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INTRODUKTION

Artiklen om den kommunistiske emigration er egentlig forskningsover-
sigter, som giver en systematisering af den nuværende viden om disse

_

⁄

problemer. Emigrationsartiklen er bl.a. forårsaget af en opfordring
om indsamling af materiale om denne sag af en tidligere emigrant. Hvis'

_

nogen sidder inde med materiale eller andet om den tyske (kommunis-r
tiske) emigratlon vil redaktionen meget gerne i forbindelse med ved-

kommende. Det er' ganske vist ikke umiddelbart centrale problemer
for den danske arbejderbevægelse, men den danske er et led i den in'-

ternationale arbejderbevægelse, og det er en vigtig opgave at tydelig-'
gøre denne sammenhæng. Det kan bla. ske via artikler som denne, som

viser at bevægelser udenfor landets grænser også får en betydning in-

den for dem. Det samme gælder registranten over »danske« bidrag i

Kominterns tidsskrifter. Det skulle nu være betydeligt lettere at få un-
\

dersøgt disse forhold. Og det hører jo med til vores egentlige opgaver
at få netop dette materiale frem.

13. Linzer-konference handlede i sit ene emne om arbejderkultur og
har således en vis sammenhæng med SFAH's seminar 1977, hvor vi dog

L

af pladshensyn først kan bringe et referat i næste nummer. I det hele

taget lider vi af pladsmangel, som fraværet af dette referat viser. Det er

heller ikke det eneste sted, der er skåret - det er også anmeldelserne,
det er gået ud over.

Diskussionsbidraget i dette nummer er ikke det første, vi harbragt om

dette emne (smgl. nr. 7 s. 17 ff), og vi vil gerne være med til at lade dis-

kussionen fortsætte; det kan også være via en anmeldelse f.eks. Diskus-

sionen behøver heller ikke at holde sig til den tidlige arbejderbevægel-
se. Den er nok grundlaget, men langtfra det eneste relevante.

Dette nummer er af forskellige tekniske grunde blevet forsinket i 2

måneder. Næste nummer udkommer som normalt i oktober.
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. DEN TYSKE, KOMMUNiSTISKEEMIGRATION

'

I DANMARK 193341945
Da resultaterne af forskningen af emnet foreligger spredte, er det hensigten
med disse linjer at sammenfatte dem, samtidig med at nogle hovedlinjer trækkes
op, og egne forskningsresultater indbygges i fremstillingen.

Emigrationensstruktur

I overensstemmelse med vedtagelserne på Kommunistische Partei Deutschlands,
(KPD)s »Bruxelles-konference« (i Moskva) 3.-15. okt. 1935 blev. den tyske emi-

gration i nabolandene i 1935 organiseret med KPD-afsnitsledelser (AL) i spid-
sen: AL Mitte eller Zentrum i Stockholm, AL West i Amsterdam, AL Süd-

West i Bruxelles, AL Süd i Basel og AL Nord (ALN) i København. Mens

streng illegalitet iagttoges inden for ALN, var det samme ikke tilfældet med

KPDs »Emigrationsleitung« (EL) i Danmark. Til forskel fra ALN var ELs folk

anmeldt som politiske flygtninge hos det danske politi. Leder af EL var først

Julius Jürgensen, der, før han i 1934 kom til Danmark, havde drevet illegalt
grænsearbejde fra Flensborg. Han blev 1936, da han drog til fronten i Spanien,
afløst af Willi Grünert, der 1934 med Jürgensen var kommet hertil; han var

»Emigrationsleiter«, til han i juni 1940 blev arresteret af dansk politi. EL-
1 medarbejdere var bl.a. Willi Boller, Ernst Prussat og Kar] Thumm.

Men også EL varetog illegale opgaver. Således søgte Grünert 1939 sammen

med Walter Weidauer at oprette en illegal forb. m. Kiel. Ellers tog EL sig af de

politiske flygtninge og politisk agitation blandt tyskerne, men også af »sikker-

hedsarbejde« versus Gestapoagenter. EL varetog også oplysningsarbejdet
blandt danskerne om, hvad der skete i' 3. Rige.l Leder (1. sekretær) af ALN var

til 1937 »Louis« (Sepp Schwab), der 1935 var kommet til Danmark fra USSR,
efter ham »Richard« (Heinrich Wiatrek)2, til han ved et samarbejde mellem

dansk politi og V-manden (Gestapo-agenten) Karl Köhler arresteredes 19. maj
1941 sammen med Lothar Hofmann, der 1933-34 havde arbejdet i grænseom-
rådet og efter ophold på Komintern-skolen og i Spanien i maj 1939 var kommet

til København og egentlig var tilknyttet EL og som havde snæver forb. m. DKPs

sekretær Johs. Hansen. Efter nævntearresteringer fulgte fængsling af ALNs

Hamburger-kurér Karl Nieter 30. juli og af ALNs 2. sekretær Konrad Blenk-

les stenografist Liselotte Schlachsis 11. august. Både Wiatrek, Hofmann og den

230. oktober i København arresterede Paul Helms, en anden ALN-viceleder og
forbindelsesmand til Hamburg-området siden 1938, udtalte sig efter arrestatio-

nen muligvis til Gestapo3.
Interessant er ALNs kontakt med den kommunistiske illegalitet i Nordtyskland
via danske og tyske militante antifascister, der bragte agitationsskrifter, illegale
camouflagetryk og blade som »Rote Fahne« og folkefrontorganet fra 1936
»Norddeutsche Tribüne« over grænsen, ligesom KPD-funktionærer blev ind-

smuglet den anden vej; kontaktfolk bragtes over grænsen i begge retninger4.
Richard Jensens forbindelse med Ernst Wollwebers bureau i Vesterport står
nærmest mytens glans, hvilket ikke mindst R. Jensen selv har bidraget til. I vir-
keligheden var der blot tale om ISHs bureau (Internationalt Sømands- og Hav-
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nearbejderforbund),flyttet hertil'_1933fra Hamburgs internationale sømands'- :

klub; Wollweber' stod uden for ALN og EL, men nævnte bureau var måske det
'

første KPD-støttepunkt heroppe5. I et Gestapo-kartotek over »sabotører, tysk-

fjendtlige personer og udlændinge«, der i øvrigt mestendels rummer harmløse,

oftest »borgerlige« personer,
- jeg bemærkede dog blandt emigranterne skue-

spilleren Max Hansens kartotekskort, - læses: »13.7. [1939? 40?] Von Ast Kiel:

Bericht über Herbert [...] Warnke, zuletzt Kopenhagen, Hanebred 8, der 1938

in Zusammenarbeit mit Richard Jensen Leiter der illegalen komm. Partei für

Skandinavien war. W. hat ebenfalls nachweislich mit Richard Hansen zusam-

mengearbeitet«6.Warnke var 1936 kommet til Danmark efter illegalt virke i

Tyskland, 1937 var han fremtrædende ALN-medlem, 2. mand efter »Richard«
'

og blev 1938 sendt til Sverige. Oplysningen om hans samarbejde med R. Jensen -

er ikke uvigtig. R. Hansen var leder af den tyske, socialdemokratiske emigra-
tion. At han i et tidsrum muligvis har samarbejdet med Warnke er ej heller

uvigtigt7.
Forsøgene på at kontakte antifascister i Det 3. Rige foregik på mange måder.

To fremtrædende »grænsearbejdere« efter 1933 var ALN-medarbejderne
Walter Weidauer (»Carl«) og Kurt Vieweg. Professor Niels Åge Nielsen skil- ›

drer den sidstnævntes,der kort tid boede i Århus, som »ikke af den sædvanlige

type, de overoptimistiske [...]. Han så altid meget nøgternt på situationen,

var smidig, meget tiltalende, stammede vist fra akademisk miljø. I 1938 var han

selv et par gange illegalt over grænsen og på nogen slags mission i Holsten. Iøv-

rigt studerede han og [...] Weidauer9,vist fra Leipzig, en lille kraftig, skallet,

ældre arbejder, sammen ivrigt tysk landbrug [...]« Nielsen blev 1938 af Vieweg
to gange sendt til Ditmarsken, dels for at kontakte den rebelske bonde Claus

Heim, dels for at rekognoscere. Heim var skildret i en roman af Bodo Uhse'

(vist også i Falladas »Bauern, Bonzen und Bomben«), og ALN lagde stor vægt

på at kontakte Heim; Nielsen fik stillet ham 16 spørgsmål, ALN ønskede besva-

ret, efter at have fortalt den interesserede Heim, at han var blevet skildret i en

bog (»Söldner und Soldat«, 1935) af den nu kommunistiske forfatter Uhse, der

efter 1931 selv havde haft forb. m. Heims Landvolkbewegung. Heim opdagede,
at Nielsen kom fra antinazistiske tyske kredse. Vieweg lavede o. 1936/37 for

ALN det duplikerede »Dusind Dybbelworft« og »Schleswig-Holsteinische Lan-

deszeitung«. Bladene blev af Århus-studenter transporteret til Tyskland, hvor-

fra de afgik med posten til bondeadresser, ALN bl.a. havde fra gamle numre af

»Dusen Dybbelsworft«, som Heim selv havde udgivet i Weimar-tiden, hvor un-

der han også i fængslet havde lært kommunister at kende. Han talte i øvrigt på
1. bondekongres i DDR 10.

Emigrantemes tal. Kampen mod dem

Hvor mange tyske emigranter opholdt der sig i grunden i Danmark? Lederen

af det 1937 åbnede emigranthjem på Rådhuspladsen i København, Otto Piehl,

opgav samme år i Paris i et foredrag tallet på tyske flygtninge til 1.512, bestå-

ende af 221 socialdemokrater, 118 kommunister, 156 intellektuelle, 845 jøder

(inklusive 200 børn) og 172, tilhørende diverse konfessionelle eller politiske

grupper; tallet på egentlig politiske flygtninge var kun ca. 40011. Han støttede

sig til tal opgivet fra officiel dansk siden. Tallet på emigranter var aldrig helt
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_, konstantfjnogle .drog videre til'Sverige, andre udleveredestil Tysklandlå.
"

Gestapo holdt sig op gennem 30*erne underrettet om dem, der *flygtedetil udlan-
det, 'men dets viden var ufuldstændig. Fra de tyske arkiver er bevaret en stor, af
diverse hænder 1933-41 ført emigrantliste på 21 ark”, omfattende navne Og
data på kun 255 emigranter. Af disse havde 124 taget ophold i andre lande end

Danmark, ud for 6 var intet opholdsland anført. De personlige data var ret ud-
'

førlige, i flere tilfælde var endog den danske privatadresse anført; de fleste op-
holdt sig i »Dänemark« eller »Kopenhagen«, nogle i Esbjerg, et par stykker i -

Århus som Wilh. Hansen (»KPD angehört u. dän. Minderheit«) og i Kolding.
En særlig rubrik i skemaet lød: »Ehemalige Funktion KPD, SPD usw.«, kun for
93 var den udfyldt, for de i Danmark boende 131 emigranter (som Gestapo ale-
ne havde kendskab til) var rubrikken kun for 45s vedkommende tom eller for-

synet med +. På listen er opført 37 emigranter boende i Danmark som medlem-
mer af KPD, flere havde besiddet betroede stillinger, mens to var blotte sympa=

›

tisører. 98 emigranter var emigreret 1933-34, ni i 1935, 17 i 1936. 15 af de op-
førte KPD-medlemmer - inkl. enkelte ægtefæller og børn

- er overstreget, nær-
*

› mere bestemt i 1941, hvilket betyder arrestering og følgende overførsel til Ge-

stapo. ved otte overstregninger er således tilføjet »Am 3.8.41 (in) Kiel« og ved
to »Am 3.8.41 Hbg.« Maskinskrevne »Ergänzungen zur Emigrantenliste««l5
har 78 numre, hvoraf 14 er opført som medlemmer af KPD eller Rote Hilfe

(RH), men syv er »gengangere« fra listen, en havde -været KFD-medlem, men
›

tilhørte nu »Trotskijgruppenm Kurt Vieweg er opført som nr. 73, men Gesta--

-po kendte intet til hans KFD-tilhørsforhold. Af mere kendte emigranter findes
Wilh. iGrünert, Julius Jürgensen, Alf. Drögemüller og Kurt Kreutz fra

KPD, Otto Buchwitz, Gustav Steinbrecher, Hans Sievers og Rich. Hansen fra ,

Sozialdemokratische Partei Deutschlands.

Langt de fleste af de »katalogiserede« emigranter, mod hvem der før emigratio-
nen forelå noget »belastende«, har undgåetarrestering. Enkelte skæbner lader

sig forfølge. Nr. 170 på listen, Alfons Heising, KPD- og RH-medlem fra Ham-

burg, emigrerede nov. 1934 til København, hvilket tilgik Gestapo i Berlin 31.

.dec. 1936. Navnet er overstreget »Am 3.8.41 Hbg.« Han'idømtes livsfængsel.
Men jan. 1944 blev han som andre polit. fanger indrulleret i straffebataljon 999,
gik i Hellas over til ELAS-partisanerne, kom efter borgerkrigens udbrud til

Bulgarien, hvorfra han og 'hans tyske partisan-fæller sendtes til en krigsfange-
lejr i USSR. Heising blev i 1948 som mange andre tyske krigsfanger sendt til-

bage til Tyskland og blev lærer på en arbejderhøjskole'ö. En æventyrlig
skæbne.

Tallene på arresterede emigranter er også belysende. Straks efter besættelsen

fik de herboende udlændinge ordre til at melde sig, en ordre bl.a. 600 tyske emi-

granter (heri inkl. 200 jøder) fulgte”. Blandt disse var givetvis også den

overvejende del af de kommunistiske emigranter, der søgte »at opretholde lega-
liteten så længe som muligt«; EL var ikke uden sorgløshed. ALN var formelt
blevet nedlagt i septbr. 193918, Mange af de kommunistiske emigranter stolede

også blindt på tilsagn fra folk i Fremmedpolitiet om, at man ville advare dem før
forestående Gestapo-aktioner og rettidigt tilintetgøre kartoteker over tyske an-

tifascistiske og jødiske flygtninge 19.



'

.'

*Allerede'29.maj "I940 krævede 'de riazitysfkemyndighederinternering,sålænge'
,

_ besættelsen varede, af .25 emigranter,dørntved tyske retter'”»wegenydrberêit-._

*ung zum Hochverrat«. 'Kravet blev efterkommet; 23. juli 1940 krævede nazi-

myndighederne 56 emigranter internerét, “altså folk, de åbenbart hår haft kend-

skab til. Men 127 blevvanholdt, de fleste i juli og september, 24 blev atter løsladt.

De andre anbragtes i Horserød-lejren. Besættelsesmyndighederne krævede og

opnåedeogså overførsel af 42 emigranter til Tyskland; dog var ikke alle tyske,

men blandt dem befandt sig Buchwitz og Weidauer. Ved udvisningen 20. juli

1940 og påfølgendeGestapo-forhør af det 1938 eller 39 illegalt indrejste KPD-

medlem Arthur Mannbar, der havde virket som fast ALN-instruktør i Ham-

burg-området, kom Gestapo formentlig i besiddelse af oplysninger om, at der i

København opholdt sig ALN-funktionærer, og oplysninger, der kunne føre til

deres identiñceringzo.Det førte til alt nævnte tysk-danske politisamarbejde i juli-

august. 1941 anholdtes 63 emigranter, deraf over\2⁄3i tiden efter 22. juni 1941.

Skønt det tyske krav lød på 80 udleveringer blev der 1941 kun udleveret 74, 17

ijan., 6 i tiden til 22. juni 1941, 2 ijuli og 39 i august; de ovennævnte 15 »over-

stregede« KFD-medlemmer var med i denne kategori. Af EL-medarbejdere,
der fængsledes, kan i hvert fald nævnes Prussat, Grünert, Kurt Hoffmann og

vistnok Rob. Dassau og Hans Brüggemann samt muligvis Boller (ELS kontakt-

mand til Komiteen af 1937 for humanitært Arbejde med Andersen Nexø i spid-

sen). I hvert fald blev sidstnævnte emigranter arresteret. Efter forhandlinger
'

skal der atter være blevet løsladt 40, overvejende blandt dem, der anholdtes i

forb.m. 22. juni 1941. Dog blev i nogle tilfælde endog hustruer og børn udleve-
ret til Det 3. Rige. 1942-43 foretoges endnu 19 anholdelser, 16 udvisninger til

Tyskland og 5 løsladelser. I øvrigt måtte også emigranthjælpekomiteerneefter

tysk krav pr. 1. april 1941 indstille deres virke21.

I PM af 11. maj 1942 til Auswärtiges Amt22 kunne Renthe-Fink triumferende
fastslå, at siden 9. april 1940 havde den danske regering opfyldt de tyske øn-

sker, så ikke færre end »ca.« 200 tyske politiske emigranter eftersøgte i Tysk-
land var blevet overført dertil takket være et positivt samarbejde med dansk po-

liti, hvilket også havde ført til en »forbigående oprettelse af en lejr til tyske emi-

granter i Danmark« (Horserødlejren).
Max Spangenberg kalder23 den tysk-sovjetiske ikke-angrebspagt 1939 en prøve

på KFD-organisationens modenhed; nogle kammerater stillede sig først afvisen-

de overfor den, andre lå først under for »propagandaen om, at den engelsk-
franske blok førte en forsvarskrig for demokratiet«. Han bebrejder pågælden-
de, at de savnede »politisk erfaring«. Men under alle omstændighederhavde de

dog større »erfaring« end Wiatrek, ALN-lederen, hvis man skal tro Spangen-

bergs kritik *af ham24. Han mente, pagten betød en langfristet, grundlæggende

nyorientering i den tysk-fascistiske imperialismes politik, og at man skulle ind-

\
stille kampen mod den. USSR skulle »forsvares ved Vestvolden«. Spangenberg

gør op med denne »falske udlægning« og Wiatreks »fejlagtige konklusioner«, at

KPD kunne blive legalt i Tyskland ved en indretysk pagt, og at de fleste emigran-
ter nu skulle reemigrere via det tyske konsulat i København. Disse bemærknin-

ger rummer en indirekte kritik af ikke-angrebspagten. Nøjagtig det samme kan

læses hos Carl Madsen 25, som Spangenberg, mens han skrev sin afhandling
ikke kan have haft meget til overs for.



Å

De flesteiALN-medarbejderelevede allerede før 9. april\1940 illegalt, resten›
Å

,bl.a. Spangenberg, der var kommet hertil 1939 fra Spanien - skaffede sig straks
d. 9. april ny, af politiet ikke kendte lOgier25.De ramtes ikke af arrestations-

*'

bølgen før maj 1941 (ivf. ovenfor). Men under Gestapos »offensiv« 1941 blev nu

også 'ALN-kontaktfolk i Hamburg arresteret, bl.a. i oktober Rob. Homeyer
(angivet af V-manden Köhler), Otto_Dreyer,der havde forb. m. ALN-instruk-
tøren Nieter, og Emma Quest, der'Siden 1936 en halv snes gange havde huset

_Niieter,"forsynetham med stemningsberetninger og til 1939 modtaget illegale
skrifter og blade; i Kiel arresteredes 10. okt. 1941 SPD, eren Max Geissler og
Jonny Bruer27. I december efterkom den danske statsadvokatur atter en

"GeSt'ap'öanniodningom samarbejde i kampen mod KFD-organisationen, hvilket
også denne gang førte til anholdelser af eftersøgte”. Det vigtigste »kup« var

anholdelsenl6. dec. 1941 af Konrad Blenkle, ALNs vicétiâiêfëfiëfwsxiäfé'29.
Han blev 25. nov, 1942 dødsdømt af Folkeretten i Berlin og 20. jan. 1943 hen-
rettet i Plötzensee30.

'

'

Dermed mente Gestapo, at »aktionen mod gruppe ALN« var afsluttet. Det slog
_

ikke ganske til. I et aktstykke/nævnes en anonym »konditor-kone«,der »sendte

stemningsberetninger til København. Efter krigsudbruddet skrevet med usynligt
blæk [...] Arresteret 20.1.1942 i Hamburg«. Og så sent som 2. april 1942 blev
soldaten Felix Plewa, der havde været Nieters hovedkontaktmand og til sin'

*'*ráéñ'gsiin'g'drevet illegal virksomhed, arresteret3 1.

Del af »Kriegsschauplatz 'Innerdeutschlandw
1937 havde Heinrich Himmler på et kursus for officerer i Wehrmacht (WM)
udtalt, at i en kommende krig ville nazistyret foruden de »gængse« fronter
»have en fjerde krigsskueplads: det indre Tyskland«32.Men allerede før krigen
var der faktisk tale om en »front« i selve Tyskland 33.
Forbindelsen med illegale grupper i Tyskland blev så sent som 1942 opretholdt
takket være illegale grænseoverskridere34.
I en meddelelse, dateret 5. marts 1943, fra Reichssicherheitshauptamts 4. afde-

ling (Gestapo) om »vigtigere statspolitiske hændelser« opregnes efter meddelelse
'

om sabotager i Danmark på basis af oplysninger fra »Stapostelle Kiel« »lyd-
løse« sabotager i et værft i Kiel-Gaarden mod u-båds-aggregater og kunstig
frembringelse af kortslutninger til afbrydelse i flere dage af rigsbanenettet fra

Sudau i retning af Augustovo (meddelelse fra Tilsit); fem maskingeværer sendt

fra Diepholz til Lübeck »ankom trods indpakninger i oliepapir ganske tilsan-

dede«35. Interessant er det, at der i denne RSHA-meddelelse nr. 1 ikke blev skel-

net mellem sabotageakter i »mønsterprotektoratet« Danmark og i selve det

Storty'ske Rige. Også Tyskland havde fået en »indre front«.

Straks efter angrebet på USSR udsendte emigrantgruppen, en snes personer i

alt, duplikerede strøsedler med talrige antifascistiske slogans. Spangenberg
kunne stenografere og aflyttede først regelmæssig Radio Moskva, fra septbr.
1941 tillige Deutscher Volkssender i Moskva. Efter et par års forløb måtte han

op til flere gange om ugen veksle logi. Stalins radiotale 3. juli 1941 udsendtes
som duplikeret pjece, »Stalin spricht«36.Den blev kastet over murene til tyske
forlægninger37.Ved årsskiftet fandt tyske politiagenter i Danmark det »nævne-

8



, værdigt«, at KPD ;havde udsendt' et kort opråb, der udtalte, at »Das Deutsche v

Volk m'uss Hitler zum Teufel jagen oderes wird um 100 Jahre zurückver-

setzt«38. _

Gruppen besluttede efter samråd med DKP at koncentrere sig om den anti-

fascistiske :agitationi WM, blandt civile tyskere og det tyske mindretal i Sønder-

jylland39. DKR .stillede faciliteter til gruppens rådighed, de tysksprogede flyve-
skrifter fordeltes til lokale DKF-organisationer til udspredning, senere skal

danske kommunister også have taget sig af den tekniske fremstilling”.En dansk

frihedskæmper erindrer, at det illegale DKP i Esbjerg i sommeren 1942 fik

»nogle tyske flyveblade til Værnemagten«, som af et par kammerater »blev

spredt på de skoler, hvor der lå tyske soldater«41. I skrivelse af 21. sept. 1942

fra den tyske krigsret til Statsadvokaten for særlige anliggender hævdedes, at et

på tysk forfattet flyveblad var blevet konstateret udspredt »i ikke mindre end 24

Tilfælde og det over hele det danske Statsomraade«. Det hele skyldtes, at en ar-

bejder 16. august var blevet anholdt i Fredericia af en tysk officer, fordi han

»paa Gaden henlagde Flyveblade, der i den skarpeste Toneart henvendte sig til
4

Medlemmer af den tyske Værnemagt med Opfordring til Mytteri«. Han blev

overgivet det danske politi. Den tyske krigsret pressede på med undersøgelserne
af ophavsmanden/mændene42.Den hævdede, at »Den Maade, Flyvebladet er

fremstillet paa, og dets Udspredelse udelukker enhver Tvivl om, at det er blevet

gennemført(!) i det største Antal under Anvendelse af betydelige Pengemidler og
I

,

under Ledelse af envstørre Organisation l...], og man kan deraf slutte, at der fra

den paagældende Organisations Side bevidst arbejdes paa at nedbryde Værne-

kraften«43. Det viste sig siden, at der var tale om to danskere, der trods alt kom

for den tyske krigsret, der 24. november takserede deres uddeling af tysk affat-

tede »kommunistiske Flyveblade«til hhv. 10 og 5 års tugthus i Tyskland; lignen-“k
de handlinger ville fremtidig eventuelt kunne medføre dødsstraf44.

Et vigtigt dokument udsendt af DN-gruppen45 var »Friedensmanifest der west-

deutschen Konferenz der nationalen Friedensbewegung«, udgivet af »Die west-
,

deutsche Beratung der nationalen Friedensbewegung« 6. dec. 194246. Werner

Best gav 1. juli 1943 de tyske tjenestesteder i Danmark oplysning om, at tysk-

sprogede flyveskrifter regelmæssigt blev udsendt af det illegale KPD og under

hånden blev givet WM-soldater eller udspredt på steder, hvor tyske soldater og

arbejdere færdedes. Man havde hidtil konstateret 4, det seneste var fredsmani-

festet. Best betonede videre, »dass der Inhalt dieses Flugblattes - mit einigen

Wortänderungen -

genau der Zersetzungspropaganda des Krieges 1914-18

gleicht«, og advarede mod manifestets 10 punkter, der erindrede om Wilsons

1447. I virkeligheden var det militantere end Wilsons »socialpaciñstiske« (om
end progressive) punkter. Et flyveblad fra ultimo novbr. 1942 til »Deutsche Sol-

datenl« sluttede bl.a. med opfordring til at indstille arbejdet i rustningsindustri-
“

en, være solidariske med frihedskæmperne i de besatte lande og høre BBC og

Radio Moskva43, mens et flyveblad til_g§Kamç_raden_lg§,udsendtwaf »Soldaten-
Komitee Dänemark« ›(derdog endnu ikke fandtes) fra febr. 194349, lagde vægt

“ñâLäTTetféMvabneneadenrette vej og dannelse af soldaterkomiteer'iWWM.
En vigtig illegal udgivelse var den af Spangenberg og Alfred Drögemüller,

gruppens leder siden aug. 1941, forfattede nydelige pjece »Ist Russland unser

Feind?«, der behandlede det tysk-russiske forhold fra 1812 til 1922 og på basis
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afghistonenviste, at ,venskabvqmellenide'to 'lande altid havde gavnetfreden og de*
'Tr' 'to lande selv; Pjecen udløste især diskussion i de kredse, den' henvendte sig til,'

WM-offtcererneSO, og har sammen med et flyveblad, der .behandlede spørgsmå-
let om, hvad der 'skete de tyske officerer og soldater, der 'overgav sig til Røde
Armé, og »Merkblatt für deutsche Soldaten an der Ostfront, von Soldaten, die
schon an der Ostfront gekämpft haben«5l - særlig vigtige, fordi Danmark fun-
gerede som gennemgangsland for enheder til/fra østfronten - ikke været uden
virkning.

»Anhänger der Bewegung 'Freies Deutschland'«
Omtrent samtidig med begivenhederne omkring 29. august, da otte af DN-grup-
pens medlemmer, bl.a. Vieweg, sejlede til Sverigedpånên'käpret'säñüsug'é'f52,
bragte gruppen dannéläêñwåfçñätionalkomitee,Freies Deutschlandi« til offent-
lighedens kundskab ved et flyveskriftpå 4 sider, der meddelte NKFDs sammen-

'

sætning og manifest53. NKF'D blev dannet ved Moskva 12.-13. juli 1943 som

centrum for en tysk anti-Hitler-koalition; i"§pidsen stod Erich Weinert, Wilh.

EjçgçkáüedüchWolff, Wilh. Florin og Willi Bredel. I et information'sskfiftwgåv
gruppen ogsåmoplysningomdannelsen 11.-12. september i USSR af »Bund
Deutscher Offiziere« (BdO)54, hvis appel den offentliggjorde. Kilden var sende-
ren »Freies Deutschland«, hvis udsendelser Spangenberg flittigt nedstenografe-
rede55. DN-gruppen stillede sig på NKFDs og BdOs platform og kaldte sig fra
oktober 1944 i sine flyveblade »Anhänger der Bewegung »Freies Deutsch-
land««, oftest med tilføjelsen »in Dänemark«, fra foråret 1945 med tilføjelsen
»Wehrmachtsgruppe Nord«56. Alt dette betød, at parolerne vel fortsat var

antifascistiske, men at agitationen nu blev »bredere« så at forstå, at gruppen
søgte at samle alle tyske Hitler-modstandere i én front57.

Gruppens måske vigtigste præstation var den regelmæssige udsendelse af det'

illegale blad »Deutsche Nachrichten« (DN). Udgivelsestidspunkt som oplagstal
varierer hos Lange, Spangenberg og Hochmuth/Meyer58. Det rigtige er, at DN

begyndte at udkomme månedlig i juli 1943, derpå kom det som l4-dagesblad fra
maj 1944 'til april 1945 i et oplag, der varierede fra 1.000 til 2.000 eksemplarer;

'

indtil befrielsen udsendtes i alt ca. 23.000 eksemplarer”.
Både Spangenberg og Lange60 bringer enkeltheder om DN, men egentlig ikke
mere end hvad der allerede står hos Hochmuth/Meyeröl.Danske modstands-
folk udbredte gruppens materiale blandt WM-soldaterne på de mest udspekule-
rede måder, mens gruppen selv regelmæssigt sendte DN og sine flyveblade til
adresser blandt den tyske koloni i København og det tyske mindretal”. _.

Fra sidst i septbr. 1943 begyndte DN med sit 4. nummer at bringe fra
NKFD. Men først i det næste nummer fra midten af november nævntes NKFD,

'

og der bragtes et opråb fra dens vicepræsident og BdOs præsident general
Walther v. Seydlitz til generaloberst v. Model, 9. Armés kommandant, og en

'taleäaf fagforeningslederen Anton Ackermann. I 2. árg.s nr. 1' fra jan. 1944
fortsattes med en lang tale om »Hitlers Schuld an Stalingrad«, holdt 1. decem-
ber af v. Seydlitz. I nr. 4 og 5 (ultimo april og medio maj) bragtes taler af v.

Seydlitz og i nr. 6 (primo juni) af NKFDs præsident Weinert. I nr. 8 fra august,
i øvrigt præget af 20. juli-begivenhederne, bragtes generalfeldmarskal Fried-
rich Paulus” opråb af 8. august til det tyske folk og de tyske krigsfanger i USSR,

'
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'(d'et udsendtessiden som trykt ;flyveseddélhPaulus konkluderede",at »Tyskland

må⁄sigesig løs' fra Adolf HitlerJog" give sig en ny Statsledelse, der slutter,.krig'enslutter,.krig'enslutter,.krig'en
2. árgangs sidste 6 numre af DN rummede taler* og artikler af * ledende,

NKFD-folk. Et opråb fra 50 tyske generaler med Paulus i spidsen, dat. »I rus-

sisk krigsfangenskab, d. 15.12.1944«, bragtes som særnummer af DN. Opråbet

sluttede: »Deutsches Volk! Steh auf zur rettenden Tat gegen Hitler und Himm-

ler, gegen ihr unheilbringendes'Systeml«I hvert nummer af DN bragtes sende-

ren »Freies Deutschlands« sendetider og bølgelængder.

.,

; ⁄.

DN bragte naturligvis ikke udelukkende NKFD-stof63. Også situationen i Dan-

mark og ved fronterne oplystes og kommenteredes. 1., árg.s nr. 3 (ultimo

august 1943) havde en ledende artikel om folkestrejkerne, og i nr. Slfra medio

novbr. vendte DN sig med styrke mod den iværksatte nazityske forfølgelse af de

danske jøder, i 2. årg.s 10. nr. (ultimo september 1944) kommenterede »Ein

Mann von der Infanterie« aktionen mod det danske politi 19. september, og en

ledende artikel i nr. 12 (medio novbr.) lagde vægt på solidaritet med den danske

frihedskamp. Interessant var i 2. årg.s nr. 1 sammenligningen mellem de danske
I

sabotører og Leo Schlageter, henrettet under Ruhrbesættelsen af de franske ,

okkupanter 1923 for jernbanesabotage, - sabotørerne var patrioter, »die

dänischen Schlagetersl« -

og et citat fra 1813 af Ernst Moritz Arndt med anbe- .r
1

1

faling af partisankrig, for at modvirke Goebbels-prøpagandaensfordømmelse'

af den som både fej, æreløs og forbryderisk.
De appeller til WM, de tyske politisoldater, flygtninge etc.,7DN-gruppenregel-

I

mæssigt udsendte54, blev naturligvis udarbejdet af den selv. .

At knytte kontakter med tilforladelige folk i WM betragtede gruppen stedse som

en hovedopgave. I den første tid var det ikke let. Fra efteråret 1943 knyttedes
kontakt med to kommunister, der tidligere havde opholdt sig i Danmark og nu

var indrulleret i WM, hvor de virkede som tolke uden at være tilknyttet nogen

bestemt enhed, men betroet den særligeopgave at forsyne de høje herrer i Ber'-
'

lin med store mængder dansk smør, flæsk osv., hvorfor de kunne rejse rundt på

egen hånd: NielsrBaumann og_Qustav_gKr§mçr,ÅGennemdem lykkedes det i

1944 - i overensstemmelse' med gruppens opfordringer65 - at danne nogle ›

»Freies Deutschland« -

grupper af WM-soldater på Fyn (her virkede som ene-

ste gruppemedlem uden for København siden 1942 Ernst Pudlich), i Jylland og i

København; de aflyttede NKFD-senderen »Freies Deutschland«, udbredte DN

og flyvebladene og endog egne strøsedler66. I Århus fremstillede en østrigsk fly-

offrcer, Mogh, søn af en Wienerprofessor, i forb. m. en lokal »Frit Danmark«-

gruppe 1943-44 flere »jydske« udgaver af DN i et oplag på i alt ca. 10.-12.000,

der udbredtes på tyske forlægninger og flyvepladser. Via Baumann fik Køben-

havnsgruppen kontakt med foretagendet67.

Baumannvar identisk med,Rickelt (der tog sin danske far Baumanns navn), hvis

udlevering professor"LLLÅÅ,Ham'rñxê'richved henvendelse til justitsminister Zahle

1938 havde hindret. Rickelt studerede tysk litteratur, mens han i øvrigt arbej-

dede politisk58.Han virkede ivrigt for DN-gruppen.
Gode forbindelser havde DN-gruppen med kontaktfolk på de tyske militærhos-

pitaler og lazaretter. De hjalp på forskellig vis danske modstandsfolk og funge-

rede i øvrigt som kontaktfolk til deres familier og grupper; kendt er således
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f. »eiigien'fraNygghdsyçj«,K.,'H_.›Ne\uman“n,der fra t942 songgsggjgçgggigggwpiê
*läzñagpttçtkpåwijyglmfe'er evne “liiiaredemäåiis'kewfähedskhæmperesSmerter,

' 'ag hjalp dem; siden 1963 har han været dansk statsborger og er æresmedlem af

Landsforeningen »Gestapo-Fangerne«69.Som fra andre tyske illegale soldater-⁄
grupper, der forsynedemodstandsbevægelsenmed tips om forestående Gesta-
poaktioner, modtog frihedskæmperneogså fra nævnte sanitetsgrupper våben
og ammunition 70. v

Særlig vigtig blandt gruppens kontakter 71 var en forbindelse til en kaptajnløjt-
nant, adjudant for admiral Hans-Heinrich Wurmbach; officeren ønskede forb.
m. NKFD, for at Tyskland kunne overleve som nation, og nogen tid før kapitu-
lationen traf Drögemüller aftaler med ham og hans gruppe i tilfælde af, at det

i

skulle komme til væbnet konflikt med modstandsbevægelsen.Grupper på de
,tyskbesatte forter om hovedstaden fik til opgave under invasion eller opstand at
afvæbne 0g fængsle deres officerer”.
Gennem prof. Hammerich knyttedes i øvrigt i april 1945 en kontakt mellem
nævnte »Admiral Dänemark« og Frihedsrådet og SHAEF. Den i Hammerichs
erindringer73 nævnteadjudant Wurmbach, professor Frebold, tør være

identisk med _Drögemiillerskontaktmand. Ud af denne k0ñiák'i=“fê“ömi hvert
fald, at Wurmbach destruerede planerne for meget udbredte tilbagetogsødelæg-
gelsér. Både viceadmiral A. H. Vedel, der vistnok førte en samtale med Wurm-
bach, og Frode Jakobsen, der havde kendskab til kontakten, bedømte den ret

positivt.

DN-gruppens stadig bredere kontakt med WM-soldater og -officerer satte sit

præg på de 8 numre af DN, der blev udsendt i 1945 før 5. maj; kontakten med
tillidsmænd i WM gav stof til flere artikler i DN74.

DN-gruppens forbindelse fra sidst i 1944 med liberale, katolske 0g konservative
officerer førte i foråret 1945 til dannelse af en central komité for bevægelsen
»Freies Deutschland«, baseret på et seks-punkt-program, der stipulerede dan-
nelse af kampgrupper og -udvalg i WM og samling af alle tyske til tilintetgørelse
af nazismen. Komiteen, der tilsluttede sig NKFDs program, havde særlig emi-

granterne Thumm, en tidl. havnearbejder fra Hamburg, og Waldemar Verner
at takke for sin opståen75.Medlemmer var emigranterne Willi Adam, Dröge-
müller, Otto Brenzel, Kreutz, Spangenberg, Thumm, Verner og Karl Winkel,
kontaktfolk i de opbyggede NKFD4grupper:Krämer'ileaStellet, Baumann/l
Rickelt, Berlinerbankieren baron Gg. v. Bargen, marine-kantinebestyrer,valgt

.
;tilwfö'r'mänd"dr.” Hans Baumgarten, korrespondent for »Berlinen Börsen-

1 _ “"""'zëi'tüñ'g<'<*,'”ob'erStløjtnanti flåden Beetz, officer i G. E Duckwitz, stab Herbert.
“Boll og'lFerd. Schindler75. Muligvis var også ovenævnte adjudant for Wurm-

'

"bac'h medlem, i hvert fald tilknyttet komiteen”. Trods sit stærke borgerlige
indslag var komiteen klar over, at dybtgående sociale omdann'elser af den tyske
efterkrigsøkonomi var nødvendig, og der rørte sig forestillinger af nærmest
socialistisk art i komiteen 73. '

I april/maj udsendte en venstreorienteret modstandsgruppe daglig det l-sidede

tysksprogede informationsblad »Die Wahrheit«”, som DN først advarede mod
som en mulig Gestapo-provokationso. Snart opnåede DN-gruppendog kontakt
med den anden gruppe, og »Die Wahrheit« blev derpå - i hvej'tfald med nr. 15
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' af“3,maj?-Åjudsendti .fællesskabaf»DänischeEreiheitskgampfen'undçÅnhanger
der BewegungFreiesDeutschland,WehrmachtsgruppeNord« SprogetfblevÅ-ijf,_ _

øvrigtforbedret derved. ' r
«

.Å ,

I tiden umiddelbart før kapitulationen dukkede'stadig flere tyske opråb op, såle-

des bl.a. en på tysk affattet appel af 3. maj fra Frihedsrádet. Flyveblade blev på

åben gade fordelt blandt WM-soldaterSI. Det var under disse forhold, at også et

opråb blev udspredt, underskrevet »Deutsche Soldaten in Dänemark« med

åben opfordring til at »befri Europa« for Gestapo, Sikkerhedspolitiet og S882.
'

Måske lidt vel sent.

I,hine dage var alle DN-gruppens bestræbelser rettet mod at hindre de hitlertro '

elementer i WM i at fortsætte krigen. Appellerne, bl.a. til besætningen på Kastel-

let og til den tyske kommandant i København, generalløjtnant Richter, forfejlede
ikke deres virkning. Kastellet overgav sig, ligesom de i FD-komiteen repræsen-

terede marineofficerer hindrede, at en befaling om at beskyde København fra

krydseren »Nürnberg« bragtes til udførelse83.
'

Drá'gemü'llerhar betonet84 - efter min mening med rette - at den her skildrede

kamp mod nazismen »ikke alene har bidraget til, at det ikke lykkedes nazifor-

bryderne [...] at fortsætte kampen også efter kapitulationen [...], fremfor alt
har [...den] vist det danske folk, at der har været talrige tyske, der førte kampen
mod nazityranniet, at der foruden Hitler-Tyskland fandtes et andet Tyskland«.

NOTER

l. Ursel Hochmuth/Gertrud Meyer: Streiflichter aus dem Hamburger Widerstand 1933-1945,

Frankfurt a.M. 1969, s. 175, 184 ff. Maskinskreven »Namensliste 2. Fassung Oktober 1963.,
l. ALN der KPD in Dänemark u. im Bezirk Wasserkante (1936-1940) 2. Emigrationsleitung
(EL) der 'KPD in Dänemark« (i mit arkiv), bl. 5 f., 13. Interview med emigranten Kurt

Kreutz 26. marts 1962.

2. »Namensliste«, bl. 12. Anklageskriftet mod P. Helms af 10.nov. 1942 for Folkeretten, bl. 8

(RA. Danica-fotografering nr. 1000. National Archives Washington spole 6, frame 6605).
Schwab fortaber sig i tågen, men boede i hvert fald efter krigen i Berlin (»Namensliste«, bl.

12).
3. Justitsministeriets redegørelse af 5. juli 1947 for Statsadvokaturens virksomhed indtil aug.

1942. (Beretning til Folketinget). (Parlamentarisk Kommission) VII, l (Kbh. 1950), s. 187'

f. Hochmuth/Meyer, s. 185 f. Anklageskrift af 10. nov. 1942 mod Helms, bl. 22 f. (se n. 2,

frame 6619). Anklageskrift for Folkeretten mod L. Hofmann 16. nov. 1942. (RA. anf. st.,

frames 6644-65). Folkerettens dødsdom af 5. jan. 1943 over Hofmann (RA. anf. st., frames

6674 f.); ikke eksekveret. »Namensliste«, bl. 12 (L. Schlachsis omkom i Auschwitz). Nieter

dødsdømtes af Folkeretten og halshuggedes i Plötzensee 18. .okt. 1942 (Carl Madsen: Flygt-

ning 33 (Kbh. 1972), s. 165). Dødsdommen over Helms af 9. jan. 1943 først eksekveret

1945 (RA. anf. st., frame 6636). Mht. Wiatrek foreligger ingen mikrofilmede anklage- el.

domsskrifter. Kilderne taler om, at han skal være gået i Gestapos tjeneste.
4. Max Spangenberg: »Antifaschistischer Kampf deutscher Kommunisten in Dänemark« (i:

Beiträge zur Gesch. der Arbeiterbewegung, 19. Jahrg. Nr. 4 (Berlin 1977)), s. 619. Jvf. Helge

Tönnesen: »Camouflerede illegale tryk« (i: Fund og Forskning VvVI (195859)), s. 80 og

s. 86-89.

5. Jvf. Spangenberg, s. 618 om det ikke nærmere definerede »støttepunkt i København«, der a1-

lerede skal være blevet forberedt sidst i 1932 af Ernst Thälmann.

6. RA. Danf. nr. 1000. Sp. 13 frames 16985, 17029. Rich. Hansen var leder af det soc.dem.

emigrantbureau, skildret lidet flatterende af det fhv. SPD-medlem Otto Buchwitz: 50 Jahre

Funktionär der deutschen Arbeiterbewegung (Berlin 1958), kap. »In der Emigration«.

7. Anklageskriftet mod P. Helms (RA. anf. st., frames 6605, 6608).'Warnke var 1939-43 in-

terneret i Sverige, 1948 formand for FDGB i DDR. Warnke døde i 1976.
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askmsirreven'ib'eretning,dat-,Århus12.april '1962(kopijmit:arkiv).
eidauer arresteredes i Kbh. 1940 under en første arr'esteringsbølge,foretaget'afid

»;1granter,hvoraf de fleste næppe var kommunister, overførtes 42 til Tyskland på-tysk krav, så-
* ledes Weid'auer og Buchwitz. Denne fik 8 års tugthus, Weidauer 1942 15 års, 'efter 1945 blev

han overborgmester i Dresden. Vieweg blev siden professor i DDR, afsat grundet »revisio-
nistiske« opfattelser, kort ophold i BRD, 1958 idømt 12 års tugthus i DDR, men rehabilite-

“

ret 0. 1965 (Namen u. Daten wichtiger Personen d. DDR (Berlin/Bonn 1973), s. 297). Vie-

weg blev senere igen profesSor i Greifswald og døde i 1976.

Beretning afgivet af Vieweg til Om Madsen, referat i brev af ;26.jan. 1972 fra CM til forf.;
Heim kaldes her Hein.

'»PariserTageszeitung« 22. aug; 1937 (fotokopi i mit arkiv).
Carl Madsen, s. 44.

Interview med K. Kreutz ved Jens Jackie i »Land og Folk« 10. nov. 1970, med sekretær for
dansk Røde Hjælp i 1930'rne Ras. Larsen v. Torben Falko ib. 17. juli 1969.

RA. Document Center 7771,, Berlin. Indkomne Sager til Reichs-Sicherheits=Hauptamt
1V B. 1941-45. Nr. 441.

RA. ib.

Interview med Alf. Heising i »Land og Folk« 12. juli 1948, ved Erley Olsen.

11352??ng
til Folketinget XIII,1 (Kbh. 1954), s. 1263 (notits skrevet af v. Renthe-Fink i juni

Carl Madsen, 5. 251 f., 51 f.

Spangenberg, s. 622.

Justitsministeriets redegørelse af 5. juli 1947 (i: Beretning til Folketinget V11,1, s. 186 fi).

Anklageskrift mod P. Helms 10. nov. 1942., bl. 13 ff. (RA. anf. st. frames 6610 ff.). »Na-

,, mensliste«, bl. 8. Dieter Lange: »Dokumente der Bewegung »Freies Deutschland« in Däne›

mark« (i: Zeitschrift für Geschichtswissensehaft, 23. Jahrg. Heft 4 (Berlin 1975)), s. 404.

Spangenberg opgiver s. 622 f., at »flertallet af de tyske kommunister, ca. 50 kammerater,

25.6.1940 arresteredes af danske betjente, oftest i deres logi«; de anbragtes først »i en_

dansk interneringslejr. Omtrent et år senere udleverede man dem til Tyskland, hvor de idøm-

tes høje fængsels- og tugthusstraffe«.
Beretning til Folketinget VII,1, s. 188 f. Carl Madsen, 5. 39 ff. »Namensliste«, bl. 11, 5 og 3:

Grünert, Dassau og Brüggemann og vistnok Hoffmann overlevede krigen (interview med K.

'Kreutz 26. marts 1962). Prussat henrettedes 19. maj 1943 (faksimile af opråb h05 Carl

Madsen: Vi skrev loven (Kbh. '1968), s. 30). Hochmuth/Meyer, s. 175 f., 184, 186 (Boller
henrettedes 19. okt. 1943 i Brandenburg; ifl. »Namensliste«, bl. 2. blev han arresteret i Kø-

benhavn 22. okt. 1942.

i Beretning til Folketinget XIII,1, s. 575.

anf. st., 5. 619 f.

anf. st., 5. 621 f.

»Flygtning 33«, s. 173 f., 289 f. (interview med Karl Mewis), s. 291 f. (med EL-lederen

Kurt Adam), 293 el., 284, 1'. (med Alf. Drögemüller), 250 (Adam var 9. april 1940 »emi-

grationens politiske leder, udpeget af ALN«, efter at det p.gr.a. krigsforholdene var blevet u-

muligt for ham at udøve kurervirksomhed mellem Kbh. og Stettin).

Spangenberg, s. 623.

»Namensliste«, bl. 6, 3, 11, 5 og 2. Anklageskrift for Hanseatisches Oberlandesgericht, Ham-

burg 28. jan. 1942, mod E. Quest (afskrift i mit arkiv). Homeyer omkom 12. aug. 1942 i

Dachau, Quest og Dreyer døde efter 1945.

Justitsministeriets redegørelse af 5. juli 1947 i Beretning til Folketinget VII,l s. 187 f.

Anklageskrift mod P. Helms af 10. nov. 1942, bl. 11 (RA. anf. st., fr. 6608). Stephan Her-

melin: Die erste Reihe (Berlin 1951), s. 147 f.

Hochmuth/Meyer, s. 186. Carl Madsen, 5. 260. Derimod Spangenberg, s. 623: henrettet 20.

dec. 1943; også andetsteds skriver han forkert, sáledes s. 619: Fritz Nieter for Karl N.

»Namensliste«, bl. 1, 7 og 9. Hochmuth/Meyer, s. 180, 185 f.; Plewa dødsdømtes 18. aug.
1942 og henrettedes 2. okt. 1943 i Plötzensee.

cit. Gertrud Meyer: Nacht über Hamburg (Frankqu a.M. 1971), s. 56 f.

. jvf. min anmeldelse i Årbog for Arbejderbevægelsens Historie 6 (Kbh. 1976), s. 268 f. med

eksempler på aktiv modstand.

. Beretning af 24. marts 1942 fra en V-mand til RSHA 1V i Berlin (RA. Document Center,
Berlin. Indkomne Sager til Reichs-Sicherheits-Hauptamt IV B. 1941-45. Nr. 441).

.
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ti,“der iii. Buchwitz,'s. 151 f. ramte »ca. 40-60 emigrantem Af de i 1940 fængslede 103wemi-
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.36

'37.

38.

39. Spangenberg, s. 625. Lange, s. 405. Hochmuth/Meyer, s. 471.

40. Spangenberg, s. 625. I

›

1

41. Poul Christensen: Af en illegals erindringer (SFAH-publ. 4, 1976), s. 66 f., se også 5. 87 om
*

»et par store pakker«, med tyske flyveblade til WM-soldaterne, der i juni 1943 bragtes til *'
›

Esbjerg.
42. Beretning til Folketinget VII,1, nr. 159 1'. s. 664 f. Spangenberg hævder s. 625, at der er tale,

om et flyveblad med en tale af KFD-lederen Wilh. Florin, der sad i Moskva (ej i KBs illeg.
›

saml). Den tyske krigsret 22. aug. 1942 til Statsadvokaturen (ib. nr. 156 f., s. 658 f.).
43. Den tyske krigsret 21. sept. 1942 til Statsadvokaturen.

44. Beretning til Folketinget VII,1 nr. 160, s. 666.

45. i det følgende kaldes den illegale emigrantgruppe DN-gruppen efter dens illegale blad

»Deutsche Naehrichten«. _

46. duplikeret, 4 sider, i KBs Illeg. saml.

47. RA. Danf. nr. 1000, sp. 6, fr. 7073, 7076.

48. Lange, dokument nr. 1, s. 412 f.

49. id., dokument nr. 2, s. 413 1'. = bilag 35 hos Hochmuth/Meyer, s. 555 ff. I KBs Illeg. saml.

50. Pjecen er på 24 sider og lavet i fotozinktryk, i samlebindet nævnt i n. 36. Beretning af Dröge- ›

müller, bl.2 (i mit arkiv), trykt i »Dokumente des Widerstandes« (Hamburg 1947). Lange, -'

s. 404 f. og 408.

51. savnes i KBs llIeg. saml., nævnt af Lange, s. 407.

52. Hochmuth/Meyer, s. 472. Spangenberg, s. 629.

53. Hoehmuth/Meyer, s. 477. Trykt (m. afvigelser) i Erich Weinert: Das Nationalkomitee

»Freies- Deutschland« 1943-1945 (Berlin 1957), s. 19-25.
'

54. Hochmuth/Meyer, s. 472, n. 15. Appel fra BdO bragt i »Deutsche Nachrichten« 1. årg., nr. 5 1

fra medio novbr. 1943.

55. Spangenberg. s. 623.

56. Flyvebladet »An die Soldaten und Offiziere der deutschen Wehrmacht in Dänemark« fra

okt. 1944 (Lange, dokument nr. 6, jvf. nr. 7 fra oktbr. 1944, til politisoldaterne) og til »Offi-

ziere. Soldaten und Matrosen, Deutsche in Dänemark macht Schlussl« fra april 1945

(Lange nr. 10 = Hochmuth/Meyer nr. 101, jvf. Lange nr. 13, s. 425 f.; alle i nævnte samle-

mappe),
57. jvf. Drögemüller, bl. 1 f.

58. Lange. s. 407, Spangenberg, s. 626, Hochmuth/Meyer s. 473 f. -

59. L. Buschardt/A. Fabritius/H. Tönnesen: Besættelsestidens illegale blade og bøger (Kbh.
1954). s. 68. I KBs Illeg. saml. savnes af 1. årgs. 5 numre nr. 12, 2. årg. med 14 numre + 2

særnr. er komplet, af 3. årg.s 11 numre savnes nr. 3. Det som savnet i nævnte bibliografl
nævnte nr. 1 fra 2. årg. findes i samlemappen. 1. årg. nr. 1-2 er formentlig ikke udkommet.

60. Spangenberg, s. 628 f. Lange, s. 406 f.

61. anf.st.,s.4731”.
62. Spangenberg, s. 629. Lange, s. 407.

63. se forkortet version af mit foredrag om DN-gruppen på Internationale Konferenz: »Der na-

tionale u. der internationale Charakter d. Widerstandsbewegung...« 15.-19. april i Warszawa

under Internationale Föderation der Widerstandskämpfers auspicier, bl. a. om DNs polemik

juni-juli 1944 med WMs »Kopenhagener Soldatenzeitschrift« (i: Internationale Hefte der

Widerstandsbewegung 4. Jahrg., no. 8-10 (Wien marts 1963), s. 47-51), mit foredrag også
i duplikeret form in extenso i ABA.

64. Eksempler bragt in extenso af Lange, dokument nr. 3, 4, 5 og 8 fra DN, 2. årg., nr. 1, 2, 10 og

RA. 2331000,sp. 6; fr'. 73 _

\

'

,_ '

'

a

.r

Spangenberg;5624, de⁄ her' meddelteløsene1 :
arer ijdet' hele til de ni 'sedler i D' gruppens

samlebind »Für Deutschlands Rettung. For Danmarks Frihed. Den'tyske Frihedsbevægels'ei
Tiden under Danmarks Besættelse” 1940-45 1 Dokumenter. Die deutsche Freiheitsbewegung _›

zur Zeit der Besetzung Dänemarks 1940-45 in Dokumenten« (Kbh. 1946) i Det Kgl. Bibl.s '/

Illeg. saml. el. i ABA. Spangenberg, s. 623 f. Lange, s. 404 f. »Stalin spricht«, 8 s., duplikéret

'i KBs Illeg. saml.

Spangenberg s. 624. I

Beretning fra en V-mand »6628« af 5. jan. 1942, sendt fra Reiehsführer SS u. Chef dj «

Deutsch. Polizei til RSHA (RA. Document Center 7771, Berlin...Nr. 441).
'

12; dokument nr. 6, et opråb til WM-soldater og officerer, blev også bragt i DN (nr. 11 me-

dio oktbr. 1944); dokument nr. 7, flyveblad fra oktbr., rettet til politisoldaterne, bragtes også
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..
› i EN nr. 11,' 1944; dokument nr. 11',›flyv'eb_ladtil flygtningenelfraimaxits-1945,bragtesogsåi ,i

v DN (nr. 5, 3. årg., ultimo marts). Lange bringer som bilag IO'Og12 to flyveblade fra marts:
april 1945 og som 'bilag 13 en appel fra DN. nr. 7 for 24. april 1945,.rettet til »Deutsche im
Waffenrock und Zivi1!«. Langes bilag nr. 2 og 11 = Hochmuth/Meyer nr. 35 f. Jvf._ over›
sigten hos Hochmuth/Meyer s. 477, note, udarbejdet bl.a. på basis af mine undersøgelser.

. Lange. dokument 6, s. 419 f., jvf. dokument 4. v

i

7

. Lange, s. 405, 408. Hochmuth/Meyer, s. 481. Spangenberg, s. 631. I ovennævnte isamlebind
(11. 36) findes 8 forskellige strøsedler, til forskel fra de andre trykt med et legetøjstrykkeri;
det kan godt' tænkes, de stammer fra nævnte grupper.

. Niels Åge Nielsen i »Århus under Besættelsen« (Århus 1946), s. 252 f. Drögemüller, bl. 3.
Hochmuth/Meyer, s. 479 1'. Peter P. Rohde: Midt i en isme-tid (Kbh. 1970), s. 112 i'.

. L. L. Hammerich: Duo. Clara og Louis L. Hammerichs erindringer (Kbh. 1973), s. 402.

. Spangenberg, s. 630 f. Artikel om K.-H. Neumann af Per B. Andersen i B.T. 4. marts 1967.

. Spangenberg, s. 630.

. Kontakter nævnt hos Spangenberg, s. 631.

. Interview med Drögemüller ved Preben Engelsmann i »Land og Folk« 10 dec. 1975. Dröge- ,

müller. bl. 4.

. Hammerich: Duo, s. 373 fT.

. Interview med Kurt Kreutz 26. marts 1962. Hochmuth/Meyer, s. 482.
. de seks punkter hos Lange, dokument nr. 9. s. 422, efter manus fra ultimo 1944 i Drögemül-

lers arkiv. Spangenberg, s. 632 f. Lange, s. 409. Verner er i dag DDRs øverste admiral.

. Lange. s. 409. Hochmuth/Meyer, s. 485, s. 484 n. 26.

. Spangenberg. s. 632.

. fremgår af flyveskrift i fotozinktryk til »Soldaten und Oiliziere, Angehörige der Wehrmachtl
Deutsche Flüchtlingel«, 2 sider, formentlig fra primo maj, jvf. Hochmuth/Meyer, s. 486;
flyveskriftet i KB. llleg. saml.

. i KBs llleg. saml. jvf. Spangenberg, s. 632.

. »Deutsche Nachrichten« nr. 7 for 24. april 1945.
. Drögemüller bl. 4.

. meddelt af Frode Jakobsen i: 1 Danmarks Frihedsråd II (Kbh. 1975), s. 210 f., hvor også
'

Frihedsrådets appel er gengivet s. 213 ff.
. Spangenberg, s. 634. Drögemüller, bl. 4. »Die Wahrheit« nr. 16 for 4. maj 1945 Lange, bilag

›

14. s. 426 'm
84. anf. beretning (»Ratlosigkeit im dänischen Gestapo-Hauptquartier«), bl. 5.

Bilag: DN-gruppens publikationer*
l) »Stalin spricht« (Stalins tale af 3. juli 1941), duplikeret, 8 s., 1941. KB. ABA. ,

2) »Tagesbefehl des Volkskommissars für Landesverteidigung J. Stalin« (af 23. febr. 1942),
duplikeret ilyveblad, 2 s., 1942. KB.

3) Tale af Wilh. Florin(?), aug. 1942(?), flyveskrift.
4) »Deutsche Soldatenl«, duplikeret flyveskrift, ultimo novbr. 1942 (Lange, bilag 1).
5) »Die Lage in Hitlerdeutschland zu Beginn des vierten Kriegswinters« (1942/43), intern cir-
kulærskrivelse (manus i Langes besiddelse).

6) »Die Aufgaben der Kommunisten in der deutschen Volksrevolution« (1942/43), som forev
gående (ibid.).

7) »Friedensmanifest der westdeutschen Konferenz der nationalen Friedensbewegung« (af 6.
dec. 1942), duplikeret, 4 s., primo 1943. KB. ABA. -

8) »Kameradenl Man verschweigt uns die Wahrheit«, duplikeret, l s., febr. 1943 (Lange, bilag 2
= Hochmuth/Meyer, bilag 35). KB. ABA.

9) »Deutsche Männer und Frauen! Offiziere und Soldaten der Wehrmachtl (NKFDs manifest
af 13. juli 1943), duplikeret, 4 s., medio aug. 1943 (2.000 eks.). KB. ABA.

10) Flyveskrift om stiftelsen af BdO 11.-12. sept. 1943 ved Moskva, BdOs opråb og taler, dupli›
keret, 4 oktbr. 1943. KB.

ll) »Was geschieht mit den deutschen.Soldaten und Offizieren, die sich der Roten Armee
ergeben7«, duplikeret(?) Hyveskrift, 1943(7). IML ZPA.

12) »Merkblatt für deutsche Soldaten an der Ostfront, von Soldaten, die schon an der Ostfront
gekämpft haben«, duplikeret(?), 1943(?). IML ZPA.
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_ , 19440.000 eks.). ,KB..ABA. : ›
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'

14) »An die Soldaten und Ofñziere der deutschen wehrm'acht in Dänemarkl«, .fotozinktryk;
flyveblad, 1 s., oktbr. 1944 (2.000 eks.). KB. *ABA. (Lange, bilag 6).

'

7
'

V

.

15) »Soldaten der Polizei in Dänemarkl«,fotozináktryk,flyveblad, 1 s., oktbr. 1944 (1.000 eks.).' ,

j-KB. ABA. (Lange, bilag 7).
'

16) »Aufruf von 50 Generälen mit Generalfeldmarschall Paulus an der Spitze« (af 15. dec..

1944), fotozinktryk, 2 s., jan. 1945 (3.000 eks.), særnr. af DN. KB.
.

17) »Bekanntmachungl Aufruf des Generalfeldmarschalls von Paulus an das Deutsche Volk und ,'

: 13)',[AlfDrögemüller/MÅSpangenbergz]»1stRtjsslanunser'kFeindæ«,l'otozinktry,

an die Kriegsgefangenen Ofñziere und Soldaten in der SowjebUnion« af 8. aug. 1944, trykt, l "
H

5., febr. 1945 (5.000 eks.). KB. ABA. ,

18) »Deutscher Soldat und Kamerad in Norwegen und Dänemarkl«, underskrevet »Deutsche

Antifaschisten, sozialistische Arbeiter und Frontkämpfer des letzten und jetzigen Welt.-

krieges«, trykt, 4 s., 1944/45, næppe udsendt af DN-gruppen (men formentlig af en gruppe i “y
'

Sverige), men sikkert i dennes besiddelse, måske uddelt af den. KB.
'

19) »Deutsche Flüchtlingel«, fotozinktryk, flyveblad, 1 5., marts 1945 (4.000 eks.). KB., ABA.

(Lange, bilag 1 1 = Hochmuth/Meyer, bilag 36). .

20) »Nachrichtem 12.4.1945«, dUplikeret flyveskrift, 1 5., april 1945. KB.

21) »Der Landser. Für ein freies Deutschland«, trykt hæfte, 16 s.. næppe fremstillet af DN-"
'

gruppen, men formentlig i dens besiddelse og måske uddelt af den. KB. -

,I

22) »Ofñziere, Soldaten und Matrosenla, fotozinktryk, llyveblad, 1 5., april 1945 (6.000 eks.).
KB. ABA. (Lange, bilag 12).

23) »Deutscher Soldat in Kopenhagen«, duplikeret plakat, 1 5., april 1945. KB.

24) »Ofñziere, Soldaten und Matrosen, Deutsche in Dänemark - macht Schluss!«, fotozinktryk,
lille plakat, 1 5., april 1945 (8.000 eks.). KB. ABA. (Lange, bilag 10 = Hochmuth/Meyer, bilag
101).

'

25) »Landsleutel . . .] Nur Hitlers Sturz ist Deutschlands Rettung«, linoleumstryk. plakat ni.

NKFDs tyske farver. KB. (Hochmuth/Meyer, bilag 100).
26) »Angehörige der deutschen Wehrmacht«, trykt l'lyveblad fra »Die militärische Wider-r

standsbewegnung in Dänemark«, 1 s., april/maj 1945, næppe udgivet af DNgruppen. men

formentlig fordelt af den. KB.

27) Komiteen »Freies Deutschland«s mål og opgaver, primo 1945. (Lange, bilag 9 efter manus i

Alf. Drögemüllers eje).
28) »Soldaten und Ol'ñziere, Angehörige der Wehrmacht! Deutsche Flüchtlingeh«, erklæring

fra »Komitee der Bewegung 'Freies Deutschland” in Dänemark«, fotozinktryk. 2 s.. primp
maj 1945. KB.

'

Å

*

29) »Die Wahrheit« nr. 15-16 af 3.-4. maj 1945, trykt, l s., vægavis udsendt af »Dänische

Freiheitskämpfer und Anhänger der Bewegung Freies Deutschland Wehrmachtsgruppe
N0rd«. KB. (Nr. 16 som bilag 102 i Hochmuth/Meyer).

30) »Deutsche Soldatenl«, trykt llyveblad fra »Die militärische Widerstandsbewegung. Ober-

kommando Fünen«, 1 s., dat. 5. maj 1945, som nr. 26. KB.

31) Diverse strøsedler, ni, duplikeret, 1941; otte, »trykte«, o. 1944-45. KB. ABA.

*) liste over DN-gruppens materiale 1941-45 bortset fra bladet »Deutsche Nachrichten« 1943-45. KB bety-
der, at stykket befinder sig i Det kgl. Biblioteks Illegale saml. (Hovedsamlingen), ABA, at det tillige findes i

ArbejderbevægelsensBibliotek og Arkiv, lML ZPA, at det 111.Lange findes 1 Institut für Marxismus-Leni-

nismus, Zentrales Parteiarchiv, Berlin. Oplagstallene i parentes er omtrentlige. Listen revideret i forhold

til fortegnelsen hos Hochmuth/Meyer, s. 477, n. 15.
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\ Sammenlign:Bcdden med indkaldelsenaf:\10/1-785udsendteberetning;
:ze-28m: Memo.

, »JDiiagsordem1) Valg af dirigentog referent.,
2) Bestyrelsens beretning.

"

\
\

3) Regnskab. ›

4) Forslag til kontingentforhøjelsefra 75 til 90 kr.

5) Indkomne forslag.
6) Valg af 7 medlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen og af 2 revisorer

,

og revisorsuppleanter.
7) Eventuelt.

Efter formanden, Vagn Oluf Nielsens velkomst valgtes Mogens Nielsen til dirigent og
Erik Strange Petersen til referent.

Formanden indledte med en kort kommentar til den udsendte beretning. Med det
beskedne fremmøde for øje rejste han spørgsmålet, om den skriftlige beretning vir-
kede passiverende på medlemmerne. Han fremhævede de øgede administrative byr-
der, efter at selskabet var blevet eget forlag. Endnu havde dette ikke resulteret i en

forbedret økonomi, men på længere sigt ville det forhåbentlig blive tilfældet.
- Debatten struktureredes efter selskabets forskellige aktiviteter. Om Årbog7 blev det

fremført, at tematiseringen, forekom noget kunstig. Man havde forladt den traditio-
nelle tidsskriftsform uden at have realiseret et egentligt temanummer. Indholdet

'

dækkede ikke den brede overskrift. Dette erkendtes af redaktionen, som imidlertid
ikke fandt det særligt problematisk. Årbøgerneskulle opretholde tidsskriftspræget
og ikke være afsluttede antologier eller bøger a la Den jyske Historikers enkelt-
numre. Det var begrænset hvad redaktionen kunne iværksætte af egentlige bestil-

Iingsarbejder. Udgangspunktet for dens arbejde måtte være dens alm. kend-

skab til, hvad der foregår ved de enkelte uddannelses- og forskningsinstitutioner.
Der redegjordes for planerne med Årbog 8, hvis brede overskrift ville blive »Den

danske fagbevægelse«.
Vedr. Skriftserien drøftedes især de økonomiske problemer. Da SFAH nu selv

skulle finansiere alle sine udgivelser, var hver nyudgivelse afhængig af salget af den'

foregående, men udvalget håbede på gennem forskningsrádsbevillingero.l. at kunne

forbedre sit økonomiske grundlag. Man var indstillet på at satse noget mere på di-

stributionen og salgsapparatet. '

Man havde så småt taget hul på en diskussion om mere faste udgivelseskriterier, men

endnu var det kun muligt at operere med en kvalitetsmæssig prioritering af den vok-

sende manuskriptmængde.
På opfordring gav Vagn Oluf Nielsen en' kort orientering om det reorganiserede
skolebogsudvalgs planer. Man bevægede sig endnu i den forberedende fase, men

havde besluttet sig for i første omgang at satse på en fremstilling med henblik på fol-
.

keskolens 6.-7. klasse.

Under diskussionen af Meddelelser efterlystes en mere indgående dækning af ITH-

seminarerne i Linz. Det oplystes, at der i nr. 10 ville fremkomme et ret udførligt re- .

ferat fra sidste års konference. Iøvrigt blev ITHs protokoller udgivet, men med
nogle års forsinkelse. '

Der var endnu ikke nedsat noget seminarudvalg vedr. 1978-seminaret, hvis emne vil-
le komme til at ligge inden for rammen »kvinder i arbejderbevægelsen«
Forskningsudvalget redegjorde på opfordring for sit hidtidige arbejde med planerne
for en problematiserende forskningsoversigt vedr. den danske arbejderbevægelses
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Underen *afs'l
I

'i
at den fortsat 'burde udsendes skriftligt, 'da 'dendervedville komme samtlige-medlem-

3)

4)

5)

6)

uttendediskussioni'jafden rilledeberetning,vágdeäalm.'tilslutning

mer i hænde, At fremmødet på generalforsamlingen ikke var større, behøvedesikke; ›

at skyldes manglende interesse hos medlemmerne, men kunne “ligeså vel tolkes som et;
'

udslag af alm. tilslutning til bestyrelsens linje. Der efterlystes dog en problematise- _

rende konklusion på beretningen, som til slut godkendtes enstemmigt.

Kassereren, Erik Strange Petersen fremlagde regnskabet for 1977. Det var beklaj
geligvis endnu ikke revideret, da det ikke havde været muligt at opnå kontakt med' «

,
den ene revisor, og da opgaven var for stor til, at den anden kunne nå det alene.

,

Regnskabets omfang gjorde det i det hele taget nødvendigtat knytte en professionel
revisor til Selskabet med henblik på den regnskabstekniske kontrol, således at de af
generalforsamlingen valgte revisorers primære opgave ville være at kontrollere, oni .1

midlerne var indgået og anvendt i overensstemmelse med SFAHs vedtægter. Revi-n'

sionen af 1977-regnskabet ville blive afsluttet snarest muligt, og dens resul--t

tat ville blive publiceret i Meddelelser. Efter en diskussion om de økonomiske konse-
'

kvenser af afbrydelsen af det forlagsmæssige samarbejde med GMT godkendtes

regnskabet enstemmigt, under forbehold af at revisorerne ikke rettede væsentlige V.

indvendingermod det.

Kassereren motiverede med henvisning til beretningen den foreslåede kontingentfor-

højelse fra 75 til 90 kr. Han understregede, at man efter alt at dømme allerede næste?

år måtte forhøje det med yderligere 10 kr.

Preben Jensen stillede ændringsforslag om en øjeblikkelig forhøjelse til 100 kr., men!

efter en længere debat blev dette forkastet med 17 stemmer mod 1 (2 undlod at stem-

me). Derefter blev bestyrelsens forslag vedtaget med 21 stemmer, mens 1 undlod at

stemme.

Jens Engberg havde for 3. gang fremsat forslag om at ændre vedtægterne, således'at
' I

bestyrelsen valgtes ved en skriftlig urafstemning mellem alle medlemmer. Forslaget

og den stærkt kritiske motivering oplæstes. Formanden gav en redegørelse for for-

slagets behandling på tidligere generalforsamlinger og i bestyrelsen. Bestyrelsen er-

kendte. at placeringen af generalforsamlingen i København stillede medlemmerne uli-

ge. men så fortsat ingen praktisk mulighed for at ændre dette. De argumenter, der

blev fremført sidste år (jvf. Meddelelser nr. 8) var fortsat gældende, da de køben-

havnske bestyrelsesmedlemmers administrative arbejdsbyrde ingenlunde ville blive

mindre i det kommende år. De afsatte midler til lønnet medhjælp var

så beskedne, at det kun gav en aflastning i det merarbejde, som var fulgt med over-v

gangen til egen forlagsvirksomhed. Ved afstemningen om forslaget undlod 2 at stem-

m'e, mens resten stemte imod

Valgene gav følgende resultat: (med stemmetallene i parantes)
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XI.

'i

I3.;Linzer4k'onference*$777
Om konferencens første tema, »Arbeiterbevvegung,koloniale Frage und Befrei?

ungsbewegung bis zum Ende des ersten Weltkrieges«, forelå tre Oplæg om II;

Internationale og kolonispørgsmålet: hovedrapporten, forfattet af Janos Jem-

nitz (Ungarn) og Feliks Tych (Polen), samt to supplerende rapporter af P.

Tichelman (Holland) og Masao Nishikawa (Japan«)1.Ingen af dem bød vel
på epokegørende nyt i forhold til Georges Haupts og Madeleine Reberiouxs ar-

bejde fra 19672, der stadig må betragtes som den bedste introduktion til og

sammenfatning af problemstillingen, men alle rapporterne pegede dog på nye .

perspektiver og forskningsopgaver.
4

II. Internationale fastholdt principielt folkenes selvbestemmelsesret og vendte

sig mod national undertrykkelse, men med hensyn til kolonierne viste der sig

splittelsestegn allerede på kongressen i Paris 1900, og polariseringen blev endnu

tydeligere på de følgende kongresser. Den anti-kolonialistiske indstilling mani-

festeredes ganske vist gennem en række vedtagelser og resolutioner (i Stuttgart
1907 dog kun med et beskedent flertal), men under overfladen var der tale om

dybtgående uenighed. At tale om én fløj' »for« og en anden »mod« kolonier er

dog at underkende problemets kompleksitet; der var markante meningsfor-
skelle på begge fløje. Højrefløjen rummede således utvetydige imperialistersom

David og Noske, men også moderate revisionister som Bernstein og van Kol og

folk som Vandervelde og Keir Hardie, der så Vestens »civilisatoriske mission«

som en historisk nødvendighed, men vendte sig skarpt mod den kapitalistiske
kolonipolitik. På venstrefløjen finder man ligeledes repræsentanter for adskillige

indbyrdes modstridende standpunkter, som Rosa Luxemburg (den anti-koloni-

ale kamp kan kun føres af arbejderklassen i de imperialistiske lande, ikke af ko-

lonierne), Lenin (nationale, borgerligt-demokratiske bevægelser i kolonierne må

accepteres som allierede i kampen mod imperialismen), Kautsky og Radek. En-

delig er der naturligvis eksempler på, at samme person hen ad vejen ændrede

standpunkt mht. kolonierne; Hyndman og Jaures - hhv. fra anti- til pro-, og

omvendt - er eksempler.
Fælles for store dele af begge fløje var overbevisningen om, at kolonialismen

var en nødvendig forudsætning for kapitlismens udbredelse over hele kloden (og
dermed for den socialistiske revolution); at kampen under alle omstændigheder
måtte føres i metropolerne; og at de udviklede kapitalistiske lande (indbefattet
deres socialdemokratier) havde visse forpligtelser i retning af at »civilisere« de

underudviklede lande. Meget fá vendte sig mod denne »White Man,s Burden«-

indstilling - bemærkelsesværdigt nok var flere polske socialister fremtrædende

kritikere af den -

og adskillige, deriblandt fabianerne Sidney og Beatrice Webb,

afslørede racistiske synspunkter.
I hovedsagen forblev den socialdemokratiske kolonipolitik rent liberal-humani-

tær. Et forslag på kongressen 1900 om at grundlægge og fremme socialistiske

bevægelser i kolonierne kom - med undtagelse af hollænderen Sneevliets aktivi-

teter på Java -galdrig til udførelse. Et andet forslag/om en grundig analyse af ,

›

koloniproblemet, historisk såvel som teoretisk, fik heller ingen konsekvenser.

Dette var så meget mere uheldigt som Marx og Engels heller ikke havde efter-
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dtnogeri :samlet analyse; med henlå deres spredte 'bemæëkningérogkom-
jmen'tårerom'emnet, som manuskripter eller vanskeligt tilgængeligeavisartikler

:10g forblev dermed ukendte,,selv 'om både Kautsky og Rosa LuXemburg synesrat
have udnyttet dem i et vist omfang. -

's

_

,Karakteristisk var den udpræget nationale og politiske synsvinkel på kolonier-
“

ne. Den medførte dels chauvinistiske tendenser - forsvar for ens eget lands kolo-
_nibesiddelser eller endog krav om udvidelse af dem, kombineret med skarp kri-

'

«› tik af andre kolonimagter - dels at et fænomen som »økonomisk kolonialisme«,
som fx. praktiseret af englænderne i det politisk selvstændigeLatinamerika,-for-
blev stort set Upåagtet.

Alt i alt spillede kolonispørgsmâlet en temmelig underordnet rolle i den socialis-
tiske debat og politik før 1. verdenskrig. Sammenhængendemed dette var inter-
essen og forståelsen for problemet temmelig ringe hos arbejderne, der ved flere
lejligheder sluttede op bag pro-imperialistiske populister (»jingoisme«); disse

'kunne bl.a. spille på arbejdernes legitime frygt for import af løntrykkere fra
kolonierne. - Men det må dog fremhæves, at socialdemokratierne var den før-
Ste (og eneste) massebevægelse, der beskæftigede sig med de undertrykte kolo-
nifolks stilling og, omend i beskedent omfang, bidrog til at forbedre den.
Diskussionen omkring dette tema blev uendelig ufrugtbar. Den håbløse struktur,
eller snarere mangel på samme, i plenumdebatterne gjorde sit. Bedre blev det
ikke af, at de foreliggende papers om snævrere emner havde et såre tilfældigt
indhold og spredte debatten urimeligt. En ren katastrofe var K. Chanasarovs
indlægom de russiske socialisters holdning til det nationale spørgsmål, som sna›

, 'rest hørte hjemme i et officielt jubilæumsskrift om 1917-revolutionen, og som

han insisterede på at foredrage stort set uforkortet (på franskl), selv om det i

forvejen var blevet udsendt til deltagerne i tysk oversættelse. Af en helt anden
kvalitet var israeleren Peretz Marchavs oplæg om »Socialistiske kriterier ved
bedømmelsen af nationale befrielsesbevægelser«,som imidlertid - på grund af sit

kontroversielle indhold? - knap nok blev diskuteret, og Eva Priesters »Koloni-

politik og arbejderbevægelse i Østrig-Ungarn« (!), som gav anledning til den
uden sammenligning livligste diskussion. Netop Priesters rapport - som ikke
handlede om hidtil ukendte østrigske tropekolonier, men om de økonomiske
relationer mellem centrum og periferi i dobbeltmonarkiet - bidrog imidlertid til
at fremhæve nogle markante mangler ved de foreliggende papirer. Hvad forstås

der egentlig, teoretisk-definitorisk, ved kolonialisme - hører enhver form for

centrum-periferi-relationer med eller i benægtende fald da hvilke? Og for det
andet: er det rimeligt, at der til en sådan konference foreligger en rapport om

»østrig-ungarsk kolonialisme« (dens kvaliteter ufortalt), men ingen om fx. en-

gelske, franske og tyske arbejderbevægelses forhold til kolonipolitikken i deres

respektive lande?

På generalforsamlingen fastsatte man den videre diskussion af dette emne (for
tiden efter 1914) til l980-konferencen. Muligvis kan det politiske Sprængstof,
der' ligger fx. i III. Internationales kolonipolitik, føre til en mere udbytterig
debat.
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1.' NiShikawas*bidrag foreligger ttykt: »Zivilisieriingder Kolonien'oder Koldnisieruiigdurc
Zivilisation?.Die Sozialisten und die Kolonialfrhgeziim Zeitalter des ImperialiSmus«, J.. Radw
kau/LGeiss (udg.), Imperialismus im 20. Jahrhundert. Gedenkschrift fü'r George W.F. Hall;

garten (München 1976), s. 87-112.
2.1

introgluktionen
til deres antologi La deuxiëme Internationale et I'Orient (Paris 1967)

5. 17-4 .

Jens Rahbek Rasmussen

11.

Årets andet hovedtema var »Arbeiterbildung unter den Bedingungen des Kapi-
"

talismus« og her indgik følgende referater:

1. Brock, Adolf: Arbeiterbildung in Deutschland unter den Bedingungen des

Kapitalismus. 101 s.

2. Exenberger, Herbert:Arbeiterbildung
Wiener Arbeiterbüchereinen, 11 5.

in Osterreich: Am Beispiel der

3. Faltys, Antonin: Die Editionspolitik der KPTsch als Teil der Arbeiter-'æ
_

bildung in der kapitalistischen Tschechoslowakei, 11 s.

4. Galandauer, Jan: Die Relation der Bildungspolitik der tschechoslawischen-
*

Sozialdemokratie zur Religionsfrage. Smerals Versuch einer Präzisionde
Standpunktes, 15 s. ›

'

5. Hemmersam, Flemming: Festivity Innovations ,in Germany and Austria

1920-1933, 5 s.
'

6. Kettunen, Pauli, Jussi Turtola: Arbeiterbildung und Arbeiterklasse als histo-
risches Subjekt. Anmerkungen über den Platz der Arbeiterbildung in der'

I

Erforschung der Gesamtentwicklung der Arbeiterbewegung, 19 s.

7. Klucsarits, Richard: Die Festkultur der Arbeiterbewegung in Osterreich -

am Beispiel der österr. Freidenkerbewegung, 11 s.

8. Kramer, Dieter: Arbeiterbildung unter den Bedingungen des Kapitalismus,
15 s. i

9. Krula, Willi: Arbeiterbildungunter den Bedingungen des Kapitalismus (Am
Beispiel Osterreich), 12 s.

10. Neumann, Frank: Bildungspolitische Auseinandersetzungen in Bremen vor
›

dem Ersten Weltkrieg, 8 s.

11.Weidenholzer, Josef: Arbeiterkultur als Gegenkultur. Zur Kulturarbeit der

Bildungszentrale der SDAP (1918-1932), 21 s.

12. Vogl, Friedrich: Der Wég zur Bildung und Kultur der österreichischen
Arbeiter (FH: omkring 1848), 10 s.

13. Vogl, Friedrich: Die Bildung und Entwicklung der Arbeiter-Bildungsvereine
(FH: 1848-1901), 15 s.

'

14. Vogl, Friedrich: Musik und Arbeiterschaft, 10 s.

15. Vogl, Friedrich: Das Lied im Klassenkampf (FH: - 1911), 19 s.

16. Zarnowska, Anna: Die Probleme der Arbeiterbildung an der Wende des 19.

und 20. Jahrhunderts - Beispiel Polen, 4 s.

Østrig var overrepræsenteret med referater. Oversigtsartikler (9,12,13), enfpi-
risk undersøgelse over arbejderbiblioteker (2), arbejderfester (til dels 5, 7, til

dels 11), musik og arbejderklasse (14) og sangen i klassekampen (15). Fester

i forbindelse med Freidenkerbewegung (7) og austromarxisternes oplysningsar-

bejde (11) behandles. Vesttyskland har tre oversigtsartikler (1,8,10), hvor der

i (1,8) er teoretiske overvejelser over arbejderoplysningens karakter, medens
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(10) 'redegørfor'oplysningsarbejdet'i'Bremenomkring'HeiririchSchulzop til
⁄

Cførste'verdenskrig. Festinnovationer i perioden 1920-33 antydes af et dansk'

indlæg (5). _7_"jekk0slovakietsto bidrag (3,4) gennemgår KPTs udgivelser af
marxistiske klassikere i perioden 1918-38 og det tjekkiske socialdemokratis

'forhold til religionsspørgsmålet,sådan som B. Smeral i årene 1906-08 frem-
lagde det. Der var endvidere en oversigtsartikel (16)_ fra Polen der påpegede
landets omfattende analfabetisme op til 1938.

Karakteristisk for referaterne er, at de med undtagelse af (3, til dels 7) alle be-
handler den socialdemokratisk ledede arbejderbevægelses aktiviteter i forbin-
delse med »Arbeiterbildung«.Bl.a. glimrede DDR ved sin fraværelse, trods det
at der er kommet mange undersøgelser frem om, det tyske kommunistpartis kul-
ttir- og oplysningsarbejde i mellemkrigstiden og efter 2. verdenskrig. ,

Noget andet var at teoretiske overvejelser i forbindelse med temaet næsten ikke

1
forekommer. Referaterne belyser stort set arbejderoplysningens organisations
historie.

.

I debatten kom man ind på dette og det finske referat *(6)lagde op til det, lige-
som et vesttysk referat (8) efter en organisationshistorisk gennemgang gjorde
opmærksom på, at oplysning og opdragelse for en enkelt klasse ikke kunne ana-

lyseres isoleret i et klassesamfund, dvs. det måtte analyseres i en dialektik med
den herskende kulturs modangreb på arbejderbevægelsen i bl.a. form af skole,

- kaserne og presse. Hertil kom de kulturteoretiske aspekter man måtte drage af
“

denne klassekamp og som han benævnte som »kultureller Grundwiderspruch des
l Kapitalismus«. På den ene side holdtes arbejderklassen nede, men samtidig

fremtvang produktionskræfternes udvikling en alsidighed hos kapitalisterne.
Dvs. arbejderne bliver i kapitalismen en vigtig konsument. Derfor blev den pro-
letariske kulturelle udvikling på en modsætningsfyldt måde en bestanddel af

kapitalismens kulturelle udvikling. Arbejderoplysningen i kapitalismen kunne be-

gribes som spændingsforholdet mellem spontan/ og eller mere reflekteret bear-

bejdelse af de dagligdags livserfaringer og statslige-, kirkelige og private indok-

trineringsbestræbelser og en kvalitetsbetonet forandring indenfor rammerne af

produktivkræfternes udvikling.
Finnerne (6) var inde på .i deres referat, at arbejderbevægelsen havde udviklet

sig som et produkt af samfundsmæssige modsætninger. De ville definere begre-
bet arbejderoplysning ud fra arbejderbevægelsens praksis, såvidt dets betyd-
ning kunne efterforskes i arbejderbevægelsenshele udvikling.
Det centrale for dem var forholdet mellem arbejdernes samfundsmæssige 1

væren og udvikling som klasse som et samfundsmæssigt subjekt. Hvordan ud-

forsker man så arbejderklassens subjektive konstituering? E. P. Thompson,
som de var uenige med, refereres for at have skrevet, at arbejderklassen var et

socio-kulturelt fænomen. Den subjektive udvikling afgør om en klasse opstår,
men den subjektive udvikling kan ikke bestemmes ud fra en almindelig produk-
tionsmæssig baggrund (»The working class made itself as much as it was

made«). Det betød ifølge finnerne, at man ikke kunne udforske arbejderklassen -

som samfundsmæssigtsubjekt. Den kapitallogiske betragtningsmåde var de også
imod, sådan som den var udviklet af forskningsgruppen »Projekt Klassenana-

lyse«, hvor det fremgik, at man systematisk kunne aflede bevidsthedsformer fra
»System der Kritik der politischen ökonomie«,sådan som Marx havde beskre-
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'

vet det. Detvar for dem udtrykfor en ahistoris'k'betragtningsmåde'Arbejder-

\

klassens ekSistensbetingelser kunne kun Bestemmes'lsomet historisk fænomen? ⁄«
w

Arbejderbevægelsendefinerede de som en i praxis ændring af samfundet. Det

egentlige indhold i arbejderbevægelsener Åarbejderklassenssubjektive konstitue-

ring. Arbejderbevidstheden er ikke kun et udviklingstrin i arbejderens sam-

fundsmæssige bevidsthed og udgangspunkt herfor, som udvikling af en klassebe'-

vidsthed, men kun et konstant og nødvendigt element i arbejdernes samfundsb

mæssige bevidsthed. Arbejdernes bevidsthedsproduktion, som kunne kaldes ar-

bejdernes åndelige reproduktion, skete i forbindelse med en samfundsmæssig

praksis. Klassebevidsthed udvikler sig gennem den kollektive praksis i forsøget

på at forandre eksistensbetingelserne. Forholdet mellem arbejderoplysning og

den herskende ideologi viser sig mere eller mindre, ligesom modsigelse mellem

reproduktionsproéessen: vare som arbejdskraft og arbejdernes egne selvre-

produktionsbestræbelsergør det.

Som folklorist må jeg sige, at måske har E. P. Thompson ikke løst de teoretiske

og metodologiske problemer med sin opfattelse af arbejderklassen som et socio-

kulturelt fænomen, men har dog påpeget at arbejderklassens konstituering er

mere og andet end en organisationshistorisk beskrivelse. Kapitallogikken er

for en folklorist det halve af det hele ligesom en organisationsbeskrivelse er det.

Tilbage af finnernes fine, abstrakte og i praksis uafklarede teorier er deres
_

enormt stærke organisationsfiksering, der betyder en vægtning af avantgardens
klasseforrædderi: hos dem er skurken socialdemokratiet, selvom man skulle sy-

nes at de fremlagte empiriske referater kunne få dem til at holde lidt igen med

deres skrásikkerhed.
'

Det umiddelbare indtryk af disse referater er, at de omtalte aktiviteter har

været omfattende og gået i dybden. Har man lidt kendskab til mellemkrigstidens

kulturpolitiske' forsøg fra arbejderbevægelsens side i Europa, så slår det en,

hvordan de samme pjecer og skrifter bruges i mellemeuropa bl.a. hos social'-
'

demokrater. F.eks. indeholdt litteraturlisten (7) de samme henvisninger som jeg
har brugt i en artikel om arbejderfester. I Østrig var de at finde i Renner-

Arkivet, i København i ABA afleveret af gamle DUere og samlet ind på ung-

socialistiske sammenkomster i Europa. Austro-marxisternes oplysningsarbejde
(l 1) viser Jul. Bomholts store afhængighed af dem, når det bl.a. gælder »Ge-

fühlsbildung« og som kan aflæses i Bomholts »Arbejderkultur« fra 1932. Bom-

holts bogsamling i Esbjerg indeholder mange af deres skrifter og pjecer og

forklarer de mange ansatser til neokantianisme hos ham.

Jeg var i et debatindlæg inde på at innovationen (organisationernes betydning)
kunne defineres som (arbejder)kultur, medens »The working class made it-

self (as much as it was made)« efter E. P. Thompson kunne defineres som ar-

bejderfolklore (traditionen) og at en dialektik mellem innovationen og traditio-

nen på tre niveauer, arbejderkultur, arbejderlig kultur og arbejderleder kultur

med tilsvarende folklore var nødvendig for at anskueliggøre en teoretisk løsning

af problematikken arbejderkultur og levevis. Finnerne som andre afskærer sig

fra at analysere traditionens forhold til innovationen. Flere på konferencen

bakkede i princippet dette synspunkt op. _

Af debatten fremgik det, at interessen for arbejderkultur i de senere år var ste-
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Å
get iogdetsnævre''kulturbegrçä/atvar ;ligmedgrunst,-varljudskif-jr

Kj'tet'med en 'bredere opfattelse af kulturbegrebet, 'hvor stikord'ene var' kultur og
'i

“

:_levevis“medudgangspunkt i hverdagskulturem Menkdet gav terminologiske
- besværligheder. Var f.eks. arbejderkultur en delkultur eller en modkultur?

, Hvor autonom var den og hvor stærk indflydelse havde den herskende'kultur
og den populære kultur på'den? Det krævede et tværfagligt samarbejde, men

_

hvor bredt skulle det være og hvad kunne det give? Hvordan kunne man under-
søge hverdagskulturen og sætte spontane erfaringer ind i analysen af arbejder-
oplysningen, når denne kun var en del af arbejderkulturen? DDR opfattede
arbejderkultur ikke som en delkultur, men som en modkultur og de sluttede op
om finnernes grundsynspunkter og kritiserede SPD-arbejderoplysningsarbej-
det, men de beklagede også, at der var for lidt tid til? at gennemdrøfte temaet:

Arbeiterbildung. Andre advarede mod at skabe kunstige modsætninger mellem .

SPD og KPD nâr arbejderoplysningen skulle udforskes. De teoretiske problem-
stillinger måtte frem i debatten. Kunne man tale om den anden kultur, blev derk

spurgt, når arbejderens fremtræden i privatsfæren var en tro kopi af den bor-?

I

i gerlige kultur med sin victorianske, patriarkalske grundindstilling. Hvad skulle
, man stille op med »Kulturerbe« (det bedste fra den borgerlige kultur)? Refera-

tet (bl.a.. 14) viste jo, at Socialdemokratiet i Østrig stort set kun formidlede bor-

gerskabets bedste musikværker bl.a. formaliseret 1905 med opførelsen af »Das

i -erste Arbeiter-Sinfonie-'Konzert« i Wien. Og til hvad nytte havde kampagnerne›

i

mod »Schund«-litteraturen været?
'

Arbejderbevægelsens foreningsliv blev fremhævet som et forsømt forsknings-
område. Bl.a. viste analysen af udlånet og bogbestanden på arbejderbiblioteker,
at der var få teoretiske værker og megen skønlitteratur. Hvordan kunne det
være? Der blev oplyst, at Amsterdam-arkivet havde en stor samling af Ar-

'

beiterlieder. Dog viste en indholdsanalyse, at der kun var lidt socialistisk tanke-

gang i sangrepertoiret, som indeholdt sange med almen menneskelige tankegang
med tydelige borgerlige træk. Arbejdersangerbevægelsens intentioner og mål,
og det måtte give stof til eftertanke. Her over for blev det indvendt, at indholds-

analyse ikke måtte forveksles med effekt, ligesom udlån fra arbejderbibliote-
ker heller ikke sagde ret meget om om arbejderne læste teoretiske bøger. Det
var en kendsgerning, at SPD og KPDs forlag havde udsendt bøger af alle slags i
store oplag, og at mange arbejdere, når man talte med dem, havde deres eget
lille bibliotek. Hvad betød det for dem? Det vidste man for lidt om. Man måtte
bl.a. undersøge forholdet mellem arbejderbibliotekerne og arbejderens eget lille

private bibliotek. Hvad havde børnearbejdet, arbejdersporten og vandrebevæ-

gelsen ikke betydet for arbejdernes bevidsthedsdannelse? Abendroth sagde, at

disse ting måtte oparbejdes af historikerne og advarede mod flere indoktrine-
rende forklaringer om forholdet mellem KPD og SPD i arbejderbevægelsens
historie. r

Mit hovedindtryk af debatten var, at deltagerne veloplagt og interesseret kom
med indlæg, der bestræbte sig på at indkredse »Arbeiterbildung«s store betyd-
ning og det ud fra en bred arbejderkulturopfattelSe,hvor bl.a. en ensidig orga-
nisationshistorisk analyse problematiseres. Der krævedes et tværfagligt samar-

bejde, men der var oplagt usikkerhed om de teoretiske og metodologiske ind-
gange for dette samarbejde.
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--De'á'sid'stafholdte generalforsamling5,'ng .blev gennemførtct 2-r. Septem_
1977. På dagsordenen'var de væsentligstepunkter for det første en redegørelse

'

for ITH,s økonomiskeforhold, og for det andet 'en diskussion og en fastlæggel- ;,
se af de følgende konferencers tematiske indhold. .

“

›

'I forbindelse med generalforsamlingens godkendelse af ITH,s regnskaber, blev I

det meddelt, at ITH*s økonomiske situaton var tilfredsstillende, og at der ikkei

de nærmeste år syntes at eksistere nogen økonomisk trussel mod ITH's fortsat-

te virke.

Vedtagelsen af den økonomiske beretning forløb uden uenigheder. Disse dukke-
u

de til gengæld op i forbindelse med diskussionen af, hvilke emner, de følgende, og

specielt den følgende, konference skulle beskæftige sig med. ⁄

Den 13. Linzer Konferences præsidium foreslog generalforsamlingen, at hoved:

temaet for deri 14. Linzer Konference skulle være »Arbejderbevægelsen og de

sociale og politiske forandringer i forbindelse med afslutningen af den 1. ver-

denskrig - herunder specielt spørgsmålet om kildesituationen og en kritik af

de eksisterende bibliografier.« Præsidiets forslag mødte tilslutning fra Horst ,'

Schumacher, Berlin og Frank Deppe, Marburg. Imidlertid blev det fremført af ; ,

bl.a. Dieter Dowe, Bonn og Helga Grebingen, Göttingen, at Generalforsamlin-

gen på den 12. Linzer Konference havde bundet sig til på den 14. konference 'at' ›

arbejde med et tema, som omfattede arbejderbevægelsenog kvindespørgsmålet.

»Generalforsamlingen accepterede rigtigheden heri, men det blev fra bl.a. Horstr

Schumacher, Berlin, fremført, at det næppe ville være forsvarligt at behandle

kvindespørgsmålet allerede på den 14. konference, ud fra den begrundelse, at

der ikke ville være tilstrækkelig tid til at forberede dette tema ordentligt, ogat '

der kunne forventes vanskeligheder i forbindelse med at finde Oplægsholdere -

omend han ikke mente, at dette ville være noget problem for DDR.
'

Horst Schumachers argumenter blev skarpt imødegáet af flere deltagere,
blandt hvilke Helga Grebing, Göttingen, Dieter Dowe, Bonn-Bd. Godesberg og

Peretz Merchav, Israel, godt sekunderet af Theo Pinkus, Zürich, markerede

sig stærkest. Det blev fremført, at begrundelsen for at udsætte behandlingen af

kvindespørgsmålet fra 13. konference til 14. konference på konferencen i 1976
'i

(12. konference) netop havde været, at man manglede yderligere tid til at for-

berede et så væsentligt tema. Det stod efter nogen diskussion klart, at det store

flertal af generalforsamlingens deltagere støttede ønsket om allerede på den 14.,
konference at behandle spørgsmålet om arbejderbevægelsen og kvindekampen.

_

Fra Helga Grebing, Göttingen, 'og Eva Priester, Wien, blev det foreslået, at

hovedtemaet for den 14. konference blev udformet som »Kvinderne i den socia-

listiske arbejderbevægelsefra ca. 1900 til 1918, med hovedvægtenpå den 1. ver-

denskrig.« Flere deltagere'vendte sig mod denne udformning med den begrun- ,

delse, at tidsrammen var for snæver. Konkret foreslog Kirill Schirinja,

Moskva, at tidsrammen blev udstrakt til 1939, idet han mente, det var væsentligt

at inddrage kvindernes rolle i den antifascistiske folkefront i 1930”erne. I mod-

sætning til tidligere mente flere nu, at temaet stod i fare for at blive udvandet

gennem en for bred tidsramme - imidlertid blev problemet løst ved et forslag

om, at der på den 14. konference, i modsætning til tidligere, kun diskuteredes ét

tema, nemlig: »Kvinderne og den socialistiske arbejderbevægelse i tiden fra
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a 1906111'1939.-«Generalforsamlingen.vedtogdette',og det; blev ;veddennedejlig-r
.hedfra flere udtrykt, at man fremover gerne'så, at det blev til en regel, at

_' ITH,s konferencer kun behandlede ét tema i modsætning til den gamle praksis,
vi 'hvor man behandlede to. ITH”s\præsidiumtog dette, til efterretning.

“ '

r

Temaet for ITH,s 15. konference i 1979 'blev uden større diskussion fastsat til
“at være: »Arbejderbevægelsen og de sociale og politiske forandringer i for-
bindelse med afslutningen af den l. verdenskrig. - Herunder en diskussion af

_ den kildemæssige situation og af bibliografierne.«
'

*

Vedrørende ITH°s 16. Linzer Konference i 1980 blev-det foreløbigtvedtaget at

fortsætte og uddybe temaet fra den 13. konference vedrørende »Arbejderbevæ-
gelsen og det koloniale spørgsmål« - også uden større diskussion.
;Afslutningsvist blev der fra en række deltagerinstitutioner givet tilsagn (fore-

1 -'løbigt)om, at man til den 14. konference ville kunne levere skriftlige oplæg til
'

drøftelserne. Også SFAH gav tilsagn herom. Det blev afgjort, at ITH's præsidi-
um fra deltagerorganisationerne senest d. 1. januar 1978 skulle modtage bin-

_

dende tilsagn om eventuelle oplæg, herunder præcist emne, oplægholderens
, navn og adresse. Skriftlige oplæg skulle foreligge fra oplægsholderne senest in-

den udgangen af maj måned 1978.

Endelig blev den præcise tidsramme om den 14. Linzer Konference fastsat til
12. september-16. september 1978. «

Niels Ole Højstrup Jensen
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'

RegIStrant'overartikler' omhandlendeüidanskeiforhold,og 'ai-tilder:skrevet-af
danskere i Kommunistisk Internationales officielle presse, 1919-1943.

'

'
›

Ved Karin Peitersen

Den efterfølgende registrant skulle oprindelig have omfattet aile officielle udé

givelser fra Komintern, altså tidsskrifter, protokoller etc. Til det formål blev

forskellige tidsskrifter gennemgået (Der Bolschewik. Organ des 4. Kongresses

der K.I. (ukpl.): Bulletin des EKKI nr.,1,3-5,1921-22; Moskau. Organ des 3.

Kongresses der K.I. 1921 nr. 1-50; Russische Rundschau nr. 12-37, 1920-21'

ukpl.: Russische Korrespondenz 1920-1922;), det viste sig hurtigt, at der kun

fandtes én artikel i disse, nemlig: Ernst Christiansen: Aus der Arbeiter-

bewegung. Die Lage in Dänemark, i: Moskau nr. 24 s. 4.
,

Kongresprotokollerne og tilsvarende viste sig at være irrelevante, idet de »dan-

ske« bidrag på kongresserne sjældent kom ud over et par linjer. Iøvrigt er der

udmærkede registre i kongresprotokollerne osv., så det nemt er muligt at finde

frem til de relevante afsnit. Kominterns biorganisationer, som f.eks. Kommunis-

tisk Ungdomsinternationale, og deres udgivelser blev ikke inddraget i under-

søgelsen.
“

,

Ved undersøgelsen er de tyske udgaver af tidsskrifterne blevet benyttet. Udga-

verne på de forskellige sprog var ikke helt identiske, f.eks. indeholdt den engel-
ske mere stof om kolonispørgsmålene; man kan imidlertid gå ud fra, at den

tyske udgave er den mest relevante i forbindelse med Danmark. En kort over-

gang udkom også en skandinavisk udgave af »Kommunistische Internationale«,

der er ved registreringen ikke taget hensyn til den. »Kommunistische Interna-

tionale« udkom i de første år i to udgaver med lidt forskelligt indhold, alle de

her registrerede artikler findes dog i begge udgaver. Inprekorr udkom over-

gangsvis også i to udgaver, som indholdsmæssigt var identiske, men sideangivel-
serne varierer. Man vil let kunne finde de her registrerede artikler i begge ud-

gaver.

Ved udvælgelsen af artiklerne er der ikke medtaget korte notitser uden forfat-

ter, som f.eks. korte oplysninger om at der har fundet demonstrationer sted i

Danmark. Kun i det øjeblik artiklerne har været over en vis størrelse og er

kommenterende, blev de registrerede. I de tilfælde hvor forfatteren er anført,

er artiklerne altid medtaget. I artikler om Skandinavien er det blevet vurderet,

om Danmark indtog en væsentlig plads i artiklen eller om det har været Skandi-

navien i sin helhed, der har været beskrevet. I disse to tilfælde er artiklerne

medtaget. En del artikler om Skandinavien blev frasorteret, da Skandinavien

ofte blev betragtet som Norge og Sverige. Island, der på det tidspunkt var i per-

sonalunion med Danmark, er kun medtaget, i det omfang det er dette forhold,

der er berørt; dvs. at artikler, der udelukkende handler om Island og forhol-

dene specielt der, ikke er medtaget. Artikler om Slesvig er medtaget

Kronologisk register: Registranten starter med det først udkomne tidsskrift,

Kommunistische Internationale, derefter de 3 øvrige i den rækkefølge de ud-

kom. Den fortløbende nummerering af artiklerne er anbragt i yderste venstre

spalte. Tidsskrifternes brug af pseudonymer og forkortelser på forfatternes

navne, som de er brugt i forbindelse med artiklerne, er bibeholdt.
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2. Skandinavisk samarbejde og »neutralitetspolitik«:8, 9, 10, 107, 178.
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4. Island: 168.
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Andersen Helge. 1914-

Dansk økonom. Forfatter til »Hvem ejer Danmark«.
Nr.'103.

Andersen-Harild, H.
I

Boede indtil 1922 i Tyskland, medlem af det tyske kommunistparti. Medlem af DKP,
men kom allerede i første halvdel af tyverne i opposition og forlod DKP;

Nr. 33.

, Andersen-Nexö, Martin. 1869-1954.

Dansk forfatter. I 1918 blev han medarbejder ved Socialistisk arbejderpartis blad

»Klassekampen«. I 1919 medlem af samme partis hovedbestyrelse. Blev medlem af

DKP, 1933 medarbejder ved Arbejderbladet og i 1938 medlem af DKP's Central-

komite.

Nr. 109, 115, 134, 138, 140, 144, 145, 147, 157.

Christiansen, Ernst. 1891-1974.

Medstifter af DKP, og formand for samme parti 1919-1927. I 1927 kom han i opposi-
tion til partiet og meldte sig ud, og i 1930 meldte han sig ind i Socialdemokratiet.

Nr. 5, 42, 50, 51, 52, 53, 54, 55.

Dimitroñ', Georgi. 1882-1949.

Bulgarsk kommunist. Fra Kominterns 5. Verdenskongres 1924 medlem af EKKI. 1
1929 blev han sendt til Berlin for at lede det vesteuropæiske sekretariat. Fra '7. Ver-

denskongres, 1935 sekretær for Komintern. Efter 2. Verdenskrig blev han Bulgariens
ministerpræsident.

40'
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, ysk".koimmunist..179183,medstii'ter.af . KPD 11(dettyske kommunistparti), hvor 11
I 7_

, [ledendeirnedlemr191951927.1 1922 blev han ;medlemaf EKKFs sekretariatJ en' ,3
\

.var han ogsåmedlem af köntrolkommissionen.I 1937 blev han arresteret i Sovjetu,
onen under Stalins udrensninger,og i 1940 udleveret til Gestapo. Døde i færig

1944, .

.v
,

« n'
›

Kilde: B. Lazitch.
-

›

'

Nr. 110.

i .

1
l

Eriksson, Anton. (psepdonym for Willy Mielenz) ,

Kilde: Kai Moltke.: Mordet på Komintern, København, 1976.

Nr, 56. 57.'
' '

Florin, Wilhelm. 1894-1944.

Tysk kommunist. I 1924 valgt-til KPD*s Centralkommite. I 1933 medlem af EKKzi
præsidium. I 1935 på 7. Verdenskongres válgt til sekretariatet.

'
'

Kilde: B. Lazitbhu

Nr. 14.
'

Fog, Mogens. 1904. ›

*

›_
-

_

5

Medlem af DKP. Under besættelsen medlem af Frihedsrådet. Efter krigen minist

Meds'tifteraf Socialistisk Folkeparti.
'

'

Nr. l9l.

Fribert, Peter.

Dansk sømand som en overgang sad fængslet i Tyskland.
Kilde: Rundschau 1937, nr. 15.

Nr. 116.

› Hache, M.

Nr. 150. 152, 153, 156, 158, 159,160.

Hansen, Arvid G,
'
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4- _v
Norsk kommunist. Medlem af NKP,s Centralkommite og politbureau. Partiets dele*

gerede på 5. Verdenskongres. Valgt som medlem af EKKI på 6. Verdenskongres 1928.

Kilde: B. Lazitch. v
r
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_

krig.
Kilde: ABA's personarkiv.
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:Hvejdarson9P.
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gåførérfor Arbejderbladet. Brød med DKP, og var med til dannelsen af SF.

14,161, 162, 163, 165, 166, 167, 169', 170, 171, 172, 173, 174,175, 176 177
4 80,,181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195.

"ensen,Åge. 1890-1960.
_

_

_

“'

Medlemaf SUF. Var medstifter af Socialistisk Arbejderparti, og blev redaktør for dets

lad »Klassekampemg 1918. Var i 1920 delegeret på 2. Verdenskongres. l 1935 for-
ud han DKP og gik ind i Socialdemokratiet. .

_

'

>Kilde: ABA's vpersoharkiv. '

Nr. 48, 63.

Kaiser,"R.

Nr. 104.

Keller, V. W.
'

r

Nr. 133.
L

r Kirk, Hans. 1898-1962.
v Dansk forfatter og kommunist. Medarbejder på Arbejderbladet og 'Land og ,Folk.I

;Förlhttertil Fiskerne, Daglejerne o.a.

.Nr. 155.
'

Kiruna,Heinrich. . .

TySk kommunist. Redaktør for Inprekorr. Blev 32 år gammel et af Stalins ofre.

I Kilde: Margarete Buber-Neumann: Kriegsschauplätze der Weltrevolutipn. Ein Bericht

v

aus der Praxis der Komintern 1919-1943. Stuttgart, 1967.
“
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Nr. 95.
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Magnusson,R.

I

3
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.

Nr. 8. 9,.111,113,114,123,128.

Mikkelsen, Robert. 1903-1970.
'

-
'

x

Blev medlem af DKP 1926, og var indtil sin død medlem af partiets kontrolkommis,0*
Var medlem af Folketinget 1945-47.

'

i

Kilde: ABA*s personarkiv.
'

Nr. 49, 64, 65.

Munch-Petersen,Ame._ 1904-?. _

I

2
_

Ledende medlem af DKP. 1 1932-35 medlem af Folketinget for DKP. Forsvandtiso
jetunionen. _

_.

Nr. 7. 66.' 67, 73, 74, 84, 86.'

Neumann, Heinz. 1902-1937?. 4

1 Tysk kommunist, medlem af KPD,s Centralkomite. I 1922 delegeret til EKKI-plenti
1932 ud af Centralkomiteen og EKKI, og i 1937 forsvandt han i Sevjetunionen. -

Kilde: B. Lazitch.

/_ Nr. 35.

Nielsen, A.

Nr. 90. 91. 92,' 93, 102.

Nielsen) Marie. 1875-1951.
›

⁄

,

1

Medlem af SUF, fra 1914 medlem af Fremads redaktion. Var med til dannelsen 'ái
'

'Socialistisk Arbejderparti, 1918. Ansvarshavende redaktør for »Klassekampen«. var
repræsentant for Kommunistisk_Lærerklubpå 2. Verdenskongres. Blev ekskluderet 3

gange af DKP, sidste gang i 1936, da hun kom i oppositiontil partiets kvindepolitik;
,

Nr. 4.

Roeder,P.

Nr. 148.

Smolan, A. 1.

›

3 Svensker. Medarbejder på Inprekorr.
V

._ ,, Kilde: Margarete Buber-Neumann.
L
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Nr. 22, 26,,27, 28, 30, 31,47, 58, 59, 60,89.
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*Den såkaldteLassalle-reception+

eller La'Salle 'hvad ikke kan Stå.

En kritik af Hans-Norbert Lahmes:
»De danske Lassalle-oversættelser«

Et af de glædelige udslag af de seneste års forskning er, at vi er ved at få opbygget et

dækkende bibliografisk overblik over den teoretiske, socialistiske litteratur, som løben-

de er blevet præsenteret eller formidlet for den danske arbejderklassel. Alt for me›

gen historieskrivning har været tilbøjelig 'til at vurdere den danske arbejderbevægelses
teoretiske niveau unuanceret. Og når man endelig har været opmærksom på nuancer›
ne. både de personelle og de tidsmæssige, har man til gengæld oftest relateret dem til en

statisk opfattelse af de internationale, socialistiske teoretikere. Men man kan eksempelvis
nu engang ikke uden videre bebrejde den danske Gimlekongres, at den i 1876 ikke tog
hensyn til Marxis kritik af Gothaprogrammet, nâr denne først blev publiceret i 1891.

ldéudviklingenmå betragtes historisk. *

For så vidt at Hans-Norbert Lahme i nr. 9 af »Meddelelser« med sin registrering af tid-

lige danske Lassalle-oversættelser peger på en ofte overset og sjældent benyttet kilde-

j'gruppve er artiklen nyttig, selv om bibliografien som anført nedenfor skal suppleres med

et par numre. Men til gengæld er de teser, han fremsætter sammen med materialet. så

kritisable. at de ikke kan stå uimodsagte.
Lahmes forsøg på at rehabilitere Lassalle som den danske socialismes fader er ikke

alene videnskabelig anstrengt, det er også politisk primitivt. Politisk kan artiklen ses som

et forsøg på at genoplive mellem- og efterkrigstidssocialdemokratiets forestillinger om

den danske arbejderbevægelses specielle fredelige udvikling fjernt fra klassekampens
larm og marxismens farlige lære.
Lahmes metodisk-videnskabelige fremgangsmåde svarer godt til dette politiske ud-

gangspunkt. Den kan kort resumeres: jo mere, der er blevet udgivet eller rettere jo
mere, der er blevet talt om at udgive af Lassalle, jo større må hans indflydelse i arbej›
derbevægelsen have været. En mere mekanisk-kvantitativ betragtningsmáde er det van-

skeligt at forestille sig.
Det er ikke just de finere nuancer, der præger Lahmes forsøg på at fremstille »den dan-

ske Lassalle-reception«. Dels vurderer han skrifternes placering og gennemslagskraft
totalt isoleret fra deres idé- og materialhistoriske sammenhæng, dels ignorerer eller

fortier han med sin hovedtese (at »lassalleanismen synes at have været af større betyd-
ning for det tidligere danske socialdemokratis politisk-teoretiske udvikling end hidtil

antaget«) at den nyeste forskning, bl.a. på så centrale områder som internationale for-

bindelser. organisatorisk udvikling, arbejderkooperation og jordpolitik har gjort op

med den tidligere historieskrivnings stærke tradition for at tillægge netop Lassalle en

dominerende betydning for den danske arbejderbevægelses idémæssige udvikling i

1870“erne.

1

For at starte med det sidste. Det er altså langfra noget nyt at ville hævde Iassalle_

'anismens store indflydelse i Danmark - selv om det måske tidligere er sket uden kend-

skab til oversættelserne. Den af Lahme citerede Per Salomonssen kan ingenlunde
hævdes at undervurdere Lassalles betydningz. 0g ser vi på den traditionelle stan-

dardlitteratur er synspunktet endnu mere udpræget. Således fastslår Lise Togeby utve-

tydigt, at »Socialdemokratiets tidligste idéudviklingvar klart præget af Ferdinand Las-

salles socialistiske ideer«3,og hermed slutter hun sig smukt til den opfattelse, der gen-

nemsyrer Oluf Bertolts og Henry Bruuns hovedværker til periodens historie4. I-lvis
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iüpubliceretäfmen'f.eks.' Jonria'Duch Christensens; Søren Federspiels; Henning Gr, g

og 'Kaj' Lykkes'ispecialer er dog let tilgængeligepå ABA, og en del af resultaterne-en
så blevet videreformidletfi trykt form5.
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Lad os herefter se på argumentationen bag Lahmes ønske om en Lasalle-renæssane
først spørgsmålet om den »direkte Lassalle-reception«, . .7

A

Lahmes påstand om en ikke ubetydelig Lassalle-reception i den tidlige danske arbejde!
bevægelse bygger så godt som 100 % pâ eksistensen af nogle danske 0versættelser.-§Qg
det turde være et betænkeligt beskedent grundlag at drage så vidtrækkendekonklusinf
ner på. som han 1 trods verbale forbehold om undersøgelsensforeløbigekarakterf
27) - rent faktisk gør. For selv om så samtlige Lassalles skrifter var oversat til danskfagñ
danske socialister. kunne man ikke herudfra alene slutte noget om indflydelsen på _d'
danske arbejderbevægelse. Ved isoleret at fremdrage og fremhæve Lassalle-oversætt'ei

serne abstraherer Lahme fra den faktiske historiske udvikling med dens mangfoldighed

af udefra kommende påvirkninger og iboende modsætninger, materielle og ideologisk'
Og ikke engang hans egen erkendelse af fagforeningernes manglende interesse for'
givelserne (s. 26) får ham til at modificere sin hypotese.

:

Dens grundlag er - ikke mindst før 1877 - ellers såre beskedent: 1. »Den åbne sva
skrivelse« fra 1872 blev ikke udgivet af danske socialister, men af nordslesvigske la
salleanere.

“

"
*

2. »C astorsg udgave af »Udvalgte skrifter« ophørte med første hæfte. Og selv om den

hvad Lahme ikke er klar over - blev genoptaget som føljeton i »Demokraten«året efter/
(se tillægget). blev det alligevel ikke til mere end en enkelt pjece). r

;

3. »V.R.s« udgave af skrifterne måtte trods Centralbestyrelsens redningsaktion indstile
/

les efter 8 numre.
›

'

Udgaverne dokumenterer Vilhelm Rasmussens (og E.W. Kleins) forsøg på at introdu-

cere Lassalle, men deres skæbne tyder snarest pá bestræbelsens absolutte fiasko.
'

L

Så meget generelt om det metodisk betænkelige ved Lahmes fremgangsmåde; Konkret;

fører hans uproblematiserede og isolerede brug af Lassalle flere åbenbare 'urimelig-

heder med sig. først og fremmest i vurderingen af Pio. ,V
Det er rigtigt. at »Soeialistiske Blade« indeholder klart lassalleanske elementer som de

»jernhårde lønningslov« og kritikken af de borgerlige arbejderforeninger, men herfra
til at slutte. at pjecerne bygger på indgående studier i Lassalles skrifter, er springet, ,

betænkeligt. Det kan ikke afvises, men det forekommer mindst lige så sandsynligt, at de

centrale citater er hentet i sekundærlitteraturö. Og under alle omstændigheder er det,

positivt urigtigt at betegne Lassalle som Pios »primære og vigtigste inspirationskilde«.
'

Påvirkningen fra »Internationale« og de engelske »trades unions« er nok så mærke

bar7. -

Og ser vi på fortsættelsen af »Soeialistiske Blade«, »Socialisten«, fremgår det heraf, at

bladets væsentligste inspirationskilde ikke var den nordtyske sekts åndelige overhoved,

men Pariserkommunen og kommunardernes kamp mod magthaverne. l parantes be-

mærket, en kamp som lassalleanerne indtog en yderst tvetydig stilling overfor.

Følger vi Pios (og den danske arbejderbevægelses)videre teoretiske udvikling er den

tætte orientering mod »Internationale« umiskendelig og dokumenterbar allerede fra ,

»Socialistens« første nummer, og ligeså klart er det, at han meget hurtigt frigør sig fra,

hvad han ved starten måtte have adapteret af lassalleanske enkeltteoremer, og siden -
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mede er de isituationenyfornødenmargin '-,kian tage ,rmancçrraiassári'e_.

_«V,*ved5alle'defundamentale skillelinier mellem den" og den af Mark prægede'.internationale
i

,_,soeiali_sme3.Først undef Pios fængsling (1872-75) bliver lassalleanismen som sådan-
;præsenteret for den danske arbejderbevægelse.Men selv om det sker både ihærdigt og

entusiastisk ved to så centralt placerede partifunktionærer som Vilhelm Rasmussen9og
E.⁄W. Kleinlo, var effekten, som påvist afLahme, forbløffende ringe. Den grundlæg-

. gende forklaring herpå er naturligvis selve den fagligt opbyggende partiorganisation.
,.

samt ikke mindst at fagbevægelsen under disse års gunstige konjunkturer opnåede så
<

'

gode resultater. at det ikke just kunne disponere for en nedprioritering af den faglige.

kamp. Det forhold bemærker Lahme (s. 26), men uden at tage konsekvensen af det. Han
konstaterer. at forsøget 1874-75 på et introducere Lassalles tanker i hovedsagen må an-

'ses for at være mislykket, men forstår ikke at deres manglende agitatoriske gennem-
slagskraft skyldes, at de fundamentalt ikke svarede til den virkelighed. som den danske
arbejderklasse stod i.

Denne virkelighed førte arbejderne frem til at organisere sig i fagforeninger. l betragt-
ning af. at Lassalle anså denne organisationsform for at være nyttesløs. forekommer
det ikke særlig mærkværdigt, at det var umuligt at interessere de danske arbejdere for

' Lassalles skrifter. Men hos Lahme fremstår forklaringen blot sideordnet med forskel-
lige udgivelsestekniske og -økonomiske problemer.
Når Lahme mener, at Lassalleanismens indflydelse i Danmark har været undervurde-
ret. kan han have ret forsåvidt, at historieskrivningen ikke har interesseret sig synder-
ligt for de gentagne forsøg, der af mænd som Vilh. Rasmussen og Klein blev gjort på at

indføre den i den danske arbejderbevægelse.Men i sin begejstring over at have opdaget
disse forsøg. mister han proportionssansen. Lassalle bliver »den første socialistiske
teoretiker. med hvis værk og lære et dansk arbejderpublikum blev gjort bekendtm Det-
te turde være direkte forkert. Marx”s »Borgerkrigen i Frankrig« bragtes som føljeton
i »Socialisten« så tidligt som juni-juli 1872 og »Det engelske landproletariat« kom i
»Socialdemokraten« maj-juli 1876. Wilh. Liebknechts »Til forsvar og angreb« kom
(sammensteds i »S-D«) november 1875 -januar 1876 og begge sidstnævnte blev samti-
dig udgivet som selvstændige publikationer. Flere af de franske socialister kan også
nævnes. bl.a. blev Louis Blac's »Socialisternes katekismus« hyppigt citeret i arbejder-
pressen og selvstændigt udgivet i midten af 70-erne.
Der var uomtvistelige og bevidste forsøg på at introducere den rene lassalleanisme i
Danmark. men forsøgene var uden gennemslagskraft. selv i partiets mere intellektuelt
betonede cirkler. Det hører nemlig også med i billedet, at de øvrige intellektuelle for-

grundsflgurer i Centralbestyrelses-perioden 1874-76, ikke var lassalleanere. Kredsen

omkring »Socialdemokratisk Samfund« og denne forenings forløbere havde udover den
rene. politiske målsætning ikke meget til fælles med lassalleanismen. Hos den kan man

med fuld ret tale om en eklekticistisk socialismeopfattelse, som bl.a. indeholdt et islæt-af

Proudhons og Frederik Dreiers tanker. Igennem to af dens mere fremtrædende med-
lemmer. Louis Touscher og R. Foltmar kan der knyttes en linie direkte tilbage til
Dreier.

Men også denne gruppe, som i 1876 fik P. Bjørnstrup som primus motor. opnåede kun
en uhyre beskeden tilslutning, og det samme gjaldt den evige Mundbergs meget pragma-
tiske og forsigtige socialismeudlægning.
En følge af Lahmes snævre udgangspunkt i oversættelserne er, at han i sin redegørelse
overser den eneste direkte, hårde konfrontation mellem Pios marxistiske og det rene

lassalleanske standpunkt i 70-erne. Han nævner med henvisning til sin artikel i »lnter-
national Rewiew of Social History« bestræbelserne indenfor »Den tyske socialdemo-
kratiske Arbejderforening i København« på at påtvinge de danske klassefæller en las-
salleansk organisationsstruktur, men han kommer ikke ind på Vilhelm Rasmussens for-
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I slutningenaf 1875 havde Vilhelm Rasmussënovertagetredaktionen af det illustrerede,

satiriske ugeblad »Figaro« og i de første måneder af 1876 gennemførte'hani dette et,
*

veritabelt felttog mod Centralbestyrelsens (og Pios) politik. I denne kampagne støttede"

han sig til et medlem af Centralbestyrelsen, den tyskfødte cigarmager B. Stein, der i

januar 1876 udgav pjecen »En henvendelse til danske arbejdereull. Den af Vilhelxn'

Rasmussen formulerede kritik var gennemsyret af personlige modsætninger,men blev

fremlagt som værende rent principiel. Han påstod, at partiledelsen totalt negligerede

kampen for arbejderklassens politiske rettigheder (som var den eneste, perspektivrige)
til fordel for en ensidig, kostbar og i bedste fald illusorisk strejkepolitik. Helt afvise'

strejkevåbnets berettigelse ville han dog ikke, men det måtte kun anvendes med yder-

ste forsigtighed og eftertanke og i givet fald rettes mod forbedringer i arbejdskårene ,

, fremfor lønnen”.

»Figaro« og Vilhelm Rasmussen blev kraftigt fordømt af Centralbestyrelsens altover-
*

vejende flertal og forsøgte derpå gennem »F0reningen, Den 4. stand« forgæves at etab- '
⁄'

lere et alternativt. rent Iassalleansk arbejderparti13.Om denne forenings medlemskreds '?

vides iøvrigt intet. men det er næppe forkert at antage, at hovedparten har strammet

fra kredsen af tyske. indvandrede arbejdere.
_

Men selv om Vilhelm Rasmussens appel til den danske arbejderklasse blev en fiasko, må

det dog medgives ham. at han fik rejst en debat i Socialdemokratiet i februar-marts

1876. da den begyndende økonomiske krise havde skabt grobund for en kritisk over-
,

vejelse af partiets kurs og organisatoriske struktur. Men denne debat var formodentlig

kommet under alle omstændigheder, for i virkeligheden var Vilhelm Rasmussens kritik-

punkter. når han ikke selv ganske ville afvise strejkevâbnet, urimelige - i det mindste

overfor Pio. For Pio havde - blot ikke med baggrund i den lassalleanske teori, men i sin

egen bearbejdelse af den marxistiske - konsekvent prioriteret den politiske kamp over'

den økonomiske. Og han havde til stadighed været opmærksom på strejkevåbnets ka-

rakter af et tveægget sværd
- men kun p.g.a. en frygt for et nederlags bevidsthedsmæs-

sige konsekvenser, ikke udfra en principiel afstandstagen.

Pios holdning var identisk med partiets i foråret 1876, så der var simpelthen ikke be- _'

hov eller basis for en organiseret lassalleansk opposition, og en sådan kom da heller

ikke til orde på kongressen ijuni. Det er rigtigt, at P. Bjørnstrup og »Socialdemokratisk

Samfund« på Gimle-kongressen førte sig kraftigt frem med et forslag om at reorgani-

sere partiet på et rent politisk grundlag, og det kan ikke afvises, at de har været påvir-

ket af Lassalle-debatten. Men i givet fald var det ikke synderligt udpræget, og den rent

politiske organisationstanke var jotingenlunde noget specielt hos Lassalle. I kredsen om-

kring »Socialdemokratisk Samfund« havde den rødder langt tilbage.
Det er altså tvivlsomt. om man kan betegne den af Bjørnstrup foreslåede organisations-

struktur som synderlig lassalleansk, og under alle omstændigheder er det oplagt - hvad

Lahme da også noterer (s. 28) - at Gimlekongressen klart afviste alle tendenser i lassal-

Ieansk retning. både i sin fastholden af den faglige basisorganisering og i programved-

tagelsen. hvor udeladelsen af forlæggets (Gothaprogrammets) passus om den »jernhår-

de lønningslov« kun kan fortolkes som en bevidst afstandstagen fra dette element i de

tyske socialisters kompromis”.
'

Konklusionen må altså blive, at lassalleanismen i det mindste før Pios bortrejse i marts

1877 havde en helt forbløffende ringe gennemslagskraft blandt de danske arbejdere -

trods de gentagne og målbevidste forsøg på at introducere den.

I 1877 og 1878 kan Lahme igen registrere et par oversættelser, men heller ikke disse

kan alene give grundlag for andet end gisninger om en »neo-lassalleanisme« i den danske

arbejderbevægelselS.Det må dog medgives, at den hårde økonomiske krise umiddelbart
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_ givet»grobundfor en fornyet.ideologisk,offen- ..

: siv.then leder vi efter'konkrete udslag, må det for det første noteres, at den splittede
.Købmagergade-kongresi juli 1877 fastholdt både Gimle-progremmet og den faglige
'básiSorganiseringOg når man et halvt år senere opgav sidstnævnte, skyldtes det, at
man simpelthen ikke længere havde nogen faglig basis at organisere partiet pålö.
»Socialdemokratisk Forbund« blev en ren politisk forening af bitter nødvendighed - ikke

, som' et udslag af en bevidst lassalleansk holdning hos stifterne. I forbundets første kri-
tiske âr blev det ledet defensivt og pragmatisk og med en uhyre lav og uklar, ideologisk
profil, men knap var den ydre og indre krise overstået i begyndelsen af 1880-erne, før
man indledte en teoretisk renseisesproces og herunder bl.a. udskilte de brokker af ren

lassalleanisme, der havde sneget sig ind i kriseperiodens inkonsistente socialismeforstå-
else. Et par ekscerpter fra forbundets forhandlingsprotokol kan underbygge, at det sid-
ste skete, efter at partiledelsen havde diâkuteret sig frem til en bevidst afstandstagen fra'

r lassalleanismen”. Den 10. april 1883 behandlede bestyrelsen et tilbud fra et ikke navn'

givet medlem om verderlagsfrit at oversætte Lassalles »Arbejderprogram« samt at del-
'tage i udgifterne ved skriftets distribution. Man vedtog at modtage tilbuddet med tak (og

, at forsøge at få også »Social-Demokraten« til at støtte foretagendet økonomisk).
Den 8. maj besluttede man imidlertid at tage vedtagelsen op til fornyet overvejelse, even-

tuelt at finde et andet agitationsskrift.
Herefter nævnes Lassalle-oversættelsen ikke mere, men den 28. august 1883 besluttedes
det på P. Holms forslag at trykke Wilhelm Liebknechts »Til forsvar og angreb« i 5000

v eksemplarerls.

[II ,

Herefter vil vi vende os mod Lahmes begreb om en »indirekte Lassallereception« og
starte med generelt at påpege, at den meget firkantede rubricering af lassalleanismen
som en »vranglære« eller »pseudoteori« får uheldige konsekvenser for hans fremstil-

ling. '

Vurderingen er utvivlsomt korrekt, forsåvidt man vil opfatte Lassalles tanker som en

ufejlbarlig og universelt gyldig lære, men selv om hans statsopfattelse og tro på »den
jernhårde lønningslov« er faldet igennem, behøver det jo ikke at være tilfældet for hvert
eneste »enkeltteorem«. Dertil kommer, at Lahme ikke tager højde for, at meget hos
Lassalle er mere eller mindre bearbejdet fællesgods for de fleste af socialismens teore-

tikere.

Et hovedargument hos Lahme (og f.eks. også hos Salomonssen) for at betegne det dan-
ske socialdemokrati som stærkt Lassalle-influeret er dets kontinuerlige tro på, at socia-
lismen kunne vindes gennen en erobring af statsmagten via stemmeurnerne. Retrospek-
tivt set er det naturligvis korrekt, at socialdemokratiernes tillid til valgretten er i oplagt
strid med den udviklede, marxistiske statsopfattelse, men det er uhistorisk at overføre

denne nyere, almindelige erkendelse som et statisk analyseskema vedrørende socialis-
mens ideologiske udvikling i 1800-tallet. Man fristes herved alt for let til at forudsætte

dels en blind tillid hos datidens toneangivende socialdemokrater til, at valgretten alene
ville klare sagen, og dels at denne deterministiske opfattelse blev opretholdt i bevidst af-

standstagen fra en af Marx og Engels gennemarbejdet, total undsigelse af den rigsdags-
rettede, politiske kamp. Ingen af delene var tilfældet -

og da slet ikke i l870-erne.
Den parlamentariske kamp blev vitterligt prioriteret meget højt af de danske socialister,
men trods Pios allerførste, noget naive forhåbninger19var han i det mindste (og heller
ikke senere P. Knudsen) aldrig i tvivl om, at den ikke alene kunne vinde Danmark for
Socialismen. Og samtidig anså Marx og Engels så sandelig den parlamentariske kamp
for at være en både væsentlig og perspektivrig side af klassekampenzo.
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'iparlamentaizismeni_Danmark ;flåetsåledesdikkenødvendigt?at påkaldeSig. ,

lassalleansk påvirkningfor at forklare 'det danske socialdemokratis udvikling'.Denne;

Se ,på , ,_ baggrund'ogr;i”:f-
"

kan fuldt ud forstås som en udfra de lokale omstændigheder,udviklet og'af konkrete,
'

taktiske hensyn tillempet dansk variant af den pragmatiske marxisme, der prægede der j

europæiske socialistpartier før 1900. v
›

i

,

Lahme har 5. 29 taget forordet til 189l-udgaven af »Arbejderprogram« som belæg for

en manglende erkendelse af den fundamentale forskel mellem marxismen og lassalleanis-

men i det danske socialdemokrati, selv på dette sene tidspunkt. Dette er dog en meget,_
i

tendentiøs brug af kilden. Det bærende citat lyder i sin helhed: »De tyske (vores underj
stregning) socialister er ikke marxister, ikke lassalleanere, - de er socialdemokrater«, ,

7

og det er hentet fra det tyskepartiorgan »Vorwärts«. Mon ikke det snarere er udtryk
for en taktisk forsoningspolitik indenfor det sammensmeltede tyske Socialdemokrati end

Å

for en uklar bevidsthed i det danske?

Det danske forord21 kan iøvrigt ikke siges at nære overdrevne illusioner om Lassalles.

placering som teoretiker. Det er hans historiske betydning som partiorganisator og

hans agitatorisk virkningsfulde formuleringsevne, der fremhæves. Af blivende betyd-

ning fra hans program fremdrages kun »kravet om, at arbejderklassen ved sin egen or-i

ganisation og sin egen klassepolitik skal hidføre samfundets nydannelse. Ingen har'slået

så kraftigt igennem for denne sandhed som Lassalle« (Som i parantes bemærket her var

i fuld overensstemmelse med Marx). 1

x-

i

Det må altså afvises, at »Arbejderprogram« i 1891 (endsige 1900) udgaves i agitatorisk

øjemed og på grund af en begrebsmæssig forvirring. Det var simpelt hen tale om en

minderune for en af den europæiske'arbejderbevægelses store historiske skikkelser. Og
herved adskiller »Socialistiske Skrifter, hæfte 12« sig fundamentalt fra 1870-ernes

oversættelser. For disse má uomtvisteligt betragtes som reelle (omend lidet effektfulde)

indlæg i en ideologisk og taktisk-strategisk afklaringsdebat indenfor den meget unge so-

cialistiske bevægelse i Danmark.

Erik Strange Petersen, Søren Federspiel, Henning Grelle

TILLÆG: Tilføjelser til Lahmes Lassalle-bibliografi
Oversigten mangler i det mindste to titler.

Vigtigst er det, at den af Lahme på s. 24 omtalte udgave af »Arbejdernes Læsebog«
faktisk blev fuldført, blot ikke i subskriptionsserien fra 1872. I ugebladet »Demokraten«
(som udkom med ialt 52 numre fra 6⁄1-29/12 1873) bebudes i nr. 42, at hvert nummer

nu ville indeholde et afsnit af Lassalles skrifter for at imødekomme de mangeønsker
herom. Og fra dette nr. og bladets levetid ud bragtes der nederst side 1-2 som fraklip-
ningsføljeton 6 sider i oktavformat.

Nr. 42 (20/10-73) indledtes med et titelblad: »Lassallez Om arbejderforholdeneQ Køben-
havn 1873« og fortsatte med indledningen om Lassalle, der afsluttedes i nr. 43. I nr. 44

påbegyndtes»ArbejdernesLæsebog« og i nr. 52 - det sidste nummer, der udkom - af-

sluttedes publiceringen af dette foredrag med den efterfølgende oplysning om, at ca. 40 .

personer forlod mødet i Frankfurt med at leve for Schulze-Delitzsch, mens de

resterende 400 sluttede op om Lassalle.

Denne udgivelse bekræfter Lahmes pâ stilistiske kriterier grundede formodning om

»Castors« identitet, for det var Vilhelm Rasmussen, der var redaktør'og udgiver af

»Demokraten« på dette tidspunkt. Han havde i slutningen af marts overtaget det af den

da netop detroniserede formand for »Internationale«, Carl Würtz, stiftede og redige-
rede blad, hvor han formodentlig havde været medarbejder fra starten”. »Demo-
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kraten«iblevprimært:udgivet somet ;arbejdernesalternativ til:den underholdende,bor,-
gerlige'ugepr'esse og indeholdt iøvrigt meget lidt erklæret socialisme. Men -i denne sam-

menhængrmå'det påpeges, at også 1. nummer (6/1-73) indeholdt en mindre artikel 'af
Lassalle. »Om produktionsforeninger'og andre foreninger«, Herudover kan det være

›

"rimeligt at nævne, at hele forsiden af nr. 2 var helliget en LassalIe-biografi, som både

kvantitativt, kvalitativt⁄oghvad begejstring angår langt overgik det tilsvarende - iøvrigt
meget positive -

portræt af Karl Marx i første nummer.
_

Efter manuskriptets afslutning er vi blevet opmærksomme på' endnu en LassaIIe-udgi-
velse. nemlig i Fritænkersamfundets blad »Den Frie Tanke«, 5. årgang nr. 1-23,
1. jan-4. juni 1882.

Det drejer sig om »Videnskab og Arbejde. Forsvarstale af Ferdinand Lassalle. Over-
sat for »Den frie Tanke«. '

Den fremkom under foreningens mest aktive periode, samtidig med. at man begyndte
at ud'give'det tidligere månedsblad ugentligt. I en programartikel i 4. årgangs sidste nr.

(dec. 1881) bebudedes, at ugebladet ved siden af sin centrale opgave
- oplysning om

4

den ateistiske lære - ville bringe oplysende og sociale artikler. Bladet havde hertil ladet
oversætte Lassalles skrifter, fordi »at det særligt er på det sociale område. at der her-
sker en følelig mangel i den danske periodiske 1itteratur«.
Der navngives ikke nogen oversætter, men der er tale om pjecen »Die Wissenschaft
und die Arbeiter« fra 1863 med Lassalles defensorat i retsagen om »Arbeiterpro-
.gramm«. der i 1862 havde indbragt ham 4 måneders fængsel.
Fritænkersamfundet (opr. Fritænkerforeningen) havde siden sin stiftelse i 1876 talt

adskillige aktive socialister blandt sine medlemmer, men de havde kun i ringe grad
præget foreningen før 1881. Mod slutningen af dette år synes en række fremtrædende
mænd fra den hensygnede Brix-opposition, de samme; der stod bag dagbladene »Den

radikale Socialist (28/9-10/12 1881) og det genopstandne »Herolden« (25/12 1881-
19/3 1882), at have fået en dominerende stilling. De tilførte Fritænkersamfundet en

umiskendelig social, men ikke synderlig socialistisk profil - ikke engang mens Wm. Fle-
ron redigerede bladet fra 16/7-10/9 1882 - men blev i september 1882 udmanøvreret
af foreningens mere religiøst-ñlosoferende medlemmer. '

Det må undre, at den socialrevolutionære bevægelses erklærede arvtagere valgte sig
Lassalle som agent for den sociale sag, og det siger nok en del om konsistensen af teore-

tisk forståelse blandt heroldisterne. Retfærdighedsvis skal det dog siges. at Johann
Mosts danske chef-ideolog, William Fleron, ikke var knyttet til bladet. da Lassalle-
teksten blev valgt.

N OTER :

1) Der er speciel grund til at fremhæve Hans Dam Frandsens stencilerede »Fortegnelse over

indlæg fra udenlandske socialister og udenlandske socialistiske blade i'Socialisten og Social-
Demokraten 1871-1913 (Danmarks Bibliotekskole 1976).

2) Per Salomonsson: Socialismen og Socialdemokratiet (1974), bl.a. s. 114 og 1 18f.

3) Lise Togeby: Var de så røde? (1968), s. 11.

4) O. Bertolt: En bygning vi rejser I (1954) & Pionerer (1938). Henry Bruun: Den faglige ar-

bejderbevægelse i Danmark indtil år 1900 (1938).
_

5) De nævnte specialer er .1. Duch Christensen: Fra radikalisme til socialisme (1975 - dækker
tiden 1865-76), S. Federspiel: Den danske arbejderbevægelseog internationalismen 1871-78
(1974), H. H. Grelle: Socialdemokratiet 'i det danske landbrugssamfund (1976 - dækker tiden
1871-1900) og Kaj Lykke: Arbejderbevægelse og arbejderkooperation i Danmark 1871-98
(1974). Af trykt litteratur kan der peges på S. Federspiel: Socialdemokratiet og de tyske par-
tistridigheder (i beg. af 1870-erne, trykt i Årbog for Arbejderbevægelsens Historie 4, 1974),
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*1, :Niels Finh ChristiansenåNational _ edit-ion'og---gudenlandskindflydelse?den tidlig danske-ar-
bejderbevægélse(i' Från 'medeltid tilllvälfárdssamhälle,Uppsala 1976) og H. Grelleri anled-

_ ning af hundredáretfor Gimle-kongressen (i Meddelelser 7, 1976).
'

'

›

_

6) F.eks. »Zur Arbeiterfrage. Vier' Abhandlungen (Linz 1869)«,som iflg. politispionen Korhs
indberetning i 1871 af Poul Geleff blev angivet, som »Socialistens«jdeologiskegrundlag.

“

7) Jvf. E. Strange Petersen: Fra »Internationale« til »Socialdemokratisk Forbund« (i Medde-
'

1elser 9, 1977), s. 4.
'

8) Jvf. vedr. Pios teoretiske stade og forudsætninger Søren Federspiels i note 5 nævnte speciale.

9) V. R. blev medarbejder ved Soeialisten 0. 1. jan. 1873 og var ansh. red. fra 14. nov. 1873 til

9. maj 1874. D. 10. maj 1874 reorganiseredes bladet som Social-Demokraten med Mundberg

som redaktør, men V. R. fortsatte endnu en tid som medarbejder.
10) Den tyskfødte barber E. W. Klein var fra 1872 begyndt at træde frem som skribent og fore-

dragsholder. 1 maj 1874 valgtes han til formand for den nystiftede Centralbestyrelse og be-

klædte embedet til Pio d. 7. aug. 1875 overtog det. Klein fortsatte herefter i '/2 år som

sekretær (og ansh. red. for Social-Demokraten).
11) Steins pjece synes ikke bevaret, men efter Social-Demokraten og Figaro at dømme slog han

til lyd for en ortodoks lassalleanisme.
'

12) Vilh. Rasmussens hurtigt eskalerende kritik kan følges i Figaro jan-marts 1876. På et tids-

punkt synes han at have haft en vis opbakning blandt tobaksarbejderne (jvf. Grelle i Meddelel-

ser 7. s. 19).

13) Program i Figaro d. 5. marts 1876. Foreningen overlevede ikke bladet, hvis sidste nr. udkom

d. 28. maj 1876.

14) Sml. Grelle i Meddelelser 7, s. 21f.

15) Ellers kunne man med samme ret på grundlag af adskillige John Stuart Mill-oversættelser i

Social-Demokraten argumentere for, at partiet blev liberalistisk.

16) Jvf. E. Strange Petersen. anf. arb., s. 15f.

17) Socialdemokratisk Forbund. Forhandlingsprotokol 1878-1885, ABA. Protokollen kan iøv-

rigt. sin kortfattethed til trods, give et ganske godt indtryk af udviklingen. I denne sammen-

hæng er det ikke uinteressant at notere sig, at Forbundet, lige så snart det havde opnået en

nogenlunde rimelig styrke, på trods af sin rent politiske målsætning satte sig i spidsen for

› koordineringen af de københavnske fagforeningers virksomhed. i

18) Som yderligere belæg for, at der er tale om en bevidst ideologisk stillingtagen, kan det an-f

føres. at forbundet 1880-erne igennem konsekvent undlader at udgive Lassalles skrifter. sam-

tidig med at man med Socialistisk Bibliotek (fra 1885) og Socialistiske Skrifter (fra 1888) gen-

nemfører et meget omfattende oversættelsesprogram af socialistiske klassikere (sml. Gerd

Callesens fortegnelse i Meddelelser 3, 1974).
19) Jvf. Pios brev af 3. nov. 1871 til Marx (»Modpartiet, bourgeoisiet, er aldeles lamslået af

skræk over vor hurtige fremgang; men de tør ikke skride ind imod os, da vor frie forfatning
ikke tillader dem det«. - her citeret efter Bertolt: Pionerer, s. 66).

20) Se f.eks. Engels' brev af 7. marts 1872 til Pio, hvori han bl.a. omtaler Bakunins splittelsesfor-
søg: »Sagens kærne er »Internationales« holdning i politisk henseende. Disse herrer kræver

fuldstændig undladelse af enhver politisk aktion, navnlig af at deltage i valg. mens Interna-

tionale fra første begyndelse har sat arbejderklassens erobring af den politiske magt som

middel til social frigørelse som indskrift på sin fane, og generalrådet har forsvaret dette«. Og

Engels slutter brevet med følgende: »På udfaldet af rigsdagsvalgene hos Eder er vi her meget

spændte. vi anser det for meget vigtigt, at der sidder arbejdere fra Internationale i alle parla-
menter. og at Bebel, som hidtil alene har haft denne ære, får understøttelse, ligemeget hvor«.

(»Pionerer«, s. 8511).
21) Forordet er formodentlig skrevet af Emil Wiinblad, der var redaktør for Socialistiske

Skrifter.

22) EfterQWürtz”subehjælpsomme breve til Angelo Haase at dømme (ivf. Børge Schmidts ud-

gave i Historiske Meddelelser om København, 4. rk., 6. bd., 1959), har han ikke selv kunnet

varetage den journalistiske side. Og Vilh. Rasmussen var samtidig blevet medarbejder ved

Socialisten. som også havde Würtz som ansh. red.
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Svar

Lassalles betydning for den tidlige arbejderbevægelse.
»Spørgsmålet om, hvilken betydning de forskellige danske Lassalle-udgaver havde for

det danske socialdemokrati, ligger lige for, men er yderst vanskeligt at besvare. specielt,
fordi det indbefatter hele den danske Lassalle-receptions problematik. Her kan der kun

gives et foreløbigt svar på dette spørgsmål, som ved given lejlighed - helst som del af en

samlet vurdering af det tidlige danske socialdemokratis idéhistorie › burde tages op

1gen«.

Denne gentagelse fra min artikel - som ikke kun er et »verbalt« forbehold - udtrykker
min opfattelse af Lassalle°s indflydelse på den danske arbejderbevægelse på det nuvæ-

rende forskningsstade.
Iøvrigter det mig ikke muligt -

og det ville også være videnskabeligt ufrugtbart _ at gå
ind på det ovenstående »diskussions«-bidrag.Det er selvfølgelig beklageligt. at jeg i før-
ste omgang har overset Lassalle-artiklerne i »Demokraten«, det er glædeligt, at disse

oplysninger nu er fremkommet.

HansNorberl Lahme
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_
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'
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, ,
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468 s. Nordisk filologi,Københavns Universitet 1977.

'
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'En gennemgang af alternativ forlagsvirksomhed. 103 s. + bilag. Danmarks Biblioteks
skole 1975. '

Fuglsang, Peder
'
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›

4

Arbejderklassens erfaring og Danmarks kommunistiske Parti i mellemkrigstiden. U

fra en fastlæggelse af offentlighedsrationalet i nogle udvalgte numre af Arbejderbladetâ
for/søges fastlagt nogle udviklingslinjer i den offentlighed, hvormed DKP konstituered,

sig ca. 1928_38. Historisk Institut, Københavns Universitet 1977.

Helms, Dinna

Den indre debat i Socialistisk Folkeparti mellem folketingsvalget i november 1966 .og

partiets sprængning i december 1967. 103 s. Århus Universitet 1972.

Johansson, Bjarne Gustaf
Å

Kollektive overenskomster på arbejdsmarkedet ca. 1871-1900 med særligt henblik på'
en vurdering af forudsætningerne for Septemberforliget 1899. 18 5. + bilag. Køben-
havns Universitet 1977.

Kiib, Hans m.i1. ›_

Levevilkâr og regional politik i Nordjylland. - Den aktuelle krises konsekvenser for for- ›-

skellige lag i den nordjyske arbejderklasse og nødvendigheden af en politisering af det

regionale udviklingsperspektiv. Arkitektskolen i Århus 1977.

Kluge, Poul-Erik

Danmarks kommunistiske partis faglige politik 1930-36. En undersøgelse af partiets
opfattelse af den faglige politiks betydning og placering i kampen for socialismen; 114 5.1'

+ bilag. Historisklnstitut, Københavns Universitet 1976.
⁄

Kragh, Jens
_

»Larsenisme«. En analyse af Aksel Larsens taler og artikler 1958-60 og 1966-68.

50 5. Institut for Samfundsfag, Københavns Universitet 1977.
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e samfundsmæssigeforudsætningerforrudviklingenirden statsligesooialñolitikiperio- ›

“den"1 18-1933 specielt 'med henblik på soeialdemokratiets indflydelse.Magisterkonfe- ›

*

'krenisfsdciologiskInstitut Københavns Universitet 1977. .'
\

;PeitersemKarin

Registrant over artikler omhandlende danske forhold, og artikler skrevet af danskere
i Kommunistische Internationale, 1919-1941, lnprekorr 1921-1933, Rundschau 1932-

1939rog Die Welt 1939-1943, alle udgivet af Kommunistisk Internationale. 22 s. Dan-
'. marks Biblioteksskole 1977.

"

Petersen, Jens Peter Østerby m.tl.

Arbejderne og krisen. En analyse af forholdet mellem AOF's arbejderuddannelse,
reformismenog arbejderbevidstheden under tredivernes krise. 219 s. Nordisk Filologi.

›- Københavns Universitet 1976.

Philipsen, Lise Lotte

"Danmarks sociale lovgivning 1880-1900, belyst ved samtidig litteratur. 64 5. Danmarks

Biblioteksskole76.

Rasmussen, Mette
- Det danske socialdemokratiske parti og den finske borgerkrig. 111 s. Historisk Insti-

tut. KøbenhavnsUniversitet 1977.

soriver,Henrik v

A

,

Arbejderbevægelsen i Hobro 1890-1921. 112 s. Historisk Institut, Århus Universitet
1977.

Stræde, Therkel
›

Fagbevægelse og fagopposition. Lager- og Pakhusarbejdernes Fagforening og For-
bund i København 1890-1925. 460 s. RUC 1977.

Stougaard, Carin

Harald Herdal. En bibliografi. Danmarks Biblioteksskole 1976.

Wingender,Nete

i,
I

'Socialdemokratisk Ungdomsforbunds tilknytning til den internationale revolutionære
*

'

bevægelse 1914-1919 og betydningen heraf for ungdomsforbundets politiske udvikling
med særligt henblik på dets forhold til socialdemokratiet. 123 s. Historisk institut.
Københavns Universitet 1977.

Henning Grelle
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'IFROJEKTEREDE'AFHANbLINGER›

i denne fortegneISeanføresnavn; adresse,.projektetsftite1,'beskrivelseaf ;pmjektehbr
jektets art. påbegyndelseog afslutning med 'numrene 1, 2, 3, 4, 5,

'\

#ri

.0*

MMT-
z'å

QLJI

PPR:-

F ederspiel, Søren
Balders Plads 6, IV. tv., 2200 N

. 1Fagforeningsinternationalismen og den danske arbejderbevægelse til 1914.
⁄

'Formålet med undersøgelsen er at forstå den danske arbejderbevægelse, specielt fag-

bevægelsens holdning i problemstillingen: internationalisme-nationalisme, herunder.

forholdet mellem det internationale fagforeningsforbundog den danske landsorgani- .

sation. Kildemateriale: a) egentligt arkivmateriale, korrespondancer mm. b) div._
tidsskrifter c) samtidige fremstillinger af fagbevægelsens egne folk

›

Monografi.
Påbegyndt februar 1977, afsluttes 1979-80.

Kragh, Jens

Mellemhaverne 6. 5783 Korinth.

Socialistisk Folkepartis udvikling og placering i dansk politik 1960-1977.
i

Projektet er en analyse af hvilke fraktioner og hvilke styrkeforhold mellem disse ,

fraktioner. der kan konstateres i SF 1960-77. Desuden analyseres partiets programa-

tiske udvikling. Der gives en analyse af partiets profil udadtil, samt af partiets

styrke blandt vælgerne og i udenomsparlamentariske organisationer,Dertil en genr

nemgang af partiets politik og koalitioner i folketinget.
') '

. Kandidatstipendium.
Varighed 1. februar 1978 - 1. august 1980.

Fossing, Birgitte mjl. (henvendelser skal ske hertil)

Blåmejsevej l. 8210 Århus V, tlf. 06 - 10 13 62.

Knudepunkter i kvindearbejderbevægelsens historie fra 1870-1940. .

Intentionen med forskningsprojektet er at afdække et hidtil glemt kapitel af Dan-

markshistorien, nemlig kvindearbejderbevægelsens hiStorie fra dens tidlige begyndelse
i 1870'erne til\i dag. I første omgang

- dvs. de kommende le-Z år, koncentreres

undersøgelserne dog omkring perioden fra 1870 til 1940.

Vi ønsker at analysere og fremstille arbejderkvindernes hele livssammenhæng histo-
risk. eller med andre ord at finde frem til den aktuelle kvindebevægelses historiske

rødder på de mest relevante områder.

Projektet har løbet siden oktober 1976, og hidtil har vi arbejdet med en kortlægning
af kvindernes samfundsmæssige placering og branchemæssige fordeling i produktio-
nen -

og årsagerne til den kvindelige arbejdskrafts dominans inden for primært teks-

til- tobaks- og næringsmiddelindustrien.
'

i

›

,

I undersøgelsen heraf har vi inddraget/inddrager vi dels undersøgelser af lønforhol-

dene. idet kvindernes lønninger langt op i perioden gennemsnitlig udgjorde halvdelen

af de ufaglærte mænds lønninger; og dels undersøgelser af de historiske traditioners

betydning, idet kvinderne i den tidlige periode, som har skabt forudsætningerne for de

senere perioder, hovedsageligt er beskæftiget i brancher, der delvist viderefører den

kønsspecifikke arbejdsdeling fra familien. Samtidig bliver nogle arbejdsområder fra

familien lagt ud i industrien (fx. sæbeproduktion, textilarbejde, ølbrygning etc.). En-

delig har vi undersøgt de demografiske forhold, idet en stor del af'den mandlige ufag-
lærte arbejdskraft udvandrer til oversøiske områder i den tidlige industrialisereings-

periode, altså i den periode, hvor kvinderne endeligt kommer til at udgøre en vigtig
faktor på arbejdsmarkedet.
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de *ner
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ing 'for ik'vin

oner-s ,gennemslagskraftilden samlede arbejderbevægelse.
'

,- .
r

_

.Ovennævnteforhold, som vi her kort har skitseret, har vi hidtil undersøgt,udfærdiget
*

rapporterom og diskuteret på et seminar i week-enden d. 18.-20.3.77. Undersøgel-
serne'fortsætter herefter og udvides med følgende områder: familieforhold. boligfor-

*hold,_deforskellige politiske partiers kvindepolitik og den danske kvindearbejderbe-
vægelsesforhold til og inspiration fra den internationale kvindearbejderbevægelseog
dennes kvindepolitiske teoriudvikling.
'AITløbetaf den første materialeindsamling har vi haft kontakt med Kvindeligt Arbejder-
:forbunds afdeling i Århus,som stiller sig velvilligt til rådighed med materialer, råd og
kritik. og som har henvist os til forbundets hovedafdeling i København med anbefa-
ling. Endvidere har vi søgt materiale på ArbejderbevægelsensBibliotek og Arkiv i Kø-

/

›

,benhavn og på Kvindehistorisk Samling på Statsbiblioteket i Århus. hvor vi er blevet
lovet støtte af bibliotekar Britta Skovgård.
Projektet skal munde ud i en eller flere udgivelser i bogform eller som en antologi på
Opfordring fra forlaget Modtryks kvinderedaktion.

,

Endvidere kører vi et løbende registreringsarbejde som skal resultere i udgivelsen af
en kommenteret bibliografi i samarbejde med bogserien »Kvindearbejde og Kvinde-

kamp« på Modtryk.
'

Da projektet netop søger at afdække et relativt uudforsket område. vil gennemførel-
se af projektet være afhængig af en grundig materialeindsamling. Vi regner med at

.Åskulle skaffe fotokopier af følgende kategorier af materiale: l) upublicerede arbej-
'der (specialer og mindre opgaver), 2) bøger, der ikke længere kan fås i handelen.

,og som ikke kan reserveres over længere tid på Statsbiblioteket. samt 3) arkivmateri-
ale. aviser og blade.

_

Sigtet med vores projekt er dobbelt. Dels bearbejdelse af fremstillinger og kilder
m.h.t. udarbejdelse af en bredere fremstilling; dels central registrering og indsamling
af'materiale. således at det kan være til nytte for andre. Derfor vil vi naturligvis skæn-
ke det indsamlede materiale til Statsbibliotekets Kvindehistoriske Samlinger og til
Historisk Instituts Bibliotek.

A

I forbindelse med indsamlingen af materiale har vi henvendt os til en række institu-

5

›,6

l

2

3
'

4

”5

6

tioner over hele landet. Resultatet af disse henvendelser er indtil videre begrænset.
. Evt. antologi eller en fremstilling.
. Vinter 1976/77-1978/79.

. Wingender, Troels

, Skt. Paulsplads 9, 2 tv., 8000 Århus C, tlf. 06 - 19 97 92.

. Lærlingenes organisering 1914-24.

. En undersøgelse af lærlingenes selvstændige organisering med oprettelsen af lærlinge-
foreninger. startet i Århus 1910, og dannelsen af Lærlingenes Landsforbund i 1917.

.

indtil dets nedlæggelse i 1924. Der kan trækkes linier tilbage til den tidlige lærlinge-
agitation. hovedsagelig indenfor SUF, men hovedvægten vil blive lagt på lærlinge-
sagen som grundlaget for lærlingenes egen organisering, agitationen for en revision af

lærlingeloven, SUPs stilling, samt organiseringens opløsning.Undersøgelsen vil være
koncentreret om forbundet og afdelingerne i Århus og Kbh. Materialet er især blade,
lærlingebladet Lærlingen og Fremad, pjecer og arkivmateriale fra ABA.

. Speciale.

.' Påbegyndt nov. 1977, forventes afsluttet efterår 78.

Henning Grelle
1



i'Arbejderbevægelsens:historiespå-Slçiveegnen'11::Understøttelsesforehingblivet?
'› førening/Arbejderkvinderneblev forsvorganijseret i 1937. Af Helge Stavnsbjierg, v

lesorganisationen, Skive (1976), 64 s.,'kr. 157,-(bestilles hos Helge StavnsbjergyLin'dé
vænget 44, 7800 Skive (07) 52 39 32).

i

I

“
'

*

\

Det er et udmærket initiativ Fællesorganisationen og nogle historikere fra Skive S'emif 5

nariumthar taget i fællesskab ved at udgive dette l. hefte om arbejderforhold i Skive/Se

gruppens artikel andetsteds i dette hefte. »Projektet« er lagt anderledes op end titlen,
umiddelbart lader formode: det er ikke feks. arbejderbevægelsens opståen og udvikling
i Skive fra ca. 1890- 1920 der beskrives/analyseres, hvorefter senere hefter ville klare”

de næste perioder. Der er ingen større analyser af stat og kapital i perioden eller en alj
men oversigt over de politiske og økonomiske forhold i Danmark. Udgiverne har valgt*
en anden fremgangSmåde. som bortset fra den ydre anledning - det manglende materiale'
som bl.a. skal »hjælpes« frem ved udgivelsen af denne brochyre › er værd at diskutere'.

/

l dette bind findes to mindre afhandlinger. et interview og en lille bibliografi over histo-
riske artikler i en ârbog arbejderbevægelsen i Skive udgav i årene 1946-1957. Den før-Å
ste artikel behandler 5 fagforeningers udvikling i tiden op til 1919/20: arbejdsmændene.
smede og maskinarbejderne og slagteriarbejderne som de tre største foreninger og'
typograferne og kontormedhjælperne fordi de havde særlige problemer at slås mednv

Det er især to forhold. der søges undersøgt:
'

I) foreningens måde at gennemføre fagligt arbejde på inklusive konflikter

og 2) Samarbejdet med den øvrige - politiske og kooperative › arbejderbevægelse.
Men man får dog derudover noget at vide om arbejderbevægelsen som helhed og i et .

par bilag relevante soeialhistoriske oplysninger. Bogen er endvidere godt illustreret.

Den anden artikel undersøger de kvindelige arbejderes faglige organisering. som blev
gennemfort af det Socialdemokratiske kvindeudvalg i anden halvdel af 1930'erne.
Det er åbenbart meningen. at der senere skal udgives flere brochurer, med tilsvarende
materiale og på den måde få skabt et grundlag for en helhedsfremstilling af arbejder-
bevægelsen i Skive. som vel må være målet. Denne fremgangsmåde har utvivlsOmt Afor-
dele: man kan få enkeltfremstillinger ud. hvor man mere detailleret kan gå ind på pro-

›

blemer. som er relevante for enkelte arbejdergrupper (her f.eks. de kvindelige arbej 1
i,

dere) og som nødvendigvis må få sekundær betydning i en helhedsfremstilling. Man kan \

bruge denne brochure ved eftersøgningen af det forholdsvis sparsomme materiale -

'

eller også som det også er sket her bruge heftet til at trykke relevante interviews (s.
58-62). som heller ikke har plads i en omfattende fremstilling. Endelig må det formodes.
at flere vil læse en 64 siders brochure end en flere gange så stor bog; dvs. formidlingen
af det historiske stof gøres lettere. Nu er nok netop det sidste punkt diskutabelt: er det

lettere at læse og forstå' fragmenter og af dem få et indtryk af historiens gang end at få

det gennem en helhedsfremstilling? .

'

› Hvordan sagen nu end forholder sig: her er fremlagt et forsøg på at skrive arbejder
bevægelsens historie i samarbejde med den lokale arbejderbevægelse og da der åben-

› bart er interesse for at foretage sådanne undersøgelser - som utvivlsomt er vigtige - så

må de interesserede følge dette projekt. Det kan være. at det er vejen til at overvinde de

kildeproblemer. der især rejser sig for den tidlige arbejderbevægelse - det kan også
være. at det er den mest praktiske fremgangsmåde i nogle tilfælde. Og formidlingen bør
altid overvejes. Det drejer sig jo ikke om kun at skrive historien for historiens egen ›

'

skyld.

/

Gem' Callesen
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v'Gerhai-d'1Botz/GerfriedjBrandstetter/Michael1?0'11ak':1m Schatten':der, Arbeiterbe«
*

wegung. Zur Geschichtedes Anarchisnius in österreich und Deutschland." Mit einem Å.
:Vorwortr'tvonKarl R. Stadler - Schriñenreihe des Ludwig Boltzmann Instituts fürwGe- ›

'

schichteder ArbeiterbeWegung6 - Europaverlag, Wien 1977, 190 s., ca. ö.S. 198-.

'

Bindet består af 'en fælles indledning og konklusion ved de tre forfattere og tre enkelt-
studier ,om »Sozialdemokratische Opposition und Anarchismus in österreich
1889-1919« af Brandstetter, »Der Arbeiter-Schriftsteller Carl Dopf (1883-1968) ;ind
die anarehistiseheSubkultur« af Botz, »Religiöse Sozialisation, politisches Handeln und

Weltanschauung, dargestellt am Leben des Anarchisten Carl Dopf« af Pollak. Endelig
er'ider en udmærket billeddokumentation.
Anarkismen har ikke spillet nogen større rolle i hverken Tyskland eller Østrig. l be-
stemte overgangsfaser fik den dog indflydelse på bestemte arbejdergrupper. ofte ufag-
lærte første-generations-arbejderei byerne. Der fandtes dog i kortere perioder faglige
organisationer i bestemte fag - f.eks. hos bagerne - der blev ledt (åbenbart meget aktivt)

iaf anarkister. Anarkismen er et meget besværligt ideologisk fænomen. idet der fandtes/-
findes mange forskellige teoretikere for denne retning. Fælles for de fleste af dem er

dog. at de udtænkte sig analyser af forholdene og ikke reflekterede den virkelige udvik-

ling. Udgangspunkt var ofte individet ikke samfundet eller klasser. Det betød også. ati

der i virkeligheden for dem ikke var nogen grund til at anse specielt arbejderne/arbej-
v

derklassen for en progressiv kraft (mest udtalt hos Gustav Landauer). Det medførte

igen en manglende social praksis og en meget kraftig understregning af bevidstheds-
problematikken med deraf følgende opsplitning i allehånde sekter: vegetarer. fritæn-i

kere. nøgenkultur og lignende ting udfra hvilke man ville befri menneskeheden. Over-

gangsvis ophæ'vedes dette igen gennem forbindelsen med syndikalismen. hvor anarko-

syndikalismen under bestemte former igen kom i kontakt med arbejderklassen. Et andet
3 punkt hvor anarkisterne også igen udviklede en praksis var den antimilitaristiske kamp

(feks. typisk i Danmark »Foreningen/Landsorganisationenfor konsekvente Antimili-
tarister«).

.

Dels gennem Brandstetters historiske oversigt (der bygger på en disputats). dels gennem
de to biografiske bidrag forsøger forfatterne at finde frem til generelle træk ved de for-

skellige anarkismer og deres forhold til arbejderbevægelsen. Resultaterne lægges frem i
de to fælles afsnit. Det forekommer at være lykkedes ganske godt. idet det dog skal un-

derstreges, at resultaterne formentlig kun kan bruges i lande hvor anarkismen/anarko-
syndikalismen aldrig blev en massebevægelse.

Gerd Callesen

Bjørn Erichsen: Om arbejderbevægelsen.En introduktionsbog til arbejderbevægelsens
historie, Hans Reitzels forlag, København 1977, 224 5., kr. 68.-.

'Det er nogle år siden den sidste nogenlunde korte helhedsfremstilling af den politiske
arbejderbevægelses historie i Danmark udkom. Det var Kjeld Windings fremstilling fra
1943. De omfattende fremstillinger i »En bygning vi rejser« og til en vis grad 'også »Det
knager i samfundets fuger og bånd« kan ikke bruges som introduktioner for et stort

publikum, som er interesseret i at læse en analyse af bevægelsensudvikling. Der er et

virkeligt behov for en sådan bog på uddannelsesstederne. Til trods for de mange afhand-
linger af forskellig slags, der er udkommet i de senere år, og til trods for de diskussio-
ner. der har været ført omkring en sådan fremstilling, er der indtil nu ikke kommet en

sådan. Den arbejderbevægelsenshistorie, som forbundet Socialisterne udgav for to år
siden (»1ad falde hvad ikke kan stå!«), kom kun med det første bind og var desuden byg-
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* 4
get op omkringe'tiknudepunktspnncip,som ikke'gør deriübetingetanvendeliI

;me gælder/,fordet nye 5-binds-projekt fra forlagetÅModtryk(første bind engang-'war:
Nielsens: Besættelseog befrielSe. Den danske, arbejderklasses historie i940›l›946).'›.\'

Bjørn Erichsens bogskulle altså kunne dække et virkeligt behov, et hul på markedety'”,
Denne bogs første udgave korn oprindelig som tillæg til en række fagblade med. titlen

'

»Arbejdet Hovedlinjer i Arbejderbevægelsens historie«. Den nye udgave er betydelig
udvidet og bearbejdet,og den vil kunne bruges. Wt forstëljgtvdaygåsmk,
den term/godt,illustreret og omfattende men kort; den er bygget go t op med faste afsniti

Å

hvert af "de 10 kapitler og inddrager konsekvent den'økonomiskeoginternationale/ud,-h,ä
vikiingBjørnErichsen er medlem af DKP, men hans'historieskrivning er ikke kun et

mrsva'r for partiet. Det bliver bl.a. tydeligt i omtalen af Marie Nielsen eller feks. iven

bemærkning om de »store arbejderledere Lenin, Kamenev, Zinojev og Trotski« (s. 94)'.
'

i

Det kommer vel til at betyde, at hverken DKP eller andre vil kunne lide denne bog, fordi

den ikke har det »rette« sindelag (smlg. feks. anmeldelserne i politisk revy nr. 322 og i,

Land og Folk 1. dec: 1977). Der vil da også kunne rettes indvendinger mod afhandlingen-_
› bortset fra de snævert politisk motiverede uenigheder.

Bogen indledes af et kapitel om historiske metoder, især om den

anender; i det følgende kapitel behandles forhistorign og til 1870, og i de

næstvemgmkapitlerundersøges udviklingens hovedlinjerop til”l9_77. Det er væsentligt. at

understregefuåtmdetrbëmejerSig

bogen koncentrerer sig heldigvis ikke om et par udvalgte - dramatiske › begivenheder,
som bliver udnævnt til knudepunkter i udviklingen. Koncentrationen omkring nogle høj-,

depunkter i klassekampen giver næppe den rigtige forståelse af den her i landet stort set

fredelige udvikling. fordi disse rives ud af deres kontekst og beskrives som enkelte fæno-

mener uden forhistorie (eller i bedste fald med nogle indledende bemærkninger, der si-

ger så godt som ingenting). At knudepunktsprincippet i andre sammenhænge kan bruges
med fordel er utvivlsomt rigtigt. Det kan bare ikke erstatte helhedsfremstillingen.
De enkelte kapitler indledes med afsnit om den økonomiske og almene politiske historie i

'

den periode kapitlet dækker. Derefter følger afsnit om arbejderbevægelsen -

og her bør

det nævnes, at E roblemer ana s adskillige steder i modsætning til en

del andre fremstillinger -

og endelig et som regel kort afsnit om den internationale ud-

vikling. Det er af meget stor betydning, atgggdanskguilviüklingåes”sgmwledienánterna-
tional: det er sket her, og det er en af bogens stærke sider. Endelig findes der til hvert
\k“apitelnogle meget kortfattede afsluttende teser. Denne opbygning gør, at bogen 'vil

kunne få betydning især i undervisningssammenhæng (litteraturlisten s. 216-20 fore-

kommer dog lidt kort).
l forordet fremhæves, at denne bog kun er »et rids af de vigtigste begivenheder og ud-

viklingsforløb«, og endvidere at det er umuligt at skrive om hele arbejderbevægelsen på
ca. 200 5. »Det kræver ganske andre forhold, forskning og indsigt end der her har

været til rådighed«, møs oaáüåtiêtaët fremstillingenssmcdeemrampüñ-
ceret. at tingkæ'de'snsamrnen,”somikke kan/bør'kædes sammen, at fremstillingen til tider

› Wpologetisk form osv. Det har også medført mindre fejl (feks. påstås det, at de

første illegale blade udkom i løbet af vinteren 1941/42 - faktisk kom de første allerede

fra efteråret 1940, s. 140). Og der er en del andre fejl, som formentlig skyldes, at Bjørn

Erichsen ikke har vidst alt om det hele - måske kan der også være tale om uheldige

formuleringer, som man ikke bør tillægge for stor betydning. .

Det er da heller ikke her eller ved de politisk begrundede uoverensstemmelser, at den

egentlige kritik bør sætte ind. Til trods for en udmærket fremstilling af dialektikken mel.

lem reform og revolution (s. 69-70), som viser, at Erichsen ikke kun har forstået dette

meget væsentlige problem, men også kan tænke dialektisk, så bliver det senere tydeligt,
at han ikke kan opretholde dette standpunkt. Mens fremstillingen af udviklingen i SF og
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_ '_ I
I

kommerfraJDK'FSside,i*såsvigter 'ihrahs'i'
u .formåen'ogkritiskeså'nsganske, sátsnartjdetgældersocialdemokratiet,og

”

;dt kan skønnes ovenikøbet bliver forgrovet (s. 69), og så' kører den ellers derudaf.
;Den socialdemokratiske topledelse i parti- og fagbevægelsekommer meget hurtigt så
langt ud ,til højre i fremstillingen (der tages dog eksplicit afstand fra socialfasciSme-
:.»teorien« og de mange angreb på DsF fra DKP-hold i 1930”erne - det benævnes med

,rette'mm sekterisme, s. 125-26), at det virkelig må undre, hvordan den har kunnet få
'det overvældende flertal af arbejderklassen til at støtte sig. De havde kun et mål: at
'svindle og bedrage arbejderne til ikke at gennemføre »egentlige og stærke« reformer, at
bevare Danmark som en borgerlig-kapitalistisk stat. Man mærker gang på gang, at

:Erichsens kritiske sans svigter ham, så snart han skal skrive om den socialdemokratiske
"arbejderbevægelse: han bliver åbenbart rasende af moralske grunde. Og så går mate-

”frialism'enog dialektikken lløjten. Det er principielt beklageligt, men især også fordi
'det andre steder lykkes for ham, f.eks. »Det drejer sig derfor ikke her om med histo-'

risk bagklogskab at stirre sig blind på syndikalisternes utilstrækkeligheder«(s. 89). En
af de væsentligste ting ved sådan en bog er at diskutere de datidige erfaringer, på bag-
grund-af den viden vi har nu, så man kan udvinde erfaringer. Det har naturligt nok ikke
"nogetmed fordømmelse at gøre. På dette punkt svigter bogen på to områder.

l) Det lykkes ikke at forklare reformismens styrke i Danmark, selvom der her og der
findes ansatser til en forklaring. Han påpeger (f.eks. s. 205), de farlige tendenser der

;kan udløses i arbejderklassens randlag af den afpolitisering, Socialdemokratiet er
, I , hbvedansvarlig for her i landet - de ydre tegn har f.eks. været de voldsomme udsving'

› i stemmeafgivningen i de sidste års valg (det har sin genklang i de borgerlige vælge-
res fortvivlede søgen efter en stærk mand).

I
2) Det lykkes ikke at forklare det revolutionære alternativs svaghed, som jo ikke kun

'

'

har objektive årsager, men i høj grad skyldes en manglende evne til at lade dette al-

ternativ fremstå som et virkeligt alternativ til »klasseforrædderiet«, som det hedder.
Socialdemokratiet forstås ikke (mere) som en politisk bevægelse, der vil opnå et bestemt
mål med bestemte midler. Det forstås ikke, at målet med valget af midlerne blev et nyt -

›

måtte blive det, fordi en ny taktik også ville medføre et nyt mål, således Luxemburg i
»Socialreform eller revolution« -

og det kan følgelig ikke forklares, og bevægelsen bli-
ver derfor diffameret. Socialdemokratiets mål var også i'mellemkrigstiden socialismen, -

som skulle nås via folkeflertallet dvs. folketingstlertallet. Dette flertal, mente man, ville
'komme automatisk indenfor en overskuelig årrække, og derfor kunne og skulle man

forhandle sig til rette i mellemtiden. Bag denne målsætning og disse midler kunne

'arbejderklassens overvejende flertal samles, også fordi det ad denne vej lykkedes at op-'

nå umiddelbare fordele for arbejderne. Målsætningen ændredes imidlertid under-
', vejs. og idag vil næppe en større gruppe i den socialdemokratiske bevægelse mene. at

partiets målsætning nu som tidligere er en socialisme, der som nødvendig forudsætning
har afskaffelsen af privatkapitalismen og dennes erstatning af planøkonomi med statseje.
Der er nok en del uklarhed om dette i partiet (også en Ole Hyldtoft går ind for »socialis-
me«), men det er næppe samme parti som for 60/80 år siden. Det har udviklet/ændret
sig. Denne proces må analyseres og forklares. Det er ikke sket her.

Et andet problem er den manglende diskussion af kommunisternes programmatiske ud-
vikling. Forestillingen om den fredelige, demokratisk-legale kamp for overgangen til
socialisme er blevet til det vigtigste strategiske princip for de kommunistiske partier i
det mindste i de industrialiserede lande. Hos Marx/Engels og Lenin fandtes denne mulig-

* hed også, men det var afgjort som undtagelse. D.v.s. at de kommunistiske partier har
ændret deres analyse af magterobringen på et punkt, som var meget centralt ved split- V
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L 'dighederne'ha'rændret sig, og 'at

_ erfor har være: nødvendigtat :disk ,
r

“

ne 'og deres løsning på ny. Det kan ikke her diskuteres, o'm kommunistern'e'de _

d'
.,

er blevet nye socialdemokrater 60 ár'efter (»men⁄den anden gang somf'farce«)›.-for/:selve
de mest yderliggáende »eurokommunister« 'har dog programmatisk fastholdt mulighev

den for voldsanvendelse, ganske vist kun for at sikre den »fredelige overgangd. Det er.
måske heller ikke afgørende om disse nye strategiske overvejelser kun er en videreudë

vikling af folkefrontstaktikken fra 1935, eller om der er tale om helt nye overvejelser,«

Væsentlig er imidlertid, at spørgsmålet om den »fredelige overgang« er et helt centralt

punkt for den revolutionære bevægelse og var af afgørende betydningfor bruddet mel-L
lem det sovjetiske og kinesiske parti omkring 1960. Det problem er heller ikke forsøgt.

*klaret her, og det er således utilfredsstillende bare at affærdige den kinesiske position

som værende »til skade for verdens folk« (s. 187). .

'

Det er store krav at stille til en kortfattet indføring. Det er nok især store krav at stille.

på nuværende tidspunkt, hvor forskningen om emnet først er kommet i gang og langt._

1

fra '- trods en del gode ansatser - kan give rimelige forklaringer (og det skal understre- --

ges. at der er flere årsager), på f.eks. reformismens stærke stilling i den danske arbej- w

derbevægelse. og også på hvorfor den er i opløsning nu. Det der måske kunne se ud som
A

forfatterens manglende indsigt i den historiske proces, er så snarere forskningens util- Z

strækkelige stade. Man bør således være Bjørn Erichsen taknemmelig'for at have af-'"'

dækket i det mindste nogle af de problemer, der snarest bør tages op til løsning. Alene af

den grund er det en vigtig bog.
›

Denne bog har unægtelig positive sider, men den opfylder på den anden side heller ikke '

de krav. man må stille til den. Imidlertid er den et forsøg på en helhedsfremstilling ud'

fra et materialistisk grundsynspunkt i en læselig form (hertil hører også, at der ikke er r;

nogle 'generende trykfejl), som ingen anden har kunnet fremlægge de sidste 35' år.,

Diskussionen kan herefter gå videre på et nyt grundlag. Det er heller ikke noget ringe,
'

resultat.
Gerd Callesen

'

Mogens Fog: Efterskrift. 1904-45. 314 s. Gyldendal 1976, kr. 96.00.

Første bind af Mogens Fogs erindringer spænder fra de tidlige barndomsår, til han 'ind-

valgtes i folketinget i oktober 1945 i tilknytning til D.K.P. Han beretter om barndoms-

årene i et fmkulturelt miljø, der politisk var orienteret mod Det radikale Venstre.

Gymnasieårene i Metropolitanskolen oplever han langt mere positivt end den samtidige
elev Hans Scherfig. Som student går Fog og studenterkammeraterne Otto Melchior 'og

Arne Munch-Petersen naturligt ind i Studentersamfundet, og få år senere følges de ind i

D.K.P. Mens Melchior og Munch-Petersen imidlertid engagerede sig dybt i det rent

partipolitiske arbejde, udfoldede Fog sig politisk i tilknytning til sine studier og senere i

karrieren. der førte til hans udnævnelse til professor i 1938, kun 34 år gammel.
l hovedparten af sin erindringsbog beskæftiger Fog sig naturligt nok med sin tid som

heltidsillegal under besættelsen og som minister i befrielsesregeringen. Selv om der

allerede foreligger en meget omfattende litteratur om besættelsestiden, kan Fog alligevel

på mange punkter supplere med nye oplysninger. Han kan f.eks. fortælle om kontakten

mellem Christmas Møller og Aksel Larsen, hvor det var Christmas Møller, der var

initiativtager. Ligeledes giver Fog en lang detaljeret redegørelse for organiseringen af

og arbejdet i Frit Danmark, hvis målsætning ved krigens slutning han også redegør for.

Vigtigst er dog hans beretning om Fr'hedsrådet. Fog beretter dels om modsætningsfor-

holdet til politikerne, specielt socia'áemokraterne,dels i direkte polemik med Frode

Jakobsen om begivenhederne i Frihedsrådet i april 1945, da D.K.P. og Dansk Samling
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søgteat ;siamle'imedlemmemeomet socialt'-.efterkrigsprograrnfHvon'FrodeUakobsen'så'
“

lprogramfrernlæggelseniRådet som en kommunistisk politisk imanøvre, som det kun
'

;lykkedesham at afværge ved. at true med at sprænge Rådet, oplevede Mogens Fog situa-
;; tionen fuldstændigudramatisk: Når der ikke var enighed om et Råds-program, blev det
w'naturligvis taget af bordet. Dette modsætningsforhold,som i besættelsestidens sidste

1

måneder' blev mere og mere evident i Frihedsrådet, flyttede efter befrielsen med over i
7 ,ModstandsbevægelsensSamråd, der sprængtes i 1946 som følge af indre modsætninger.
'Hoved'modstandernevar igen Fog, kommunisterne og socialdemokraten Frode Jakob-
sen.

v

Fog har været deltager i væsentlige begivenheder i nyere dansk historie, og der er både
humor og bid i hans egen beretning og kommentar. Man kunne ønske, at også andre af
*modstandsbevægelsensmedlemmer tog sig tid til at skrive memoirer både om 40'erne.
men også om de nok så væsentlige 50”ere,hvor de fleste var politisk aktive.

Mogens N ielsen

'KirstenGeertsen: Arbejderkvinder i Danmark 1914-24, SFAH Skriftserie nr. 5. GMT
1977, 159 s. kr..44.-.

Den stigende interesse for forskning vedrørende kvindebevægelsen og vedrørende

arbejderbevægelsenhar i de seneste år givet sig udslagi en række af analyser om arbej-
derkvindernes livsvilkâr og organisering. Det har ikke mindst været studerende. der
har taget disse emner op i opgaver og specialer ved universiteterne og læreanstalterne.
Kirsten Geertsens (K.G.) bog er et sådant speciale, afleveret i.1975 til Historisk 1nstitut

: ved Aarhus Universitet, og nu udgivet i uændret form, men forsynet med et kort efter-
skrift. (Hvorfor skulle det tage to år at få denne bog frem?) Bogen indeholder dels en

, baggrundsbeskrivelse af det kapitalistiske samfund i Danmark i perioden. dels et afsnit
“

med forsøg på teoretisk nytænkning vedrørende kvindearbejdets karakteristika og en-

delig -

og dette udgør hovedparten - en empirisk analyse af arbejderkvinders totale livs-
situation 1914-24, så vidt det har været muligt at samle materiale herom.

l. Om bogens teoretiske ansatser

K. G. forsøger at bestemme arbejderkvindernes livssituation inden for en marxistisk
teoretisk ramme, men støder her på den vanskelighed, » at der ikke findes nogen gen-
nemarbejdet teori om kvindernes arbejde som helhed under den kapitalistiske produk-
tionsmâde. 1 klassisk forstand er arbejderen en mand... 1 nutidig marxistisk teori som

regel ligeså« (s. 12). K. G.s arbejde er på denne måde led i den nye kvindebevægelses
kritik af og forsøg på videreudvikling af de marxistiske analyser og den marxistiske

'

teori. K.G. rejser i sit relativt korte teoretiske afsnit en række væsentlige problemstil-
linger for en marxistisk kvindeanalyse. Nogle af disse centrale problemstillinger skal
her omtales relativt udførligt med reference til dele af den udenlandske debat. der har
været ført og føres om de samme spørgsmål,men som K. G. desværre ikke synes at

have kendt.

Mange vil afvise K. G.s ovennævnte kritik af marxistisk teori med henvisning til. at de

grundlæggende marxistiske kategorier som arbejder og kapitalist er kønsløse. idet der
er tale om abstraktioner, om upersonlige økonomiske karakterer. Hertil må man

svare. at der er så mange holdepunkter for, at Marx mil. næsten udelukkende tænkte
på arbejdere som mænd, ligesom det er evident, at der mangler en egentlig teori om

kvindernes dobbeltarbejde, om kvindeundertrykkelse og om husarbejdet, at man natur-

ligvis må foretage en kritisk diskussion af selve de fundamentale marxistiske begreber.
Det er delvis det, K. G. gør i sit teoretiske afsnit.
Men nok mere væsentligt har kvindebevægelsen sat en debat igang om de forskellige
anah'seniveauers og de forskellige analyseomra'ders mulighed for at bidrage til en
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.samlet ,forståelse af kvinderne situatiopga kvindeuitdertrykkelsen,
'

*

deres betydning i relationitilændringafkvindeundertrykkelsen,
'

d

For det førsterharmange anført, at marxistiske. analyserpå højesteabstraktIOnsnrgeâd;
d.v.s. analyser af kapitalens helt almene loVe, ikke giver mulighedfor analyse af og for-

ståelse af kvindernes situation. Den norske marxist Live Brekke har i en i øvrigt glim- ⁄

rende artikel om socialisme og kvindefrigørelse udtrykt dette således:

»Mens en feministisk analyse som utelukkende tar teoretisk utgangspunkt i kvin'ne-›

kategorien. ikke kan utvikle noen helhetlig forståelse av det samfunnet, der kvinner
'

undertrykkes og derved blir ute av stand til bevisst å forandre kvinnegruppens' si-

tuasjon. vil en marxistisk analyse som utelukkende tar teoretisk utgangspunkt i de

kjønnsløse økonomiske karaktermasker, bli ute av stand til å bevisst forandre kvinneë

nes stilling i samfunnet og forholdet mellem kjønnene. Begge typer analyser kommer.
"

til kort i kampen for frigjøring av kvinner og alle andre undertrykte mennesker« 1.
i

For det andet er det et karakteristisk træk ved hovedparten af den nye kvindebevægel- '_
ses arbejder, at man tager det standpunkt, at en analyse, der skal forsøge at bestemme*

kvindernes situation, ikke kan begrænses til alene at have produktionssfærensom ana-

lyseområde. l konsekvens heraf er der i de sidste 6-7 år kommet en mængde vigtige ar-

'

bejder. der forsøger at inddrage familieinstitutionen i en marxistisk analyse. De ældre

marxister betragtede familien som afhængig af de givne produktionsforhold - i modsæt- 1

'

ning til deres samtid, der så familien som evig og naturlig - men de foretog som nævnt'

ingen egentlige analyse af familieinstitutionen, af husarbejdet mv. og af disses betydning'
for produktionssfæren.
Familien betragtes som regel i de nye teoretiske analyser som kapitaleksternt område,

d.v.s. at familien placeres uden for det produktive kredsløb, idet familieinstitutionen og

familiearbejdet alene fár relation til produktionen via cirkulations- og konsumptions-
sfærenz. K. G. tager et andet udgangspunkt. Hun går tilbage og tager fat på de mest ab-

strakte og fundamentale marxistiske begreber og forsøger at anvende dem også på fa-

milien. Familien og familiearbejdet ses hos K. G. som kapital-internt felt, i hvad hun

kalder et forsøg på »at drage også den del af kvindearbejdet, der ligger i hjemmet, ud af

Nnaturhistorienog ind under den økonomisk/politiskehistorie« (5. 12).
'

Produktionen af arbejdskraft. K.G.s hovedtankegang er denne: Hvis man accepterer

arbejdskraften som en vare ›

og det er som bekendt grundlæggende i marxistisk teori 1

så må man også acceptere, at denne vare fremstilles et sted. Man må i analysen fastholde
_

arbejdskraftens varekarakter, ikke blot når den sælges, betales og forbruges, men også
i

når den produceres. Arbejdskraften som vare fremstilles i familien, hvilket med den

herskende arbejdsdeling mellem kønnene vil sige hovedsageligt af kvinderne. Hvis de selv

er lønarbejdere, fremstiller disse kvinder da også samtidig deres egen arbejdskraft som

vare.

K. G. angriber teorien om, at husarbejdet er ren produktion af brugsværdi (hun
nævner her Mandel, man kunne også nævne Margaret Benstons berømte artikel i

Monthly Review, 1969, jvf. dog forskellene mellem de to's opfattelse). Ifølge K. G. hviler

denne teori på en manglende klasseanalyse af familien. Netop denne mangel, siger K. G.,

har blokeret for en marxistisk teori om hjemmeproduktionen. Det husarbejde, der

foregår i de forskellige klassers familie, er kun tilsyneladende ens. Det er K. G.s tese, at .

'

i den borgerlige og småborgerlige familie fremstilles varen arbejdskraft som ren brugs›

værdi. som familien selv bruger, mens der i arbejderfamilien produceres arbejdskraft

som en vare med bytteværdi.
,

K. G.s konklusion er da den, at »man ikke udelukkende kan hæfte begrebet »produk-

tion« på arbejdet på arbejdsmarkedet og begreberne »reproduktion« og »forbrug« på

arbejdet i hjemmene. Begge steder er arbejdet underordnet den samfundsmæssige ar- .
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ederrfore'gårsåvelvareproduktionsomforbrug0g_'clisselaktivite-:

I

,pa arbejdspladserbestandig gentages oglfornyes«(s. 40). Husarbejdete'r døgikke
'

*Tpgpduktivwi marxistisk forstand, 'skriver K. G., idet denne produktion ikke' produce-
er merværdi.

'

naF. O.0 :l 3 “3.:5 91.0 m'-7 5 9°›

4.
I

som arbejderkvindernes hushold-
'

H ningsproduktion indtager i forhold til produktionen på arbejdsmarkedet, i virkeligheden
“

kun er en fremtrædelsesform. Arbejderkvinderne er alene i kraft af deres hjemmepro-
duktion arbejdere. »Og de gifte, dobbeltarbejdende arbejderkvinder har af alle grupper

inden for arbejderklassen den mest centrale økonomiske funktion for kapitalen ved at
være anbragt to lige væsentlige steder i dens kredsløb. Nogle af deres vanskeligheder,

stammer snarere fra, at dette ikke er erkendt og anerkendt« (s. 41).
'

N

Med disse relativt kortfattede teoretiske ansatser har K.G. rejst en række væsentlige
,spørgsmâLDiskussionen om husarbejdets karakter er for øvrigt i de allerseneste år

blusSet op igen omkring den'ny 'og ganske omfattende bevægelse »wages for house-

I workworkwork
"

De fleste. men dog ikke alle i denne debat,3 er enige i, at husarbejdet er uprodukrirl i
- marxistisk forstand, idet det ikke har en direkte relation til kapitalen og ikke skaber

merværdi.

9

*Der synes endvidere at være enighed blandt de fleste om, at husarbejdet ikke udgør en
'

særlig produktionsmåde af feudal karakter, men er en del af den kapitalistiske produk-
'

ftionsmåde og underlagt den samfundsmæssige arbejdsdeling.
›

- Endelig synes der stort set at være enighed om, at husarbejdet má karakteriseres som

'- nødvendigt arbejde: De varer, familien køber ved hjælp af det mandlige (og evt. det

⁄“kVindelige) familiemedlems løn, er ikke i en endelig stand, parat til forbrug. HusarbejdetV

er derfor' nødvendigt for at forandre varerne, før de kan indgå i arbejdskraftens re-

produktion. Dette husarbejde er da en del af det totale arbejde, der er nedlagt i arbej-
deren. mens den anden del er det arbejde, der er nedlagt i de varer, der købes via løn-

. nen. Hertil kommer statens bidrag til reproduktionen.4 Flere, herunder K.G. peger i
k

øvrigt på, at Marx, sprogbrug på centrale steder vedr. arbejdskraftens reproduktion
giver indtryk af, at reproduktionen af arbejdskraft udelukkende finder sted i forskellige
arbejdsprocesser uden for familien.

I

Der er derimod stærk uenighed om, hvorvidt husarbejdet kan betegnes som værdiska-

bende i marxistisk forstand. I en interessant diskussion om husarbejdetslkarakter. som

har udspundet sig i New Left Review, hævder Wally Secombe ligesom K. G., at hus-

arbejdet ikke udelukkende er produktion af brugsværdier, men er værdiskabende på

grund af, at produktionen af arbejdskraft i væsentligt omfang foregår her:

1
i

»When the housewife acts directly upon wage-purchased goods and necessarily alters

if.; their form, her labour becomes part of the congealed mass of past labour embodied

L in labour power. The value she creates is realized as one part of the value labour

E power achieves as a commodity when it is sold. All this is merely a consistent appli-
cation of the labour theory of value to the reproduction of labour power itself -

namely that all labour produces value when it produces any part of a commodity
that achieves equivalence in the marketplace with other commodities«.5

På den anden side er der tale om uproduktivt arbejde, skriver Secombe. Det er netop
denne specielle dualitet, der definerer husarbejdets karakter under kapitalismen.

'

Andre har anfægtet, at husarbejdet er værdiskabende. Nogle bygger anfægtelsen på den

betragtning, at kun produktivt arbejde i marxistisk forstand er værdiskabende pr. defi-
nition. Andre bygger på refleksioner over husarbejdets karakter af varefremstilling
(fremstilling af arbejdskraften). Her er igen flere synspunkter. Der er dem, der anfø-
rer. at arbejdskraften ikke er en vare, der sælges endegyldigt hver dag, hvorfor hus-
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er ejet un Jer,fvedligliodelse*
“svarerK. G.5pá denne indvendingog 'fasthoidenat arbejdskraftenfa15 s ._

ekræftermå produceres på«'ny/hver dag. 'Endeii s
dag, nedslides, hvorefter diss _

nævnes C0uls0n,'Magas & Wainwright, der benægter, at husarbejdet er værdiSkaben
'

ud fra den betragtning, at husarbejdet ikke er produktion af en' vare. Produktionener

nemlig ikke rettet direkte mod et marked, men er for umiddelbar komsumptio'ni famii

lien. Husarbejdet bidrager ganske rigtigt til produktionen af arbejdskraften, men bidra-

get formidles ikke via et marked, men via en ægteskabskontrakt.6
'

_

_

'

«

Arbejdskraftens værdi. Sammenhængende med spørgsmålet om husarbejdets betydning ,

for arbejdskraftens (re)produktion rejser K.G. problemerne omkring den Marx”ske

bestemmelse af arbejdskraftens værdi og pris. ,

Marx definerer arbejdskraftens værdi som den abstrakte arbejdstid, der er nedlagt i de'
,›

varer. der medgår til opretholdelsen af arbejdskraftens eller arbejderkraftens repro-;.,
7

duktion på et givet historisk tidspunkt. K.G. diskuterer, hvorledes man ud fra denne.
bestemmelse kan fastslå den mandlige og den kvindelige arbejders værdi, og hvorledes"

den kvindelige arbejders eventuelle dobbeltarbejde spiller ind i værdifastsættelsen. ,

“

Mod denne diskussion kan man indvende, at Marx, bestemmelse af arbejdskraftens

værdi ikke går på køn, grupper eller individer, men på en abstrakt kategori: arbejde-

ren. eller måske rettere på arbejderklassen i sin helhed. Marx har imidlertid selv efter-7

ladt mange uafklarede punkter, idet han i sin analyse eksplicit går ud fra arbejderen
som en mand. hvis reproduktionsomkostninger også indbefatter forsørgelse af kone og ,

børn. K.G.s spørgsmål er derfor berettigede. Hvis man fastholder værdibestemmelsens ,

abstrakte karakter, kan man naturligvis ikke sige, som det af og til ses, at den kvindelige

arbejdskrafts værdi er lavere end den mandlige (på grund af lavere reproduktions-

omkostninger). Men man kan da heller ikke som Marx tale om arbejdskraftens værdi

ud fra et familieforsørgelsesprincip.
'

I en udmærket pjece om husarbejdet fra Conference of Socialist Economists7 fastslås

det. at følgende spørgsmål må undersøges nærmere som led i en teori om arbejdskraf-

tens værdi: For det første det faktum,/at kapitalens løn til arbejderen forudsætter eksi-

stensen af husarbejde og af statsydelser på et historisk givet niveau. For det andet må'
'

man se på spørgsmålet om den betydning, familiens økonomiske struktur (arbejdsdelin-

gen mellem kønnene) har for arbejdskraftens værdi. For det tredie spørgsmålet,om,
I

hvad der bestemmer subsistensniveauet og ændringer heri, hvorledes behov influerer

på lønniveauet, og hvordan lønniveauet influerer på, hvordan behov opfattes, hvorledes

lønforskelle opstår og ændres m.v.8.

Hele denne diskussion af husarbejdets karakter af brugsværdi/bytteværdi,produktivt⁄-

ikkeproduktivt m.v. lider imidlertid efter min mening af den kapitallogiske analyses

sædvanlige brist: manglen på politisk-strategisk perspektiv. Det er uklart, hvilke politi-›

ske konsekvenser der kan drages af det ene eller det andet standpunkt, og mange af disse

analyser kommer aldrig frem til nogen politisk-strategiske standpunkter. Dette er 'også

en bemærkning til K.G. De politiske overvejelser, hun gør om mobilisering af arbej-

derkvinderne, er væsentlige, men har ikke nogen logisk sammenhæng med hendes teore-

tiske diskussion. Medmindre hendes tese om den dobbeltarbejdende arbejderkvindes

centrale placering i økonomien efter K.G.s mening skulle have den konsekvens, at disse

kvinder udgør et afgørende revolutionært potentiel - og ikke som det ofte siges er

kædens svageste led.

Bag disse mange forsøg på at omdefmere husarbejdet ligger utvivlsomt et ønske om at

rehabilitere kvinders arbejde i og uden for hjemmet, at skabe et modstykke til den usyn-

liggørelse, forhånelse og latterliggørelse dette arbejde har været og er genstand for -

blandt mænd i almindelighed, blandt mandlige arbejdere og blandt socialister. Samt den

negligering, dette arbejde er udsat for i ikke-marxistisk økonomi, menogså i marxistisk
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Å Ma se* _. kke ude rm,'at')den7lárk3ske'sprogbrugbgdenëmanglendeanaySe
Å ,famiietrt rutiOnenfhusarbejdetskarakter og”kvindernes'dObbeltárbejde'ien vis' ud!

, ,strækning*har virket ideologisk, d.v.s. tilslørende,og' medvirket til en negligering og ned›
›

,vurderingtaf arbejdrerkvinderne'og hermed været med til at forhindre oprør blandt,
j kvinderne mød disse livsbetingelser.

,

'

'

r Til sidst et hjertesuk. K.G. skriver, at »muligheden af at betale den mandlige arbejds'-
kraft under dens værdi kom med maskinernes indførelse, der gjorde fysisk og faglig

. 'dygtighed mere overflødig, således at en del af de mandlige arbejdere kunne udskiftes
med børn og kvinder uden uddannelse« (s. 42). Jeg skal ikke kommentere værdi/løn-
diskussionen. men blot opponere mod den fremstilling, som også ses utallige andre ste›
der. at kvinderne med industrialiseringen kom ud på fabrikkerne, fordi maskinerne med

deres mindrekrav til fvsisk styrke betød, at kvinder og børn forlrængle mændene. ,På
i

samme tid påstås det - også hos K.G. (s. 46) - at arbejderkvinderne fulgte deres traditio-
:nelle arbejdsområder ind i industrien. Mange overser, at disse to udsagn er modstridcnv

æ

,
de. Den første teori er næppe korrekt, og det hjælper ikke noget, at Marx himself har
sagt noget lignende. 'Hovedtendensen synes at have været, at kvinder og mænd fulgte de
res traditionelle arbejdsområder, da disse blev industrialiseret, og at kvinder kun i be-
grænsede tilfælde fortrængte mændene. Men herudover ligger der bag den førstnævnte

r' tese ofte en forestilling om, at kvinder i de før-industrielle samfund ikke havde hårdt

'efySisk arbejde. Hvad i alverden tror I, kvinderne i de fattige familier lavede - broderede
4"må__ske?

2.. E mpiriske afsnit \

›

K.G.s bog indeholder et værdifuldt forsøg på at samle så mange oplysninger som muligt
-

om arbejdskvindernes totale livssituation i perioden l9l4›18. Dette er bogens hovedind-
hold. K.G. standser herved ikke ved proklamationen om, at kvindernes arbejde på ar_

hejdsmarkedet og i hjemmet må ses i sammenhæng. Som en form for konsekvens af sin
teoretiske bestemmelse af husarbejdet som »arbejde« gennemfører K.G. analysen af de
to sfærer ved hjælp af samme kategorier: arbejdets art og karakter. arbejdstid. lønfor-
hold. organisationsforhold, strejkemuligheder og beskyttelseslovgivning.
K.G. har hentet en række oplysninger frem, som ikke er almindelig kendt. og fået belyst
flere sider af arbejderkvindernes situation end normalt. At beskrive arbejderkvinder
nes totale vilkår, som det så ud for de enkelte, er imidlertid stort set umuligt. Der kan
kun blive tale om sammenstykning afisolerede data. For at få det totale billede af kvinder'
nes livsvilkâr kræves case study materiale, men som K.G. anfører. drejer det sig her
om en gruppe, der kun har efterladt sig meget få skriftlige vidnesbyrd om deres liv. Her
kunne man imidlertid pege på muligheden for systematiske interviews af sådanne kvinv
der. Nogen af dem lever endnu, men det haster.

Jeg savner nogle afsnit om erhvervshyppigheder for kvinder, herunder gifte kvinder.

Ved at inddrage folketællingsmateriale og ikke kun erhvervstællingerne kunne K.G.
havefået dette vigtige aspekt med, selv om der som bekendt er store vanskeligheder med

specielt gifte kvinders erhvervsarbejde i folketællingerne.Oplysninger om kvinders er*

hvervsbeskæftigelse gennem hele deres livscyklus hører med til billedet, men 'her er det
imidlertid næppe muligt at finde materiale. K.G. har i øvrigt eksplicit undtaget fra sin

analyse kvinder i landbruget og husassistenter. Analysen beskæftiger sig således kun
med et mindre udsnit af de erhvervsbeskæftigedekvinder. Endnu et felt trænger til nær'
mere undersøgelse: nemlig arbejdsdelingen mellem mænd og kvinder, ikke blot mellem
brancher. men helt ned på den enkelte arbejdsplads - oplysninger, der er vigtige i ana›
lysen af løn_ og organisationsforhold for mandlige og kvindelige arbejdere.
Endelig indeholder K.G.s bog afsnit om arbejderkvindernes selvforståelse, så vidt det
spinkle materiale gør det muligt. Hun ser på arbejderkvindernes bevidsthed klassemæs-
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,

._ , _. P. 1,-?
splads. I-étjntereSsantafsnitom arbejderoplysnin'g'e

tid ,anfører KgG., attarbejderbevægelsensoplys'nings'virksomhed'pådenne tid gengaven.
*' visklasseprotest til kvinderne, en vi-ög-de holdning, men at der derimod ikke fandt-op«-

lysningsvirksomhed sted, der kunne skabe indsigt i de samfundssammenhænge,der førte
til arbejderkvindernes dobbeltarbejde og dobbelte undertrykkelse. Kvindens plads var 'i

hjemmet. Også proletariatet videreførte den patriarkalske ideologi, og ,den ideologiske .,

og materielle undertrykkelse af kvinderne i hjemmet og på arbejdspladsen blev betrag-
tet som naturlig. og derfor ikke noget der skulle bekæmpes. Islutningsafsnittet kommer 1

K.G. med en meget vigtig analyse'af, hvilken betydning den patriarkalske ideologis'
overleven i arbejdsklassen har haft for arbejderkvinderne -

og for arbejderklassensu
kamp i sin helhed.

Kirsten Geertsens bog er en vigtig bog, der dog naturligt nok bærer præg af, at vi end-«:

nu kun er ved begyndelsen af arbejdet med at fremdrage og analysere arbejderkvinderv '. ›

nes Iivsvilkår.

Drude Dahlerup
'

Noter:

_

ll Live Brekke. »Mer 0m feminisme«, Kvinnens árbok 1977. ss. 30-3l.

2) Se feks. Signe Arnfred, Kvinder og kapitalisme. Byggesæt til en kvindeteori, 1973. og Anette
Borchorst mil.. »Projekt Kvindearbejde«, Politica, 7. årg. nr. 2-4, 1974. Temanummer om

kvindeforskning.
3) Jvf. Mariarosa Della Costa and Selma James, The Power of Women and the Subversion of the

Community. Bristol l975'(l. udg. 1972). Her er dog mere tale om en upræcis sprogbrug i for«

soget på at rehabilitere husarbejdet' end om en nydefmition af den Marx'ske term.
4) Se feks. Jean' Gardiner, »Women's Domestic Labour«, New Left Review. nr. 89. jan.-feb.

1975.

5) Wally Secombe. »The Housewife and Her Labour under Capitalism«,New Left Review, nr.

'

83.jansfebr. 1973.

6) Margaret Coulson. Branka Magas & Hilary Wainwright. »The Housewife and her Labour
under Capitalism v a Critique«, New Left Review, nr. 89, jan.›febr. 1975.

7) CSE (The Conference of Socialist Economists) Pamphlet No. 2, On the Political Economy of
Women. u.â.

8) Vedr. teorien om forholdet mellem værdi' og løn skriver Eva Senghaas-Knobloch. at den

kendsgerning. at den enlige kvindes løn i den tidlige kapitalistiske udviklingsfase ofte ikke
dækkede selv de simpleste Ieveomkostninger, viser. at den regel, at prisen på varen arbejds-
kraft ikke synker under dens værdi, ikke nødvendigvis gælder for kvinder. Og hun drager her
interessante paralleller til forholdene i dag i lande i periferien. »Weibliche Arbeitskrafttund
gescllschaftliche Reproduktion«, Leviathan, 4, 1976, ss. 54358. Om den tyske debat om hus-

arhcjdet. jf. Jutta Menschik: Feminismus: Geschichte, Theorie, Praxis. Köln 1977 og refev
rcncerne heri.

'

Maksim Gorkij: Moderen. 291 s. Forlaget Sputnik i kommission gennem Tiden. Kbh.

1977 kr. 45.00

Maksim Gorkijs roman »Moderen« er en klassiker indenfor den proletariske littera›

tur. og skildringen af arbejderkvinden Pelageja Vlasovas udvikling fra undertrykt og

underkuet kvinde til medkæmper for den revolutionære bevægelse er et gribende kvin›

deportræt. Gorkij skrev »Moderen« under den første russiske revolution i årene

19054907. og det er konfrontationen mellem det zaristiske samfunds undertrykkel-
sesmekanismer og den voksende revolutionære bevægelse, der skildres.

73



W
. cf ;abe H lev,- fa'

.g f V ordru neog voldsommemand, ogitit'afrea'gererhan edaat banke hende.,
"Hans Øldbliver begyndelsen til et nyt og meremenneskeværdigt-iivfor .Pelageja..

i

'1 modsætningtil de andre unge mænd har sønnen Pavel andre interesser end de fleste;
Det er: almindeligt at mændenedrikker og slås, men Pavel læser i stedet forbudte .bøger
,ogigår til hemmelige møder. I begyndelsen er moderen bekymret, men efterhånden

, lærerhun flere af de'unge revolutionære at kende og udfra et personligt venskab udvik-
"ler› hun langsomt et mere aktivt, politisk engagement, Da Pavel er blevet arresteret,
'fordi han har uddelt forbudte llyveblade på fabrikken, inddrages hun aktivt i det illegale
arbejde. Hun begynder at sælge mad til arbejderne på fabrikken og samtidig medbrin-
ger hun åndelig føde i form af flyveblade. Myndighederne kan så konstatere, at Pavel

'ikke var den eneste skyldige.
Ved en 1. maj demonstration bærer Pavel, der i mellemtiden er blevet løsladt. den røde

\

.fane og under kamp med politiet bliver han atter arresteret. Han er blevet en fører for

_'sine kammerater, og moderen er bristefærdig af stolthed over hans dygtighed. Hun
,

fortsætter hans arbejde og under en rejse, hvor hun medbringer illegalt materiale. bli-

,ver også hun arresteret.

»Moderen«er beretningen om det russiske proletariats forarmede stilling. men det er

Usamtidig en hyldest til de utrættelige revolutionære og deres kamp. Pavel giver f.eks.
7 'afkald på at gifte sig, for selvom bådehan og kvinden arbejder for den fælles sag. vil han

' ikke lade kræfter og energi gå fra det revolutionære arbejde. Moderen er ked af denne

holdning. for hende er privatlivet stadig centralt og sideordnet det politiske arbejde.
For en nutidig læser er »Moderen« dels en historisk roman om Ruslands vej til revolu-

tionen. men bogen giver samtidig et videre perspektiv netop ved påvisningen af proble-
'merne med at forene privatliv og politisk aktivitet. Her kan »Moderen« inddrages i den

aktuelle debat.
'

-

_ Gorkijs roman har inspireret senere socialistiske skribenter, kendtest er Bertolt
'

⁄ Brechts skuespil »Moderen« fra 1932, men også herhjemme kan man i Harald Herdals

roman »Ukuelige Menneske« fra 1949 spore gælden til Gorkij.
»Moderen« kan således anbefales både for historisk, litteraturhistorisk og mere alment

politisk interesserede læsere.

Britta Lundql'isl't

John Hansen: Bibliografi over Clarté 1926-1976. i: Clarté. Marxistisk'tidsskrift,19.

årg. 1977 nr. 1-2 5. 1-64 (Clartés forlag, Gothersgade 8 C, 1. sal, 1123 København K),
kr. 10.-.

Clarté-bevægelsen var en international sammenslutning af især akademikere i perioden
_

efter første verdenskrig (Carl Erik Bay har i samme nr. en instruktiv artikel om dens

opståen). I Danmark fik denne bevægelse'også fodfæste og har siden 1925 eksisteret
mere eller mindre kontinuerligt, som socialistisk/marxistisk organisation for hovedsa-

gelig studenter. 1 forskellige perioder har organisationen udgivet et tidsskrift:

1926-1927, 1929-1930, 1936-1943, 1959 og fremefter; især i de to perioder 1926-27 og
'

1936-43 har bladet haft betydning. En del af numrene i de senere år har ligeledes -haft et

vigtigt indhold, men det er nok med serien »Marxistiske hæfter«, at Clarté har ydet sin
mest betydningsfuldeindsats i 1970'erne.

Da Clarté i 1975 fejrede sit 50-års-jubilæum i Danmark besluttedes det også til jubilæet
at udgive nogle af de vigtigste tekster fra de ældre numre og en registrant til alle udkom-
ne numre. Artikeludvalget kom 1 nr. 4/5-1975 (som udkom i 1976) og indeholdt bl.a.

i

nogle af Harald Rues artikler.
'

'
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Den foreliggenderegistrantåeru arbejdet' 'failgohiiHansënaøg* ,\

.

.

1'7 hovedgrupperogeh-*del unider'grupper, gør det 'let at finde,frem til,

1
emner. 'Ikke\optagetiden systematiske registrant er revyen »Gris ,påigaflemfra 1.

og John Wilkens »Et stykke hverdag ,fra DDR« fra 1974, Desværre findes der -hell

ikke et forfatterregister, men det er til at'leve med. Iøvrigt er det et udmærket arbejde,
'

som gør et vigtigt tidsskrift tilgængeligt. Den første del af registranten består af en-over-g
sigt over Clartés udgivelser, d.v.s. foruden tidsskrifterne og serien »Marxistiskegr
hæfter« også bogudgivelserne (der er ti og en grammofonplade) og »Økonomisk over: 1

sigt« fra Socialistiske økonomers forening 1938-40 og »Clarté-bulletin« fra 1967 og 'y
frem. De sidste er ikke optaget i den systematiske registrant, vel også fordi nogle numre

'

af bulletinen ikke findes mere. Det gælder også for et nummer af Clarté fra 1930, mens"

tidsskriftet i årene 1959 til 1966 er uhyre sjældent.
i

,

Alt i alt er det et godt -

og godt illustreret - arbejde over en vigtig udgivelsesvirksomhed
på den intellektuelle venstrefløj. John Hansens indsats på dette område har gjort studiet

'

af venstrefløjen i Danmark meget lettere.

Gerd Callesen
v

Jens Kragh: Opbrud på Venstrefløjen 19564960. Striden i DKP og SFs dannelse, SP

Forlag, København 1976, 207 sider, kr. 39,50.
\

Jens Kragh (red): Folkesocialisme. Udvalgte taler og artikler 1958-60 af Aksel Larsen,
Å

.Mogens Fog, Kai Moltke, Gert Petersen m.fl., SP Forlag, København 1977, 148 sider,
kr. 29,00 I

-

Jens Kragh har undersøgt SFs første år og i forbindelse hermed udsendt en lang
række dokumenter om emnet. Som bilag til bogen »Opbrud på venstrefløjen« bringes
32 bilag med udtalelser, erklæringer og tabeller, samt en række interviews, foretaget af ,

Jens Kragh. Alt i alt en fyldestgørende dokumentation. I tilslutning hertil er så yder-
'“

ligere udsendt bogen »Folkesocialisme«, som indeholder de vigtigste taler og artikler fra
'

SFs start. bl.a. de taler af Aksel Larsen og Mogens Fog, som markerede SFs politiske ,

profil i starten, samt Gert Petersens pjece, »Vejen til socialismen i Danmark« fra 1960.

Jens Kraghs undersøgelse omfatter perioden 1956-60 og søger at svare på tre spørgs-

/

mål: Hvorfor dannedes SF? Hvordan blev partiet dannet og opbygget frem til valget i

1960? Hvem dannede og opbyggede partiet? På baggrund af disse spørgsmål beskrives .

partistriden i DKP. I denne beskrivelse er især lagt vægt på de personer, som senere
“

kom til at stå bag SFs dannelse. Dernæst er den politiske og organisatoriske udvikling i

SF beskrevet frem til folketingsvalget i 1960, hvor Jens Kragh beskriver nogle af de po-

litiske og økonomiske vanskeligheder, som partiet kæmpede med. Jens Kragh søger ikke

at forskønne SF og siger bl.a. om Aksel Larsen, at han »ikke havde aflagt sig vanerne

fra DKP« (i forbindelse med en medlemsoptagelse af Georg Moltved, som var eksklude-

ret af DKP i 1950 og som Aksel Larsen derfor havde et gammelt modsætningsforhold
til).
Jens Kragh har koncentreret sig om partiudviklingen i snæver forstand. Følgelig inde-

'

holder bogen ikke noget videre om den samfundsmæssige sammenhæng, som SF var et
›

produkt af. Hvad bogen måske savner i dette bredere perspektiv, opvejes helt af den

detailrigdom ang. personer, data, udtalelser mv., som gør at SFs politik 1958-60 nu er

ret omfattende belyst. Det samme gælder de politiske diskussioner indenfor SF, f.eks.

om modsætningerne angående enhedspolitikken. Disse modsætninger,eksisterede allere-

de i SFs start, hvor en gruppe under anførsel af Aksel Larsen mente, at enhedspolitik-
ken især skulle rettes mod »højre«, dvs. Socialdemokratiet, hvorimod en -anden gruppe
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mod »venstre«.dvs. mod DKP. og'andre venstregrupper.

"med bla."KaitMoltkeog.\PrebenWilhjelm mente,atlenhedspolitikkënogså skulle rettes
'

,Det er interessant at sammenligneJens Kraghs materiale med den diskussion som for
V tiden løber om betydningen af bruddet i DKP ogSFs dannelse. Klavs Birkholm har

f.eks. i en artikel (Den ikke-sekteriske venstrefløj i Danmark 1958-1977. ›i: Vejen til \

Socialismen. nr. 6. 1977) karakteriseret SFs politik i 1958_som værende udsprunget af

en tradition. som i dag genfindes i VS og KF. Denne opfattelse er i modstrid med det
materiale som Jens Kragh har fremlagt. SFs politik blev først og fremmest fastlagt af

Aksel Larsen og Mogens Fog, som ønskede en videreudvikling af folkefrontspolitikken
en »folkesocialistisk« retning. Dernæst er SFs politik fastlagt i Gert Petersens pjece om

'vejen til socialismen. hvor han taler om at socialismen kan nås ved at give »demokratiet
'et socialistisk indhold«. ›

Nár Birkholm kan nå frem til denne forkerte opfattelse af SF i 1958 hænger det sam-

men med. at han ikke er opmærksom på, at der eksisterede den føromtalte opposition
”indenfor SF. b1.aL på enhedsspørgsmâlet. Birkholm skriver bl.a.. at Aksel Larsen. Kai
⁄ Moltke. Holger Vivike og Willy Brauer var bærere af den omtalte »VS›KF›tradition«.

men han overser at de tre sidstnævnte hørte til oppositionen i SF. Ligeledes skriver

Birkholm. at SF gjorde op med DKPs partisekterisme i enhedsspørgsmålet. Dette er

'

heller ikke rigtigt. idet SF langt op i 1960-erne førte en partisekterisk enhedspolitik
overfor DKP. Denne partisekterisme blev bekæmpet af SFs venstrefløj. bl.a. i forbin›

delse med jordlovsafstemningen i 1963. Klavs Birkholm har tydeligvis misforstået SFs

politik i 1958. Han har forvekslet SFs officielle politik og oppositionens standpunkter og
ser derfor ikke. at det han kalder »VS-KFs politiske tradition« først udkrystaliseres i

› 1967 med VSs dannelse. hvor der sker et brud med folkefrontsopfattelsen. Jens Kragh
siger. at når denne modsætning mellem ledelse og opposition ikke kom tydeligere frem

allerede i 1960 skyldtes det at »enhedsproblemet« dengang var hypotetisk. at der her-

skede udbredt medlemsdemokrati og at der var en overvejende vilje til at holde sam-

men pâ partiet. (s. 124)
Jens Kraghs bog har således fået betydning for diskussionen og vurderingen af de skel-

sættende år omkring DKPs splittelse.
Steen Bille Larsen

-Bent Egaa Kristensen, Mogens Rüdiger Hansen og Hanne Rasmussen: DKP i 30'erne -

på baggrund af Kominterns historie, Forlaget Aurora, København 1977, 256 5.,

kr. 44.00.

Det er en solid bog de tre forfattere har skrevet om DKP i 1930'erne. omend det må

tilføjes. at titlen måske er lidt misvisende. Kun ca. 1/3 af bogen handler om DKP i

1930-erne (helt præcis 1930-35). Resten behandler Kominterns udvikling mellem 1919

og 1935 og DKPs historie frem til 1930. Denne fordeling har dog den fordel. at DKP

bedre bliver sat i en international ramme, end tilfældet har været i tidligere under-

sogelser af DKP i denne periode. Samtidig er det lykkedes at beskrive DKPs folketings-
arbejde. arbejdsløshedsarbejde og fagoppositionelle arbejde på en sådan måde at det

kan vurderes i forhold til hinanden. Man får derved et godt billede af DK Ps samlede po›

litiske indsats i begyndelsen af 1930-erne.

Bogens hovedmål er at diskutere den udbredte opfattelse af, at DKP havde sit »gen-
nembrud« i forbindelse med arbejdsløshedsarbejdet og folketingsvalget i 1932. hvor

partiet blev repræsenteret i folketinget med 2 mandater. Bogens konklusion er. at i be›
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'

tragtning af de, »objektive«'betingelseri1930'ernevardetsmeget lid
H

pn'a
I

hvilket hang sammen, med den sekteriske RFC-politik(5; 236-39). Det 'erjs'ömbmfroe-
fatterne her ikke tager tilstrækkeligthensyn til DKK arbejdsløshedspolitik,hvbromydet'

tidligere i bogen hedder, at arbejdsløshedsbevægelsen skaffede DKP stor fremgangv

valget i 1932 (s. 146). Det er en modsigelse, som kræver,yderligere diskussion.
"

»

Bogen slutter af med at vurdere omsvinget til folkefrontspolitikken i 1935. Herefter.)

øgede DKP sit medlemstal, men til gengæld ændredes den faglige politik så DKP ikke g'

længere udgjorde et reelt alternativ til Socialdemokratiet i fagbevægelsen.
\

SBL,

I

Steen Bille Larsen; Kommunisterne og arbejderklassen 1945-1975. Danmarks kommu-

nistiske Partis rolle i dansk arbejderbevægelse - en politisk biografi, Tiderne skifter,

København, 1977, 295 s., kr. 60.00
'

Bille Larsens bog er forsynet med en noget pompøs undertitel, som er vildledende. For-

fatteren gør selv i indledningen opmærksom på, at der er tale om en begrænset under-

sogclse. der ikke inddrager partiets kulturpolitik, kvindepolitik etc. Bogens ene sigte er

at undersøge. »hvorledes DKPs indflydelse og lederskab har fungeret. set i forhold til

perspektiverne. forventningerne og organiseringerne i arbejderklassens kampe og'i
forhold til bestræbelserne på at ændre styrkeforholdene i,arbejderklassen og i samfun- .

« detu. (p.l4).
Materialet er aviser, tidsskrifter, pjecer og erindringer for det kommunistiske partis
vedkommende. Til belysning af partiets aktivitet i fagbevægelsen og Socialdemokratiets

(SD) modtræk er inddraget en del interessant materiale fra Arbejderbevægelsens In-

formations Centrals trykte materiale.

Der er ingen metodisk ramme for fremstillingen, der er rent kronologisk. Her falder

Bille Larsens bog ind i rækken af andre DKPfremstillinger, hvis udgangspunkt enten'

har været en opfattelse af DKP som arbejderklassens sande repræsentanteller DKP

som et revisionistisk halehæng til SD og dansk agent for Sovjetunionens udenrigspolitik.
Morten Thing og Jørgen Bloch-Poulsen har gennemgået forsøgene på at skrive DKPs

historie i en artikel i tidsskriftet Socialistisk politik, 4, oktober 1976.

Bille Larsens bog er efter min opfattelse det første seriøse forsøg på at lave en kritisk

gennemgang af sider af DKPs aktivitet og udvikling. Bogen er stærkt kritisk overfor

DKP. men kan langt fra betegnes som antikommunistisk. Den rejser en række proble-
mer og spørgsmål. som kan diskuteres, og som der- bør arbejdes videre med. og her lig-

ger dens største fortjeneste. v

Forfatterens udgangspunkt er, at DKP bestandig foretager politiske drejninger. Fra en

politik præget af en konfrontationslinie overfor SD skiftes til forsøg på at gennemføre
erfenhedslinie ved at påvirke de socialdemokratiske ledere fra venstre. Derefter - ofte

,

betinget af udenrigspolitiske forhold - svinges tilbage til en konfrontationslinie.

Folgelig bliver for Bille Larsen DKPs historie historien om en lang række nederlag.

Nederlag fordi man det ene øjeblik vælger konfrontationen, f.eks. i den faglige politik.
hvilket partiet ikke er stærkt nok til overfor et velorganiseret SD. På den anden side

enhedspolitik, som også fører til nederlag, idet partiet i situationer, hvor det har greb
om arbejderklassen, f.eks. i 1956, af hensyn til SD begrænserarbejdernes aktioner og

søger at kanalisere dem ind i kontrollable rammer. Den samme problemstilling gælder.

ifølge Bille Larsen, for langt større vesteuropæiske partier som det franske og itali-

enske.

77



arundtagelser'nærindehaver af regeringsinagten siden slutningen af tyverne. Det
. førékommermig ikke tilstrækkeligt blot som sædvanligt at betegne SD som reformis-

andring. En grundig gennemgang af partiets politik på givne tidspunkter ville have givet

,'rhvorledes den forholdt sig overfor SD, om den havde chancer for at lykkes etc. Der er
\ iansatserhertil i bogen. men det bliver ved forsøgene.

"

På mange områder vækker bogen til debat og modsigelse. Det gælder feks. Bille Lar-
,sens meget hurtige gennemgang af den demokratiske eentralisme. der gøres til et

spørgsmål om at'være kendt i partiets inde'rkreds for at få lejlighed til at fremsætte sine
›' synspunkter (s. 70). Den demokratiske centralisme er ikke uden problemer.men her er

'der tale om en forenkling. der nærmest har karakter af karikatur. hvilket er alvorligt.
da netop diskussionerne om organisatoriske spørgsmål dukkede kraftigt op i forbindel-

se med partisplittelsen i 1958.

_Begivenhederne mellem 1956 og 1958 behandles derimod godt. Især den internationale

'baggrund ridses udmærket op, og Bille Larsen påviser helt korrekt. at DKP ikke var

det eneste parti. der var inde i kraftige diskussioner og partiopgør. Han peger på det
franske kommunistiske parti. PCF, det svenske og italienske. Det er interessant. at

nogle af de opgaver Mogens Fog pegede på som nye udfordringer for de kommunistiske

partier også blev fremhævet af ledende franske kommunister som Marcel Servin og
y

Laurent Casanova: de nationale befrielsesbevægelsers aktivitet. atomstrategiens vok-

›,;sende rolle. ungdommens politisering, radikaliseringen af betydelige grupper af mellem-
5

lagene og kapitalismens nye (men tidsmæssigt begrænsede) udviklingsmuligheder. I

Frankrig kappede PCF mange broer til en antiimperialistisk orienteret ungdom ved en

mere end tvetydig og tøvende holdning til det algeriske spørgsmål frem til l96l. l Dan-
mark skete det samme med en manglende forståelse for det Opbrud. f.eks. Kampagnen
inod atomvåben var udtryk for.

I det afsluttende kapitel, DKP og kampen for socialismen. findes en diskussion af partiets
muligheder og de seneste års udvikling i den internationale kommunistiske bevægelse.
Men en nøjere præcisering af partiets indsats og betydning (eller mangel på samme) for

dansk arbejderbevægelse mangler stadig. idet Bille Larsen ikke besvarer spørgsmålet.
om partiets påståede erklærede mål. at presse SD til venstre i retning af en politik med

socialistiske perspektiver. er lykkedes eller ej.

\

Michael Seidelin Hansen

V

Erik Nørgaard: Den usynlige krig. Historien om Ernst Wollwebers sabotageorganisa-
f

-' tion, Fremad, København 1975, 240 s. kr. 59.75.

;* › Erik Nørgaard: Revolutionen der udeblev. Kominterns virksomhed med Ernst Woll-
weber og Richard Jensen i forgrunden, Fremad, København 1975, 220 5. kr. 54.75.

Af de to bøger om Kominterns v Kommunistisk Internationale - virksomhed er den sid-
ste afgjordt den bedste. Her gennemgås udviklingen i Tyskland på baggrund af Komin-

,\
terns virksomhed fra 1920 frem til 1934. Denne gennemgang udmærker sig ved en god
beskrivelse af stemningen i landet og en række portrætter af ledende kommunister.
l det hele taget er begge bøger bygget op om personer, først og fremmest Richard Jen-
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__ se,er,at' BilleLarsenialt ringe'gr'adjindladersig
_

\
r0lle.'Dette,parti gøres til Laksen i danskarbejdErbevægelse,hvilket .

rrekt “alenei kraft af dets, masSeopBakning, kontrol over fagbevægelsen og,
*i

I tisk-,oglade denne svævende betegnelse karakterisere partiets indsats fra 1945 og 30 år,
'

frem igen national og international sammenhæng, der på alle områder er i konstant for-
“

Åmulighedfor at vurdere. hvorfor DKP i de samme situationer førte en given politik.
“



sen, fremtrædende medlem 'af DKPçog.formand fora'søl'yrbødemesfor
I

H

I det er'først og fremmest i denne egenskab'hanioptræderhos Nørgaard›- lefcl
'tionær'i Komintern; Mens Nørgaard.er stærkt kritisk overfor"Kominternrder,megen
traditionelt og uhyre førenklet betragtes som Sovjetunionens'ogSt'alihsforlængedeårm
selvom forholdet var noget mere kompliceret, er Richard Jensen bøgernes ubetingede"
helt.

< /:

Omkring Jensen og en anden ledende Komintern-funktionær, tyskeren Ernst W011'

I

weber. der begge spillede en ledende rolle i organisationens arbejde i Tysklandiiogj,
Nordeuropa fra begyndelsen af tyverne til 1945, optræder Kominterns forskellige

I

, funktionærer og agenter. Beskrivelsen af deres aktivitet og det revolutionære milieu
forekommer ægte og realistisk og er et godt supplement til mere tørre og »videnskabe-

lige« fremstillingeriaf Komintern i den samme periode.
⁄\

'

Det er hvad bøgerne skal tages for og ikke mere. De kan ikke bruges som en indgang til
Kominterns historie. dertil er analyserne for få og for forenklede. Nørgaards'idiosyn-jj
krasier får frit løb. hvilket er medvirkende til at hæve bøgernes underholdningsværdiq

Spændende og medrivende er de. og det er såmænd ikke af vejen. men omtanken og den
,

kritiske sans må absolut ikke glemmes under læsningen. ›

.z

Michael Seidelin Hansen”,

Gert Petersen: Et kort rids af SFs historie 1958-1974, SP Forlag, København 1976, 34

sider, kr. 8,50

SF har været overraskende længe om at få skrevet sin partihistorie. Partiet blev dannet '

i 1958. men først nu - 19 år efter - begynder partiets egne folk at skrive historie. SFsÅ
formand gennemgår i denne pjece nogle af hovedproblemerne, som SF har stået tned i,

de forløbne år. Pjecen indeholder en række interessante og nye oplysninger om SFs or-'

ganisatoriske udvikling. bl.a. om medlemstal og oplagstal på partiets blad. F.eks. betød

partisplittelsen i 1968 et fald i medlemstallet fra 7000 til 3000. men under EF-kampen
kom medlemstallet påny op på 7000. Om SFs faglige politik fortælles. at partiet ikke før5

fe en samordnet faglig politik i begyndelsen af l960-erne. på trods af at SF rummede ret

mange fagforeningsledere. Gert Petersen forklarer det med. at der var »en forståelig
reaktion ovenpå den stærke centraldirigering i DKP« (5.14)
Hvad angår de politiske vurderinger er det naturligvis vurderingen af SFs politik over-

for Socialdemokratiet. som er det vigtigste. Gert Petersen diskuterer »arbejderllertal-
letu 1966-67 og mener. at Aksel Larsen burde have lagt større vægt på sammenholdet.

1

Gert Petersen viser samtidig en åbenhed overfor SFs daværende venstrefløj. Han skri-

ver at de var præget af »utopiske forestillinger«, men siger samtidig. at man ikke helt

kan afvise dele af venstrefløjens kritik. især om af SF kunne have opnået bedre resul-

tater ved at optræde stærkere. (5.23) Nogen overbevisende lære føler man dog ikke at

Gert Petersen drager af »arbejderflertallet«. SFs forhold til Socialdemokratiet er star

-z dig det mest kontroversielle emne i partiet, hvilket den verserende strid med de såkaldte

»larsenister« viser.

Som en kort- og velskrevet oversigt er Gert Petersens pjece meget velegnet. På de kun

34 sider er det lykkedes både at fremlægge en lang række oplysninger og få diskuteret

de politiske hovedproblemer i SFs udvikling.
Steen Bille Larsen
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19403346.'160 s. Blodtryk/Århus1977, kr. 35.00.

4

7 Hans' .lømfäNielsenzBesættelseog befrielse. Den danske arbejderklasseshistorie

'

rHans'JvørnNielsens bog om arbejderbevægelseni perioden 1940-1946 er første bind i et
større projekt efter knudetovs-princippet om dansk arbejderbevægelsefra 1870 til nu-

tiden. Af det redaktionelle forord fremgår det, at projektet bl.a. sigter mod at dække
»områder i arbejderbevægelsenshistorie, som de socialdemokratiske og kommunistiske
partihistorier ignorerer eller ikke beskæftiger sig med i særligt omfang. specielt extra-

'organisatoriske og venstreoppositionelle strømninger.
Selv om Hans Jørn Nielsens fremstilling således er skrevet som et modstykke til de auto

. riserede partihistorier, må det naturligvis alligevel for perioden 1940-46 blive de
»gamle« organisationers virksomhed, han primært kommer til at beskæftige sig med.
og det er blevet til et skarpt opgør med den politik, der blev ført af henholdsvis Social-
demokratiet og D.K.P. Det gælder for Socialdemokratiet. at H.J.N. som et gennemgår
ende træk fra før- til efterkrigstid, bag partiets officielle borgerligt demokratiske faca-
de. ser anti-demokratiske tendenser. De udfolder sig navnligt over for bevægelsen. der

fratages sine muligheder for at virke som kamporganisation for arbejderne. Partiet ser

det som sin opgave at bekæmpe social uro dels for under krigen at undgå konflikt og
indgreb fra besættelsesmagtens side. dels for i efterkrigstiden at fremme udviklingen af
et moderne kapitalistisk industrisamfund. Hvad angår D.K.P.. har partiets politik
H.J.N.'s sympati. i den udstrækning det bekæmper Socialdemokratiet. Men kommuni-
sternes politiske ambition var en folkefront. hvis forudsætning var en enhedsfront med
socialdemokraterne. og dette' førte til, at D.K.P. standsede sin kritik af Socialdemokra-
tiet. Da kommunisterne samtidigt havde engageret sig i en ren national målsætning i det

borgerligt dominerede Frihedsråd, var de i befrielsessituationen ude af stand til at lede
det sociale opgør. som burde have været deres egentlige opgave.
Der er spændende perspektiver i H.J.N'.s vurdering af de store linier i Socialdemokra-
tiets politik. men der er unægteligt meget, der kan diskuteres. og jeg finder. at analysen
af D.K.P.'s folkefrontspolitik, med påvisning af at den var i splid med sig slev. er rigtig.

,Men disse positive sider ved H.J.N.'s analyse skæmmes af fremstillingens ubeherskede
tendens i særdeleshed mod Socialdemokratiet, men også mod D.K.P. Tonen er ned|a›

dende og groft insinuerende, ofte grænsende til det perfide.
Den skarpe kritik af de gamle arbejderpartier danner baggrund for H.J.N.'s meget po-
sitive vurdering af de extra-organisatoriske radikale tendenser. der i den nære efter›

krigstid udfoldede sig delvist mod de socialdemokratiske og kommunistiske lederes øn-

ske; Man kunne på denne baggrund forvente at blive præsenteret for en dybtgående
analyse af de radikale efterkrigstidsstrømningers omfang, årsag og organisatoriske
niveau. men detbliver kun til en opregning af strejkeintensiteten i sidste halvdel af l945

og til nogle henvisninger til et par trotskistiske smågrupper. hvis virksomhed ikke nær-

mere undersøges. Det skal indrømmes, at »græsrodsundersøgelser« er meget omfattenn
de. tidskrævende og til dels økonomisk belastende, men når H.J.N. i overensstemmelse
med hele knudetovs-projektets målsætning finder, at de radikale »anti-strømninger« er

positive udtryk for tendenser i arbejderklassen, havde det nok været på sin plads at gå
ind i lidt dybere undersøgelser, end det faktisk er sket.

_

Redaktionskomitéen skriver i forordet, at man vil forsøge at holde et sprogligt niveau.
der også gør fremstillingen læselig for ikke-akademiske grupper. Det er en prisværd'ig
indstilling. men spørgsmålet er, om den i dette tilfælde anvendte docerende, didaktiske
stil med mange retoriske spørgsmål og talesprogsvendinger, er den rette.

Endelig er det rimeligt, nár projektets pulikationer sigter mod et bredere publikum. at

man ikke vil belaste læseren med et tungt videnskabeligt noteapparat, men det bør nok

overvejes. om noter helt skal udelades, således som det er sket i dette første bind.

Mogens Nielsen
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lb Thiersen: ben tyskefascisme;pædagogiskearbejdsmápperilå- GMT,Kongerslevlt
'

Grenå 197,7, 123 5., kr. 30.7
'

›

'

"
'

i
"

i

7

GMT har åbenbart problemer med at få serien til at fungere rigtigt. *Det nu' foreliggen›.

:

V i 'i

de hæfte - det andet i delprojektet »Marxistisk verdenshistorie« - udkommer 1'⁄2 år ef-

ter det første (Jon Vedels »Antikkens slavesamfund«) og i et forringet udstyr. ,

Hæftet består af en indledning ved Ib Thiersen (5. 7-31) og kilder samlet omkring 3

hovedemner: l) Fascismens økonomiske politik (s. 34-62), 2) Fascismens arbejderpolitik'

(s. 6495). 3) Fascismens kulturpolitik (s. 98-121). På 5. 123 findes en kort litteraturfor-

tegnelse over enkelte nyere skandinavisk-sprogede behandlinger af fascismen. Det er!

ærgeligt. at ikke også ældre udgivelser er taget med, f.eks. er Arne Ordings samtidige

analyser bedre end de fleste opgivne. i'

,

Det blev i sin tid anført. at R. Kühnl's »Den tyske fascisme i kilder og dokumenter«
-

skulle være grundlaget for denne udgivelse (Modproduktion 2). imidlertid er den ikke

udkommet og da der heller ikke her er gjort rede for udvalget, står brugerne på bar

bund. Det er dog opgivet. hvorfra kilderne stammer. I indledningen forsøger Thiersen

at placere i hvert fald nogle af kilderne i en historisk sammenhæng: alt i alt adskiller

udgaven sig kun lidt fra de kildehæfter, som i sin tid blev brugt i skolen. Det er ikke

særlig inspirerende.
'

Det mest bemærkelsesværdige ved bogen er Thiersens indledning. Ikke så meget pga.

de fejlfortolkninger eller faktuelle fejl. den indeholder (feks. udnævnes Wolfgang Kapp
til general (5.18). det var han ikke) som dens dansk.'Thiersen er kendt for at skrive

uforståelig. men her har han åbenbart forsøgt at skrive, så skolebørnene skulle kunne
forstå det. Det er mislykkedes i en sådan grad, at indledningen nok er bedst egnet til

danskundervisningen. Et par eksempler kan tydeligøre dette:

»Men allerede tidligere var det tyske samfund brudt langt mere omfattende sammen«

(s. 8)

»Men allerede kort efter blev den fraktion, som borgfreden hvilede på, forsvarskrigen.
åbenbar. og en stadig større fraktion ...« (s. 11)
»Sin katastrofale udvikling fik denne udvikling imidlertid først i forbindelse med udvik-

lingen af krigsskadeerstatningerne« (s. 15)
»Gennem en omorganisering af den tyske tilbagebetaling var den såkaldte Dawes-plan.
ved en nedsættelse af de årlige rater, således at den årlige tilbagebetaling først nåede sit

fulde beløb i 1929. blev der søgt skabt betingelserne for en stabilisering af den tyske økov
nomi« (S. 16-17)
»For Tysklandsvedkommende bredte verdenskrisen sig først langsomt igennem« (s. 19)
»Den politiske opposition udstrømmede i økonomisk forstand« (s. 20)
Der er nye ord som »krigsafhjælpende<((5.8) og »eksistenssituation« (5.9). Fagbevægel-
sen omtales konsekvent som »fagforeningen«, på nær et sted hvor den så alligevel hed-
der fagbevægelsen (5.27). Osv., oSv. der er meget mere.

Det dunkelt sagte er det dunkelt tænkte, påstod Tegner, og i dette tilfælde synes det også
at passe. Indledningen skal derfor ikke videre diskuteres. Bogen kan dog pga. den næppe

anvendes til sit egentlige formål. ,

' Gerd Callesen
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'fmen'vnuçlgivelsenhar længe været ret uregelmæssigt.
1

Med nr, 43 er den redaktionellelinie lagt om, således at bladet i stedet kommer to gange,
bmáæt á 40 sider. Tidsskriftorientering er derved blevet mere overskueligt og lettere

*'

;ata'g/åtil.Nr. 43 indeholder artikelhenvisninger fra 1. halvår 1977, hvor der blandt em- 1

'Unernerrkan'nævnesstore afsnit om faglige spørgsmål og om venstrefløjen i Danmark,
1

-IDesuden'erder henvisninger til enkelte lande, samt til en række emner, hvor bl.a. euro-

,kommunismenog kvindespørgsmåleter rigt repræsenteret.
I'Ti'ds'skriftorienteringer blevet et mere nyttigt hjælpemiddel i sin nye form.

.

r

,

SBL

VSBulletin.Venstresocialisternesmånedsblad nr. [78, København 1977, 101 s., 15.- kr.

“((V-Sl,iSct.,Pedersstræde288, 3. sal, 1453 København K).

TilVS's 10-årige jubilæum udsendte partiet sit månedsblad i udvidet omfang. Det blev

'_ 'ogsåjet læseværdigt nummer; der er interviews med en del medlemmer. både fra »top«
'

i

pen« og fra »basis« - det er nok de sidste, der er de mest interessante: partiet startede i

'l967 'som et parti med et medlemstal, der overvejende bestod af arbejdere. det var i høj
r grad arbejdere. der ikke akcepterede Aksel Larsens kapitulationslinje. I løbet af ca. et

"år var de fleste af disse arbejdere forsvundet ud af en organisation. der var blevet'en

tumlepladsfor allehånde mærkelige bevægelser og skinteoretikere. Men dennevorgani;
sation overlevede altså og var stadigvæk - til trods for at medlemstallet efter sigende'

, skulle være faldet til 300, da der var færrest (det lyder ikke sandsynligt) - i stand til at

føre en diskussion videre og indlede en praksis, der har ført partiet til en position. der

kan være indledningen til en fornyelse. Selvom muligvis de to lokalforeningers beretnin-

ger. der trykkes. er fra de bedst arbejdende afdelinger, så er det i det mindste ud fra

dem at dømme tydeligt, at partiet har fået en ny forankring i arbejderklassen. Også på
den baggrund er dets nye tiltrækningskraft overfor andre dele af »venstrefløjen« ikke

uforståelig. \

Hæftet indeholder derudover en del vigtigt materiale til vurdering af partiets udvikling
både hvad angår dets teoretiske standpunkter og dets praktiskvpolitiske arbejde. feks.

om partiets uddelingsblade osv. Det er således af betydning også f.eks. for historikere og
ikke kun for partiets medlemmer; som det formuleres i indledningen. må man kende sin

fortid. for at kunne fastholde perspektiverne. »Derfor er arbejderbevægelsens historie

helt central ...«.

Gerd Callesen

82

_s rifterieriteringeret indexmed et udvalg af artikler fra danskeog:udenlandske
ogialistiske.blade og tidsskrifter. Bladet er hidtil kommet med seks numre årligt?

”

,›.

,



bög4“
i smi-.9741

GMT1975 ...... ..

5096 GMT1976udsolgt

r6097' 'SFAH1977 ..... ..; .......................

'meddelelser

Meddelelser 2 GMT 1974 ............. ..

Meddelelser3 GMT 1974 ............. ..

Meddelelser 4 GMT 1975 ............. ..

Meddelelser 5 GMT 1975 ....... ..

Meddelelser 6 GMT 1976 ............. ..

Meddelelser 7 GMT 1976 ............. ..

Meddelelser 8 SFAH 1977 ............ ..

Meddelelser 9 SFAH .......................................... ..

Gublikationsserien -

(serien er udgået og hedder nu skriftserien - se nedenfor nr. 6)
'

⁄

Jens Engberg: Harald Brix, revolutionen

1 _

. og reformen SFAH 1975 ........... ..

'4. Poul Christensen: Af en illegals erindringer
/

SFAH 1976 ........................... ..

5: 'Dansk Arbejderbevægelse. 6 foredrag
i

SFAH 1977 (nu i 2. oplag) .................................. ..

Skriftserien
2 .Johs. Nymark: Frederik Dreiers politisk-

ideologiske virksomhed

GMT 1975 ................................. ..

3. Claus Bryld: Det danske socialdemokrati og
› revisionismen bd. 2 GMT 1976 .... ..

,
4. Torben P. Andersen: Staten og storkonflikten

"1
I

i192SGMT1976 ............ ..

Kirsten Geertsen: Arbejderkvinder i Danmark

1914-1924 GMT 1977 .......... ..

16. Birte Broch: Kvindearbejde og kvindeorgani-
*

'

sering 1890-1914 SFAH1977 ...... ..

Udsolgte
Årbog 1 og 2 og 6

eddelelser 1

*Publikationsserien bd. 1 og bd. 2

Skriftserien bd. 1
'

Priserne er incl. moms og forsendelsesomkostninger



mv :x
'

*

SPØRGESKEMA

Meddelelser om forskning i arbejderbevægelsenshistorie
ArbejderbevægelsensBibliotek og Arkiv

Rejsbygade l

1759 København V

»Meddelelser om forskning i arbejderbevægelsenshistorie« vil med dette spørge-
skema søge at skabe et overblik over den forskning i arbejderbevægelsenshisto-
rie, som finder sted for øjeblikket. Derved muliggøres en kontakt mellem folk,
der arbejder med beslægtede emner, således at erfaringer kan udveksles og
dobbeltarbejde undgås.
Skemaerne bedes sendt til Meddelelsers redaktion, og skemaets oplysninger vil
siden blive bragt i Meddelelser.
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