaktør af

bladet.
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Artiklerne mærket "xx" er tillagt hende af flere grunde, som ikke

her skal udredes. Men at hun bruger pseudonyn hænger sammen med,

at hun fra løsladelsen i foråret 1919 indtil højesteretsdommen faldt

i december var afskåret fra at ytre sig offentligt ifølge løsladel-

sesbetingelserne.

j. Socialdemokraten, Kristiania.

k. Det röda Ryssland.

Formodentlig har Marie Nielsen skrevet en hel del artikler til nor-

ske og svenske blade. Udover den norske Socialdemokrat drejer det

sig sikkert om det svenske Folkets Dagblad - Politiken og kvinde-

bladet Röda Röster. Dem har jeg ikke undersøgt.

1. Arebjderbladet 1921-22.

I denne periode var Marie Nielsen ansat på Arbejderbladet,og man

må nok regne med adskillige anonyme uidentificerbare artikler og

oversættelser.

u. Kvindernes Oplysningsblad.

Langt flere end de opførte kunne tillægges Marie Nielsen og valget
er ofte svært. Der er altså tale om et skønsmæssigt udvalg.
I bibliografien er bladet "Kvindernes Kamp" ikke opført. Bladet var

organ for den revolutionære fagopposition (RFO) i Kvindeligt Arbej-
derforbund. Det udkom med nr. 1 i juli 1934. Ansvarshavende opgives

som M. Nielsen til og med nr. 10, juni 1935. Nr. 11 har Magda Niel-

sen som ansvarshavende, og nr. 12. Rigmor Hansen. Marie Nielsen var

næppe medlem af Kvindeligt Arbejderforbund, men derimod af HK. Der-

for kan hun selvfølgelig godt have været redaktør af "Kvindernes

Kamp". I flere henseender betegner det en fortsættelse af "Arbej-

derkvinden", bl.a. derved, at det er Kv.Arbejderforbunds afd. 5, der

danner kernen begge steder. Inger Gamburg, formand for afd. 5, var

en tid lang formand for Arbejderkvinders Oplysningsforbund og for-

modentlig osse for Kvindernes RFO. Men på grund af usikkerheden har

jeg ikke medtaget "Kvindernes Kamp".
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”Socialisten“
Historiske artikler fra "Socialisten" 1919-1946.

Socialisten blev fra 1.-16. årg. 1903/04 - 1918/19 udgivet af De

socialdemokratiske Diskussionsklubber; i et forsøg på at udvide

bladet, at lade det få en bredere basis fik fra 16. årg. de stor-

københavnske parti- og ungdomsforeninger adgang til at tegne ande-

le i bladet. Fra marts 1919 ejedes bladet af et andelsselskab be-

stående af klubberne, storkøbenhavnske parti- og ungdomsforeninger

samt Socialdemokratisk forbund. Dermed var det første skridt taget

til at dette "Tidsskrift for teori og kritik", som undertitlen lød

fra 12. årg. 1914-15, blev Socialdemokratiets teoretiske tids-

skrift. På andelsselskabets generalforsamling i 1922 blev denne

tendens forstærket, idet det besluttedes, at ungdomsforeningerne,

som var blevet kommunistiske, ikke mere kunne være andelshavere og

deres andele udbetales derefter. Herefter udgaves bladet af diskus-

sionsklubberne og partiforeningerne, hvortil det i 1924 oprettede

AOF, der allerede fra 1926 havde haft en fast rubrik i bladet, kom

fra 1929 (26. årg.). Bladet var mere og mere blevet et brugbart in-

strument for de socialdemokratiske tillidsmand bl.a. ved oprettel-

sen af faste rubrikker for arbejdereplysning og kommunalpolitisk

stof (Kommunaltidende fra 1926). Det gav sig udtryk i at undertit-

len fra 1924 ændredes til "Socialdemokratisk tidsskrift", men især

i at oplaget mangedobledes. Mens bladet indtil 1919 hovedsagelig

havde været et organ for meningsudvekslinger mellem de teoretisk

mest interesserede partifæller
-

og oplaget derfor havde været un-

der 1000 eks.
- blev det nu en integreret del af den socialdemokra-

tiske bevægelse og oplaget voksede fra ca. 630 til ca. 3700 eks.

Oplaget udviklede sig også senere hen i positiv retning, men faldt

igen under 2. verdenskrig og i 1946 standsede så tidsskriftet i

den daværende form. Fra 1947 videreførtes det i "Verdens Gang",

som fra 1970 udkommer i en ændret form under navnet "Ny Politik".

Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv har ladet udarbejde en al-

fabetisk og systematisk indholdsfortegnelse til de første 16 år-

gange, så det er naturligt at lade denne oversigt begynde med 17.

årg. også fordi det først fra denne årg. udviklede sig til Social-

demokratiets tidsskrift.

I og for sig er alle bidrag i bladet nu historiske artikler idet

de på en eller anden måde har historisk relevans. Men her er kun

optaget et udvalg, nemlig Stort set følgende kategorier: 1) erin-

dringer. 2) dokumentationer f.eks. resolutioner og dertil hørende

artikler, 3) entydigt historiske artikler (dengang skrevne som så-

danne) f.eks. nekrologer, 4) stof om Internationale og 5) anmel-

49



delser. Artiklerne følger årgangsvis og indenfor årg. er de opstil-

let kronologisk. 18. årg. 1920-21 gik over 1% år og derefter svare-

de en årg. til månederne jan.-dec. Årgangene var gennempaginerede,

så der her kun angives sidetal.

17. årg. 1919-20

Hans Palbo: Klubben "Internationale". En dokumentation 36-38

Resolutioner fra de internationale arbejderkongresser 38-39, 48,

61-63

Til Socialdemokratiets medlemmer, opråb fra hovedbestyrelsen for

Socialdemokratisk forbund 46-48

Opråb fra Danmarks venstresocialistiske parti 87-88

Marius Kristensen: Den skandinaviske arbejderkongres.

Foredrag i "Karl-Marx-Klubben" 113-17

C.V. Bramsnæs: Arbejderkonferencen i Washington 152-56, 164-67,

188-90, fortsat i 18. årg.

18. årg. 1920-21

C.V. Bramsnæs: Arbejdskonferencen i Washington 7-8, 23-27

I.P. Nielsen: Socialistkongressen i Genf 33-34

Resolutioner fra den int. soc. kongres i Genf

juli 1920 282-83, 302-3, 326 + 1922 70-72, 95-96

H.P. Sørensen: Friedrich Engels i sin ungdom (anmeldelse

af Gustav Meyers biografi bd. 1) 44-45, 59-62

H.P. Sørensen: 3. Internationales kongres (Moskva-

betingelserne) 63-69

C.V. Bramsnæs: Englands arbejderbevægelse 51-53, 86-89, 98-102,

137-41

H.P. Sørensen: Internationale i 1920. En oversigt 117-20

Peder Nørgaard: Karl Liebknecht som menneske (anmeldelse

af K.L. Briefe 143-45

Peder Nørgaard: Jubilæumsâr eller ej? 161-63

Nina Bang: Om den økonomiske krise 169-74

Peder Hedebol: Konferencen i Genua 1920 221-25, 239-43

Peder Nørgaard: Louis Pio og postvæsenet 250-52

Ib Kolbjørn: Socialistiske partiers internationale arbejds-

fællesskab 260-65

Th. Stauning: Den socialdemokratiske partidag i Tyskland 285-89

Det tyske partiprogram 322-25

19. årg. 1922

Heinrich Cunow: Lassalle 0g Marx (anm. af Gustav Meyer:

Briefwechsel zwischen Lassalle und Marx) 104-107
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Peder Nørgaard: Arbejderbevægelsens arkiver 107-113

Nina Bang: Lassalles efterladte papirer (anm. af G. Meyer:

Ferdinand Lassalle Nachgelassene Briefe und Schriften;

H. Oncken: Lassalle; F. Mehring: Der Briefwechsel zwi-

schen Friedrich Engels und Karl Marx) 132-38

Karl Kautsky: En af den engelske socialismes patriarker

(Keir Hardie) 177-81, 203-08

Fred. Vedsø: "Karl Marx" klubben og partiet 258-60

20. årg. 1923

Peder Nørgaard: Arbejderkamrene i Østrig 16-19

Karl Kautsky: Marx og Lassalle (inkl. et brev fra Marx) 49-57,

80-85

Peder Nørgaard: Friedrich Engels og Danmark 118-124

H.P. Sørensen: Den int. soc. kongres i Hamborg 132-143

Fred Vedsø: Socialdemokratiet og jorden 184-88, 210-16, 241-47,

271-77, 301-5

Beslutninger på den int. soc. arbejderkongres i Hamborg

den 21.-25. maj 1923 (officiel dansk tekst) .217-20, 247-52,

284-88

Therese Schlesinger: Rosa Luxemburg breve (anm. af

R.L's Briefe aus dem Gefängnis) 252-55

21. årg. 1924

Paul Olberg: Lenin og hans tid 60-65

Karl Kautsky: En engelsk agitators erindringer (anm. af

Tom Mann's Memoirs) 87-94

Karl Kautksy: Lassalle og grevinde Hatzfeldt (anm. af

Lassalles Briefwechsel mit Gräfin Sophie v. Hatzfeldt)

164-71, 195-204

Karl Kautsky: Udviklingen i Internationale 207-17

Karl Kautsky: Johann Most (anm. R. Rocker: Johann Most)

273-80, 293-300

Paul Olberg: Ubekendte afhandlinger og breve fra Karl Marx og

Friedrich Engels (anm. af Archiv K. Marksa i F. Engels)

286-90

22. årg. 1925

Peder Nørgaard: En tysk doktorafhandling i 1874 om socialismen

i Danmark (R. Meyer: Der Socialismus in Dänemark) 135-39

Karl Kautsky: Friedrich Engels 151-55, 176-81

Vedtagelserne på den int. arbejdsorg. sidste konference 207-16
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Alsing Andersen: Internationale 219-24

23. årg. 1926

Hans Palbo: Diskussionsklubben "Karl Marx" 1886-1926 217-10

Resolutioner vedtagne af den int. soc. kongres i Marseille

1925 276-77, 344 + 1927 296-98

24. årg. 1927

C.L. Skjoldbo: Sociologen Fr. Müller-Lyer 11-16

Gilbert Slater: Indien og dets arbejderproblemer 67-74

Oluf Bertolt: Norsk genforening/Det norske enhedsprogram 74-76,

104-06

Oluf Bertolt: Robert Smillie, en engelsk arbejderfører 99-103

Julius Bomholt: Frederik Dreier 1827-1927 347-52 + 1928 14-16

25. årg. 1928

Th. Stauning: P. Knudsen. Et radioforedrag 34-39

Oscar Hedberg: Blodige forårsdage 58-60

Hans Palbo: "Socialisten" 1903-28 173-75

Th. Stauning: Socialdemokratiets liv og udvikling i et

kvart århundrede 178-93

Chr. Sørensen: Fagbevægelsen i de sidste 25 år 194-203

Fr. Dalgaard: 25 års kooperation 204-11

Albert Olsen: Den økonomiske udvikling i Danmark 1903-1928

212-30

Viggo Christensen: Kommunerne i 25 år 231-38

Harald Jensen: Arbejderoplysning i Danmark før og nu 239-50

Alsing Andersen: Internationale i Bryssel 251-57

Oscar Hedberg: Europas arbejderpresse. Apropos "Pressa"

i Köln 265-70

Boris Skomorowsky: Kampen om det frie ord. Den russiske

arbejderpresse under czarismen og bolschewismen 321-26

26. årg. 1929

Luise Kautsky: Rosa Luxemburgs minde 10-15

Oluf Bertolt: Martin Andersen Nexø 1869-1929 148-53

Boris Skomorowsky: HVOrledes bolschvismen opstod 220-21

Albert Olsen: Klassernes udvikling i samfundet 231-38, 265-71

Luise Kautsky: Hugo Haase. Til minde om lo-års dagen for

hans død 287-92

27. årg.1930
C.L. Skjoldbo: Kautsky og den materialistiske historieop-

fattelse (anm. af K.K.: Die materialistische Geschichts-

auffassung) 256-62, 285-91, 324-28
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28. årg. 1931

Karl Kautsky: Arven efter Karl Marx 141-44

Oluf Bertolt: Nye bidrag til arbejderklassens historie 160-64

Hans Palbo: Partikongressen 177-82

Ernst Christiansen: Marx og Engels som unge. Den historiske

Marx-Engels-forskning 188-94

H.P. Sørensen: Den internationale kongres i Wien 235-39

Karl Kautsky: Erfurter-programmet 266-71

Bjarne Braatoy: Kritikken af Socialistisk Arbejder Interna-

tionale 271-76, 300-307

Wien-Kongressens beslutninger 312-14, 346-48 + 1932 45-48, 102-3

Alsing Andersen: Internationale aktioner 342-45

29. årg. 1932

Hendrik de Man: Den nyopdagede Marx (anm. af Karl Marx: Philo-

sophisch-ökonomische Manuskripte) 219-25, 266-72, 291-96

30. årg. 1933

Karl Kautsky: Karl Marx til minde 81-84

Hans Palbo: Karl Marx og vor tid 85-88

Carl Thomsen: Karl Marx. Bidrag til en nordisk Marx-biografi

88-90

Hans Hansen: Internationale efter det tyske sammenbrud 297-305

31. årg. 1934

Angus Mac Innis: socialismen i Kanada 80-85

Friedrich Adler: Internationalens stilling i dag 215-21

Hendrik de Man: Jean Jaures 265-76

Alsing Andersen: Internationale og "enhedsfronten" 377-81

32. årg. 1935

Til det danske folk 233-36

G. Stolz: Fransk arbejderbevægelse og dens presse 253-58

Otto Jensen: Karl Marx og fagforeningerne 285-92

Karl Ehrlich: Hvad vil Komintern! Randbemærkninger til

Kommunistisk Internationales 7. kongres 307-17

Stefan Joh. Stefansson: Arbejderbevægelsen i Island 337-44

Erik Dreyer: Statsmagtens indgreb i arbejdsstridigheder 413-20

33. årg. 1936

Oluf Bertolt: Nye festskrifter 59-60

Mikkel Christensen: Diskussionsklubben "Karl Marx" 271-74

Julius Bomholt: Hvad fortæller børneskolens historiebøger

om arbejderbevægelsen? 279-90
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Karl Ehrlich: De fjorten år (anm. af Fr. Stampfer: Die vier-

zehn Jahre der ersten deutschen Republik) 362-67

34. årg. 1937

Aage Jørgensen: 20 års Sovjetstat. Nogle tal og kendsgerninger

411-18

35. årg. 1938

Hartvig Frisch: Fra krisepolitik til planøkonomi 83-91, 123-33

Harald Engberg: Arbejderbevægelsen har fået en historie 183-89

Peder Nørgaard: 70'ernes produktionskooperation. En omtale

af Henry Bruuns historiske undersøgelse 214-19

L. Th. Arnskov: Den politiske arbejderbevægelse (anm. af

Oluf Bertolt: Pionerer) 223-24

Otto Bauer 257-58

Johannes Lehmann: Det svenske socialdemokratis gennembruds-

år (anm. af G. Hilding Nordström: Sveriges socialdemo-

kratiska arbetareparti under genombrottsåren 1889-1894)

283-90

Hans Palbo: Karl Kautsky (med bibliografi) 293-96

36. årg. 1939

Socialdemokratiets første kongres. Et afsnit af baronesse

Jaquette Liljencrantz' memoirer 15-20

Hans Hedtoft-Hansen: Efter partikongressen 39-43, 55-61

Herbert Iversen: Et gammelt brev 349-52

Eiler Jensen: Fagforeningerne under krigen 425-30

37. årg. 1940

Oluf Bertolt: Pionerer før pionererne 45-53, 94-99, 133-42

Ernst Christiansen: Trotzki og trotzkismen 284-87

38. årg. 1941

Ernst Christiansen: Svensk arbejderbevægelse før 1914 (anm.

af Fredrik Ström: Min ungdoms strider) 71-77

Frederik Andersen: Kommunalpolitik efter århundredeskiftet 85-89

39. årg. 1942

Ernst Christiansen: Essensen af et land samlet i en enkelt

mand 255-58

Ernst Christiansen: Stalin i kritisk belysning (anm. af

Anton Karlgren: Stalin - bolschevismens vej fra leni-

nisme til stalinisme) 298-303

Poul Helveg Jespersen: Frederik Dreiers udviklingslære 310-18
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40. årg. 1943

Poul Hansen: Fra lav til fagforeninger og arbejdsgiverforeninger

(anm. af Georg Nørregaard: Arbejdsforhold indenfor dansk

håndværk og industri) 50-56

Ernst Christiansen: Svensk arbejderbevægelse under forrige

verdenskrig (anm. af Frederik Ström: I stormig tid) 69-73

Rasmus Hansen: Bogen om F.J. Borgbjerg 173-76

Ernst Christiansen: Peter Sabroe (anm. af Sven Sabroe: Peter

Sabroe - børnenes ven) 372-77

41. årg. 1944

Oskar Hansen: En gammel protokol kommer frem 29-33

Ernst Christiansen: Det store politiske forlig i 1894 57-63

42. årg. 1945

Finn T.B. Friis: Socialismen og kolonialpolitikken 84-87, 100-03

43. årg. 1946

Oluf Carlsson: De bristede enhedsforhandlinger i Norge 1-4

Gerd Callesen
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Arkivoversigter
MATERIALE ANG. ARBEJDERBEVÆGELSEN PÅ LOKALHISTORISK ARKIV, RANDERS___________________________________________________________________
Arkiv nr. 7

Snedker- og Stolemagersvendenes Fagforening

(Forhandlingsprotokoller 1881, 1887 & 1894

Kassebøger 1887 & 1894

Regnskabsbøger 1889, 1894 & 1897

Medlemsbøger 1888 & 1905)

Arkiv nr. 8

Malernes Fagforening

(3 stk. protokoller 1890-1945)

Arkiv nr. 26

Haveselskabet "Arbejdernes kolonihaver"

(protokoller)

Arkiv nr. 38

"Samfundshjælpen"

(6 arkivpakker 1920-1962)

Arkiv nr. 94a & b

Socialdemokratisk Vælgerforening, Randers

(Kasse- Regnskabsbog 1951-1957

Kasse- Regnskabsbog 1945-1951

Forhandlingsprotokol 1945-1952

Nyere pjecer

Scrapbog fra 75-års jubilæet 1968

Kassebog for kredsorganisationen 1914-1961

Scrapbog 1918ff (mest avisudklip)

Forhandlingsprotokol 1922-1944

Valgplakater)

Arkiv nr. 96a & b

Socialdemokratisk Vælgerforening, Kristrup

(Regnskabsbog 1928-1943

Regnskabsbog 1943-1954

Regnskabsbog 1954-1966

Telegrammer fra 60-års jubilæet 10.9. 1966

Forhandlingsprotokol 1911-1932

Forhandlingsprogokol 1932-1947

Forhandlingsprotokol 1947-1960

Medlemsprotokol 1926-1951)
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Arkiv nr. 98

Socialdemokratisk Vælgerforening, Vorup

(Forhandlingsprotokol 1906-1915

Forhandlingsprotokol 1915-1932

Forhandlingsprotokol 1932-1946

Forhandlingsprotokol 1946-1955

Forhandlingsprotokol 1955-1964

Protokol for udvalget til sognerådsvalg, Vorup 1929-1962

Aktivgruppen 1937-1946

Medlemsbog 1922-1937)

Arkiv nr. 114

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Randers

(Diverse papirer)

Arkiv nr. 116

Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Randers Afd.

(4 arkivpakker 1915-1959)

Arkiv nr. 138

De unges idræt

(3 kasser usorteret)

Arkiv nr. 147

Randers Arbejderforening

(Protokoller, regnskaber, fotos etc.)

Arkiv nr. 45

Johannes Nielsen, socialinspektør og tidligere formand for

Socialdemokratisk Vælgerforening, Rds. 1 arkivpakke (1912-

Utrykte erindringer:

Johs. Nielsen Livserindringer I-III

I. Hammer og pen

II. Administration og organisation

III. Mod fyraften

MATERIALE VEDRØRENDE ARBEJDERBEVÆGELSEN PÅ KULTURHISTORISK MUSEUM,

KULTURHUSET STEMANNSGADE 8900 RANDERS

214 : 72a (protokolnr.)

Forhandlingsprotokol for Murerarbejdsmændenes Fagforening for

Randers og Omegn 1912-1963 (7 protokoller, heri en del løse

papirer regnskabsark o. lign.)
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215 : 72a

Forhandlingsprotokol for Mur- og Entreprenørarbejdernes Fag-

forening (senere Jord- og betonarbejdernes Fagforening) 1901-

1904, 1904-1909, 1921-1941, 1942-1949, 1949-1961 (5 protokol-

ler)

254 2 72

Kontingent- og Medlemsbog for Træindustriarbejderforbundets

Randers Afdeling 1907-1922 (1 protokol)

261 : 72a

Forhandlingsprotokol for Savværksarbejdernes og Maskinsnedker-

nes Fagforening, Randers 1895-1953 (3 protokoller)
Samme regnskabsbøger 1904-1944 (3 stk.)

Samme kassebøger 1904-1953 ( 4 stk.)

268 : 72

Medlemsbog for Børsteindustriarbejdernes Fagforening
1925-1954 ( 1 stk.)

Samme kassebog 1908-1927 (1 stk.)

272 : 72

Tilsynsprotokol for Børsteindustriarbejdernes Arbejdsløsheds-

kasses Afdeling i Randers 1943-1970 (1 stk.)

274 : 72

Sygekasseprotokol for Børsteindustriarbejdernes Fagforening
i Randers 1943-1964 (1 stk.)

Ureg.

Forhandlingsprotokol for Kvindeligt Arbejderforbund, Afd. Ran-

ders 1902-1940 (fotokopi, originalen findes hos afdelingen)

På Kulturhistorisk Museum, Randers findes desuden de ældste

faner og bannere for de fleste af de ældre fagforeninger og

Socialdemokratisk Vælgerforening.

Foruden det afleverede materiale findes en betydelig mængde

materiale hos de lokale fagforeninger, b1.a. protokoller fra

Fællesorganisationen, Arbejdsmændenes Fagforening og Smede-

og Maskinarbejdernes Fagforening, men dette givetvis store ma-

teriale er endnu uregistreret.

Jørgen Würtz Sørensen
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ABA's Protokoller
ABA's Protokoller fra danske fagforbund og fagforeninger

4. tillæg. (protokollerne er indleveret i perioden 1. dec. 1974- 1.

jan. 1976.

Antal

Arbe'dsmændenes Forbund. (DASF) (SID)

Arbe'dsmændenes Forbund for København 0 Ome n (fælleslëdelsen)

Forhandlingsprotokol 1897-1951 14

Forhandlingsprotokol afd. A. 1940-1968 1

Forhandlingsprotokol for Arbejds-

mændenes Ungdomsforening. 1931-1968 (opløst) 3

Lager og Handelsarbejdernes klub i F.D.B. København

Forhandlingsprotokol 1921-1971 8

Møllernes Forbund i Danmark af 1895. (Dansk Mglleriarbejderforbund)
Forhandlingsprotokol 1895-1902 2

Dansk Glasarbejderforbund af 1892 (SID)

Glasslibernes Fagforening i København

Forhandlingsprotokol 1910-1931 2

Facetslibernes klub af 1915

Forhandlingsprotokol 1915-1918 1

Snedkerforbundet af 1885 (Snedker- og Tømrer Forbundet)

Bygningssnedkernes Fagforening i København af 1872

Forhandlingsprotokol 1872-1954 25

Kommentar: Fagbevægelsens protokoller er et vigtigt kildemateriale

til belysning af fagbevægelsens økonomiske og politiske kamp. Pro-

tokollerne har hidtil fundet størst anvendelse i organisationshi-

storieskrivningen, men i de senere år er protokollerne i stigende

grad blevet benyttet i specialeskrivning og andre forskningsprojek-
ter. I protokollerne kan hentes oplysninger om de enkelte organisa-

tioners taktik i forskellige situationer: Strejke/Lockout, overens-

komstfornyelse m.m. samt fagorganisationens økonomi, medlemstal,

formænd m.m. foruden evt. politiske brydninger inden for fagbevæ-

gelsen og fagorganisationens samfundsforstâelse.

Hvad angår protokollernes kildeværdi kan gøres opmærksom på følgen-

de: 1) Kildeværdien afhænger af hvad protokollerne ønskes anvendt

til. 2) Det er Vigtigt at skelne mellem beslutnings-referat proto-

kol. 3) Kildeværdien afhænger af evt. andet materiales kvalitet og

karakter f.eks. festskrifter, fagblade, trykte beretninger o.a. ar-

kivmateriale f.eks. forbundsarkiver.
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Det er i første omgang kun hensigten at kommentere forbundsproto-
koller og fagforeningsprotokoller, der dækker en vis årrække. End-

videre mâ der af pladsmæssige grunde prioriteres efter forbunds/

fagforenings størrelse .

Arbejdsmandenes ForbundI København

Hovedafdelingen iDansk Arbejdsmands Forbund (SID) havde ifølge love

af 1921 som formål, at skabe et godt samarbejde mellem de københavn-

ske afdelinger, for derved at fremme arbádsmændenes almindelige fag-
lige interesser. Fællesledelsen afholdt i følge protokollen sit

første møde i 1897 og repræsenterede på det tidspunkt 19 københavn-

ske afdelinger med ialt 5.976 medlemmer. (1951: ca. 57.000 medlem-

mer). Fællesledelsen består af bestyrelsesmedlemmerne i de forskel-

lige afdelinger, samt afdelingskassererne m.m. Endvidere deltager
både formanden for arbejdsmandsforbundet og formanden for arbejds-

løshedskassen i møderne. Fællesledelsen afholder to ordinære møder

årligt, hvor der aflægges beretning for virksomheden. De ordinære

møder har faste punkter på dagsordenen bl.a. den faglige situation

og særlige københavnske sager. Hovedbestyrelsen afholder generelt

et månedligt møde, hvor der tages stilling til løbende sager af en-

hver karakter. - I protokollerne findes udførlige referater af mø-

derne, og der er bredt set mulighed for at følge københavnske ar-

bejdsmænds aktiviteter på alle faglige (politiske) områder, både

den fælles koordinerende aktivitet og de enkelte afdelingers fagli-

ge aktivitet.

Møllernes Forbund af 1895

For en fuldstændig liste se: Meddelelser nr. 2 s. 12.

Bygningssnedkernes Fagforening, København

Foruden forhandlingsprotokollerne har ABA modtaget fagforeningens

kassebøger, kontingentbøger,strejkeprotokoller, protokoller over

arbejdsløse medlemmer, produktionsværkstedets protokoller m.m. en

meget imponerende samling, der dækker fagforeningens aktiviteter fra

1872 til midten af 1950'erne. Forhandlingsprotokollerne indeholder

referater af bestyrelsens møder samt afdelingens generalforsamlin-

ger. Referaterne har indtil ca. 1900 karakter af beslutningsrefera-

ter, men herefter bliver referaterne fyldigere hvilket giver mulig-
hed for at følge div. indlæg og diskussioner især på afdelingens

generalforsamlinger.

Fagforeningen hører til 1870'ernes større foreninger. Den indtrådte
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i Centralbestyrelsen for de frie fagforeninger d. 31. oktober 1875

og til 1870'ernes fagforeningsbevægelse udgør protokollerne en væ-

sentlig kilde. Bygningssnedkerfaget hører til de meget krisefølsom-

me fag, hvilket har medført meget alvorlige arbejdsløshedsperioder

for medlemmerne. Bl.a. dette har præget fagforeningens aktivitet

og ført til forskellige opfattelser vedr. taktikken blandt medlem-

merne i afdelingen. Brydningerne inden for afdelingen har i perio-

der været heftige og som et kuriosum kan nævnes at afdelingen 15.

juli 1922 - 10. december 1923 havde en syndikalistisk/kommunistisk

formand, H.P. Willumsen.

Henning Grelle
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Færdiggjorte afhandlinger
Listen over færdiggjorte afhandlinger omfatter specialer, guldme-

daljeafhandlinger og projektarbejder etc. Afløsningsopgaver optages
normalt ikke på listen, undtagen hvor redaktionen finder det rele-

vant. Alle der har færdiggjort et projekt opfordres til at sende

oplysninger om dette til redaktionen. De anførte afhandlinger på
denne liste kan alle hjemlânes på ABA.

Bangsmark, Ove:

DKP og den fagoppositionelle virksomhed i RFO ca. 1930-35. 99 s.

Historisk Institut, Århus Universitet 1975

Breinholt, Christian:

Krisen i 30'erne og socialdemokratiet. Overvejelser til en belys-

ning af den socialdemokratiske revisionisme, med krise- og arbejds-

markedslovgivningen 1931-1934 som historisk-konkret eksempel. For-

skellig pag.

Institut for Statskundskab, Århus Universitet 1975

Christensen, Jonna Duch:

Fra radikalisme til socialisme. Den danske arbejderbevægelses ud-

vikling fra ca. 1867-1876 med særlig henblik på forholdet til ven-

stregrupperne. 114 s.

Historisk Institut, Københavns Universitet 1975

Geertsen, Kirsten:

Nogle sider af arbejderkvindernes arbejds- og livsvilkâr i Danmark

ca. 1914-24, set i sammenhæng med samfundets økonomiske struktur og

almene udvikling. 121 s.

Historisk Institut, Århus Universitet 1975

Hansen, Christian Ågaard:
Om magtrelationerne i overenskomstsituationen i tilknytning til 0-

verenskomstforløbet gives en diskussion af magtrelationerne på ar-

bejdsmarkedet og de interne processer på de lavere niveauer i fag-

organisationen. Diskussionen tager sit udgangspunkt i en konkret

undersøgelse af overenskomstforløbet i en fagforening i Århus. 100 s.

Økonomisk Institut, Århus Universitet 1975

Jensen, Ellen Bastholm:

Socialdemokratiet som Folkeparti. - Elementer til belysning af so-

cialdemokratiets revisionisme/reformisme med regeringsperioden 1924-

26 som historisk-konkret eksempel. 138 5.

Institut for Statskundskab, Århus Universitet 1975
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JensenI Niels Ole Højstrup:

Arbejderbevægelsen i Helsingør 1871-1878 - set på baggrund af den

økonomiske og sociale udvikling efter Sundtoldens ophævelse 1857.

113 s.

Historisk Institut, Københavns Universitet 1975

Jensenl Preben L.:

Kampen mellem den revolutionære og reformsøgende socialisme i Dan-

mark 1887-1893. 95 s.

Historisk Institut, Københavns Universitet 1975

Knudsen, Knud:

Arbejdskampe i Danmark under verdenskrisen, 1931-34. - En analyse

af de 4 største arbejdskampe 1931-34: 1) Skotøjslockouten 1931, 2)

Slagterilockouten 1932, 3) Søfolkenes strejke 1934 og 4) Slagteri-

arbejderstrejken 1934. 104 s.

Historisk Institut, Århus Universitet 1975

LauersenZ Per:

Syndikalismen i Danmark ca. 1910-21 med særlig henblik på udviklin-

gen i Århus. 122 s.

Historisk Institut, Århus Universitet 1975

Loumann, Peter:

Pressen og Nazismen. Nogle vigtige danske dagblades behandling af

det nationalsocialistiske Tyskland 1933-1939.

Historisk Institut, Københavns Universitet 1974

Lund, Henning:

Udviklingen i Danmarks Kommunistiske Parti 1956-1958. Et studie 1

partisplittelse. 217 5.

Institut for Statskundskab, Århus Universitet l975

Møller, Jens:

Socialdemokratiet og Venstre 1883F1895 med særligt henblik på sam-

arbejdet inden for oppositionen i København. 105 s.

Historisk Institut, Københavns Universitet 1975

'Nielsen! Bjørn:

Socialdemokratiets organisation 1871-1876. En undersøgelse af den

organisatoriske praksis og tænkning og udenlandske forbilleder i

socialdemokratiets organisationsliv 1871-76. 200 5. (m. bilag)

Historisk Institut, Københavns Universitet 1975

Nielsen, Henrik Skovgaard:

Uenigheden indenfor Højre 1875-90. Med særligt henblik på gruppedan-

nelser. 112 5.

København 1966
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Olsen, Flemming:

P.F. Lunde og den demokratiske bevægelse 1847-1853. 116 s.

Historisk Institut, Københavns Universitet 1975

PrieméZ Hans:

Arbejderbevægelsen i Køge 1870-1920. Baggrund og udvikling. 27 5.

København 1973

QuaadeZ Nete:

Udviklingen indenfor socialistisk Ungdomsforbund i Danmark 1904-

1909⁄10. 22 s.

Afløsningsopgave, København 1975

Udg. RUC. gruERe 16 OB II.:

Den danske produktions- og klassestruktur 1950-1970. 98 s.

Roskilde 1975

,SkaaruE Knudsen, Rigmor:

Børnearbejde i Danmark 1873-1901. Børns og unge menneskers arbejde

i fabrikker og fabriksmæssig drevne værksteder med særlig henblik

på loven af 23. maj 1873. Bind 1-2.

København 1964

ThomsenZ John Bech:

Socialdemokratisk Ungdomsforbund 1906-1921 med særlig henblik på

de ideologiske og organisatoriske brydninger 1914-1920. 129 s.

Historisk Institut, Århus Universitet 1975

Henning Grelle
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Projekter
Projekter under udarbejdelse

I "Meddelelser" nr. 5 var det af tekniske grunde ikke muligt at op-

trykke spørgeskemaet. Heri ligger måske grunden til at redaktionen

denne gang har fået så få oplysninger om igangværende projekter.

Spørgeskemaet trykkes heller ikke i dette nummer, men vi mener a1-

ligevel, at det skulle være muligt at sende os oplysninger evt. på

samme måde som nedenfor anført. Som det blev understreget i intro-

duktionen til dette nummer, mener redaktionen ikke at nedenstående

oversigt kan være repræsentativ for hvad der forskes 1 vedr. arbej-

derbevægelsens historie. Redaktionen opfordrer derfor alle, der ar-

bejder med et projekt indenfor arbejderbevægelsens historie, til

at indsende os oplysninger:

I denne fortegnelse anføres navn, adresse, projektets titel, be-

skrivelse af projektet, projektets art, påbegyndelse og afslutning

med numrene: 1,2,3,4,5,6.

Henning Grelle

Kolstrup, Søren

Margrethevænget 23, 1 tv. 4930 Maribo, tlf. (o3)882199

Værftsbyen Nakskov og krisen |

Undersøgelsen omfatter især krisen i værftsbyen Nakskov 1931-32,
reaktionerne i fagbevægelsen, fagoppositionens opkomst, parti-
ernes reaktion, DKP's dannelse, statsmaqtens reaktion, herunder

politiets og regeringens indgreb over for demonstrationerne

1931. Nakskovdommene og Nakskovkommiteens arbejde søges analy-
seret i sammenhæng med krisen

Monografi
medio 1975 - foråret 1976

thH...0

Kragh, Jens

Sct. Annægade 51,4 th. 1416 Kbh., tlf. Am.8974

Socialistisk Folkepartis opståen og udvikling 1956-1960

Specialet forsøger i første del at beskrive oppositionen i DKP

1956-58 hvad angår socio-økonomisk og geografisk sammensætning,

og at klarlægge, hvorfor SF opstod. Derefter beskrives den po-
litiske og organisatoriske opbygning af det nye parti frem til

folketingsvalget i 1960. Også her lægges vægt på medlemmernes

socio-økonomiske baggrund, samt de forskellige politiske ansku-

elser, der kunne spores. Kilder: SF's partiarkiv er det vigtig-
ste.

Speciale
Sept. l975-maj 1976

'FWNH
O\U'|

Madsen, Flemming Kiilsgaard
Hannerupgaardsvej 51.1 th. 5000 Odense

Naturfredningssagens Historie

En analyse af hovedlinjerne i naturfredningssagen

Speciale
Januar 1975-januar/juni 1976CSUIhLAJNH

om

.00...
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Sørensen, Jørgen Würtz

Sdr. Ringgade 51,2, 8000 Århus

Socialdemokratisk Ungdomsbevægelse. Fremskridtsklubberne i Jyl-
land 1885-1905
Formålet med undersøgelsen er at afdække baggrunden for ungdoms-
foreningernes dannelse samt analysere deres politiske og orga-
nisatoriske udvikling i tiden frem til den endelige tilslutning
til SUF. Vægten vil især blive lagt på ungdomsforeningernes for-
hold til den øvrige arbejderbevægelse og deres ideologiske og
agitatoriske virksomhed. - Kildematerialet vil i vid udstræk-

ning kunne baseres pâ utrykt kildemateriale, først og fremmest

brevvekslinger mellem de ledende i den jyske centralisation,
men også forhandlingsprotokoller fra Århus og Ålborg afdelinger-
ne. Forholdet til socialdemokratiet vil blive afdækket ved hjælp
af forhandlings- og medlemsprotokoller fra f.eks. Socialdemokra-
tisk Forbund, Århus afdeling. Iøvrigt tænkes anvendt div. med-

lemsblade, foreningslove, trykte beretninger og ikke mindst den
socialdemokratiske provinspresse
Konferensprojekt
Forventes afsluttet sommer 1976

Win ender, Nete

Fyensgade 9. 2tv, 2200 Kbh.N

En undersøgelse af Socialdemokratisk Ungdomsforbunds internati-

onale forbindelser samt hvilken betydning disse fik for ungdoms-
forbundets politiske udvikling i perioden 1914-1920
En undersøgelse af i hvor høj grad radikaliseringen af SUF un-

der og lige efter 1. verdenskrig hang sammen med 1) SUF's in-

ternationale kontakter til Ungdoms Internationale, herunder

specielt til det svenske og det norske ungdomsforbund, og til

Zimmerwaldbevægelsen 2) med de revolutionære strømninger i Eu-

ropa. Undersøgelsen vil omhandle SUF's internationale forbin-

delser og SUF's placering inden for disse, samt betydningen af

SUF's internationale kontakter for forholdet til socialdemokra-

tiet, for SUF's placering indenfor den danske venstrefløjsbevæ-
gelse og for modsætningerne indenfor selve forbundet. Kilder:

Medlemsblade og aviser. Forhandlingsprotokoller og andet arkiv-

materiale fra ABA

Speciale
Forventes afsluttet forår 1977



Forskningsmeddelelser
ARBEJDERERINDRINGER. ET ABA-PROJEKT

Med baggrund i den voksende kulturelle samt forsknings- og under-

visningsmæssige interesse for det industrielle miljø herunder især

arbejderklassen og arbejderbevægelsen, har man fra ABAs side - med

Flemming Mikkelsen som leder - besluttet at udarbejde en registrant

over hvad samtlige lands- og lokaldækkende arkiver og kulturhisto-

riske museer måtte sidde inde med af arbejdererindringer. Registran-

ten vil foruden angivelse af erindringsskriverens navn, erhverv,

adresse og alder ved tidspunktet for afleveringen indeholde oplys-

ninger om dennes faders samt hustruens evt. mandens erhverv og i

nogle tilfælde en kort redegørelse for beretningens indhold. Visse

afvigelser kan dog forekomme hvis beretteren eller arkivet f.eks.

ikke ønsker navn og adresse angivet.

Efterforskningsarbejdet har indtil videre gjort det klart, at der

landet over ligger et stort og næsten ubenyttet erindringsmateria-

le som ville kunne Oplyse om væsentlige sider af arbejderklassens

historie og især gøre det muligt for forskeren at nærme sig ud-

viklingens politiske og ideologiske aspekter ved hjælp af de bag-

vedliggende (social)psykologiske og sociologiske realiteter. En nø-

jere beskrivelse samt kildekritisk og metodisk gennemgang af erind-

ringsmaterialet vil fremkomme i slutningen af 1976 i Fortid og Nu-

tid (Flemming Mikkelsen: Arbejdererindringer. Nogle kildekritiske

og metodiske betragtninger).

Her behandles hovedsagelig de mange, men interessante problemer,

som man står overfor ved benyttelsen af materialet, og der gives

nogle korte metodiske retningslinier for en videre indsamling/ska-

belse af arbejdererindringer, for i flg. kildematerialets karakter,

haster det med at forskerne selv går i gang med at indsamle erind-

ringsmateriale både ud fra mere almene sociale problemstillinger,

men også når det drejer sig om helt specielle ofte lokalt afgrænse-

de forskningsområder.

Foruden at ABA selv sidder inde med planer om at indsamle arbejder-

erindringer,vil vi rette en opfordring til enkeltpersoner og insti-

tutioner indenfor forskellige fagområder om at henvende sig til

ABA, hvis de overvejer et evt. indsamlingsarbejde eller, hvis de

ønsker at gøre brug af eksisterende erindringsmateriale i forbin-

delse med forskellige projekter.

Flemming Mikkelsen
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History Workshop. A Journal of Socialist Historians.

Dette nye engelske tidsskrift fra foråret 1976 udkommer 2 gange âr-

ligt. Det er opstået ud af arbejdet ved Ruskin College i Oxford (en

slags arbejderhøjskole),og vil især beskæftige sig med de fundamen-

tale elementer i det sociale liv - arbejde og materiel kultur, klas-

serelationer og politik, kønsproblemer og ægteskab, familie, skole

og hjem. Disse emner skal forbindes med et altomfattende syn på ka-

pitalismen som et historisk fænomen, både som en produktionsmåde

og som et system af sociale relationer. Tidsskriftet vil have sin

basis i arbejderklassens erfaringer inklusive dens internationale

erfaringer. Oplægget fra tidsskriftet ser meget lovende ud og lige-

så det annoncerede indhold af de to første numre. De skal bl.a. in-

deholde:

Tim Mason: Women in Nazi Germany

Frank McKenna: Victorian Railwaymen

Rodney Hilton: Origins of Capitalism

Sue Thrasher: Southern Studies in the U.S.A.

Hans-Josef Steinberg: Workers Librairies in Germany before 1914

Harvey Goldberg: Strikes and Statistics in France

Sally Alexander: Women in London between the Wars, 1920-1940

Raphael Samuel: Penny Capitalism in Nineteenth-century Britain

Gareth Stedman Jones: Music Halls, 1860-1930

John Saville: Primitive Accumulation. A Marxist Problematic

Eric Hobsbawm: Shoe-maker Radicals

Hefterne skal være på ca. 125.000 ord hver, som redaktionen skriver,

dvs. ret omfangsrige bøger. Prisen er derefter: for udlændinge kos-

ter et årsabonnement $ 14.- hhv. det tilsvarende beløb i E. Beløbet

skal indbetales til: History Workshop Journal

The Business Manager

P.0. Box 69

Oxford OX2 7XA

England

Gerd Callesen

12. Linzer-konference.

På den 11. Linzer-konference (1975) blev den næste konferences da-

to fastlagt til den 14. - 18. september 1976. Det besluttedes at

denne konference kun skulle have et emne, nemlig forholdet mellem

arbejderpartiet og fagbevægelsen indtil 1917. Det tilstræbes, at
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der bliver indleveret referater fra Dieter Schuster (DGB), Engel-

hardt (Heidelberg), Schneider (Friedrich-Ebert-Stiftung), Dieter

Fricke (DDR), Eric Hobsbawm, Finland, Sovjetunionen, Polen og evt.

Japan. Fra Danmark/Sverige/Norge søges forelagt to referater i fæl-

lesskab: 1) med udgangspunkt i den socialdemokratiske fagbevægelse

og 2) med udgangspunkt i den syndikalistiske bevægelse.

Evt. interesserede med faglige kvalifikationer kan melde sig hos

SFAH's bestyrelse. Omkostningerne bæres af de deltagende selv.

Emnet for konferencen i 1977 bliver "Den internationale arbejderbe-

vægelse og de nationale befrielsesbevægelser i kolonierne og halv-

kolonierne" i to afdelinger: I til 1914, II til 1939/40.

Den nye MEGA

I slutningen af oktober udkom de to første bind i den nye Marx-En-

gels-Gesamtausgabe (MEGA). Det er det andet stort anlagte forsøg

på at frembringe en altomfattende udgave af Marx og Engels' efter-

ladte papirer. Den første udgave kom i årene 1927-1935 og blev ud-

givet af Marx-Engels-instituttet i Moskva. Der udkom ialt 13 bind,

nemlig 7 i 1. afdeling (samtlige værker med undtagelse af "Kapita-

len" - bind 1 kom i to halvbind) og 4 i 3. afdeling (korrespondan-
cen mellem Marx og Engels 1844-1883) og et ekstrabind i anledning

af Engels' 40-års dødsdag
- det sidste indeholdt Anti-Dühring og

Dialektik der Natur. Denne udgave anses for at være meget værdi-

fuld bl.a. pga. udgiverne D. Rjazanov og V. Adoratskij og blev gen-

optrykt i 1970 til en pris af 1650.- DM. Det skyldtes en tilskyndel-

se af Lenin, at Marx-Engels-instituttet blev oprettet, og det fik

som opgave at indsamle alle Marx-Engels' skrifter, breve og andre

manuskripter. Denne indsamling af materiale har haft som resul-

tat, at instituttet formentlig har alle de vigtigste skriftlige

efterladenskaber fra Marx-Engels i original eller kopi. Der ligger

velsagtens stadigvæk her eller der breve fra Marx eller Engels i-

sær til en tredie person, men man kan vel gå ud fra at alt væsent-

ligt er samlet.

Institutterne for marxisme-leninisme i Moskva og Berlin indledte i

1968 et redaktionelt samarbejde om udgivelsen af den nye MEGA, og

der blev gjort ihærdige forsøg på at inddrage Marx-Engels-forskere

i andre lande bl.a. ved at udsende et prøvebind i 1972, i hvilket

der blev gjort rede for opbygningen af værket, udgivelsesprincip-

per osv. Arbejdet er da også blevet støttet mange steder fra, især
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fra IISG i Amsterdam, der har en betydelig samling af Marx-Engels-

efterladenskaber.
›

Den nye MEGA er planlagt til at komme i ca. 100 bind, de fleste bind

delt op i et tekstbind og et bind med det videnskabelige apparat.

Den nye MEGA er i lighed med den gamle inddelt 1 afdelinger. l. afd.

indeholder alle skrifter og afhandlinger med undtagelse af "Kapita-

len" og denS'umiddelbare forarbejder. Afdelingen vil indeholde en

hel del for første gang offentliggjorte afhandlinger hhv. nyfundne

artikler etc.

2. afd. begynder med Marx' økonomiske manuskripter fra 1850'erne og

afsluttes med det af Engels udgivne 3. bind af "Kapitalen" fra 1894.

3. afd. kommer til at omfatte det meste nye stof, der ganske vist

ikke i overvejende grad hidrører fra Marx og Engels. Her offentlig-

gøres korrespondancen mellem Marx og Engels indbyrdes, deres korre-

spondance med tredje personer og disses korrespondance med Marx-

Engels. Især det sidste vil være af betydning. Formodentlig er langt

de fleste vigtige breve fra Marx-Engels tilgængelige i MEW-udgaven

(eller kommer i den nye engelske udgave), men her vil hele korre-

spondancen med og af Marx-Engels være samlet i en udgave. Det er

afgjort en lettelse af studiet (ikke kun for Kapitalfilologer) af

marxismens udvikling, udbredelse og betydning for den opstående ar-

bejderbevægelse. Ganske vist findes også her enkeltudgaver (på dansk

f.eks. Pios korrespondance med Marx-Engels - 80 Louis Pio breve -

og Engels' korrespondance med "de revolutionære" fra 1888 - 1893 i

årbog for arbejderbevægelsens historie 3-1973), men denne samlede

udgave lader sammenhængen fremstå tydeligere.

4. afd. vil bestå af materialer, der som regel offentliggøres for

første gang: uddrag af bøger, bibliografiske og kronologiske for-

tegnelser, notesbøger, adresselister og lignende. Ligeledes vil

Marx-Engels' understregninger og randbemærkninger i andre forfatte-

res bøger blive trykt her. Det vil blive en guldgrube for folk, der

arbejder med den "marx'ske teori": der opstår uanede muligheder for

tekstinterpretationer og Marxexegese. Men formodentlig vil også den-

ne afdelings indhold have betydning ud over det. Og i det mindste

vil Qt hvad der foreligger fra Marx-Engels dermed være udgivet.

Ingen kan bebrejdes at have tilbageholdt noget. I ekstrabind skal

der offentliggøres vigtige dokumenter om Marx-Engels, f.eks. foto-

grafier, tegninger, eksamensbeviser og biografisk materiale. Der

bliver desuden fremstillet registre til de enkelte afdelinger og

til hele værket.

Som nævnt skal alt fra Marx-Engels offentliggøres i denne udgave,

70



alle udkast, varianter osv. Endvidere skal enhver tekst offentlig-

gøres på originalsproget (det er over 20 sprog) og alt er kontrol-

leret endnu engang ved hjælp af originalmanuskripterna for så vidt

de endnu findes. Det gør de bl.a. for "Grundrids",og forskningsar*

bejdet her har åbenbart medført en del ændringer i den nye MEGA;

det vil vise sig næste år, når 2. afdelings 1. bind udkommer. Den

skal efter planen indeholde "Grundrids". Så det er jo godt, at der

til den tid allerede foreligger to danske "Grundrids"-udgaver. For-

skellige værker foreligger i forskellige autoriserede udgaver, også

de vil blive offentliggjort i alle varianten og hvert bind indehol-

der udførlige indledninger og kommentarer.

Det er planlagt, at der skal udgives ca. 4 bind hvert år, dvs. ud-

gaven vil forhåbentlig være afsluttet engang i 1990'erne, da den

jo skal omfatte ca. 100 bind. Prisen pr. bind bliver ca. 412 kr.

Pga. pris og plads er det næppe noget værk,mange har tænkt sig at

anskaffe sig privat, men hvis man vil have enkelte bind, tilrådes

det at anskaffe dem hurtigt. Oplaqet pr. bind er kun på 6-7000 eks.

Yderligere oplysninger om udgivelsesprincipper etc. kan findes i

"Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung" nr. 3-197 og i ”Ein-

heit" nr. 10-1975, samt i "Zeitschrift für Geschichtsforschung" 11,

1975.

Gerd Callesen

Bognyt
Archiv für Sozialgeschichtel 15. årg. (1975)l Bonn-Bad Godesberg,
690 s.

I dette års bind findes en del regionalhistoriske artikler til dels

med socialhistorisk aspekt, deriblandt en diskussion af forskellige

østtyske afhandlinger med speciel vægt på metodikken i den “marxis-

tisch-leninistische Forschungsansatz". En artikel om kampen om land-

proletariatet i Tyskland 1890-1903 er ret interessant; En undersø-

gelse af statistikken over udenlandske indvandrere til Frankrig i

perioden 1830 til 1851 påkalder også en del interesse.

Derudover findes 2. del af en omfattende oversigt over nyere litte-

ratur (især italiensk) om den italienske arbejderbevægelse i før-

ste verdenskrig og de første efterkrigsår (s. 409-51). Der loves

en fortsættelse af denne oversigt - del 1 og del 2 fylder allerede

over 90 5., det er således en ret omfattende information man får.

Desuden findes anmeldelser af en del anden relevant litteratur der-

71



iblandt dansk.

Gerd Callesen

DKP - Materiale 1930 - 39. Trxkt som manuskript. Til internt brug i

K.H. (-Kritiske Historikere)l København '1975I IIII 142 s.l kr. 23,-

Udgiverne har med denne materialesamling haft til formål at stille

udgivelser fra DKP til rådighed for en lidt bredere kreds end dem,

der har adgang til de forholdsvis sjældne originaler, der findes

rundt omkring i de større biblioteker. "Materialet består af centra-

le taler, artikler og vedtagelser, derudover har vi trykt et sæt

program og love ...". "Udvalget er primært foretaget med henblik

på en beskæftigelse med DKP's forhold til enhedsfrontproblematikken

centreret om det brud, der sker i 1935 med Kominterns 7. kongres'

vedtagelse af folkefrontspolitikken".

Udvalget består af:

1) Program bg love s. 1-5.

2) For Komintern. Kommunistisk Internationales åbne brev. Beslut-

ninger fra E.K.K.I. s. 11. plenum. Beslutninger fra DKPs sidste

kongres og centralkomité-møde, 1931 37 s; s. 5e22.

3) Klar til kamp. Beslutninger vedtaget på den faglige oppositions-

konference i København 1932, 1932 16 s; s. 23-29.

4) Rødt Landstingsvalg, 1932 15 s; s. 29-35.

5) Enhedsfront mod fascismen, 1933 15 s; s. 36-43.

6) Teser og beslutninger fra 13. plenum i Kommunistisk Internatio-

nales Eksekutivkomité dec. 1933, 1934 15 s; s. 44-49.

7) Den politiske situation og D.K.P.s arbejde og organisation. Re-

solution fra centralkomitémødet i DKP den 28.-29. jan. 1934,

(nr. 6 og 7 er fra samme pjece) 1934 30 s; s. 50-56.

8) Arne Munch-Petersen: Danmarks Kommunistiske Parti, 1934 29 s;

s. 56-69.

9) I selvkritikkens spejl, 1934 Uddrag s. 6 - 13; s. 70-72.

10) For frihed, fremskridt og socialisme. Det arbejdende folks plan,

1935 uden sidetal; s. 73-78.

11) Aksel Larsen: Dansk fagbevægelses stilling og kampopgaver, 1936

15 s; s. 79-85.

12) Aksel Larsen; Der kaldes til samling. Centralkomitëberetning

på DKP's landspartikonference i Odense 1938, 24 s; s. 86-97.

13) Hvad vil kommunisterne?

I DKP og kampen for brødet, 1938 19 s; s. 98-106

II DKP og kampen for friheden, 1938 19 s; s. 107-115

72



III DK? og kampen for freden, 1938 16 s.; s. 115-123

IV DKP og folkets fremtid, 1939 16 s.; s. 123-131

14) Hvad vil kommunisterne, Programudtalelser fra DK? 1938, 1938

13 s.; s. 131-134

15) Hvad er enhedsfront? Hvordan bringes den i stand?, Information

1934-4 s. 1-8; s. 135-142

Det er som regel fotomekaniske genoptryk fra originaler. Desværre

mangler de bibliografiske oplysninger stort set, mens de originale

sidetal som regel findes. De øvrige oplysninger kan dog let findes

gennem John Hansens bibliografier. Det er heller ikke alle steder

angivet, at det til dels drejer sig om uddrag, hhv. dele af de ori-

ginale udgivelser. Alt i alt er det dog et meget rosværdigt og bil-

ligt initiativ.

Gerd Callesen

Karl Planner: Die Anfänge der Wiener Neustädter Arbeiterbewegung
1865-68. Mit einem Vorwort von Prof. Dr. Eduard März. - Ludwig-
Boltzmann-Institut für Geschichte der Arbeiterbewegung. Materiali-

en zur Arbeiterbewegung Nr. 1 -

EurogaverlagI Wien 1975, 159 5.

Med denne nye serie udvider Ludwig-Boltzmann-Instituttet sine ak-

tiviteter. Serien har åbenbart samme intentioner som SFAH's publ.

og udgives i samme udstyr. Forfatteren er en aktiv fagforenings-

mand - i det østrigske HK -

og var aktiv i modstandskampen mod au-

strofascismen og nazismen. Efter 1945 var han i næsten 20 år be-

driftsrådsmedlem i en større fabrik i Wiener Neustadt (ca. 50 km

syd for Wien).

Wiener Neustadt var også for 110 år siden et industrielt centrum i

Østrig og byens arbejderbevægelse var overgangsvis den betydelig-
ste i landet. Planner analyserer den "førsocialistiske" arbejder-

forenings udvikling i løbet af 4 år på baggrund af byens almene so-

ciale, økonomiske og politiske udvikling og forstår at samordne

den lokale udvikling med den almene østrigske, og hvor det er nød-

vendigt, også med den internationale udvikling. Han opfylder der-

med lokalhistorieskrivningens vigtigste forudsætning.

Det industrielle borgerskab, der befandt sig i et modsætningsfor-

hold til det konservative styre i østrig, var politisk liberalt og

tyskorienteret. Det understøttede i det mindste i Wiener Neustradt

som i Tyskland den begyndende arbejderbevægelse og forsøgte at

fastlægge den på Schulze-Delitzsch' ideer (Arbejderoplysning og
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selvhjælp). Arbejderbevægelsen profiterede af denne støtte og under-

støttede til gengæld den liberale kandidat i et valg i 1867, som

på dette grundlag blev valgt. Men arbejdernes og de liberales mål

var for forskellige til at kunne forenes i længden, og de skiltes

da i 1868, idet arbejderforeningen på grundlag af arbejdernes egne

erfaringer i de forgangne 4 år organiserede sig selvstændigt poli-

tisk - de tilsluttede sig Lassalles ideer med modifikationer. Flan-

ner formår at analysere denne udvikling overbevisende og uden at

forfalde til moralske fordømmerlser. Det er m.a.o. en læseværdig

og læsbar afhandling.

Anker Gemzøe: Pelle Erobreren. En historisk analyse. Stjernebøger-

nes Kulturbibliotek. Vinten 1975, 139 5., kr. 29,50

Forfatteren præsenterer i kapitel I (Metode og formål) sit arbejde

som historisk-materialistisk og tilføjer, at det yderligere er ba-

seret på en kritisk inddragelse af Freuds psykoanalytiske teori.

Formålet med arbejdet angives at være en indsats på proletariatets

side for at medvirke til udviklingen af en revolutionær teori og

praksis. Opgaven defineres som en indgriben i den ideologiske kamp

med teoretiske midler -

og som led i teoriens videreudvikling. I

denne forbindelse tages der indledningsvis afstand fra en rent ab-

strakt ideologikritik.

I de efterfølgende kapitler analyseres Nexøs 4 binds værk i hvert

sit kapitel. Analysen munder ud i et forsøg på en historisk per-
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spektivering i forhold til II. Internationales politiske antinomi-

er (kap. VI), hvorefter bøgerne Drxss (1902), Ditte Menneskebarn

(1917-21), Nexøs erindringer (1933-39) og Morten hin Røde (1945-47)

inddrages til kort behandling i bogens efterskrift (kap. VII).

Anker Gemzøe beskæftiger sig i sin struktur- og temaanalyse af Pelle

Erobreren med en problematik, som han finder determinerende for alle

forfatterskabets centrale dele: kultur-natur-antinomien. Når denne

problematik siges at "hjemsøge" forfatterskabet, skyldes det Gem-

zøes forklaring af modsætningen som en borgerlig ideologisk fremtræ-

delsesform for modsætninger i den kapitalistiske akkumulation, men

han mener tillige at kunne påpege overensstemmelse mellem denne og

II. Internationales antinomier (økonomisme/spontanisme, reformisme/

anarkisme, udvikling/katastrofe osv.). Det forsikres flere gange, at

meningen ikke er at reducere Nexøs forfatterskab til kultur-natur-

modsætningen, men det bliver ved forsikringen. Ved at centrere under-

søgelsen om dette forhold, er der egentlig vundet meget lidt i for-

ståelsen af Martin Andersen Nexøs særlige indsats, som med Gemzøes

egne ord var "at styrke den proletariske klassebevidsthed og sam-

mentømre den proletariske ideologi, ja på visse felter overhovedet

at grundlægge den" (s. 11). Det havde været en værdigere opgave at

præcisere denne særlige indsats, men så ville forfatteren sikkert

ikke have kunnet bruge afhandlingen som afsæt for sin antisovjetis-

me. - Anker Gemzøe er vist mere "hjemsøgt" end Andersen Nexø var.

Carl Erik Bay

Georges Haupt, Michael Logg, Claudie Weill: Les marxistes et la

guestion nationale 1848-1914. Paris 1974. Forlag Francois Maspero.

391 sider

I Francois Masperos Bibliotheque socialiste har Georges Haupt sam-

men med to forskere fra Vincennes universitetet udgivet en antolo-

gi, der dækker debatten om det nationale spørgsmål i I. og II. In-

ternationale.

Georges Haupt er en af de kendteste forskere af II. Internationale.

Her behøves blot at nævne hans vigtige kildestudie og forsøg på en

foreløbig samlet oversigt over forskningen af II. Internationale,

der i Danmark især er kendt i sin tyske oversættelse "Programm und

Wirklichkeit" (Luchterhand Verlag 1970). I foreliggende antologi

giver han også en oversigt over det nationale spørgsmåls historie

i en indledning på 60 sider, hvis noteapparat i sig selv er en giv-

tig oversigt over forskningen på området. Haupt viser her kendskab
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til både den vesteuropæiske og østeuropæiske forskning og debatte-

rer på enkelte områder med f.eks. Hans Ulrich Wehlers fremstilling

"Sozialdemokratie und Nationalstaat".

Det er i en kort omtale umuligt at opregne alle de tekster, antolo-

gien indeholder. Marx og Engels studier af det polske og irske

spørgsmål, Engels vigtige brev til Bernstein fra 1882 om sydslaver-

ne er eksempler.

I sin indledning, der også fungerer som en sammenkædning af de en-

kelte teoretikeres præsenterede tekster (hvilket også gør bogen an-

vendelig for ikke-eksperter), gennemgår Haupt udviklingen i Marx

og Engels syn på det nationale spørgsmål. Fra 1850-1860, hvor klas-

seaspektet sættes over alt andet, til omslaget i 1867, hvor det ir-

ske spørgsmål anses for så vigtigt, at det må løses for ikke afgø-

rende at hæmme den europæiske arbejderbevægelses udvikling. Hvor

det nationale spørgsmål før blev nægtet en teoretisk autonom karak-

ter (Haupt taler om marginalisering af dette spørgsmål) bliver den

nationale befrielse nu en detonator for den sociale.

Der er intet brud i teorien på dette punkt, understreger Haupt. Der

er tale om nye betingelser, som der teoretisk må tages højde for,

og det nationale spørgsmål prioriteres ikke på noget tidspunkt i

forhold til det sociale.

Kautsky er også repræsenteret med en række tekster, hvilket af Haupt

understreges i lyset af Kautskys stilling ikke blot som en af II.

Internationales førende teoretikere generelt, men hans status frem

til 1914 som eksperten på det nationale spørgsmål. Haupt fremhæver

Kautskys vilje til sammen med Rosa Luxemburg, der er repræsenteret

med en række tekster om det polske spørgsmål, at bekæmpe den "uto-

piske internationalisme", der præger II. Internationales hele virk-

somhed, og som er baseret på borgerlige værdibegreber og alminde-

lig humanitær tankegang. Selv om der sker en vis ændring i 1905 mod

en mere intens beskæftigelse med disse problemer i Internationalen,

mener Haupt dog, at der ikke var tale om en dyb forståelse. Et ud-

tryk herfor er den “uforsonlige eller hårde internationalisme", der

i antologien er repræsenteret af Josef Strasser og Anton Pannekoek,

og som i højere grad retter sig mod nationalismen i sin respektive
nation og overser den nationalisme, der repræsenteres af undertryk-

kerne.

Et andet vigtigt punkt i Haupts indledning, der underbygges i tekst-

udvalget, er hans påvisning af de analytiske problemer, der opstår

i forbindelse med de sociale og demografiske ændringer, som indu-

strialiseringen fører med sig. For den østrigske arbejderbevægelse
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rejser dette i det multinationale kejserrige næsten uovervindelige

vanskeligheder, idet en vigtig fløj i det østrigske socialdemokra-

ti ønsker partiets indsats for at bevare de lønmæssige og sociale

privilegier, som de tysktalende arbejdere havde i forhold til f.eks.

de tjekkiske, indvandret til Wien, som udgjorde en fjerdedel af ar-

bejderstryken, men uden samme muligheder som det tysktalende ele-

ment. Haupt støtter sig her på Jacques Droz vigtige forskning af

forholdet mellem de forskellige nationale arbejderbevægelser i det

senere Tjekkoslovaki.

I denne forbindelse bliver overgangen til Renner og Otto Bauer åben-

bar. Af Bauer findes et uddrag på 40 sider af hans værk fra 1907,

"Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie", der bliver det

store debatemne frem til 1914, koncentreret i konklusionen: Inter-

nationalen bør realisere den internationale enhed i den nationale

forskellighed, der i 1908 får Bauer til stærkt at kritisere sit

partis holdning til besættelsen af Bosnien og Herzegovina. Haupt

understreger den betydning, austromarxisterne på dette punkt havde

for Lenin, der ganske vist senere afviser Bauers arbejde som raffi-

neret nationalisme. Af Stalin indeholder antologien et lille bidrag
af 'Marxismen og det nationale spørgsmål' ligesom et mindre Lenin-

udvalg. Antologien slutter med uddrag af James Conollys "Socialism

and Nationalism".

Michael Seidelin Hansen

Internationale Ta un der Historiker der Arbeiterbewe un "Ix.

Linzer Konferenz" 1973 Geschichte der Arbeiterbewe un TH-Ta -

un sberichte 7 . Bearbeitet von Helmut Konrad Euro averla Wien

1975Z XIIIl 309,3 8.1 198 6.5. (ca. 66 kr.)

Dette 7. bind af Linzer-konferencernes protokoller gengiver - des-

værre igen i forkortet form - de skriftlige indlæg og de mundtlige

diskussionsbidrag fra den IX. konference i 1973. Bind 2, 4 og 5 for

årene 1967-68, 1970 og 1971 har endnu ikke kunnet udgives. Bind 8

med protokollen for 1974 er ligeledes endnu ikke blevet færdig.

Konferencens to temaer var: Marxismens udbredelse omkring århundred-

skiftet (ca. 1890-1905) og EDB-teknikkens muligheder ved udforsk-

ningen af arbejderbevægelsens historie. Konferencen blev "anmeldt"

af Niels Finn Christiansen 1 "Meddelelser ..." 2 (marts 1974) s.

20-22. Foruden Eric J. Hobsbawms og Dieter Frickes indlæg til det

første emne og den udførlige diskussion af disse foreligger der her

et par andre tværnationale indlæg og beretninger om marxismens
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stilling i enkelte lande som Tyskland, Østrig, Holland, Japan,

Bulgarien, Ungarn, Rumænien, Danmark og Sverige og i den jødiske

arbejderbevægelse. Disse nationale beretninger er væsentlige udvi-

delser i forhold til hovedindlæggenes nødvendigvis mere almene ka-

rakter. Deres karakter af illustrerende hhv. korrigerende materiale

giver et udmærket holdepunkt for en sammenlignende historieskriv-

ning. Og selv om disse landes arbejderbevægelser ikke har samme be-

tydning som de store landes, så har det dog en væsentlig betydning,

at man i disse beretninger kan informere sig om udviklingen også

uden for arbejderbevægelsens vigtigste centre -

og det vil for den-

ne periode næsten altid sige det tyske sprogområde.

Robert Wheeler gør i sit indlæg om muligheder og grænser for EDB-

teknikken opmærksom på et par gode muligheder for at komme tættere

på arbejderbevægelsens "basis". Nogle af forudsætningerne findes og-

så her i landet, f.eks. i Socialdemokratiets kongresprotokoller.

Linzer-konferencernes protokoller burde findes i det mindste i de

større biblioteker.

Gerd Callesen

Herbert Iversen: Socialistiske Essays II II. Udvalg og indledning

ved Carl Erik BayZ Sirius, Århus 1975! 196 og 147 5., kr. 80,50

Socialistisk/marxistisk litteratur af dansk oprindelse er en for-

holdsvis sjælden foreteelse. Der har ikke udviklet sig en konsistent

marxistisk tradition i Danmark og de relativt få ansatser, der fin-

des, er som regel vanskeligt tilgængelige. Man bør således være for-

laget Sirius taknemmelig for at det gør en indsats for at (gen)ud-

give en sådan litteratur og dermed styrke den marxistiske position.

Således har forlaget b1.a. udgivet Harald Rues "Litteratur og sam-

fund" og “Om Georg Brandes". Rue var åbenbart en af de frugtbare-

ste selvstændige danske marxister, der også har fået efterfølgere.

Forlagets nyeste udgivelse er Herbert Iversens "Socialistiske

Essays". Disse er ikke udpræget marxistiske, men de repræsenterer

dog en udvikling, en tendens i den danske arbejderbevægelse hen i-

mod en marxistisk samfundsanalyse. Det er, hvad angår arbejderbevæ-

gelsen imidlertid en sandhed med modifikationer. Ganske vist var

Herbert Iversen i 1910 blevet medlem af Socialdemokratiet og var

aktiv i bevægelsen, men hans artikler blev stort set ikke trykt i

de centrale organer, men i de mere venstrefløjsprægede blade "So-

cialisten" og "Vestjyllands Socialdemokrat", hvor Sundbo var redak-

tør. Iversen fik ganske vist en del indflydelseefter sin død, men

78



det var åbenbart hovedsagelig uden for arbejderbevægelsen og på

grund af sit teoretiske hovedværk "To Essays om Vor Erkendelse",

som ikke er marxistisk. For arbejderbevægelsen fik han stort set

kun betydning gennem sin fætter Hartvig Frisch, der åbenbart stod

i snæver kontakt med ham.

Carl Erik Bay, der har foretaget udvalget af disse essays, har også

skrevet en grundig, informerende indledning, hvor han meget nuance-

ret analyserer Herbert Iversens videnskabelig-teoretiske og politisk-

ideologiske udvikling og den betydning, han fik gennem sine arbej-

der. Til trods for enkelte indvendinger er denne indledning noget

af det bedste ved udvalget, bl.a. fordi Bay uden at moralisere kan

indordne Iversen i den historiske udvikling, der generelt fandt sted

i 10-året fra 1910-20, en periode der fik afgørende betydning for

den senere udvikling i f.eks. den akademiske verden, som Herbert

Iversen tilhørte.

Det fremgår klart af indledningen, at Iversens videnskabelige posi-

tion var borgerlig, specielt i hans filosofiske værk "To Essays om

Vor Erkendelse" (fra dette trykkes et afsnit i bd. I, s. 126-139),

men at han, der bevidst havde solidariseret sig med arbejderklassen

praktisk-politisk, bevægede sig bort fra denne position bl.a. under

indtryk af studiet af de økonomiske årsager til verdenskrigen. Han

forsøgte også at anvende sine økonomiske erkendelser til et (mis-

lykket) forsøg på at formulere en praktisk politik - "Om nordisk so-

cialisme. Nogle politiske betragtninger" bd. I, s. 144-176 - det

var ikke mislykket, fordi det ikke blev offentliggjort i sin tid,

men fordi analysen var forkert. Til trods for det, er det et læse-

værdigt stykke. Det gælder også for andre af de i alt 13 "kapitler":
Om socialistisk kultur, Af en socialists papirer, Om materialisme,

Kunst-betragtninger, George Bernard Shaw, Om nordisk socialisme, To

engelske socialister, Om engelske socialister, Amerikanske tilstande,

Om amerikansk kapitalisme, Fritid og arbejdstid, Dage i Minnesota,

Om amerikansk antisocialisme.

Især analysen af de amerikanske forhold kan også give noget i dag,

fordi de viser noget om forudsætningerne for opløsningen og det mo-

ralske forfald i USA nu. Men derudover er disse essays også histo-

riske dokumenter, der bl.a. viser, hvor svært det er også for folk,

der er positivt indstillet over for arbejderbevægelsen og vil være

marxister, at nå frem til en virkelig forståelse af dens teori. Det

viser noget om samtidens forhold til den marxistiske teori og også

som sådanne har de betydelig interesse.

Gerd Callesen
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Georges Lefranc: Histoire du front populaire. Paris 1974. Forlag

Payot. 535 sider

Lefrancs klassiker fra 1965 om den franske folkefront er nu kommet

i en udvidet og revideret udgave. At Lefrancs bog trods sin unge

alder allerede kan betegnes som en klassiker viser noget om forsk-

ningen af den franske folkefront, nemlig at den er et relativt nyt

fænomen, selv om folkefrontperioden 1936-38 ligger tidsmæssigt

langt fra senere, gennemarbejdede forskningsområder. Klassikersta-

tusen skyldes flere ting. Lefrancs bog var et af de første store

forsøg på en syntese, som videnskabeligt kunne tages alvorligt.

Desuden indeholdt bogen en række bilag, først og fremmest tekster

og kilder, samt en i 1965 rimeligt dækkende bibliografi.

Lad det være sagt med det samme, at Lefrancs bog stadig er vigtig.

Lefranc har en omfattende og grundig forskning af fransk arbejder-

bevægelse i det 20. århundrede bag sig, især af socialistpartiet

SFIO (Le Mouvement Socialiste sous la troisiåme République 1963) og

fransk fagbevægelse. Hvad folkefronten angår har han desuden den

fordel at have deltaget aktivt som SFIO repræsentant i en af de vig-

tigste organisationer udgået af folkefronten, Comité de Vigilance

des Intellectuels Antifascistes fra 1934, hvilket også gør hans

forskning til et vidneudsagn. Dette fremgår også af den lange ræk-

ke personlige iagttagelser, der findes i bogen, uden at den af den

grund bliver et underholdningscauseri.

Den udvidede udgave er revideret. Der er tilføjet et kapitel, hvor

Lefranc opregner en række problemstillinger og områder, hvor der

endnu er dunkle punkter. Desuden er bibliografien ført ajour. Hvad

angår det tilføjede kapitel bringer det intet nyt. Selv om Lefranc

påstår teksten hele vejen igennem er revideret, har undertegnede,

trods sammenlignende nærlæsning af de to udgaver, fundet ganske få

og ikke epokegørende ændringer, skønt forskningen netop har taget

fart mellem de to udgaver. På samme måde forholder det sig med bib-

liografien. Der er tilføjelser, men megen af den nyeste forskning

er ikke medtaget. F.eks. har et vigtigt arbejde som Daniel R. Brower:

The New Jacobins. The French Communist Party and the Popular Front.

1968, der analyserer PCFs holdning, ikke fundet nåde for Lefrancs

blik, selv om det stadig i denne periode er det eneste (ufuldkomne

og ofte overfladiske) studie af PCF af syntesemæssig karakter.

Tidsskriftlitteraturen er heller ikke dækket ordentligt ind.

Dog er Lefranc stadig uundværlig. Hans fremstilling går ofte i dyb-

den, han har udnyttet det tilgængelige kildemateriale rimeligt, når

man tager værkets karakter af syntese i betragtning, og han har
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gjort et stort arbejde for selv at skaffe materiale til rådighed, i

kraft af en række interviews med politiske personligheder fra folke-

frontperioden. En del af dette materiale er udgivet i hans tekst-

samling "Juin 36. "L'explosion sociale" du Front populaire", 1966,

der kan læses som supplement. I dette spørgsmål, der i dag er yderst

aktuelt i Frankrig med enheden mellem venstrekræfterne i l'union de

la Gauche, holder Lefranc i modsætning til andre fremstillinger i-

deologisk tungen lige i munden, eller forsøger i hvert fald på

det.

En række ting er dog betænkelige. Lefranc synes ikke at have fattet

betydningen af den antifascistiske bevægelse i 1934. I sin konklu-

sion nævner han ikke et eneste sted, at denne bevægelse ud over at

være den første spirende start på enheden og den nødvendige forud-

sætning også blokerede vejen for fascismen i Frankrig, hvilket dog

må siges at være en fortjenste af første rang. Med beklagelse må

man også se en fuldstændig ureflekteret og mekanisk holdning til

spørgsmålet Komintern/PCF, hvor Lefranc kun ser bevægelsen Moskva-

Paris og i dette vigtige spørgsmål ikke undersøger den eventuelle

bevægelse den modsatte vej, som man nu selv inden for den borgerlige

historieskrivning så småt begynder at få øje på. I det hele taget

gøres der ikke rede for den rolle, Komintern spiller, hvilket er

alvorligt.

PCF analysen er i det hele taget Lefrancs svage punkt. F.eks. hævder

han på p. 232, at PCF efter Montreuil kongressen i januar 1937 øn-

skede at vende tilbage til en hårdere politik, skønt PCF frem til

regeringens fald sluger den ene udfordring efter den anden inden

for den økonomiske politik ved at undlade at stemme eller mobili-

sere de masser, partiet kontrollerede, og at partiet i 1938 støtter

Daladierregeringen, selv efter at Daladier har opsagt folkefront-

samarbejdet.

På andre områder svigter Lefrancs analyse, og det er typisk, at han

er stærk i fremstillingen, men svag i analysen. Tilbage står dog

bogens nævnte kvaliteter, der benyttet som indgang til folkefront-

en eller sammen med den betydelige mængde af enkeltanalyser, der

nu foreligger, stadig gør Lefrancs folkefrontbog anvendelig.

Michael Seidelin Hansen
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Wolfgang Neugebauer: Bauvolk der kommenden Welt. Geschichte der so-

zialistischen Jugendbewegung in Osterreich. - Veröffentlichungen des

Ludwig-Boltzmann-Instituts für Geschichte der Arbeiterbewegung -

Europaverlag, Wien 1975, 495 s.

Neugebauer skriver i indledninge, at afhandlingen kun skal ses som

et første historiografisk bidrag til et emne, som hidtil har været

forsømt af forskningen. Det skal dog kunne danne grundlag for yder-

ligere mere specialiserede undersøgelser (s. 13). Under denne syns-

vinkel er det et ganske udmærket arbejde, idet det giver den ydre

ramme for arbejderungdomsbevægelsen
- ikke skole- og studenterfor-

eningernes
- udvikling og indeholder en mængde relevante oplysning-

er, som her stilles til rådighed for videre forskning. Dermed har

Neugebauer gjort et stort og nyttigt arbejde, som mange kan tære af.

Hans fremstilling lider dog under, at han flere gange viser en be-

tydelig usikkerhed i vurderingen af de politiske forhold. Eksempel-

vis udnævner han de deltagere i Zimmerwaldkonferencerne, som ikke

hørte med til venstrefløjen til centrister generelt, mens venstre-

fløjen er radikal (s. 92). Spartakusforbundet hørte ikke med til

venstrefløjen, det gjorde derimod de skandinaviske ungdomsforbund.

Den samme usikkerhed i anvendelsen af begrebet "centrisme" viser

sig senere (s. 99 f.) ved karakteriseringen af de forskellige ret-

ninger i det østrigske ungdomsforbund og igen 5. 108, hvor Angelica

Balabanoff udnævnes til centrist, og s. 324 hvor det spanske parti

POUM kaldes trotzkistisk. Man kan næppe heller mene, at overtrædel-

sen af lærlinge- og ungdomsbeskyttelseslovene er et "Wesenszug des

kapitalistischen Wirtschaftssystems" (s. 264). Det er vel karakteri-

stisk for håndværket, men knap nok for kapitalismen.

Teknisk set er afhandlingen inddelt i 5 afsnit, der svarer til den

almene udvikling: 1894-1903, 1903-1918, 1919-1934, 1934-1938 - for

perioden 1919-1934 i to afdelinger: en for den politiske og en for

den faglige ungdomsbevægelse. Afsnittene indledes meget vellykket

med et kort overblik over periodens almene udvikling og er iøvrigt

opbygget ens. Efter den historiske indledning følger et afsnit om de

herskende forestillinger om socialdemokratisk ungdomsarbejde, og de

diskussioner, der førtes herom; især afsnittet for perioden 1919-

1934 har umiddelbar betydning for de tilsvarende danske organisa-

tioner, Otto Felix Kanitz's teoretiske forestillinger om ungdoms-

arbejde var også kendt her. Det er åbenbart i denne periode, at

det østrigske ungdomsforbund fik sin største betydning både hvad

angår det organisatorisk-medlemsmæssige og det politisk-teoretiske.

Det selv om det østrigske ungdomsforbund stod på venstrefløjen i
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ungdomsinternationalen, mens de andre mere betydningsfulde medlems-

organisationer (de skandinaviske, de tyske og hollandske) stod på

højrefløjen, hvad Neugebauer understreger adskillige gange. De ef-

terfølgende afsnit behandler ungdomsforbundets struktur og opbyg-

ning, forholdet til parti, fagbeVægelse og de andre socialdemokra-

tiske organisationer og forbundets økonomiske (faglige), pædagogi-

ske og politiske arbejde. Det sidste afsnit behandler ungdomsinter-

nationalen hhv. østrigernes forhold til denne. Disse sidste afsnit

er også af umiddelbar interesse for danske forhold. Som tillæg of-

fentliggøres en række interessante dokumenter.

Bogen kan med udbytte bruges i forskellige sammenhænge.Udover i

forbindelse med ungdomsarbejdet især i sammenhæng med Socialdemokra-

tiets pædagogiske og kulturelle arbejde (arbejderkultur), da den på

disse områder er meget materialerig.

Gerd Callesen

Alfred PetersenZMartin Evald Jensen: Trommehvirvler og Kanonslag.

Forlaget Tiden. 1975, 164 5.1 kr. 25,00

Alfred Petersen har i samarbejde med Martin Evald Jensen skrevet

sine erindringer. Alfred Petersen blev født i 1895 og allerede i

1919 blev han kasserer i sin lokale landarbejderafdeling, en stil-

ling han bestred indtil 1926, hvorefter han blev formand for afde-

lingen. I 1933 blev han ansat som sekretær i landarbejderforbundet,

der i 1934 blev sammensluttet med arbejdsmandsforbundet. Efter sam-

menslutningen beklædte Alfred Petersen posten som forretningsfører

i anlægs- og bygningsgruppen indtil 1956, hvor arbejdsmandskongres-
sen valgte ham som forbundsformand. Alfred Petersen var forbunds-

formand i en periode med hårde overenskomstsituationer og arbejds-

kampe, og i 1964 trak han sig tilbage fra formandsposten p.g.a.

svækket helbred.

Politisk tilhører Alfred Petersen socialdemokratiet "til venstre for

midten" bortset fra en periode i slutningen af 20'erne, hvor han

var medlem af DKPT

I bogen fortæller Alfred Petersen bl.a. om sin tid som landarbejder-

agitator, om bestræbelserne for at få organiseret landarbejderne,

og om overenskomstproblemer med de Venstre-dominerede landkommuner.

Størst historisk interesse har bogen, hvor Alfred Petersen fortæl-

ler om overenskomstsituationen 1957-58 (5. 78-84), om baggrunden

for den nye hovedaftale af 1960 (s. 89 f.) samt overenskomststiua-

tionerne 1960-61 og 1962-63 (s. 97-105 og s. 127 f.).
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Endelig er bogen et vigtigt indlæg i den gamle, men også nu aktuelle

debat om industriforbund. På nuværende tidspunkt ønsker A.P. ingen

grundlæggende ændring i fagbevægelsens struktur, og hans argumenter

for dette synspunkt er særdeles vægtige og vigtige i diskussionen

af fagbevægelsens historiske og fremtidige struktur. Før man skrider

til dannelsen af industriforbund, må fagbevægelsens ifølge A.P. hø-

ste flere erfaringer, samfundets struktur må ændres og nye forhand-

lingsformer må træde i stedet for de gamle. F.eks. må der skabes

klare aftaler om, hvorledes beskæftigelsen skal fordeles mellem

faglærte og ufaglærte. For A.P. er det afgørende vigtigt, at ar-

bejdsmændene (specialarbejderne) ikke også i fremtiden skal spille

rollen som sorteper, arbejdsmæssigt, lønmæssigt og beskæftigelses-

mæssigt (se A.P.'s 6 betingelser for gennemførelsen af industri-

forbund, s. 78).

Bogen kan således læses både som erindrings- og debatbog, og dette

er en god kombination. Hvad der savnes i bogen er nogle meninger om

landarbejderforbundets "brogede" historie, både internt og i dets

forhold til socialdemokratiet.

Henning Grelle

Programsamling. Udtalelser, erklæringer og programmer vedtaget på

Danmarks Kommunistiske Partis kongresser, landskonferencer og lands-

møder 1952-1974, Tidenl København 1975! 88 5.

I forbindelse med diskussionerne omkring DKP's nye program har for-

laget Tiden udgivet det nugældende program fra 1952 sammen med de

programmatiske udtalelser og erklæringer fra senere kongresser

(21., 22., 23. og 24.), landspartikonferencen i 1960 og landsmødet

i 1974. Det er betydningsfuldt materiale til vurderingen af et kom-

munistisk parti, og det er derfor glædeligt, at det er udkommet i

let tilgængelig form. Det ville for historikeren -

og vel også for

partiets medlemmer - være af betydning, hvis forlaget kunne udgive

en tilsvarende samling for perioden 1919 til 1952, dog gerne med en

bredere indledning end her og kommentarer til de enkelte dokumenter.

Det ville i det hele taget være ønskeligt, hvis DKF/Tiden udgav en

dokumentsamling om partiets udvikling fra 1919 og op til 1945/52.

En sådan kunne vel også bruges som forberedelse til den partihisto-

rie, som vel må komme engang. Det lader til, at interessen blandt

de studerende især koncentrerer sig på førkrigshistorien. Det er

vel også forklaringen på, at Kritiske Historikere udgiver en sådan

dokumentsamling om DKP. Forhåbentlig lader DKF/Tiden sig ikke nøje
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med at udgive den her omtalte samling, men lader andre følge hur-

tigt efter.

G.C.

Anton Pannekoek: Verdensrevolutionen og kommunistisk taktik (1920),

Århus 19751 42 duplikerede 5., kr. 4,50 (bestilles fra postbox 61,

2880 Bagsværd)

Den oprindeligt "bordigistiske" gruppe, der står bag udgivelsen af

denne og andre tekster (Kommunistisk program, Kommunismen, Karl V.

Jensen, Anton Pannekoek bl.a.), har åbenbart taget et nyt skridt:

bort fra den venstrekommunistiske tradition hen imod den “radikale

økokommunistiske kritik". Men de tillægger alligevel Pannekoeks kri-

tik af Lenin en funktion og har således udgivet denne pjece. På om-

slagets bagside præsenteres den således:

"Teksten er et opgør med den opfattelse af en kommunistisk'kritik,

som Lenin og III. Internationale fremlagde i vinteren 1919-20.

Anton Pannekoeks kritik har i korthed følgende hovedpunkter: Be-

kæmpelse af den socialdemokratiske og bolsjevikkiske opfattelse af

ledernes dominerende rolle. En sådan organisationsteori forhindrer

iflg. Pannekoek dannelsen af en virkelig og selvstændig kommuni-

stisk bevidsthed blandt masserne. Heraf følger den hollandske

marxists kraftige polemik med det leninske syn på revolutionær po-

litik som partimanipulation og entrisme i kapitalens forskellige

organer, så som parlamentet og fagforbundene. Over for den tredje

internationalistiske hierarkiske opfattelse af revolutionens orga-

nisering, partifagforbund-klasse, søger Pannekoek at fremføre en

mere organisk, hvor partiet er det inspirerende og rådgivende cen-

trale element for arbejdermassernes basisorganisationer (bedrifts-

rådene-unionerne)".

Foruden Pannekoeks brochure findes der nogle biografiske og biblio-

grafiske noter og henvisninger sidst i heftet.

G.C.

Josef Schleifstein: Indføring i studiet af Marx, Engels og Lenin,

Tiden København 1975, 222 5., kr.
1 30,-

Det har i lang tid stået sløjt til herhjemme med grundbøger og stu-

dievejledninger til indføring i studiet af den videnskabelige so-

cialisme. Skønt der er udkommet adskillige mere eller mindre anven-
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delige lærebøger i politisk Økonomi, en enkelt samlet fremstilling
af den dialektiske og historiske materialisme, og et par studievej-

ledninger til kapital-læsning, har vi dog hidtil ikke haft nogen

samlet lærebog i marxisme-leninisme. Folk, som har beskæftiget sig
med marxistisk grundskoling, har bestandig stået over for problem-

et, hvad skal man starte med? På den ene side er det hensigtsmæs-

sigt at starte med at danne sig et overblik over den marxistiske vi-

denskab, på den anden side er det også nødvendigt så hurtigt som

muligt at tilegne sig de nødvendige redskabsbegreber og metodolo-

giske principper inden for hver enkelt af marxismens discipliner:
den politiske økonomi, den dialektiske og historiske materialisme

og den videnskabelige socialisme.

Med udgivelsen af Josef Schleifsteins bog er det blevet muligt at

tilfredsstille dette behov for en samlet, såVel historisk som logisk

kvalificeret, fremstilling af den marxistisk-leninistiske teoris .

principper, grundbegreber og historiske kilder. Men Schleifsteins

bog er ikke kun en bog for begyndere. Selv skolede marxister, og

folk med en mere videnskabelig end politisk interesse for Marx's

lære (hvis man kan skille disse ting ad) vil kunne få stort udbytte
af at læse denne grundbog og studievejledning. Alene de næsten 500

kildehenvisninger, som Schleifsteins bog indeholder, fordelt over

praktisk taget samtlige væsentlige problemområder inden for socia-

lismens teori, gør denne bog til et værdifuldt redskab for kvali-

ficeringen af den hjemlige marxisme-diskussion.

Iøvrigt er bogens forfatter helt uden de "kvaliteter", som de bor-

gerlige forlag almindeligvis lægger til grund ved valget af deres

udgivelser. Schleifstein har aldrig været ekskluderet af det kommu-

nistiske parti, han er ikke modstander af Lenin og den socialistiske

verden, han er ikke en kendt intellektuel "afviger", og han har al-

drig haft problemer med at få udgivet sine bøger i de socialistiske

lande. Det eneste, som kvalificerer Schleifstein til at skrive og

få udgivet en bog som denne, er hans livslange erfaring fra klasse-

kampen i Tyskland. I 1933 måtte Schleifstein i tugthus til straf

for sit medlemskab af det tyske kommunistiske parti. Efter krigen

har han i en tid været i landflygtighed efter Bonn-regeringens for-

bud mod hans parti, og i adskillige år har han undervist i arbejder-

bevægelsens historie på universitetet i Leipzig (DDR). I 1968 blev

Schleifstein leder af det nystartede marxistiske forskningsinstitut
i Frankfurt/Main (Institut für Marxistische Studien und Forschung),

og har siden været hovedansvarlig for en række af de udgivelser,
som er kommet fra dette institut, ligesom han også er medudgiver
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af Franz Mehrings samlede værker.

"Indføring i studiet af Marx, Engels og Lenin" udkom første gang i

München 1972 og er nu (1975) kommet i 3. oplag.

Schleifstein opdeler bogen i 5 kapitler, hvor det første handler om

marxismens oprindelseshistorie, dvs. de historiske kilder, som Marx

og Engels arbejdede ud fra. Dernæst omhandler kapitlerne den dialek-

tiske materialisme, den materialistiske historieopfattelse, den po-

litiske økonomi og den videnskabelige socialismes forhold til ar-

bejderbevægelsen.

Fremstillingen af den videnskabelige socialismes teori, dens udvik-

ling og dens kilder, er noget af det bedste, der hidtil har fore-

ligget på dansk. Foruden at være skrevet så enhver kan læse den, og

forstå meningen, forsøger Schleifstein ikke, som det i universitære

kredse er almindeligt, at udskille den marxistiske videnskabslogik

og metode fra teorien som helhed. Dette gør det muligt for bogen på

én gang at vise de begrebslige og logiske sammenhænge, og at frem-

stille disse i deres historiske sammenhæng. Schleifstein adskiller

sig på denne måde behageligt fra den moderne "venstre"-opportunis-

mes Marx-opfatelse, hvor det gøres til en dyd, såvel i teorien som

i den politiske praksis, at bortamputere flest mulige elementer af

socialismens teori, f.eks. den dialektiske og historiske materia-

lisme, klassekampen og partiteorien, læren om taktik og strategi og

læren om socialismen. Især de moderne "kritpoløkker" og kapitallogi-

kerne burde i denne forbindelse erindre sig, hvad Lenin skrev i

"Staten og Revolutionen" fra 1917: "Når man vil forfalske marxismen

til opportunisme, er det lettest at føre masserne bag lyset ved at

lade eklekticisme erstatte dialektikken". Schleifsteins bog søger

på ingen måde at indskrænke den marxistiske videnskab til den po-

litiske økonomis mest abstrakte bestemmelser, eller på anden måde

at bortamputere dele af den socialistiske videnskab. For at beher-

ske arbejderklassens revolutionære videnskab må man kunne analysere

det enkelte samfundsmæssige fænomen ud fra flere sider, dialektisk

og materialistisk, økonomisk, som en del af klassekampen, i lyset

af den revolutionære taktik og strategi osv. Netop redskaberne for

denne analyse giver Schleifsteins bog mulighed for at tilegne sig,

idet den behandler alle sider af den marxistiske lære.

Samtidig er fremstillingen strengt materialistisk. Intet sted redu-

ceres den marxistiske filosofi og teori til abstrakte skemaer eller

tom udenadslære, som mere dogmatiske, dvs. uvidenskabelige Marx-

fremstillinger, ofte har tenderet mod. I fremstillingen kommer

Schleifstein ind på de fleste væsentlige problemer i den marxisti-

87



ske videnskab, og for alle interesserede i de teoretiske spørgsmål;

som knytter sig til forholdet mellem staten, monopolerne og kapital-

en i almenhed, og en række af de andre problemer, som diskuteres

på venstrefløjen, er her virkelig "guld" at hente. Alene kildehen-

visningerne omkring disse forhold gør bogen næsten uundværlig for

den, som ønsker på marxistisk grundlag at tage stilling til disse

sager, hvis besvarelse er bestemmende for den korrekte udformning

af en revolutionær politik.

I sidste afsnit viser Schleifstein, hvordan den videnskabelige so-

cialisme, Marx's, Engels' og Lenins tanker udvikledes, både som re-

sultat af og som forudsætning for den revolutionære arbejderbevæ-

gelses kamp, lige fra forrige århundrede og op til i dag. Schleif-

stein viser nødvendigheden af det revolutionære arbejderparti og

fremlægger grundprincipperne for den leninske parti- og revolutions-

teori, forholdet mellem partiet og masserne, spontanitet og bevidst-

hed, demokratiet og centralismen i partiets arbejde, og en række

andre problemer, som ofte bliver forvrænget og misforstået i dis-

kussionen, bl.a. fordi den borgerlige ideologi netop på disse

punkter sætter ind af al kraft med den anti-socialistiske og anti-

kommunistiske agitation. Det er jo egentlig først gennem forståelsen

af partiet, og af alle de komplicerede praktiske problemer, som den

virkelige klassekamp rejser, at selve den marxistisk-leninistiske

teori kan begribes. Partiet og filosofien er tæt sammenknyttet,

som bl.a. Lenin har lært os. Det er herigennem den marxistiske vi-

denskab viser sin klassekarakter og omformestilnmteriel magt i

klassekampen. Schleifstein nøjes ikke med at postulere denne parti-

og klassekarakter, men gør den til grundlaget for hele hans dispo-

nering og fremstilling af arbejderklassens videnskab. Han nøjes

ikke med at udvikle og forklare teorien og dens begreber, men viser

gennem fremstillingen, hvordan denne teori anvendes i den kommuni-

stiske verdensbevægelse
- såvel der, hvor man stadig kæmper mod

kapitalismen, som der hvor man har startet opbygningen af det so-

cialistiske samfund.

Skønt denne bog er betitlet "indføring" i studiet af Marxismens læ-

re, skal det gentages, at den med stort udbytte kan læses også af

de, som allerede regner sig for velskolede. Bogen er den bedst

tænkelige inspiration til videre studium af såvel de klassiske

tekster som af den moderne marxistiske diskussion.

Tidens forlag skal have ros for denne udgivelse. Den fortjener ud-

bredelse overalt, hvor socialismen diskuteres.

Jakob Munck
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Sosialistisk ârbok 1976I PaxZ Oslo 1975, 208 s.

I dette års bind findes to længere artikler, “Hvor står kvinnebeve-

gelsen?" og "Ett fritt Indokinal", der begge kunne have stået i den

af samme forlag udgivne "Kvinnens årbok". De andre artikler er som

regel på en ca. 5 sider; det viser, at redaktionen ikke har bare en

lille smule begreb om, hvad en ârbog kan bruges til. Desuden har

disse artikler ikke ret meget med socialisme at gøre, nogle har må-

ske interesse for populister, atomkraftmodstandere og lignende. De

to længere artikler kan ikke opveje årbogens iøvrigt tynde indhold.

Forlaget skulle enten opgive årbogen eller finde en mere kvalifice-

ret redaktion. Dette bind taler til fordel for det første alterna-

tiv.

Gerd Callesen

Tidsskriftcentret (Rådhusstræde 13, st., 1466 Kbh. K) har udgi-

vet en "Fortegnelse over danske venstrefløjstidsskrifters artikler

om kampen mod krise og arbejdsløshed fra 'olie'-krisen - november

1973 til maj 1975" med overtitlen "Kampen mod krisen og arbejdsløs-

heden". Brochuren er på 21 duplikerede s. og koster 5,- kr. og kan

bestilles hos TC. Tlf. (01) 12 99 49.

Fortegnelsen registrerer 230 numre/titler og er ordnet efter 5 ho-

vedpunkter: I kriseteori og kriseudvikling, II danske arbejdsplads-
ers kamp mod krise og arbejdsløshed, III udenlandske arbejdspladsers

kamp mod krise og arbejdsløshed, IV kampen mod arbejdsløshed og ar-

bejdsløshedsbevægelsen, V arbejderpartierne og smågrupperne. Der fin-

des endvidere et forfatterregister og en liste (med index) over de

anvendte tidsskrifter.

Gerd Callesen
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Jens Engberg: Harald Brix, Revolutionen og Reformen. SFAH's publ. 3,

179 5. kr. 20,00 for medlemmer. kr. 25,00 for ikke-medlemmer.

Engbergs bog må betragtes som en revision af eftertidens manglende

eller fejlagtige bedømmelse af Brix og den revolutionære bevægelse

(heroldisterne), der i 1881 var i opposition til socialdemokratiet.

Bogen er ikke kun en politisk biografi omhandlende Brix's sidste

leveår. Hovedinteressen for at beskæftige sig med emnet ligger for

Engberg i sammenstødet mellem socialdemokrater og social-revolutio-

nære. Dette sammenstød, som hovedsageligt tidligere har været frem-

stillet som et rent personsammenstød mellem Brix og Pios efterføl-

gere, Hørdum, A. Mundberg m.f1., har ifølge Engberg en langt videre

betydning for arbejderbevægelsens historie. Engbergs hovedtese er

den, at i opgøret med Brix og de social-revolutionære blev det dan-

ske socialdemokrati tvunget til at formulere sin reformisme.

Engbergs velskrevne bog er væsentlig på flere punkter. Kendskabet

til Brix's sidste leveår, hans fængselsophold og rækken af private-

og offentlige sager imod ham, er med Engbergs bog udvidet væsent-

ligt. Endvidere er vort kendskab til "Herolden"s intelligente jour-

nalist William Fleron udvidet betydeligt, særlig Flerons internati-

onale forbindelser. Engbergs bog kan imidlertid ikke bære at være

en tilstrækkelig og udtømmende analyse af reformismens endelige gen-

nembrud i dansk arbejderbevægelse. Her må bogen mere opfattes som

et debatindlæg i den altid aktuelle debat om reformismen i dansk ar-

bejderbevægelse. Foruden Engbergs hovedtese indeholder bogen flere

diskutable punkter. Det drejer sig dels om arbejderbevægelsen og

krisen og dels om Engbergs brug af kilder.

Efter min opfattelse mangler fremstillingen en dyberegâende fornem-

melse af arbejderbevægelsens situation i slutningen af 1870'erne.

Denne periode hører til arbejderbevægelsens absolutte nulpunkt. Den

økonomiske krise fik katastrofale følger for arbejderpartiet og for-

stærkede de indre modsætninger i bevægelsen. På Købmagergade-kon-

gressen i 1877 splittedes arbejderpartiet og i de følgende år redu-

ceredes et landsdækkende parti til en lille københavnsk forening,

der i 1880 talte 180 betalende medlemmer. For fagbevægelsen var kri-

sen så alvorlig at der opstod en fare for en total ødelæggelse af

de selvstændige organisationer. De tiloversblevne fagforeninger

holdt organisationerne intakte, men de fleste tappedes for politisk

aktivitet og mere lavsprægede tendenser vandt indpas. Nedgangsperi-

oden blev ikke bedre af, at arbejderpartiets vigtigste agitator,

Social-Demokraten, redigeredes af en forvirret og i socialistisk/a-

gitatorisk øjemed inkompetent redaktion, nemlig Mundberg/Bjørnstrup.
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Revolutionær var denne redaktion mindst af alt, samtidig med at den

var i åbenlys strid med arbejdernes interesser.

Denne korte udredning er medtaget, ikke fordi en omtale af krisen i

Engbergs fremstilling mangler, men fordi socialdemokratiets situa-

tion umiddelbart før konfrontationen med Brix ikke er loyalt frem-

stillet.

Kritikken af Engbergs hovedtese vil jeg sammenfatte med kritikken

af Engbergs brug af kilder. Engbergs tese om, at reformismen kun

lader sig forstå hvor den først formuleres, nemlig i opgøret med

Brix må efter min opfattelse tages med forbehold. Efter min mening

er realiteten den, at Social-Demokraten med Wiinblads ansættelse

(april 1881) til forskel fra de foregående år overhovedet formule-

rer en politik. Denne politik indeholder reformistiske tendenser,

men det samlede billede af den reformistiske taktik og strategi

kan først siges at være færdigudformet omkring den begyndende tak-

tikdebat i 1887. I sin bevisførelse anvender Engberg lange udtalel-

ser af Anton Mundberg. Dette fører umiddelbart over i en kritik af

Engbergs brug af kildeudsagn. Efter min mening får man kun en sik-

ker forståelse af arbejderbevægelsen, hvis man betragter dennes ud-

vikling som modsigelsesfyldt. Arbejderbevægelsens historie var fra

1871 præget af indre modsætninger på politisk og fagligt plan. En

interessant person som Mundberg (jeg betragter ham som bjørnbakker)

havde siden 1871 tilhørt den moderate fløj, der var modstandere af

strejker og tilhængere af reformer inden for det borgerlige sam-

funds rammer. Denne fløj trådte med stigende styrke frem på Gimle-

kongressen og den fik senere en formel sejr i adskillelsen af den

politiske og faglige aktivitet ved oprettelsen af Socialdemokratisk

Forbund i 1878. Det blev imidlertid ikke Mundbergs reformisme, der

overlevede med socialdemokratiet ind i 80'erne som afgørende ten-

dens, men en politisk reformisme med et solidt teoretisk grundlag

og en faglig hvilende på socialistisk grundlag. Genoprettelsen af

de faglige og politiske organisationer i beg. af 80'erne er tegn

på at der var andre kræfter i arbejderbevægelsen der ønskede en an-

den politik end netop Mundbergs.

Engbergs forklaringsforsøg på spørgsmålet om hvorfor den danske ar-

bejderbevægelse blev reformistisk må kritiseres ud fra samme argu-

menter som oven for anført. Engberg tager sit udgangspunkt i for-

skellige inden- og udenlandske forfatteres opfattelser af reformis-

men. Selv støtter Engberg sig mest til Henry Bruuns forklaring, og

Engberg systematiserer på følgende måde (s. 127-28): I 1862 miste-

de de faglærte håndværkere deres organisationer, men i 1871 opret-
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tedes den danske sektion af internationale, som ikke kun kunne til-

byde håndværkerne nye organisationer, men som også gav disse en ef-

fektiv samordning, og som under de gunstige konjunktuere var i

stand til at vinde lønfremgange. Førerne,fængsledes inden bevægel-

sens politiske indhold havde givet større anledning til konflikter

med de faglærte. Bevægelsen overtages af organisationsvante og

lavstraditions-bærende håndværkere uden deltagelse af ufaglærte. De

faglærte omskabte internationale til at varetage deres faglige inte-

resser, og i 1877 gjorde de effektivt op med resterne af førernes

revolutionære holdning, hvorved de umiddelbart før de gled på plads

som et blandt andre partier i folketinget vandt det eksisterende

samfunds accept. Bevægelsens politiske indhold begrænsedes uden det

revolutionære indhold til krav om sociale og økonomiske reform-

er.

Denne forklaring indeholder meget rigtigt, men den er forenklet og

den repræsenterer ikke en fyldestgørende forklaring. For det første

giver Engbergs opfattelse et indtryk af, at alle faglærte ikke er

revolutionære. Her må det understreges, at der herskede forskellige

opfattelser inden for fagbevægelsen. For det andet gør denne opfat-

telse ikke noget forsøg på at forklare fagbevægelsens massive opbak-

ning af Pios politik i perioden 1875-77. I denne periode var der i

flere forbund modstand mod Pios linje, men Pio havde trods alt væ-

sentlige støtter i en række større forbund. For det tredje er det

rigtigt, at arbejderbevægelsen var en udpræget håndværkerbevægelse,

men dermed er ikke sagt, at de faglærte i slutningen af 70'erne

flokkedes om socialdemokratiet. Engbergs forsøg på at gøre den soci-

al-revolutionære bevægelse til de ufaglærtes bevægelse contra so-

cialdemokratiet som de faglærtes bevægelse, er kunstig. Omkring 1881

havde socialdemokratiet sævrt nok ved at overleve som de faglærtes

bevægelse, og Engberg overser, at en del af de social-revolutionæ-

res basis bestod af faglærte, bl.a. bygningssnedkerne.

I denne forbindelse må det undre, at Engberg gør så lidt ud af kon-

trahenhforsamlingens (dvs. repræsentanter for fagforeningern) af-

stemning d. 6. januar 1881, hvor det med 32 stemmer mod 22 vedtoges

at forkaste Brix' anmodning. En nærmere undersøgelse af de fagfore-

ninger, der stemte for Brix, kunne have været interessant. Det havde

bl.a. dels afklaret, hvilke fagforeninger der gav deres støtte til

Brix, og hvorfor de gjorde det. Styrkeforholdet i afstemningen er

endvidere en bekræftelse på forskellige opfattelser inden for de

faglærtes bevægelse.
'

Jeg er ikke i tvivl om, at "Herolden" udgjorde en trussel mod So-
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cial-Demokraten, og at Brix var en parentes, der skulle overvindes.

Situationen var imidlertid så alvorlig, at mere stod på spil. For

socialdemokratiet var det et spørgsmål om at genrejse fagorganisa-

tionerne, fjerne lavstraditionen og blive anerkendt som politisk og

faglig ledelse for arbejderne uanset truslen fra Brix.

Marx/Engels kritik og dermed Engbergs kritik af de social-revolu-

tionære ideer (s. 110/11) kan man kun tilslutte sig. Men i forbin-

delse med Engbergs fremstilling af de social-revolutionæres politik,

rejser der sig et problem, som Engberg ikke diskuterer. Følger man

Engbergs fremstilling af de social-revolutionæres taktik og stra-

tegi, der bygger på en gennemgang af Herolden, bliver bevægelsens

mål for mig at se dannelsen af et arbejderparti på et social-revo-

lutionært teoretisk grundlag. Dette synes indlysende, men er det

imidlertid ikke, hvis man ser på pionisternes politik. Pionisterne,

der sluttede op om Brix, var efter min opfattelse ikke entydigt so-

cial-revolutionære, men ønskede genoprettelse af arbejderpartiets

politik, som den var før Pios bortrejse i 1877, dvs. selvstændig

optræden ved valg, fornægtelse af alliance med det eksisterende

Venstre samt en offensiv fagbevægelse m.m. For pionisterne skulle

personen Brix symbolisere fortiden, genoplive oppositionen og styr-

ke fremtiden. Brix' sympati for de social-revolutionære teorier er

forståelig, især hvad angår statsopfattelse, men Brix' rolle som

teoretiker er uklar. Spørgsmålet er derfor: var oppositionens be-

tegnelse "social-revolutionær" alene W. Flerons fortjeneste?

Henning Grelle
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ABA

TIDSSKRIFTER

ABA har udarbejdet en duplikeret liste over inden- og udenlandske

tidsskrifter og årbøger, som biblioteket modtager løbende. Listen

indeholder ca. 450 titler. Hvert tidsskrift er foruden hovedtitel

forsynet med evt. undertitel, samt udgiver, udgivelsessted, udgi-

velsesperiodicitet, fra og med hvilken årgang (nr.) tidsskriftet

haves på ABA. Listen er på 36 s., og kan fås ved henvendelse til

ABA og ved at indsende kr. 5 i frimærker.

LITTERATUR

ABA har udarbejdet en duplikeret tilvækstliste til "Arbejderbevæ-

gelsen i Danmark - historisk og aktuelt". 2. rev. udg., Kbh. 1973,

35 5. Den ny tilvækstliste har titlen: "Arbejderbevægelsen i Dan-

mark-historisk og aktuelt. Tilvækst april 1973 - september 1975".

Listen indeholder bl.a. den nyeste udgivne litteratur samt mange

nye specialer om dansk arbejderbevægelse. Tilvækstlisten er op-

delt i 19 hovedgrupper:
l. Bibliografier 10. Lønforhold, udbyttedeling,

2. Presse økonomisk demokrati

3. Bolig 11. strejker, arbejdsret
4. Den politiske arbejderbevæi 12. Arbejderbeskyttelse

gelse 13. Den kvindelige arbejder«
5. Fagbevægelse alm. 14. Økonomiske forhold

6. Fagbevægelse spec. (fest- 15. Samfundsorientering

skrifter) 16 . EF
'

7. Kooperation 17. Kultur, oplysning, uddannelse

8. Arbejdsforhold - arbejder- 18. Personalhistorie (biografier,
kår alm. memoirer, samlingsbiografier)

9. Demokrati på arbejdspladsen 19. Romaner, skuespil

Listen kan fås ved henvendelse til ABA. Det er endvidere muligt at

få tilsendt litteraturlisten fra 1973.

BOGTILBUD

Socialisten. Tidsskrift for teori og kritik. Udg. af De socialde-l
mokratiske Diskussionsklubber. Alfabetisk og systematisk register

for 1. - 16. årg. 1903 - 1919. ABA 1975, dupl. 79 5. kr. 15.-

Registret er udarbejdet for de første 16. årg. af bladet, som ikke

har årsindholdsfortegnelser. Sådanne findes for de følgende årg.

indtil 1945 - den sidste årg. (1946) før navneskiftet til "Verdens
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Gang" har heller ingen indholdsfortegnelse. Denne formelle grund

har været årsagen til dette meget nyttige hjælpemiddel, der letter

brugen af det vigtigste socialdemokratiske tidsskrift i denne pe-

riode. Bladet var ganske vist organ for diskussionsklubberne og

ikke for partiet og klubberne og deres tidsskrift stod til ven-

stre i partiet og oplaget har været ret beskedent (som regel under

1000 eks.). Men bladets betydning er alligevel stor, fordi det på

mange måder genspejler de diskussioner, der foregik i bevægelsen

i øvrigt. Derudover fik mange af bladets medarbejdere senere en

stor betydning i arbejderbevægelsen; men tidsskriftets betydning

ligger dog især i dets rolle som talerør for størstedelen af Soci-

aldemokratiets venstrefløj, både den del der blev i partiet efter

1918-19, og dem der gik ud. En stor del af diskussionen,om man

skulle blive eller ej, blev ført i "Socialisten" -

og også andre

væsentlige bidrag findes heri. De er nu blevet bedre tilgængelige.

Det systematiske register er inddelt i følgende grupper:

Politiske spørgsmål og debatter

Den faglige arbejderbevægelse og arbejdsløshed

Udlandets arbejderbevægelse og politik

Samfundsteoretiske og økonomiske spørgsmål

Filosofi og historie

Bøger, blade, anmeldelser etc.

Meddelelser fra og om bladet og diskussionsklubberne

Diverse, sange etc.

Ib Koch-Olsen: I flugt går tiden 1871. Fra Pariserkommunen til den

danske Internationale, København 1971, 15 kr.

Mette Charlotte Rask Sørensen m.f1.: Th. Stauning 1873-1942. En

bibliografi. ABA'S bibliografiske serie 1, København 1973, 23,50 kr.

Red. L. Albeck-Larsen og Eli Rasmussen: Arbejderen i Fotografiet.

Sjældne billeder fra arbejdsliv og fritid i svundne tider, Køben-

havn 1973. kr. 19,75.

Bibliographische Information: Udkommer ca. 3 gange årligt og kan

bestilles hos ABA ved at indsende 2,50 kr. i frimærker. For tiden

kan følgende numre fås: 16-21.

ARKIVNYT

I håndbiblioteket er opstillet en række registranter over nogle pri-

vat- og organisationsarkiver. Disse er følgende:
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H.C. Hansens arkiv A.I.C.s arkiv

Hans Hedtoft Hansens arkiv Karl Marx klubbens arkiv

Th. Staunings arkiv Den internationale socialistiske

Louis Pios arkiv kongres i København 1910

Marie Nielsens arkiv Mikkel Christensens arkiv

Jens Jensens arkiv Gerson Triers arkiv

Socialdemokratiets arkiv er fortsat under registrering på kort.

Indtil 1. januar 1976 var 650 kasser registreret på kort.

VS's arkiv er under registrering

LO's arkiv er under reorganisation

Hartvig Frisch's privatarkiv er nu åbnet og kan fra 1976 benyttes
til videnskabelige formål. Arkivet er registreret på kort og omfat-

ter 35 kasser.

SPECIALEAFLEVERING

ABA retter en indtrængende opfordring til alle specialeskrivere og

deres lærere; sørg for, at specialet bliver afleveret hertil (evt.

til kopiering). På denne måde går det ikke tabt for efterverdenen.

ABA kan konstatere en kraftig stigende efterspørgsel efter speciav
ler fra vore lånere, og da specialerne som oftest repræsenterer a-

nalyser af emner og begivenheder inden for arbejderbevægelsens hi-

storie, som ikke tidligere har været genstand for videnskabelig

behandling, er det i alles interesse, at specialet afleveres til

ABA. Biblioteket er også interesseret i afløsningsopgaver og andre

projektarbejder. Specialerne vil endvidere blive optaget i "Medde-

lelser"s afhandlingsfortegnelse.

ARKIVAFLEVERING

ABA er interesseret i at modtage afleveringer af: udsendelser, tids-

skrifter, løbesedler, småtryk, fotografier, bøger, protokoller, etc.

Smid aldrig noget væk. Meget materiale, der kun er få år gammelt,
bliver hurtigt sjældent og vanskeligt at erstatte. Giv det derfor

til ABA.

Hovedopgaver på Danmarks Biblioteksskole

ABA har udarbejdet en liste over forslag, som vil kunne bruges af

studerende på D.B., der måtte være interesseret i som hovedopgave

at udarbejde bibliografier over emner indenfor den politiske og

faglige arbejderbevægelse. Den indeholder forslag til: personbib-

liografier, emnebibliografier, samt til registranter over arbejder-

bevægelsens tidsskrifter. Listen er sendt til skolens praktikleder,

og fagledere.
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