
ARBEJDERS
HISTORIEIQ

Oktober 1982 - Udgivet af Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie, Rejsbygade 1,

_

1759 København V - Redaktion: Gerd Callesen, Teglgårdsvej341 st.tv., 3050 Humlebæk, (02) 19 15

94; Niels Ole Højstrup Jensen, Bogholderalle 7, 2720 Vanløse, (01) 71 18 91; Steen Bille Larsen,

Åbenrå 33 l.th., 1124 København K, (01) 15 04 61 - Pris 45,-, gratis for medlemmer - Sats: Werks

Fotosats ApS - Tryk: Werks Offset - ISSN 0107 - 8461

Indholdsfortegnelse

Introduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Artikler

Lars Stigel: Fagbevægelsens brug af historien 1950-1980 . . . . . . . . 3

Beretninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

SFAH's generalforsamling 5. febr. 1982 . . . . . . . . . .

,
. . . . . . . . . .. 11

John T. Lauridsen: Otto-Bauer-symposium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Afhandlingsl'ortegnelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s. . . . . . . . . . . 20

Morten Thing: 1

Ledelsen i Danmarks Kommunistiske Parti 1918-1941 . . . . . . . . 23

Debat ........................................... .. 45

Svend Aage Andersen:

Bevægelse og klasse - begrundelse for et perspektivskifte

Anmeldelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Forskningsmeddelelser . . . . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.⁄
. . . . . . . . . 83

Spørgeskema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i. . . . . . . . . . . . . 85

Index for nr. I-15 findes i nr. 16.

Forsidebillede:

Titelblad på noder og tekst til Internationale



Indtroduktion

Lars Stigels analyse af fagbevægelsens anvendelse af historien er bl.a. væsentlig
fordi den viser, hvorledes historieopfattelsen nu er blevet en del af kampfeltet
mellem de forskellige politiske opfattelser indenfor fagbevægelsen. Også her dis-
kuteres spørgsmålet om samarbejde mellem akademikere og arbejderorganisa-

_ tioner, som i Keld D. Larsens artikel i forrige nummer.

Morten Things fortegnelse over ledende medlemmer i DKP 1918-1941 er en

betydelig udvidelse af en oversigt, vi har bragt tidligere (i nr. 14). I deito år der er

gået siden, er det lykkedes takket være den første liste og en ihærdig eftersøgning
at udvide listen betydeligt. Man må gå ud fra, at der ikke kan komme mange nye
navne til, men man har lov at håbe, at oplysningerne om de enkelte persOner kan

udvides. Ganske vist er denne fortegnelse ikke hele det ledende lag i DKP. Der

må være nogle, der aldrig fik så forholdsvis offentlige hverv som ck-medlemmer,
eller også ønskede de og partiet, at de skulle forblive på andre poster. Men vi kan

godt regne med, at med denne fortegnelse foreligger navnene på de fleste centrale

aktivister i DKP. Det vil lette studiet af den danske kommunismes historie bety-
deligt.

Otto Bauer er i de senere år blevet en central figur i den aktuelle politiske dis-

kussion i en del af de socialdemokratiske og kommunistiske partier. Også i den

historiske diskussion spiller han og austromarxismen igen en betydelig rolle også
udenfor Østrig. Derfor anser vi beretningen om symposiet i anledning af hans

lOO-års dag for væsentligog kan kun beklage, at vi af pladsmæssige årsagerførst
kan bringe den nu.

'

Diskussionen om arbejderhistorien fortsættes her medet indlæg af Svend Aage
Andersen, som iøvrigt er redaktionsmedlem i Årbogfor arbejderbevægelsens hi-

storie.

Stof til næste nr. skal være redaktibnen i hænde senest 1. dec.
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Fagbevægelsensbrug af historien 1950-1980
Indledningl.
Når der i overskriften og idet følgende tales om fagbevægelsensbrug af historien,
drejer det sig om en undersøgelse af, hvordan en udvalgt del af fagbevægelsen i

perioden har formidlet historien, hvilken funktion historien har haft for fagbevæ-
gelsen og hvad der har forårsagetændringer i fagbevægelsensbrug af historien

gennem periodenz.

Fagbevægelsen formidler historie primærtgennem følgende kanaler:

l. Fagbevægelsens festskrifter. Her forsøges en sammenligning mellem Arbejdsmands- '

forbundets (DAF/SiD) festskrifter fra 1947 og 1972.

2. Det historiske stof i fagbladene. Her ses på udviklingen i SiD's og Metals fagblade.

3. Brugen af det historiskestof i tillidsmandsuddannelsen. Som kilde hertil benyttes det

skriftlige materiale, der har været anvendt i uddannelsen.

Festskrifter

Jeg begrænsermig her til at omtale Specialarbejderforbundets seneste to festskrif-

ter. I 1947skrevAxel Olsen, den daværende formand for Dansk Arbejdsmandsfor-
bund 'som SiD hed dengang), festskriftet til forbundets 50-årsdag3.Ogi 1972 ud-

sendte forbundet et 75-års-jubilæumsskriftredigeret af OIeAndersen, »Fagbladets-
« redaktør siden 1968".

, .

Forskellene mellem de to skrifter springer i øjnene allerede ved en overfladisk

betragtning. Olsen bruger 560 sider, mens Andersen klarer det på 144 incl. en

repræsentation af forbundet, som det så ud i 1972.
En anden ting, der springer i øjnene, er de mange lækre billeder, der er medta-

get som illustrationer i den nyeste bog - mindst halvdelen af side-pladsen er benyt-
tet til billeder. Lay-outmæssigt ser bøgerne fra Lademann ud til at være forbille-

det. Indholdsmæssigt fortsætter forskellene mellem dem bøger:
Tidsperioden: Olsen dækker hele perioden fra 1897-1947, men går mest i detal-

jer i perioden efter 1922. For den tidligste periode henviser han bl.a. til 25-års-

jubilæumsskriftet. Olsen går altså i 1947 tættest på den periode, hvor han selv har
-

været formand for forbundet eller med i den øverste ledelse og den periode, hvor

de tillidsmænd, som sikkert skulle læse bogen, havde været med.

Andersen lægger i 1972 vægten på forbundets tidligste periode, men går op til

1950eme i sin fremstilling. Efter 1960 flyder historien mere og mere ud og glider
over i en beskrivelse af forbundets aktuelle udseende. De nuværende lederes, de

nuværende tillidsmænds og de nuværende medlemmers periode beskrives ikke

som historie, men snarere som noget nær den idealtilstand, højkonjunktursam-
fundet havde udviklet sig til - set med socialdemokratiske øjne.

Klassemodsætningerne: Her lægger Olsen ikke fingrene imellem, når modsæt-

ningerne til arbejdsgiverne skal beskrives. Det gør Andersen heller ikke. Men

mens klassemodsætningeme hos Andersen beskrives frem til 1950 -

og specielt
'

frem til 1930 - er disse øjensynligt lagt på hylden som en saga blott i 50erne (når
der ses bort fra omtalen af l956-konflikten) og i 60eme. Budskabet ligger der in-

*
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direkte: Klassekampen er afløst klassesamarbejdet, klassesamarbejdet giver
*

bedre resultater. Tidsregningen er før og efter klassesamarbejdets etablering.
Detaljeringsgrad' Andersen bruger 144 sider og Olsen 560. Det betyder, at 01-

sen kan gå mere detaljeret til værks. Ofte bringer han lange citater fra kongresbe-
retningeme og benytter således disse som den erfaringsopsamling, de er. Des-

uden beskrives alle overenskomstsituationeme megettæt, og enkelte sager tages
ud til særlig belysning. Forbundet stilles naturligvis generelt i den bedst mulige
belysning. Andersen har ikke kigget meget i kildematerialet, men har snuppet de

bedste historier fra de tidligere jubilæumsskrifter. Der læggesvægt på anekdoter,
der belyser den sejge kamp i bevægelsens første år. Fortalt som en god historie

skal fortælles uden for mange ord og uvedkommende detaljer.
Olsens bog fra 1947 er vel et af de sidste jubilæumsskrifter fra fagbevægelsen,

hvor der er gjort så meget ud af historien. Den betegner afslutningen på en perio-
de, hvor arbejderbevægelsenhavde været stolt af sin historie - der var virkeligt
noget at fejre, når der var jubilæum: hele udviklingen fra underkuet og underpri-
viligeret klasse til ligeberettiget samfundspartner. En periode med mange kampe
og mange sejre for den socialdemokratiske arbejderbevægelse.Historien blev of-

te skrevet af de fagligeledere, der selv havde oplevet udviklingen - som f .eks. Axel

Olsen, der fik sin første bestyrelsespost i jord- og betonarbejdemes fagforening i

København i 1903 og i 1919 blev forretningsfører i Arbejdsmandsforbundet.
I den følgende periode fik bevægelsen også sejre i hus - og især i lO-året, der

ledte op til DASFs 75-års jubilæum.Men det var en anden slags sejre - sejre, der

blev trukket hjem ved cand.polittemes forhandlingsindsats bag lukkede døre og

af højkonjunkturen, uden at det skabte større modsætninger til borgerskabet.
Det var samarbejdets sejre. Modsætninger og konflikter var ikke længere noget,
man var stolt af at gå ind i. Det er en del af forklaringen på, hvorfor historien

stopper i l950eme i det nyeste festskrift fra 1972: To andre faktorer foreslår

Knud Knudsen og Therkel Stræde i SFAHsjubilæumsskrifts.For det første sam-

menhængen med ændringen i SDs kulturpolitik efter 2. Verdenskrig. Det var nu

ikke som tidligere en særligarbejderkultur, SD satsede på og var stolt af. Det blev

i højere grad en kulturpolitik, der så at sige..satsede på at bringe arbejderne op på

borgerskabets niviau. Som Knud og Therkel skriver:

»Når den praktiske politik var klassesamarbejde og ideologien klassernes bortdøen, var der

ikke længere plads til og brug for en særlig arbejderhistorieskrivning.«

For det andet peger de på, at SDeme havde raget sig ind i nogle alvorlige mod-

sætninger til arbejderklassen under krigen - og, må man vel tilføje, stadig stod

med disse modsætninger til langt ind i SOeme. Det var en lidt besværlig historie at

skrives.

De to skrifter har oplagt tjent to forskellige formål. Olsens er en erfaringsop-
samling for især de seneste 25 år, som de, der fik bogen udleveret, sikkert for en

stor dels vedkommende havde gennemlevet og kunne nikke genkendende til. An-

dersen bruger jubilæet til at lave et skrift, der bruger ca. halvdelen af pladsen til at

præsentere den jubilerende organisations magtfulde apparat og den anden halv-

del til at fortælle om denne organisation ide hårde gamle dage. Der er altså for-

skel på, hvordan man bruger historie: I 1947 som en opsamling af forbundets

seneste erfaringer i et for ledelsen gunstigt lys. I 1972 som et middel til at sætte
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velfærdssamfundets modsætningsløse klassesamarbejdei skærende kontrast og

næsten idylliskmodsætning til dengang , da arbejdsdagen var 11 timer, ugeløn-
nen 10 kr., og hvor arbejdsgiveren bestemte det hele. Og ingenerfaringsopsam-

ling for ledelsens og medlemmernes egen umiddelbare fortid. Endelig skal det

nævnes, at ingen af bøgerne gør meget ud af at sætte fagbevægelsenshistorie i

sammenhæng med den generelle økonomiske og politiske historie og mangler ge-

nerelt overvejelser over, hvadder skaber udviklingen i samfundet - bortset fra

arbejderbevægelsensepokegørende indsats.

Fagbladene
Jeg har til belysning/af dette område gennemgåetSiDs og Metals fagblade for

nogle udvalgte år for historisk materiale7. De historiske artiklers placering ifag-
bladene afspejler til en vis grad den generelle udvikling i fagbladenes udseende.

Valget af artikler ud over de rent faglige og politiske er især siden slutningen af

60erne i de fleste fagblade blevet langt mere politisk bevidst. Det skal forstås såle-

des, at indholdet af disse artikler på samme måde som artiklerne om de aktuelle

faglige og politiske problemer i langt højere grad end tidligere afspejler den poli-
tiske ideologi,som fagbevægelsestoppen har lagt sig fast på.

I 50eme og i de første år af 60erne indeholdt fagbladene mange alment oriente-

rende artikler af en karakter, der mindede en del om artikler fra »Det Bedste«. De

historiske artikler havde dog næsten altid noget med arbejdsforhold at gøre,

f.eks. en artikel om manden, der startede verdens første fabrik i Wien for 300 år

sidens, en artikel om de første søfartøjer9,skruens historie siden Archimedeslo

eller om en strejke for 3000 år siden under arbejdet med udsmykningen af Ramses

den 3.s gravkammer”.Det er oplagt, at det kun er de to store, Metal og SiD, der

har haft ressourcer til at betale for disse artikler. Men det er ikke helt tilfældigt,
hvad der har fundet vej til de to forbunds fagblade.
Således er det næppe nogen tilfældighed, at de faglærtes fagblad i 1955 og i

1960 indeholder historiske artikler om skruen - altså den med gevind, ikke den,
der gik på omgang

- om skibe og om store tekniske videnskabsmænd. Det må

hænge helt klart sammen med fagstoltheden hos de faglærte smede. På den anden

side findes der i arbejdsmændenes fagblad flere artikler om forholdene for ar-

bejdsmændene i gamle dage”.Hvis man skal stille det meget firkantet op på bag-

grund af det begrænsede antal artikler, er der altså tale om, at den historiske inter-

esse hos smedene er knyttet til teknikken, mens den hos arbejdsmændeneer knyt-
tet til arbejdsmændenesarbejdsforhold. Desuden har arbejdsmændenes fagblad
flere såvel almentorienterende som 'historiske artikler end smedenes.

_

I 1965 er det meget småt med den historiske interesse fra de undersøgte fagbla-
des side. Ingen artikler hos Sømændene. En enkelt hos arbejdsmændeneog 3 hos

smedene - heraf 2 ianledning af 20-året for Befrielsen. Det kan der ikke konklu-

deres meget ud fra. Men mon der ikke er tale om en historieløs tid uden venerati-
'

on for tidligere erfaringer? Der er tale om, at tingene skal ske og sker her og nu.

Og det handler fagbladene om.
1

I 1970 er der i fagbladene kommet en mere politisk bevidst linie. Det bredt a1-

menorienterende stof glider i vid udstrækning ud. De historiske artikler - som

atter har trængt sig forbi redaktøren og ind i fagbladene i beskedent omfang -
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viser den sammeforskelsom i 50eme mellem smedene og arbejdsmændene: Tek? '

nik kontra arbejdsforhold.
'

I 1975 formeligt blomstrer det i SiDs Fagbladet med artikler om arbejderklas-
"

sens/bevægelsenshistorie. Jeg har registreret 15 større artikler - eller lige så man-

ge som jeg ialt har fundet frem til i 1955, 1960, 1965 og 1970 - årgangeneaf det
samme fagblad. Der er tale om anmeldelse af bøger om arbejderbevægelsenshi-

storie, artikler om arbejdsforhold og erindringer/erindringsinterviews. I flere af
artiklerne formuleres der behov for en dyberegåendeudforskning af arbejderbe-
vægelsens historie. Desuden er der separate artikler, der propaganderer for ABA

I

- for at få folk til at aflevere kildemateriale -

og for SFAH - for selskabets publika-
'tionen Med andre ord en helt klar opprioritering af interessen for arbejderbevæ-
gelsens historie. Men kun hos SiD, ikke hos Metal. Dette må ses i lyset af bl.a.
forbundets skalebogskritik fra 1971 , som blev fulgt op med forbundets initiativ til

oprettelsen af LOs skolekontaktudvalg i 1975 og med efterbehandlingen af skole-

bogspjecen i 1976. Men hvorfor var det SiD, der var bannerfører på disse områ-
der? Hvorfor var det især SiD indenfor fagbevægelsen,der markerede sig i den

uddannelsespolitiske og kulturpolitiske debat? Det er nærliggende at slynge et

svar ud, der hedder Traditionen. SiD har f.eks. altid i sit medlemsblad haft man-

ge almentorienterende artikler med en bredde, der ikke ses i andre fagblade, og

Fagbladet har i højere grad end feks. smedenes fagblad interesseret sig for arbej-
derbevægelsens/klassens historie. Men hvorfor så det? Det er der to mulige for-

klaringer på: For det første har SiD som det største forbund haft økonomiske

_

ressourcer til at behandle disse emner. For det andet er SiD i modsætning til Me-

tal et fagmæssigt meget blandet forbund af ikke-faglærte arbejdere. Dette bety-
der, at der ikke i SiD har været basis for en samling om en fælles fagstolthed og
interesse for den tekniske udvikling som i Metal. Derimod kunne der i højere
grad være tale om en fælles dvælen ved en focusering på arbejdsmændenes tradi-

tionelt dårlige løn- og arbejdsforhold gennem tiden - i gamle dage. Derigennem
kunne arbejdsmændenes aktuelle forhold sættes i et bedre lys samtidig med, at

specialarbejdernes fremdrift på arbejdsmarkedet kunne sættes i forhold til tidli-

gere tiders underpriviligerede position. Først går man så grueligt meget igennem
›-arbejdsmændenesom den grimme ælling.Hvor tiden frem til 1950eme var hele

fagbevægelsens epoke, var perioden derefter først og fremmest specialarbejder;
nes epoke. Den historiske interesse fastholdes tilsyneladende i l980erne. Det gæl-
der for SiD. Metal beskæftiger sig kun med i historieni notitser om afdelingsju-
bilæer og i omtale af situationer," hvor forbundstoppen har fået kastet lidt histo-

risk glans over sig ved at stå som sponsor foren udstilling eller en bogudgivelse.
Desuden finder man en enkelt historisk anekdote om en svensk ingeniørs opfat-
telse af, hvordan mani 1898 skulle indrette værkstedstoiletter for at effektivisere

arbejdet...

Jeg har allerede været kort inde på, hvad der karakteriserer historieskrivnin-

gen i fagbladene. Tidsmæssigt går man kun frem til 1945, når man er mest dristig.
Den senere periode eksisterer ikke som historie. Og før 1945 er det primært arbej-
derbevægelsens alleryngste barndom, der har interesse. I den aktuelle krise er der
imidlertid tendens til, at dette niveau overskrides, idet der har været en beskeden
tendens til at beskæftige sig med socialhistoriske paralleller især mellem 30emes
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og70emes krise. Dermedkan der blive tale om at overskridetendensen til blot at

'beskrive og ikke forklare historien.
' '

Tillidsmandsuddannelsen

Det følgende bygger på en analyse af en del af det skriftlige materiale, der har

været brugt i tillidsmandsuddannelsen sidenv1950.Dermed begrænser konklusio-

nemes rækkevidde sig naturligvis til dette materiale, idet der i selve undervisnin-

gen på trods af centralt udstukne rammer og emner kan være stor forskel på,
hvordan de enkelte lærere inddrager historien ideres undervisning. Tendensen i

det skriftlige materiale er imidlertid ganske klar, hvad angår omfanget af histo-

risk materiale. Meget i 50eme, lidt eller ingenting i 60erne og en del igen fra slut-

ningen af 70erne.

Tendensen til at benytte sig af en historisk referenceramme i tillidsmandsud-

dannelserne i 50eme synes at være en fortsættelse af en tradition fra de første til-

lidsmandskurser og fra arbejderoplysningens første tid. F.eks. indtog socialis-

mens og arbejderbevægelsens.historie en stor del af pensummet på den køben-

havnske arbejderskoles tre-årige læseplan i 30eme.'3 Det var her et begrænset
antal tillidsmænd - bl.a. 40emes og 50emes faglige ledere - fik indterpet deres

grundkunnen af bl.a. Oluf Bertolt. Samme Bertolt var det, der stod for den

grundbog, der blev benyttet fra 1929 til slutningen af 50eme i tillidsmandsuddan-

nelsen. Bogen hed Fagforeningskundskab - historie og problemer. Ud over at der

i denne bog var en 30 sider lang .historisk redegørelse for fagbevægelsens hiStorie

frem til efterkrigstiden, tog behandlingen af en række andre temaer (arbejdsret-
ten, kampen for arbejdsløb og arbejdstid, fagbevægelsen og sociallovgivningen)
udgangspunkt i den historiske baggrund for emnet. Generelt må man sige, at der

er tale om socialdemokratisk historieskrivning i den forstand, at det er de social-

demokratiske sejre og synspunkter, der lægges vægt på i fremstillingen. Men der

er ikke i særlig høj grad tale om - som det senere bliver tilfældet - en historieskriv-

ning, der opfatter udviklingen som en lang progressiv sejrsgang med SDeme som

drivkraften. Der er heller ikke i særlig høj grad tale om en holdning, der fremhæ-

ver tidligere tiders dårlige forhold for bedre at kunne bryste sig af de nuværende

forhold. Der er ikke tale om legitimationshistorie - der er tale om en voldsöm

stolthed over de opnåede resultater på samme måde som i festskrifteme.

Samme tilstræbt hæderlige historieskrivning finder man i en bOg om arbejds-
retten i Danmark skrevet af en af Dst dommere i retten. 14 Der er her tale om en

'

detaljeret gennemgang af den historiske udvikling og en nuanceret vurdering af

f.eks. Septemberforliget: Det kunne - mener forfatteren - have været bedre for

arbejderne, og en ændring er et spørgsmål om styrkeforhold overfor arbejdsgi-
verne. Fra midten af 50eme er der tegn på, at historien bliver anvendt i mindre

omfang. I 1956 udsendte AOF en ny grundbog om arbejdsretten udarbejdet af

Einer Nielsen, næstformand i DsF.15 Her var det historiske indledningsafsnit re-

duceret til en side om strejker i gamle dage. En lignende tilbagetrukket plads tilde-

les historien i det øvrige faglige studiekredsmateriale, der udgives af AOF i slut-

ningen af 50eme. Det, der nu i stedet blev brugt en del plads på, var et forsvar for

at fagbevægelsenengagerede sig så stærkt i forceringen af den teknologiske ud-

vikling og i klassesamarbejdet omkring udvidelsen af produktionen gennem ra-

tionaliseringer.'6
'



Ogi slutningen af 50eme lagde man så Bertolt godt og grundigt brugte fagfore-
ningskundskab på hylden og udarbejdede en ny grundbog »til forståelsen af fag-

›

bevægelsens organisationsapparats opbygning og virkemåde.«17 ›

v

Bogen »Arbejdsforhold,historisk og aktuelt« var som forgængerenen artikel-

samling, men med historien på en meget beskeden plads. Ganske vist var der en

indledningsartikel om perioden op til Septemberforliget i 1899, mens den efterføl-

gende periode nu ikke blev belyst. De øvrige artikler satte for en dels vedkom-

mende de behandlede emner ind i en historisk sammenhæng på den måde, at de

refererede, hvordan det var tidligere, men - i modsætning til Bertolt - uden at næv-

ne noget om, hvordan tingene havde ændret sig. I stedet lægger man vægt på at

forklare, hvordan tingene ser ud her og nu, og hvilke krav arbejderbevægelsen.
har aktuelt. Denne fæstnen sig ved det aktuelle fører i øvrigttil, at de reviderede

udgaver af bogen fra slutningen af 60erne blot kommer til at hedde »Arbejdsfor-
hold«, mens undertitlen med det historiske kastes væk. Bogen får desuden i disse

“

nyere udgaver et tilskud af socialdemokratisk ideologi fra redaktør Bent Hansen.

I det omfang, man nu bruger historien, gøres det legitimatorisk - historien bliver

spændt for SDs ligheds- og velfærdspolitik. Dette billede ser ud til at hold sig ind i

70erne.

Fra slutningen af 70erne ser det ud, som om der er en ændringpå vej i retning af

større inddragelse af historien i undervisningen. I hvert fald er fagbevægelsens
historie nu atter et helt fast programpunkt på alle grundkurserne, og FIU-

komiteen (Fagbevægelsens interne uddannelser) har i 1981 udsendt en 30-siders

A4-pjece om fagbevægelsens historie.12 Dette sammen med udsagn fra SiD-

,

undervisere og underviste om at de enkelte emner ofte ledsages af en historisk
'

introduktion tyder på, at fagbevægelsen atter så småt er begyndt at bruge sin hi-

storie. Men der er ikke tale om en tilbagevenden til de traditioner, der blev brudt

af i 50eme. For det første er den historiepjece, som F IU har udsendt, flere grader
ringere end det, som Bertolt stod for tidligere. Både formidlingsmæssigt og fag-
ligt indholdsmæssigt. Teksten er et udpræget mislykket forsøg på at presse en

midforstået materialistisk historieopfattelse ned over fagbevægelsens historie

med en del fejl og uden, at teksten bidrager til en forståelse af, hvorfor samfundet
og fagbevægelsen har udviklet sig. Men alene det, at intentionerne har været der,
er et fremskridt.

Hvad der har betydet skiftene i fagbevægelsensbrug af historien i tillidsmands-

uddannelsen i midten af 50eme og i slutningen af 70eme må forklares parallelt
med de ændringer, jeg var inde på i festskrifteme og i fagbladene.

I den strategi, som' den socialdemokratiske arbejderbevægelsefremlade for ef-

terkrigstidens Danmark, fik fagbevægelsen og tillidsrepræsentanteme en række

nye opgaver. Klassesamarbejdet skulle føres helt ned påfabriksgulvet - der skulle
samarbejdes i samarbejdsudvalg, og fagbevægelsenskulle bidrage til en mere ra-

tionel drift af virksomhederne med nye lønsystemer etc. Disse ting skulle tillidsre-

præsentanteme lære - resultater her og nu - historien måtte nedprioriteres. Des-
uden var der vel heller ikke nogen grund til at rippe op i gammel kiv og strid med

arbejdsgiverne, eller i gammeldags snak om klasser og klassemodsætninger,når
det man ønskede var et solidt klassesamarbejde. 0g eftersom klassesamarbejdet
kunne give resultater i 60erne, blev denne tendens til at nedprioritere historien
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'

fastholdt og udvidet i 60erne. Historien kunne her bruges i ny og næ til at mindes,
hvor hårdt det var i gamle dage, og hvor godt det kørte nu.

Men ikke alle frugter af klassesamarbejdet var lige gode. Klassesamarbejdet
aktiviserede ikke medlemmerne i fagbevægelsen - fagbevægelsen blev i højere
grad et organisationsapparat til imødegåelseaf konflikter og ikke en organisati-
on, der krævede medlemmernes aktive deltagelse. Og i slutningen af 60erne be-

gyndte venstrefløjen at stikke hovedet frem med eh kraftig kritik af den socialde-

,mokratiske fagbevægelse og de mindre heldige sider af klassesamarbejdspolitik-
ken. Dette har givet været en del af baggrunden for den politiske og ideologiske
oprustning og afstivning af tillidsmandsuddannelsen ved indgangen til 70eme.

Herunder også inddragelsen af historien og en kamp om historien, idet venstre-

fløjen - med dens akademiske tilknytning - ofte kunne og måtte argumentere hi-

storisk for sine synspunkter. Historien kom med andre ord ind som et kampom-
râde. Krisen har sikkert bidraget til at fastholde denne tendens. For det første

smuldrede socialdemokraternes velfærdssamfund, for det andet trak arbejdsgi-
verne sig mere eller mindre ud af klassesamarbejdet - klassemodsætningemeblev

sværere at skjule. Og for det tredje ser det ud til, at krisen generelt har understøt-

tet en tendens til en øget interesse for at rode i nærmiljøets historie.

Opsummering
Hovedtendenseme i fagbevægelsens brug af historien er m.a.o. følgende: En mar-

kant interesse for at belyse arbejderklassens og især arbejderbevægelsenshistorie
inden for bevægelsen frem til midten af 50erne. Historien havde her en vis betyd-
ning for sammenholdet i klassen i fagbevægelsen'mod klassefjenden. Dernæst en

periode fra midten af 50erne og frem til midten eller slutningen af 70eme, hvor

historien gemmes væk som uanvendelig, fordi bevægelsens ideologi blev klasse-

samarbejdet, og klassesamarbejdet fungerede. En periode, hvor en halv arbejder-
generation så at sige led et kollektivt hukommelsestab. En kollektiv erindring om

højkonjunkturen blev ikke etableret, idet det var nok, at lederne lærte af erfarin-

gerne og fik justeret klassesamarbejdet. Historien blev i denne periode, når det

gik hedest til, anvendt som legitimationfor den første politik. Man projicerede
nutiden på fortiden og omvendt _-uden hensyntagen til de historiske realiteter. På

den måde kunne fagbevægelsen og SD hele tiden være i god overensstemmelse
med sine historiske traditioner. Denne anvendelse af historien fortsatte bevægel-
sen med ind i krisen. Men presset af venstrefløjen og givet også af et mere skråsik-

kert ideologisk fremturende borgerskab, der begyndte at stille spørgsmålstegn
ved den socialdemokratiske arbejderbevægelsesgrundlag gjorde, at historien at-

ter blev hentet frem. Historien måtte atter anvendes som et led i denne ideologis-
ke og politiske kamp. Skolebogspjecen fra 1971 , hvor SiD kritiserede historie-og
samfundsbøgeme for ikke at nævne arbejderbevægelsen, var det første håndfaste

udslag af denne interesse. Den socialdemokratiske arbejderbevægelse skulle med

andre ord både forsvare sig mod angreb fra højre og venstre, og især venstrefløjen
'

gjorde flittigt brug af historien i sine angreb. Bedre blev det ikke med krisen, hvor

selve den økonomiske udvikling stillede spørgsmålstegn ved socialdemokrater-

nes opfattelse af samfundsudviklingen. Den socialdemokratiske arbejderbevæ-
gelse er blevet yderligere svækket og de resultater, som *bevægelsenlangsomt har

opnået gennem det 20. århundrede står for skud. I denne situation er arbejder-
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klassens og arbejderbevægelsenshistorie væsentlig. Jens Behnfeldt Jørgensen,
, der er formand for Dansk Metalarbejderforbund i Køge formulerer det således:

»Det er mange arbejdere - især måske den generation, jeg tilhører, og lidt yngre, som bare tager

alt for givet. At det er almindeligt, at man kan købe sig en bil, når man er 25 år, hvis dét er et

mål. Hvor tingene mange gange er blevet til på baggrund af en arbejderbevægelse, som har

kæmpet benhårdt og virkelig ydet ofre. Hvis man havde en almindelig oplysning omkring or-

ganisationernes opståen, udvikling osv. tror jeg, at man ville få en anden holdning til tingene
i dag. Jeg tror, at mange ville forholde sig anderledes i en hel masse tilfælde, hvor arbejderklas-
sen stilles i en eller anden spændt situation. På den måde tror jeg, at historieskrivningen kunne
være med til at højne bevidsthedsniveauet, 'som igen kunne gavne klassens videre frem-

skridt.«19

Denne erkendelse er langsomt ved at trænge sig igennem i fagbevægelseni disse

år. Rundt omkring kommer der så småt gang i historieskrivningen i fagbevægel-
sen igen. For historikeme gælder det blOt om at spille ud med nogen friske initiati-

ver og slå sig til tåls med, at det er en langsommelig proces at få fagbevægelsen til

at åbne øjnene for og drage nytte af bevægelsens egne historiske erfaringer.

Noter

l.

,10.
11.

12.

'10*

Artiklen er en lettere omkrivning af en forelæsning, der blev holdt som afslutningpå et licenti-

atprojekt om SiDs historie fra.l950eme til idag. Projektet undersøgte forbundets løn- og leve-

vilkårspolitik og søgte desuden at belyse denne politiks udvikling på lokalt Århusniveau. En

del af resultaterne fra lokalundersøgelsen findes iÅrbog 1980. I modsætning til Keld Larsens

artikeli forrige nr. var de lokale fagforeninger ikke inddraget i formuleringen af opgaven. Jeg
skrev ikke til fagforeningeme/ forbundet men om den til en anonym primært akademisk of-

fentlighed. Derfor var projektet i første omgang mislykket i forhold til at få fagforeninger-
ne/forbundet til at interessere sig for historien. Det var på trods af projektets oplæg lidt fru-

strerende. Derfor var det nærliggende at afslutte projektet med en undersøgelse af hvor fagbe-
vægelsens historiske interesse bevægede sig hen, for på den måde at give et bud på, hvordan

forskningen
i arbejderbevægelsenshistorie i højere grad kunne gøres anvendelig for fagbevæ-

ge sen.

Jeg kommer m.a.o. ikke ind på, hvordan fagbevægelseni det daglige, i de konkrete beslut-

ningsprocesser bruger historien som erfaringsgrundlag. Det skal blot nævnes, at det er mit ind-

tryk fra kildematerialet (bl.a. hovedledelsesreferater), at tidligere hændelsesforløb kun sjæl-
dent har taget en plads i argumentationen for en politisk beslutning. 0g slet ikke hvis den soci-

aldemokratiske arbejderbevægelse havde trådt i spinaten.

Axel Olsen: Dansk Arbejdsmandsforbund gennem 50 år, 1897-1947.

'

Ole Andersen (red): Strejflys i tekst og billeder over en faglig indsats i anledningaf Dansk

Arbejdsmands- og Specialarbejderforbunds 75 års jubilæum (1972).

Knud Knudsen og Therkel Stræde: Arbejderbevægelsen og Historien, I: Fremad og aldrig

glemme (SFAH's skriftserie nr 11) 1981 s. 310.

I det skrift, der for tiden bruges som grundlag for gennemgangen af fagbevægelsens historiei

tillidsmandsuddannelsen ordnes problemet med SD's lidet glorværdige indsats under besættel-
_

sen med at den springes over. Der var mødeforbud... Mogens Bengtson: Fagbevægelsens histo-

rie FIU/AOF 1981 s. 22.

Hver 5. årgang af fagbladene fra 1950 og frem er blevet udvalgt til denne undersøgelse.I anden

sammenhæng har samtlige årgange været gennemgået,hvilket ikke har skabt indtryk, der kun-

ne forrykke de konklusioner, der fremlægges her.

Fagbladet nr. 9, s. 176, 1960. ›

Jern og Metalarbejderenjuli 1955.

Jern og Metalarbejderen 'sept. 1955.

samme feb. 1960 s. 9.

Arbejdsmændenes Fagblad 1955 nr. 17 s. 390, 1960 nr. 1 s. 7 og nr. 10 s. 82 samt nr. 19 s. 356.



13. Ernst Johansen: Rundt regnet 50 år- træk af arbejderskolens historie 1910-1960 (Kbh. 1960).

14. Knud V. Jensen: Arbejdsretten i' Danmark, historie og praksis (5. udgave, 1948).

15. Einar Nielsen: Indførelse i arbejdsretten (AOF 1962).
16. F.eks. E. Hauerslev: Teknik og arbejder (AOF 1957), Bent Pihl (red.): Mennesket inutidens

samfund (AOF 1959), og E. Hauerslev (red.): Arbejder, teknik og samfund (AOF 1960).
17. Villy Nielsen og Viggo Svane (red.): Arbejdsforhold historisk og aktuelt (AOF 1962).

18. “MogensBengtson: Fagbevægelsens historie. FIU/AOF 1931.
19. Fremad og aldrig glemme: Ti års forskning i arbejderbevægelsenshistorie - status og perspekti-

ver. Den i note 5 nævnte artikel. ›

BERETNINGER

SFAH's generalforsamling d. 5. februar 1982

Nedenstående beretning fra generalforsamlingen er baseret på det officielle refe-

rat fra generalforsamlingen, men er altså ikke identisk med dette.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.

\

Bestyrelsens beretning for 1981.

Regnskabsaflæggelse.

Fastlæggelse af kontingent.
Indkomne forslag.

Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 supleanter, valg afto revisorer og to supplean-
ter.

Evt.

Forsamlingen valgte Vagn Oluf Nielsen til dirigent og Hanne Caspersen som

referent. Herefter gik forsamlingenvidere til dagsordenens punkt 2 - aflæggelse
af beretning. Beretningen blev oplæst af Henning GreIIe. Den vil blive tilsendt alle
medlemmerne senere og skal derfor ikke refereres her. Beretningen afstedkom en

længere diskussion om flere forskellige emner. Blandt disse var selskabets delta-

gelse i et historisk seminar i Norge i 198 1 .Det fremgik af bestyrelsens redegørelse
for omstændighederne desangáende, at bestyrelsen havde håndplukket et antal

deltagere til seminaret, som havde særlige forudsætningerfor deltagelse gennem
\ tidligere arbejde med seminarets emne: arbejderkultur. Det omtalte seminar blev

iøvrigt støttet økonomisk af Nordisk Kulturfond.
Om det kommende års årbog blev det oplyst, at temaet bliver »1andarbejdere«.

Om den netop udkomne årbog (1981) udspandt der sig en diskussion om princip-
peme, hvorefter artiklerne udvalgtes. I det konkrete tilfælde havde situationen

været den, at der til årbogsredaktionen var indkommet langt mere stof til årbog-
en, end denne kunne rumme, hvorfor det havde været nødvendigt at returnere

enkelte bidrag. V

I forbindelse med udgivelsen af »Fremad og aldrig glemme«havde der verseret

rygter om cencur fra Statens Humanistiske Forskningsråd som en betingelse for

at man ville støtte udgivelse heraf. Dette kunne atkræftes. Den eneste indvending
forskningsrådet havde fremført havde været et ønske om en sammensætning af

litteraturlisteme. P. g.a. tidspres havde det ikke været muligt at inddrage de en-

kelte forfattere i denne (mindre) proces.

9995"!9
s.
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»Meddelelser om forskning i arbejderbevægelsenshistorie« har fået nyt navn

-det vil fremover have titlen »Arbejderhistorie«.I anledning heraf fremkom en

del forespørgsler fra forsamlingen vedrørende evt. ændringeri tidsskriftets redak-

tionelle linie. Det oplystes, at der ikke var planer om at ændre den redaktionelle

linie. Navneskiftet var derimod en naturlig konsekvens af en udvikling der var

slået igennem allerede fra nr. 5 - 6. Tidsskriftet havde således for længstmistet sin

karakter af at være et primært internt medlemsblad, idet der nu også blev vareta-

get selvstændige opgaver indenfor selskabets regi - anmeldelser, kortere artikler,
dokumentation, etc.

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt vedtaget.
Selskabets kasserer Erik Strange Pedersen gennemgik regnskabet for 1981.

Konklusionen var, at regnskabet var forbedret, men at der stadig var et betænke-

ligt lavt salg af selskabets publikationer. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Bestyrelsen havde modtaget et enkelt »indkommet forslag« fra Karsten Mat-

hiasen. Forslaget, som blev enstemmigt vedtaget, lød: »Bestyrelsen skal snarest

udarbejde en pjece (et katalog) over de foredragsholdere, der findes blandt sel-

skabets medlemmer. Der skal først i Meddelelser bringes en opfordring til at mel-

de sig. Interesserede skal indsende foto, kort biografi samt beskrivelse af det eller

de emner, man gerne vil hold foredrag om. Pjecen skal udsendes til skoler, biblio-

teker m.m. -

og sidst, men ikke mindst til arbejderb'evægelsensorganisationer.«

Valget til ny bestyrelse gav følgende sammensætning:

Valgte: Henning Grelle, Erik Strange Petersen, TherkeI Stræde, Erik Christen-

sen, Kirsten Harrits. Hannelene Jensen, Annette Hansen. suppleanter: Ulla Kleis-

dorf og Peter Thorning.
Karen Pedersen og Arne Larsen genvalgtes som revisorer, mens Thomas Werner

Hansen og Tue Magnussen genvalgtes som revisorsuppleanter.
Under evt. kunne forsamlingen tilslutte sig en af Therkel Stræde oplæst støtte-

erklæring til Roskilde Universitetscenter. ›

'

Niels Ole H. Jensen

12



John T. Lauridsen

Otto Bauer-symposium i 100-åretfor hans fødsel

Den 5. september 1981 var IOC-års dagen for den østrigske socialdemokratiske

politiske leder og teoretiker Otto Bauers fødsel. Efter at der flere årtier efter hans

død i eksil i Paris i 1938 var stille og meget lidtvopmærksomhedbåde i Østrig og

andre lande om hans liv og politiske og teoretiske virke, har den stigende interes-

se for austromarxismen gennem 1970erne nået et foreløbigt (?) højdepunkt om-

kring hans 100-års dag. De østrigske socialdemokrater har mindedes ham i et hid-

til uset omfang og på højeste niveau.

Arbeiterzeitung viede et 12 siders tillæg til gennemgang af centrale sider af Otto

Bauers virke og opfattelse, Wiens »Kammer für Arbeiter und Angestellte« lavede

en udstilling af hans skrifter, socialdemokratiets (SPö's) uddannelsesafdelingi
Wien har ladet udsende et hefte om ham og har også fået sammenstillet gamle
ñlmoptagelser, hvor han optræder, foruden at samme organisation har afholdt

en konference om ham for partiets uddannelses- eller skolingsfunktionærer som

optakt til det, man selv har kaldt Otto Bauer-året. Det er klart, at også den østrig-
ske socialdemokratiske kansler Bruno Kreisky har udtalt sig i anledningen, hvil-

ket i sig selv mere end antyder, at der er tale om en national begivenhed og ikke
kun om en intern socialdemokratisk og det understreges af, at der også er ud-

sendt et Otto Bauer-frimærkei anledning af 100-års dagen.7
Det er ud over al tvivl, at SPö ikke længere overlader Bauer til videnskaben

alene, men selv vedkender sig et slægtsskab til ham og at i hvert tilfælde fløje i

partiet på linie med en række tyske, franske og italienske socialister også anser.

ham for politisk aktuel i dag. Den internationale interesse for Bauer har iøvrigt
foreløbigt givet sig udslag i bl.a. afholdelsen af to Otto Bauer-kongresser i Wien i
henholdsvis 1978 og 1979, begge organiseret af den socialistiske ungdomsintema-
tionale2 og en tredie var planlagt til september 1981, men har måttet udskydes til
marts 1982, da en del af de indbudte franske deltagere har fået andet at se til bl.a.
som ministre i den nye franske regering3. I stedet har Karl Renner Instituttet i

Wien, der er en institution under SPö's uddannelsesafdeling, foranstaltet et Otto

Bauer-symposium i anledning af- 100-året for hans fødsel. Symposiet fandt sted
20. til 22. oktober 1981 og havde samlet mellem 60 og 70 personer, hovedsageligt
østrigske historikere, aktive socialdemokrater -

unge som gamle -, samt få udlæn-

dinge, der iblandt undertegnede. Jeg skal i det følgendegive et kort referat af sym-
posiets hovedforløb.

1

\

Til symposiet havde Renner-instituttet indbudt en række historikere, der inden

for den sidste snes år har arbejdet med eller stadigt arbejder med Bauers politiske
og teoretiske indsats, for at de kunne redegøre for forskellige sider af denne.

Der indledtes med 'den' ungarske historiker Miklos Szinai, der anstillede sam-

menlignende betragtninger over Bauers stilling og opfattelse i Østrig 1918-19 af

revolutionesmulighed mm. og Béla Kun*s tilsvarende i den ungarske rådsrepu-
blik, samt forholdet mellem de to mænd personligt4. Der blev trukket en række

ikke overraskende forskelle og lighedspunkter op, mens de nok så interessante

årsager hertil kun sporadisk blev berørt, hvad der også fremkaldte kritik i den

påfølgende diskussion. Derefter holdt professor Norbert Leser et kort oplæg om

forholdet mellem Bauer og Karl Renner, deres personlige venskab og divergeren-
'
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de holdninger til nationalitetsproblematikken og en socialdemokratisk koaliticin

med borgerlige partier. Kender man Lesers tidligere arbejder, var der intet at hen-

te i dette5. Her og specielt i flere debatter markerede Leser sig som en hård kriti-

ker af Bauers politik og satte med udgangspunkt i Bauers teoretiske analyser og

politiske prognoser, der ofte viste sig fejlagtige, spørgsmålstegnved-den marxisti-

ske teOri og metode som sådan og ved Bauers stringens specielt. Leser mente, at

Bauers analyser var skinobjektive og mest præget af fatalisme. Denne kritik af

Bauer fra »højre«blev fulgt op af en venstrekritik af Alfred Pfabigan, der benytte-
de udviklingen af forholdet mellem Bauer og Max Adler som udgangspunkt. Ad-

ler havde været en ledende kraft i SPö's venstrefløj og Pfabigan redegjorde for

Bauers og Adlers syn på en række centrale problemstillinger og begivenhederog

specielt Adlers kritik af Bauer, hvad angik folkerepublikken og teorien om klas-

semes relative ligevægt.Pfabigan forsøgte også at gendrive den opfattelse, at det

var Max Adler, der på Lihzer-partidageni 1926 havde fået ordet diktatur optaget
i det nye program, som en mulighed for et socialdemokratisk herredømme. For

Pfabigan var det mere i samklang med Bauers end Adlers tænkning. Med de blo-

dige begivenheder i juli 1927, hvor ophidsede masser stormede justitspaladset i

Wien og satte ild til det efter frifindelsen af nogle arbejdermordere, skærpedes
SPö's venstrefløjsholdning i stigende grad og kritikken af ledelsen tog til. Bauer

havde betegnet juli-begivenhedeme som et disciplinbrud, mens Adler modsat

fastholdt, at der ikke kunne være tale om et sådant, når masserne ingen retningsli-
nier havde fået fra lederne. Venstreoppositionens og Adlers aktivitet efter 1927 \

berørte Pfabigan kun korts.

Kritisk analyserende var også Raimund Löw i sit indlæg om Bauer og hans

opfattelse af udviklingen i Sovjetunionen, der ifølge Löw groft kunne inddeles i 3

faser: en første fase fra oktober 1917 og frem til NEP-politikken i 1921 , hvor der

ifølge Bauer var tale om en »despotisk socialisme« i Sovjetunionen, og denne

kunne bryde sammen når som helst. I anden fase fra 1921 til begyndelsen af

1930'erne var Bauer på linie med de øvrige europæiske socialdemokratiske par-

tier i deres skarpe kritik af Sovjetunionen og imod alle initiativer til samarbejde
med kommunismen. I den tredie fase fra 1933 til 1938 ændrede Bauer radikalt

opfattelse og bevægede sig væk fra den dominerende socialdemokratiske opfat-
telse af Sovjetunionen og dets politik'. Nu anerkender han, at der var tale om et

interessefællesskab mellem den vesteuropæiske arbejderbevægelseog Sovjetunio-
nen under indtryk af fascismens fremmarch, ligesom han fandt Stalins undertryk-
kelse af oppositionen og senere Moskva-processerne retfærdiggjort af

industrialiserings- og kollektiviseringsprocessen, der krævede dette og som Bau-

er bifaldt. Når denne modernisering var godt igang, kunne en demokratisering af

samfundet følge fra oven, mente Bauer. Ved den anden Moskva-proces forskød

Bauers retfærdiggørelseheraf sig til en anklage mod trotskisteme for at være mod

en folkefront, og selv om han i sine allersidste artikler ikke længerevar så optimis-
tisk med hensyn til muligheden af en gennemførelseaf en demokratisering i Sovjet-
unionen, undlod han til det sidste bevidst at tage offentligt' afstand fra skueproces-
seme7.

Mindre kritisk og med det klare sigte at få Bauer geninddraget i debatten om en

lang række centrale politiske spørgsmål som den demokratiske vej til socialis-

men, borgerskabets herredømme, partiets rolle, reformismeforståelsen mm.
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stod den vesttyske venstrefløjs-socialdemokratDetlev Albers i et indlæg om Bau-
er og Antonio Gramscis stilling til disse og andre spørgsmål.Indlæggetblev i ho-

vedsagen en gentagelse af opfattelser, som Albers havde fremsat allerede på den
1. Bauer-kongres i 19788. En anden vesttysker DetlefLehnert redegjorde for Bau-
ers indstilling til USPD og SPD, fra hans kritik af begge 1918-20 til skærpelsenaf
de politiske fronter derefter og de dermed langt vanskeligere vilkår for at spille
den formidler- eller midterrolle, som han foretrak. Bauer forholdt sig vedvarende
kritisk til SPD's politiske kurs og havde ifølgeLehnert en kompleksere og dybere
forståelse af den samfundsmæssigeudvikling end de tyske socialdemokrater og
en bedre forståelse af problemerne omkring den politiske bevægelse, forholdet
mellem ledere og basis osv. Når det østrigske socialdemokrati alligevel blev knust
som det tyske, ser Lehnert en årsag i, at Bauer manglede viljen til politisk handlen
på grundlag af sine egne analyser. Bauer havde forudset muligheden af, at reak-
tionære kræfter kunne forsøge et kup, og at det kunne blive nødvendigt for SPö
med magt at forsvare demokratiet. Alligevel undlod han at opfordre til mod-
stand ved den borgerlige kansler Dollfuss” forfatningsbrud i marts 1933. For Leh-
nert er det Bauers største fejl, at han i en række situationer undlod at handle på
grundlag af de indsigter, han selv havde opnået. Når en arbejderopstand alligevel
blev forsøgt i februar 1934 var det ikke efter Bauers .og SPö'ledelsenordre, den
blev fremtvunget af lokale partifolk efter, at de havde været udsat for stærke pro-

'

vokationer fra Dollfuss-regimet. På trods af det totale nederlag, var opstanden
'

ikke uden betydning, mener Lehnert. Opstanden betød, at SPö i sin historiske
identitet vandt en offensiv selvbevidsthed modsat SPD, der havde ladet sig tilin-

tetgøre uden kampg.
Helmut Konrad tog sig af at gengive Bauers nationalitetsopfattelse hovedsage-

ligt ud fra Bauers hovedværk herom fra 1907, men også senere og anså denne for
en af sin tids mest progressive, selv om en senere tid har kritiseret Bauer for at

læge for meget vægt på de såkaldte objektive kriterier ved nationalitetsbestem-
melsen og at gøre kriterier, som ikke nødvendigvis er objektive, som sproget
f.eks. til sådanne og at overse de subjektive faktorers betydning. Den i England
bosiddende Efraim Nimni fulgte Konrads indlægop ud fra den aktuelle betyd-
ning af Bauers nationalitetsteori, og han tog først og fremmest udgangspunkt i

Palæstina-problemet, men næVnte også Nordirlandsproblematikken. Det var
'

Nimnis konklusion, at Bauers definition af nationen som et »skæbnefællesskab«
var en pionerindsats, og at den var de fleste andre socialistiske definitionsforsøg,
herunder Lenins og Stalins, overlegen.

1

Efter de mange oplæg, der hovedsageligt havde beskæftigetsig med Bauers teo-

retiske arbejder, fulgte et indlægaf Hanns Haas, der i forbindelse med sit store

projekt om østrigsk udenrigspolitik efter 1918 gav en indgående gennemgang af

Bauer som praktisk arbejdende politiker i hans korte periode som udenrigsminis-
ter 1918-19 og de betingelser, han fungerede under og hvordan, han vægtede
dem”. Indeholdt dette oplæg en hel del nye detaljer, kan det samme ikke siges om

det følgende af Gerhard Botz om Bauers fascismeopfattelse, der i hovedsagen
blot var en omstrukturering af materiale, som Botz har fremlagt i tidligere artik-

lerl 1
. Som i disse holdt Botz sig i sit indlægkritisk refererende til Bauers fascisme-

opfattelse og dens udvikling uden selv at give positive bud på en anden fascisme-

opfattelse, heller ikke selv om han i den påfølgendediskussion direkte blev opfor-



dret til det. Som en yngre østrigsk venstrefløjshistorikerbemærkede til mig, er det

positivt, at østrigske historikere overhovedet beskæftiger sig med fascismeteori,

og Botz er en af de meget få. Ellers holder man sig i det dominerende historiker-

miljø væk fra den slags »teorigymnastik«.På den baggrund taber en kritik af

ovennævnte karakter noget af sin vægt". _
.

Ernst Hanisch talte om Bauer som historiker og specielt om hans analyse af

den østrigske samfundsudvikling fra 1800-tallets anden halvdel og frem til

1930'erne. Hanisch anså stadig Bauers bog om den østrigske revolution, det poli-
tiske systemskifte 1918-19 og de umiddelbare år derefter for et uovertruffet stan-

dardværk i østrigsk historieforskning og karakteriserede det som køligt analyse-
'

rende. Endelig mente Hanisch, at Bauers opfattelse af fascismens udvikling spe-

cielt i Østrig havde kunnet stå for en senere efterprøvelseog var blevet bekræftet

af senere undersøgelser”.Var der i Hanisch en mangel på en mere kritisk analyse-
rende beskæftigelse med Bauers samfundsanalyser,*gjaldt det fuldstændigt for

det følgende af Josef Hindels om Bauer og SPö's Linzer-partiprogram fra 1926.

Det skal her straks indskydes, at Hindels selv som den eneste af de indbudte op-

lægsholdere var aktiv i SPö i mellemkrigstiden, er skolet som partitaler og i sit

indlæg forsvarede Linzer-programmet næsten bogstav for bogstav. At høre den

gamle øvede taler forsvare Linzer-programmet og SPö*s politik i 1920'erne og

30'erne var som at få et velkomment afvekslende pust fra datidens politiske

kamptummel.
Siegfried Mattl behandlede Bauers opfattelse af agrarspørgsmålet i Østrig.
SPö havde med Bauers pen formuleret et agrarprogram i 1925. Hensigten med

programmet og SPö's agrarpolitik var at sprænge, den borgerlige front, at til-
'

trække bønderne, da det ikke ville ske automatisk, selv om den stigende indu-

strialisering gradvis ville komme SPö til gode. Man havde iSPö i 1925 forlængst

mistet den sympati, man tidligere havde haft hos bønderne omkring kejserrigets
fald. Det var sket i nøds- og hungerperioden 1918-19, da den nye hovedsageligt
socialdemokratisk sammensatte folkehær foretog rekvisitioner,i landområderne

ganske Som den tidligere kejserlige hær havde gjort det, og agrarpolitikken i koa-

litionsperioden 1919-20 mellem SPö og det kristeligt sociale parti ændrede ikke

bøndernes indstilling til SPö - tværtimod. Med agrarprogrammet i 1925 søgte

man at ændre ved dette ved at søge en forbindelse mellem bønder og arbejdere, et

interessesammenfald, og det så Bauer i landbrugets stigende produktivitet, der

på den ene side ville forøge forsyningeme til byerne og dermed til arbejderne og

på den anden side hæve bøndernes levestandard. Med produktiviteten som nøgle-

punkt i agrarprogrammet havde Bauer holdt sig helt til de økonomiske forhold

og motiver og overset det socialpsykologiske moment, modsætningsforholdet

land/by, bonde/arbejder, subjektive faktorer, der ikke sådan lod sig overvinde

blot ved et oplysningsarbejde og løfter om økonomisk gevinst. Programmet op-

nåede da heller ikke den tilsigtede virkning”.
Symposiets sidste indlæg var meget passende om Otto Bauer og det politiske

eksil. Helene Maimann talte først om det at være i eksil generelt og derefter om

Bauer's eksilperiode 1934-38 specielt”,hans fortsatte indflydelse på den illegale
socialistiske bevægelse i Østrig, hans håb på en antifascistisk revolution i Tysk-
land, hans overbevisning om, at den socialistiske arv ville modstå og overleve de

nazistiske forføringsforsøg. På trods af, at Bauer bevarede sin socialistiske over-
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bevisning, ,var det ieksilet svært for ham at acceptere nutiden; kort efter februar
1934 proklamerede' han således Dollfuss-regimets snarlige fald, og han havde i

det hele taget sværere ved at erkende nutiden alene på grund af sin eksil-status.

Ikke overraskende konkluderede Maimann, at Bauers sidste år var præget af

hans politiske depression: først nederlaget for den politiske massebevægelse,han

havde været leder af, derefter forsøg på at mobilisere masserne mod det østrigske
diktatur, nazismens ekspansion og opsugning af Østrig og senere Tjekkoslova-
kiet og endelig udviklingen i Sovjetunionen, hvor den af Bauer forventede demo-

kratisering udeblev. Da han døde i Paris i 1938 lå hans fremtid ikke foran ham,
men bag ham. Mere end nogen andre inddrog Helene Maimann også mennesket

Otto Bauer, som det skulle fremgå af det foranstående. Det er en dimension, man
*

godt kunne savne i flere af de øvrige indlæg.
Set i sammenhæng belyser indlæggene ved Bauer-symposiet især væsentlige si-

der af Bauers virke som teoretiker, observatør og samfundsanalytiker. Der var

kun hos de færreste af oplægsholderne en vilje til at prøve at forklare, hvorfor
Bauer indtog den ene eller den anden teoretiske position eller politiske stand-

punkt, og hvilke forhold, der var bestemmende herfor. Det var en klar tendens på
symposiet, at fordi Otto Bauer havde været SPö's leder i en lang periode, var det

alene af den grund vigtigt, hvad han havde ment om dette eller hint, mens der

ikke blev gjort meget ud af, hvilken betydning det havde haft for hans politiske og
teoretiske refleksioner, at han havde ansvaret for en politisk massebevægelse.
Spørgsmålet bl.a. om hans teoretiske arbejders eventuelle karakter af en efterra-

tionalisering og legitimering af SPö's politik blev berørt i de mange og lange dis-

kussioner, der fulgte efter indlæggene, men blev desværre ikke taget op til en

seIVStændigbehandling. Det var kun en del af mennesket Otto Bauers virksom-

hed, symposietr beskæftigede sig med, derfor gik sammenhængen mellem de en-

kelte aktiviteter og opfattelser også ofte tabt. For Bauer var det at være socialist
en totalitet, der havde indflydelse og betydning ikke alene for hans arbejde som

politiker, men for alle sider af hans tilværelse og dagligdag. Emner som kvinde-

og familiepolitik, bømeopdragelse og kulturpolitik i bredeste forstand, arbejder-
nes politiske skoling og underholdning var alle noget, der optog Bauer og austro-

marxismen, men som desværre'ikke fandt plads blandt symposiets temaer og det

på trods af, at der indenfor de allerseneste år er kommet vægtige indlæg om netop
disse meget spændende emner”.

Som det allerede er antydet i det foregående, var indlæggeneaf meget uens kva-

litet; nogle rummede intet eller meget lidt nyt, mens andre resumerede interessan-
te og væsentlige nyvurderinger og/ eller korrektiver til hidtil vedtagne opfattelser,
men det vigtigstevar måske',at der kun var enkelte, der ikke havde et kritisk for-

hold til Otto Bauer, selv om de fleste af de tilstedeværende var socialdemokrater

på den ene eller anden fløj. På trods af eller måske snarere på grund af symposiets -

regi under Karl Renner Instituttets tag forfaldt man ikke til en gloriñcering af

Bauer og især under de livlige og til tider heftige diskussioner faldt der stærkt

kritiske udtalelser om forskellige af hans teoretiske arbejder. Der var en tendens

til både _frahøjre og venstre at ville frakende mange af hans teoretiske arbejder
enhver erkendelsesværdi,da de prognoser han heri opstillede meget ofte viste sig
ikke at holde stik. Alfred Pfabigan nævnte det eksempel, at Bauer i 1914 på

grundlag af en »marxistisk« analyse skulle have holdt et foredrag på en antikrigs-

17



kongres om, hvorfor en storkrig var umulig. Han fik ikke holdt foredraget, da

krigen brød ud forinden! Raimund Löw havde tilsvarende nævnt, hvdrdan Bauer

frem til 1921 stadigt forventede at det bolsjevistiske system i Sovjetunionen ville

bryde sammen' og Maimann, at han forudsagde det samme for Dollfuss-regimet i

1934 mm. Det må blive min væsentligsteanke mod symposiet, at på trods af, at

man fik belyst mange sider af især Bauers teoretiske virke, manglede der en afslut-
tende samlende opsummering, som man kan arbejde videre ud fra. Nu står vi i

stedet - når den trykte udgave af foredragene og diskussionerne engang udsendes
- med 14 spredte indlæg med forskellig tilgangsvinkel og divergerende eller mod--

satte opfattelser af Bauers virke, nye og' gamle imellem hinanden, men uden at

have fået et bud på ud fra hvilke overordnede synspunkter, vi kan analysere hans

_arbejdereller ud fra hvilke kriterier, vi skal vurdere de resultater og konklusioner,
han nåede til og ikke mindst, hvordan vi skal sætte dem iforhold til den politiske
praksis i det parti han var leder af. Hermed være ikke sagt, at jeg mener, at nogle
bestemte synspunkter skal gøres til de eneste rigtige, men en diskussion af de lige
nævnte problemer, ville på symposiet have betydet, at man havde haft bedreiud-

gangspunkt for at tale med hinanden i stedet for til hinanden. Det kunne så være
kommet den kommende Bauer- og austromarxismebeskæftigelsetil gode.

På symposiet vil jeg betragte den meget politiserende Detlev Albers som den

mest udtalte repræsentant for den opfattelse, at Bauers teoretiske arbejder er af

værdi i sig selv i dag, da Bauer tager stilling til en række spørgsmål, som også er

aktuelle i dag, mens især Botz og Hanisch var klar over betydningen af den histo-

riske dimension og kontekst og satte det op som ønskværdigt, at Bauers arbejder ›

blev forstået i deres samtidige historiske sammenhæng, uden at de selv i deres

indlæg efterlevede det. De to synspunkter behøver slet ikke af udelukke hinan-

den, men er begge måder at beskæftige sig med politisk teori på. Den første rum-

mer bl.a. faren for en gold teorigennemgang, den sidste faren for', at vi drukner i

det historiske materiales mangfoldighed uden at få draget perspektiver eller teser'

ud af det. Disse problemer nåede man på symposiet ikke frem til at diskutere,
men det var i sig selv godt, at det kom til at stå som et problem”.

Til sidst skal jeg ikke undlade at, omtale de fine ydre rammer, der var for sym-

posiet i Karl Renner Instituttet, gode fasciliteter, gratis bespisning i de tre dage
m.m.18. Man kunne ønske, at det danske socialdemokrati og den danske fagbevæ-

gelse ville følge de østrigske partifællers eksempel og tilsvarende materielt støtte

beskæftigelsenmed og en kritisk debat af den danske arbejderbevægelseshisto-

rie. Det skulle man nok kunne finde en anledning til, også selv om dansk arbej-
derbevægelse ikke rummer en lederskikkelse med Otto Bauers betydning.

Noter

1. Arbeiter-Zeitung 4. Sept. 1981, tillægget AZ-Joumal, Impulse. Informationsschnft des

Bildungsausschusses der SPö Wien, Nr. 1, Okt. 1981, s. 5, Josef Hindels: Otto Bauer ist/'ung
geblieben, Wien 1981, Mitteilungen Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes,

Folge 53, Okt. 1981, s. 3. - Nærmere om baggrunden for først stilheden og senere

»genopdagelsen« af Otto Bauer og austromarxismen håber jeg at kunne give i en kommende

artikel. '

2. Detlev Albers, J. Hindels, L.L. Radice (Hg.): Otto Bauer und der »Dritte« Weg. Die

Wiederentdeckung de: Austromarxismus durch Linkssozialisten und Eurokommunirten.

Frankfurt, New York 1979; jfr. også Sergio Amato's oversatte referat i Das Argumem 117,
1979, s. 707-715 og i Telos 40, 1979, s. 144-150. Indlæggene fra den 2. konference skal

18



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

›

udkomme i Frankqu under udgivelse af Detlev Albers,_J.Cap,D. Motchaneog P. Ingrao
'

under titlen Linkssozialisten undMarxismus heute. Ergebnisse der 2. Internationalen' Otto Bauer-
Tagung. Wien 1979.

Arbeiter-Zeitung 4. Sept. 1981, tillægget AZ-Journal s. IX.

Se specielt hertil Miklos Szinai: Zur Geschichte der Beziehungen zwischen der Ungarischen
Räterepublik und Osterreich. Otto Bauers Brief an Béla Kun. Acta Historica Academiae

Scientiarum Hungaricae 18, 1972, s. 293-318.

Hans hovedværk Zwischen Reformismus und Bolschewismus. Der Austromarxismus als Theorie

und Praxis, Wien, Frankfurt, Zürich 1968 og en lang række tidsskriftsartikler.

Herom foreligger den endnu utrykte diss. af A.G. Rabinbach: Ernst Fischer and the Left
Opposition in Austrian Social Democracy: The Crisis of Austrian Socialism, University of
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»Arbejderhistorie« 18.

Otto Bauer und die Konzeption des »integralenSozialismus«,iA1bers m.fl. 1979, op. cit. 8.26-
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Jfr. også Lehnerts artikel: Otto Bauer und die reichsdeutsche Arbeiterbewegung. »Politische
Interventionen« 1906-1938. Zeitgeschichte 8, 1980-81, 5. 1-29.
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österreichische Unabhängigkeit«. Austriaca. Cahiers Universitaires iflnformation sur

I'Austriche, Novembre 1979, Numéro Spécial s. 241-288.
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Agrarpolitik in Osterreich 1919-1929, Wien 1980.
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Agrarstruktur. Rauernbewegungand
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selsessystems betydning efter 1782 samt boligpolitikkens udvikling og funktion med sær-

ligt henblik på tiden efter 1950⁄Torben Hansen, Torben Vous. Historisk Institut, ÅU,
1980, 209 s.
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101+30 s.
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*

En analyse af Århus erhvervs- og befolkningsmæssige forhold 1850-1901. Historisk In-

stitut, ÅU, 1981 99 s.

Skov Larsen, Bo

Landbrugets placering i den udviklede kapitalisme: en værditeoretisk vurdering med ud-

gangspunkt i den marxistiske jordrenteteori. Historisk Institut, ÅU, 1981, 140 s.

Størner, Torben

Røde Hjælp 1928-1941. Historisk Institut, ÅU, 1981, 96 s.

Sylvest, Claus

Kritikken af klassesamfundet i nyere dansk litteratur: litteratursociologisk undersøgelse
af udviklingen i efterkrigstidens Danmark og samfundskritikken i nogle danske roma-

ner. Danmarks Biblioteksskole, 1980, 96. s.
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Afhandlinger under udarbejdelse
Nedenstående er modtaget som et svar på et spørgeskema,som fast bringes i hvert num-

mer af Arbejder Historie. Numrene refererer til skemaets spørgsmål 1. Navn, 2. Adresse,

_ 3. Projektets titel (arbejdstitel), 4. Nærmere beskrivelse af projektet, 5. Projektets art, 6.

Hvornår påbegyndtes og forventes projektet afsluttet.

1. Bundgård,Anders

2. Laurids Skausgade 9, 4, tv. (01) 37 57 03

3. Lokalhistorisk undersøgelse af Højer i 1930'erne

4. I det industrielt uudviklede Sønderjylland, kom i 1930'erne i Højer (1 100 indbygge-

re) en tæppefabrik med ca. 100 ansatte. Højer havde tysk flertal til efter 1945, på

fabrikken blev fortrinsvis ansat danske. Tæppefabrikkensudvikling, produktions-
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proces. De ansatte, hvor kom de fra socialt/ geografisk? Hvorfor? Hvilke ændringer
i arbejds-hjemme-byliv betød ansættelsen på tæppefabrikken?Kilder: erindringer,
interviews, fototgrafier; folkeregister evt. tabeller udfra folketællinger.
Historiespeciale på RUC evt. formidling som led i kommunikationsuddannelse.

Jacobsen, Uffe
Ryesgade 74, 4, 2100 Kbh. Ø

. Demokrati og socialistisk revolution. En undersøgelse af parlamentarisk demokrati
og rådsdemokrati med udgangspunkt i den russiske revolution og debatten mellem
Kautsky og Lenin.

Projektet tager udgangspunkt i opløsningen af den konstituerende forsamling og
oprettelsen af rådsrepublikkeni Rusland i 1918 og den debat dette afstedkom mel-
lem Kautsky og Lenin/bolsjevikeme. Herefter relateres Kautskys demokratiopfat-
'telse til Marx/Engels' synspunkter, mens der afslutningsvis sammenlignes med den
nuværende debat om »demokrati og socialisme mshp. spørgsmålet om parlamentaw
risme og rådsdemokrati«. ›

Speciale ved Institut for Samfundsfag, KU

hhv. efteråret 1981 og efteråret 1982

Høymark, Peter Winther

Linnesgade 37 A, 2

En analyse af diskussionen om stikkerlikvideringerne i 1945

Et forsøg på at redegøre for baggrunden for den offentlige debat omkring stikkerle-'
kvideringerne under besættelsen i foråret og efteråret 1945.

Speciale
1. august 1981 og 1. september 1983



Morten Thing
'

Ledelsen i Danmarks Kommunistiske Parti 1918-1941

I Meddelelser nr. 14, maj 1980 bragtes »Nogle oplysninger om personsammensæt-

ning i DKP's centralkomité i perioden fra 1926 til 1940«. På opfordring fra redak-

tionen af Meddelelser har jeg gennemgåetPeder Fuglsang og Poul Erik Kluges

oplysninger, suppleret med de oplysninger jeg selv har samlet samt udvidet den

undersøgte periode, således at den starter med Socialistisk Arbejderpartis grund-
læggelse og slutter med DKPs illegalisering 22. juni 1941.

i

De lister jeg har fundet frem til er ikke endelige, dvs. der er ingen garanti for, at

'

virkeligheden har set ud som de kilder jeg har benyttet mig af. Jeg har, hvor det

har været muligt, krydschecket oplysningerne. Men der er mange usikrepunkter
alligevel. For det første gælder det, at'ændringeri ledelsessammensætningen mel-

lem kongresseme ikke er registreret (eller kun undtagelsesvist) da det ville kræve

adgang til ledelsens protokoller, som sandsynligvis ikke eksisterer længere. For

det andet er det ikke sikkert, at listerne er fuldstændige. Det efterfølgendeer der-

for kun et bidrag til udforskningen.
›

Kilderne er omtalt i noterne. I det omfang jeg kun har Fuglsang og Kluge som

kilde henvises der til Meddelelser 14 og den kilde, der dér anføres.

Oversigten falder i to afdelinger: I. Kronologisk del, hvor ledelseme gemmen-

gås i deres tidslige rækkefølge, og II. Alfabetisk del, hvor alle de omtalte personer
er opført alfabetisk og hvor man kan søge yderligere oplysninger om dem.

Jeg vil gerne bede alle, der læser dette, supplere mine oplysninger, hvis de kan.

Alle suppleringer har interesse og bedes sendt til: Morten Thing, Stockholmsga-
de 17, 2100 København Ø (eller også tlf. 01 - 26 28 62).

I. KRONOLOGISK DEL

Socialistisk Arbejderparti
1. På generalforsamlingen den 4.4.1918 valgtes følgende arbejdsudvalg (AU)':

Thøger Thøgersen, formand « Chr. Rassow

J

Th. Clausen - Marie Nielsen

C.M. Nielsen
'

Robert Gronemann, kasserer

Georg Christensen Chr. Petersen

På generalforsamlingen, den 18.4.1918 valgtes følgende redaktionsudvalg(RU) for

Klassekampen (KK)2:
Th. Thøgersen,ansvarshavende

,

Aksel Rundstrøm

Alfred Kruse3 Nielsen
Marie Nielsen

3

2. Generalforsamlingerne den 16.5. og 24.5.1918 vælger følgende RU':

Th. Thøgersen, ansv. red. Marie Nielsen, red. sekr.

Aug. Jønsson, ekspeditør

og følgende AU:

Th. Thøgersen, formand .

› Th. Clausen

Jak Spychmann Aage Jørgensen
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Dagmar Bahnsen Otto Larsen
Marie Nielsen

samt følgende kontrolkomité for KK:

Georg Christensen, formand Winquist
Daniel Nielsen

Else Jensen

Nora Hansen

Chr. Munkholm
/

Generalforsamlingen den 5.8.1918'vælger5:
Otto Larsen, ekspeditør
Af KK 1.10.1918 fremgår, at:

'

Marie Nielsen, ansv. red.
*

Af KK 14.10.1918 fremgår:
R.H. Bybjerg, fung. formand

Fællesgeneralforsamlingen20.11.1918 vælger følgende AU°2
E. Mølholm Daniel Nielsen
Kr. Halberg
suppleanter:
Schultzinger Negendahl
Ferd. Andersen

1. kongres 26.-28.l. 1919 i København valgte følgende Hovedbestyrelse (HB), senere

bekræftet ved urafstemning7:
Th. Thøgersen, formand

Robert Gronemann, kasserer

R.H. Bybjerg, fung. næstformand

for København:
Valdemar Mølholm

E. Christiansen

A. Negendahl
K. Rasmussen

Far Sjælland' 1

H. Jeppesen, Roskilde

For Jylland'
Nielsen, Århus ›

F. Hallberg, Viborg

Daniel Nielsen, fung. formand

Dagmar Voss, sekr.

Aage Andersen

Else Jensen

J .P. Petersen

Martin Andersen Nexø, Espergærde

Marie Møller, Esbjerg
J. Ahle, Silkeborg

Og følgende RU:

Marie Nielsen, ansv. red.

Otto Larsen, red.sekr.

H.Th. Thomsen

AageJørgensen, fung.ansv.red.
Daniel Nielsen

Carl Christensen

El;
og følgendeforretningsfører:
Carl Christensen

samt følgende kontrolkomite'for KKS:

Holger Bahnsen

E. Christiansen

Kristian Munkholm

Valdemar Gronemann

Valdemar Mølholm

Marius Thøgersen



Else Jensen Dynes Dynesen
E. Dyhring Karl V. Jensen

suppleanter: «

'

E. Mieth . A. Negedahl
K. Rasmussen Willy Andersen

L. Cramer

5. Efter urafstemningen i oktober 1919, som opløste partiet, går følgendeover i Ven-
stresocialistisk Partis (VSP)ledelsegz
for København:
Daniel Nielsen 1

, Robert Gronemann

L. Cramer

for Sjælland'
P. Sessing, Slagelse
For Jylland'
L. Rosendahl, Esbjerg H. Jeppesen, Århus

Venstresocialistisk Parti/Danmarks Kommunistiske Parti
l. [1. kongres] Konferencen i Fredericia den 9.11.1919 vælger følgende midlertidige
ledelse'°:

Forretningsudvalg (FU):
Ernst Christiansen, formand Johs. Nielsen

Sigv. Hellberg Anna Sandbæk

G. Richter L. Cramer

Daniel Nielsen ⁄ Robert Gronemann
alle København. Øvrige HB:

Harry Petersen, Vordingborg Einer Henriksen, Sorø
P. Sessing, Slagelse Niels Stockholm, Roskilde
V. Laursen, Odense Niels Madsen, Odense
H. Jeppesen, Århus Fr. Andersen, Fredericia
A. Østergaard, Silkeborg M.A. Larsen, Skive
Alfr. Andersen, Randers J .P.Jensen, Frederikshavn
L. Rosendahl, Esbjerg

og redaktør af Arbejdet (A):
Johs. Erwig (ikke i ledelsen).

Hertil kommer repræsentanter for Det Uafhængige Socialdemokrati”:
P. Rasmussen, København

x

H. Svendsen, Helsingør
Ole Christensen, Lyngby Elias Nielsen, Nykøbing S.

2. [2. kongres]⁄ 1. ordinære kongres 29.2.-l.3.l920 i Odense vælger følgende ledelse,
senere bekræftet ved urafstemningm:
FU:

Ernst Christiansen, formand Johs. Erwig, red.

Aage Jørgensen Chr. Rassow

Th. Thøgersen Carl Christensen

J ohs. Nielsen Anna Sandbæk

Daniel Nielsen

25



suppleanter:
Elias Nielsen , Oskar Hansen
HB iøvrigt:

'

for Sjælland'
Ole Christensen, Lyngby P. Sessing, Slagelse
Harry Petersen, Vordingborg Niels Stockholm, Roskilde

suppleanter:
H. Svendsen, Helsingør .

Sofus Petersen, Helsingør
for Fyn:
Niels Madsen, Odense Edv. Jensen, Odense

suppleanter:
'

V. Laursen, Odense A. Temløv, Odense

for Jylland:
Wauer, Tønder Alfr. Andersen, Randers

M. Holm, Esbjerg M.A.Larsen, Skive

L. Rosendahl, Esbjerg ,

'

Fr. Andersen, Fredericia

Johs. Honoré, Fredericia Alb. Sterregaard, 12"
suppleanter:
H. Jeppesen, Århus N.C.Nielsen, Vejle

[3. kongres]⁄Den ekstraordinære kongres 7.11.1920 i Fredericia valgte ingen ny 1e-

delse. Partiets navn ændres til DKP.

[4. kongres]⁄2. ordinære kongres 22.4.-24.4.1921 i Vejle beslutter at danne Dan-

marks Kommunistiske Fderation. Føderationen ledes af 10 medlemmer i et ud-

valg, 5 fra DKP og 5 fra Fagoppositionens Sammenslutning (FS). Fra DKP skal det

være de 5 FU-medlemmer med størst stemmetal”. Det besluttes at sammenlægge

organisationemes 2 dagblade til Arbejderbladet (AB). Kongressen i Vejle vælgerføl-
gende ledelsel': ,

FU:

Ernst Christiansen, formand Sigv. Hellberg, næstformand

Johs. Erwig, red.” Aage Jørgensen
Th. Thøgersen Edv. Jensen

Johs. Nielsen C.L.Skjoldbo
Carl Christensen

HB iøvrigt:
København'

Alb. Sterregaard Daniel Nielsen

far Sjælland:
' Sofus Petersen, Helsingør P. Sessing; Slagelse

for F yn: ,

Niels Madsen, Odense ' Carl Westergaard, Odense

for Jylland'
Johs. Honoré, Fredericia W. Schmidt, Frederikshavn

Richard Hempel, Sønderborg Georg Laursen, Århus

M.A.7Larsen,Skive N.C.Nielsen, Vejle

Ved kuppet den 31.1.1922 spaltes partiet i to dele, begge med navnet DKP. I daglig
tale blev kuppartiet kaldt Blågårdsgadepartiet, mens det gamle parti blev kaldt



9.

.

_

P. Thomsen, formand

,i›

Møntergadepartiet.Nummereringenaf kongresseme følger Blågårdsgadepartiet,
da det blev denne gruppe, der påKominterns kongres i 1922 blev officielt anerkendt.
Kupmødet den 31.1.1922 konstituerede'6:

›

'

Aksel Larsen, kasserer

[5. kongres]⁄Kongressen 12.2.1922 i København vælger ingen ny ledelse”.

17 ,2. 1922 holdt Møntergadepartietekstraordinær kongres i Odense. Der valgtes in-
gen ny ledelse, men gennemførtes følgende ændringerlsz
Sigvald Hellberg nedlagde sit mandat i FU.

Thøger Thøgersen konstitueredes. som næstformand.
Der nedsattes et RU for Klassekampen (KK):
Ernst Christiansen › Marie Nielsen
Johs. Erwig

[6.] kongres 23.7.1922 i,København vælger følgende ledelse, som bekræftes ved uraf-
stemning'92
Karl V. Jensen, formand
FU:

Otto Wolf Robert Klitfort
Richard Jensen Elias Nielsen
K.P.Røder Aage Jørgensen
P. Thomsen Chr. Andreasen
Aage Jensen Ingeborg Engfeldt
Aksel Larsen P. Frandsen

redaktør af AB: Niels Johnsen

forretningvører: Carl Iversen
'

hovedkasserer: Aage Borge

27.8.1922 holdt Møntergadepartietkongres i Odense. Der valgtes følgende ledelsen:
Ernst Christiansen, formand Johs. Nielsen, næstformand
FU."

E. Schultz

C.L.Skjoldbo
E. Petersen

Georg Laursen

HB iøvrigt:

for København:
Vognsen
for Sjælland'
Chr. Poulsen, Hillerød
Ole Larsen, Frederikssund

for Fyn:
Christensen, Strib

V. Laursen, Odense

for Jylland:
W. Schmidt, Frederikshavn

Johs. Honoré, Fredericia

V. Sørensen

Herman Hansen

R. Teglbjærg

J Frederiksen

Harry Petersen, Vordingborg
Alfred Christensen, Kalundborg

Niels Madsen, Odense

N.C.Nielsen, Vejle
Hans Jensen, Århus
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10.

11.

12.

28

Edv. Jensen, Skanderborg
Hans Jensen, Kolding

RU:

Ernst Christiansen, ansv.

E. Schultz

ekspeditør: V. Sørensen

[7. ko'ngres]⁄Samlingskongressen17.9.1922 i København indsupplerer ledelsen fra

Chr.Holmgaard, Skive

Marie Nielsen21

6. kongres med følgende repræsentanter for Møntergadepartietnz
Th. Thøgersen
Chr. K. Christensen

Willy Andersen

[8.] kongres 11.2.1923 i Århus valgte følgende ledelseZJ:

F U:

Georg Laursen, formand

Th. Thøgersen
Elias Nielsen
Pettersson

HB iøvrigt:
Johs. Jørgensen, Lyngby
Karl Petersen, Odense

Lorentzen, Odense

Martin Nielsen, Randers

Redaktør af AB: Niels Johnsen

28.-29.4. 1923 holdt Møntergadepartiet kongres i København. Der valgtes følgende
ledelsezñ

Ernst Christiansen, formand

Emil Petersen, hovedkasserer

FU:
›

Johs. Erwig
Sv. Frerslev

V. Sørensen

HB iøvrigt:

for Sjælland'
Knud Johansen, Frederikssund

Chr. Poulsen, Hillerød

for Fyn:
Niels Madsen, Odense

Laur. Sørensen, Strib

for Jylland'
Harald Olesen, Frederikshavn

Johs. Honoré, Fredericia

N.C.Nie1sen, Vejle
Chr. Mortensen, Skive

Otto Wolf
'

Karl V. Jensen

Harry Larsen

P. Lunde, Nyborg
L. Borg, Odense

Ths. Pedersen, Århus

S.A.Nielsen, Randers

Sigv. Hellberg, næstformand

J. Frederiksen

W. Schmidt

Aage Wiinblad

Harry Petersen, Vordingborg
Christensen, Vordingborg

J ac. Jacobsen, Odense

Edv. Jensen, Skanderborg
Alfr. Andersen, Randers

Hans Jensen, Kolding



13. Samlingen af de to DKPer den 28.9.1923konstituerer følgende ledelsen:

14.

15.

RU.-

Emst Christiansen, ansv.red.

forretningsfører: V. Sørensen

F U:

Ernst Christiansen, formand

Sigv. Hellberg, sekr.

Johs. Erwig
V. Sørensen

HB iøvrigt:

Harry Petersen, Vordingborg
Knud Johansen, Frederikssund

L. Borg, Odense

P. Lunde. Nyborg
Ths. Pedersen, Århus

S.A.Nielsen, Randers

red.: Niels Johnsen

E. Schultz

Georg Laursen, næstformand'
Th. Thøgersen
Karl V. Jensen

Otto Wolf

Martin Nielsen, Klarskov

Niels Madsen, Odense

Jac. Jacobsen, Odense

Johs. Honoré, Fredericia

Alfr. Andersen, Randers

+ 2 medl. valgt i København26

[9.] kongres 2.-3.3.l924 i Københavnvælger følgende ledelsen:

FU:

Ernst Christiansen, formand

Georg Laursen, næstformand

Sigv. Hellberg
P. Thomsen

HB iøvrigt:

for Sjælland:
Harry Petersen, Vordingborg
for Fyn:
P. Lunde, Nyborg
Jac. Jacobsen, Odense

for Jylland'
Arthur Christiansen, Ålborg
Ths. Christensen, Århus

Niels Johnsen, red.

Karl V. Jensen

Otto Wolf

Folmer Hansen, Hillerød

Alfr. Andersen, Randers

Johs. Honoré, Fredericia

I oktober 1924 optages Th. Thøgersen i FU og HB". Muligvis optages Valdemar

Larsen ved samme lejlighed”samt Richard Jensen, Emil Petersen og Willy Ander-

sen”. ,

[10.] kongres *IQ-11.1.1926 i Nyborg valgtes følgende ledelse31:

Sigv. Hellberg, formand

Edv. Jørgensen
Emil Petersen

Georg Laursen, org.sekr.
I

for Sjælland'
Johs. Jørgensen, Lyngby

Ernst Christiansen, red.

Otto Wolf, leder af fagligt udv.

I.P.Ingleby, kvindesekretær
Arne Munch-Petersen

Harry Petersen, Vordingborg
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16.

'

17.

18.

Jac. Jacobsen, Odense
v

Thomas Christensen, Århus
L. Lynnerup-Nielsen, Nørre Sundby

P. Lunde, Nyborg
Johs. Honoré, Fredericia

J. Bertelsen, Esbjerg

politisk udv.: Hellberg, leder, Ernst Christiansen, Georg Laursen

faglig medarbejder ved AB: E. Schultz
'

udenrigs medarbejder ved AB: Kai Moltke

EKK! delegeret: Th. Thøgersen.
Til HB-listen føjer Kai Moltkeuz

Karl V. Jensen

Niels Johnsen

P. Thomsen
_

Willy Andersen

Martin Nielsen fungerede som partisekretær”.Senere overtog Arthur Christiansen

partisekretærposten”.
Både den korte og den lange version af Materiale tiIDKPs Historie som er partiets
første officielle historie, anfører, at efter valget i 1926 blev Richard Jensen formand

for partiet, men Th. Thøgersen var den egentlige leder. Der findes ingen kilder der

bekræfter dette (heller ikke Rich. Jensens erindringer).

[11.] kongres 27.8.1927 i København valgte følgende ledelse35:

Edv. Jørgensen, formand og red. indtil feb. 1928, forlader partiet maj 1930” 37

Th. Thøgersen, formand og red. fra feb. 192836 37,EKKI-delegeret”.
Elsebeth Moldann, kvindesekretær”

og forlagsleder*2 Arthur Christiansen,

EKKI-delegeret”
Arne Munch-Petersen,

EKKI-delegeret", partisekretzer36 Otto Wolf”,
ekskluderet på CS-mødet
14.10.1928”.

Einar Nielsen, faglig sekretær36 “. Richard Jensen42

Nicolaj Klass36 '2
I.P.lngleby'2

Kai Moltke36 '2

Mogens Fog, org.sekr.“3
Asmus Jensen"

Dan Schou45,forlader
partiet maj 1930”

Otto Melchior”, ud af CS jan. 1930

Robert Gronemann36

Johs. J ørgensen"

Efter Det åbne brev i december 1929 suppleres CS op på et københavnsk aktivmøde

med følgende:
Heinrich Wolf”6 Holger Jensen36 “7

Svend Jensen36 Holger Petersen36 '

Inger Gamburg” Laurits Rasmussen”

sekretariat: Heinrich Wolf, Holger Jensen, Holger Petersen, Kai Moltke36

[12.] kongres 26.-27.7.l930 i København valgte følgendeCentralkomité (CK)“:
Kai Moltke”, ud af CK april 1932 Holger Jensen”, red. indtil

CK-mødet 22.6.1931



19.

20.

Aksel'Larsen”, red.

22.6.1931 - feb. 1932

W.F.Westpha15l

Jens Hansen Termansen, ind

efteråret 1932Sl

Svend Jensen36

Chr. Larsen”

Inger Gamburg”
Heinrich Wolff'6

Thorkild Holst, DKU52

K.M.Svendsen53

Robert Y. Jensen54

Richard Jensens6

Martin Nielsen”, red. feb. 193250

Svend Wandall, ind efter

CK-mødet 22.6.1931”

Emil Christensen, ind fra 19325'

Laurits Rasmussen, faglig sekr.36

Ragnhild Andersen36
Valdemar Olsen36

Arne Munch-Petersen36

Viggo Lunds3

Hans Jensen 53'

Emil Nissen” 55

[13. kongres] Koncentrationskongressen 29.12.-31.12.l932 valgte følgende central-

komité57:

Aksel Larsen, formand
Hartvig Sørensen
Johs. Hansen

Th. Holst .

Inger Gamburg
Laurits Lynnerup
Eigil Larsen

Sv. Svendsen70

C.A. Albrechtsen

Carl August Rasmussen

Anders Therkelsen

Ths. Pedersen

Svend Wandall70

Martin Nielsen, redaktør
Arne Munch-Petersen

Rich. Jensen”

Georg Hegner
Ragnhild Andersen

Johs. Poulsen

Carl Adriansen7°

Martin Unnerup7°
Harry Christensen

Hans Henrik Larsen

Børge Houmann

Ivan Solgaard"
L. Rosendahl7°

14. kongres i København 10.4.-12.4.l936 valgte følgende centralkomite57:

Aksel Larsen, formand” 5°

Johs. Hansen” 59

Alfred Jensen” 59

Th. Holst58 5°

Knudaage Larsen” 59 6'

Ove Petersen”

Johs. Poulsen” “2

Edvard Heibergss
Laurits Lynnerup”
L. Rosendahl”

Valdemar Sørensen” 59

Ths. Pedersens?
Inger Gamburg”

59

Chr. H. Larsen”

Niels M. Christensen” 59

Svend Lund58

Ludvig Hansen”

Martin Nielsen, redaktør” 5

Børge I-loumann59
'

Hartvig Sørensen”
Rich. Jensen” 5”

Rob. Mikkelsen58 59

Anders P. Andersen”

Ragnhild Andersen”
59

Nicolaj Jensens8

Svend Nielsen”
I

David Hejgaard”
“3

Laurits Sønderstrup58
Georg Hegner” 59

Søren Knudsen” 59

Carlo Hermansen”

Magnus Søndergaard58
5°

Arne Munch-Petersen” 59
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I 1937 optages: \

Alvilda Larsen58 59 64

I 1938 optages:

Ib Nørlund58 “5

På landspartikanfereneen 4.6.1938 i Odense optages:

Martin Andersen Nexø” “6 “7 Karen Tovborg Jensen”
“6

Steffen Jensen”

I 1939 optages:

Villy Fuglsang69

Noter til kronologisk afsnit.

1.

2.

3.

FPN???
10.

11.

12a.

12b.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

32

Klassekampen (KK) 1.5.1918, Socialistisk Arbejderparti, Forhandlingsprotokol (Sag
823/1918, 9. Kriminalkammer, Landsarkivet f. Sjælland mm.) (Forh. Prot.).

Forh.Prot.

Alfred Kruse træder ud efterAU-mødet den 6.5.1918 efter tryk fra de svenske partikammera-
ter. Forh.Prot.

KK 31.5.1918, Forh.Prot.

Forh.Pr0t.

KK 21.11.1918.

,KK 4.3.1919. Th. Thøgersenog Marie Nielsen er i fængsel.

KK 12.3.1919.
'

KK 14.11.1919.

Nummereringenaf DKPs kongresser startede først med nummer 14 (1936). I denne oversigt
anføres de foregående numre i skarp parantes, hvorefter kommer den datidige betegnelse. Ar-

bejdet (A) 29.11.1919.
/

A 6.3.1920.

A 3.4.1920.

Alb. Sterregaard er ikke med på listen i A 3.4.1920, men i A 21.9.1920 betegneshan som næst-

formand.

Hvem disse 5 er vides ikke, ligesom såvel FSs landsledelse på dette tidspunkt som de 5 FS-

repræsentanter i udvalget ikke har kunnet opspores.

A 17.5.1921.
›

Sammen med Chr. Christensen, FS.

Arbejder-Bladet (AB) 2.2.1922.

AB 14.2.1922.

KK 24.2.1922.

AB 26.8.1922.

KK 1.9.1922.

Marie Nielsen udtræder af RU januar 1923 fremgår det af KK 19.1.1923.

AB 23.9.1922.

AB 3.3.1923.

KK 4.5.1923.

AB 29.9.1923.

Ikke oplyste.



27.

28.

30.

31.

32.

33.

35.

36.

37.

38.

39.

41.

42.

43.

45.

46.

47.

49.

50.

51.

52.

53.

53a.

55.

56.

57.

58.

AB 7.3.1924.

Kai Moltke i brev til mig 21.9.1977, AB 17.10.1924.

Jvnf. folderen »Til kamp for Partiets Gennembrud«, vinterhalvåret 1925.

Kai Moltke i brev til mig 21.9.1977.

AB 15.1.1926.

Meddelelser 14, KM.

Kai Moltke i brev til mig 21.9.1977.

AB 29.7.1926.

Hermed ophører offentliggørelsen af ledelsesvalg. Hovedbestyrelsen hedder nu Centralstyrel-
sen (CS), forretningsudvalget Centralkomitéen.
Meddelelser 14, KM.

AB 17.2.1928.

AB 22.6.1928.

AB 16.3.1928.

AB 19.10.1928.

AB 17.12.1928.

AB 14.12.1928. _

AB 16.2.1929.

Partiarbejderen 8/1929. '

Kai Moltke: Mordet på Komintern, Kbh. 1976,5.26.

Muligvis har nogle af følgende været medlemmer af CS: W.F. Westphal (sekr. Nordjysk distr.),
Henry Nielsen (sekr. Vestjysk distr.), Svend Jensen (fornfører AB), Lauritz Carlsen (sekr. Lil-
lebælt distr.), Ths. Petersen (form. Århus afd.) Marius Thøgersen (form. Viborg afd).

AB 31.1.1930.

Meddelelser 14, JB.

Indtil 1932 bruges nu CS og CK skiftevis og ensbetydende. I lovene fra 1932 fastsættes termen

som CK.

AB 2.2.1932.

Liste over tillidsfolk, stillet til rådighed af Centralkomitéens sekretariat. Listen omfatter folk,
der i perioden 1930-45 har været medlemmer af CK, Kontrolkomissionen, DKU-CK, opstillet
til valg el. i lign tillidsposter. Listen indeholder kun iganske enkelte tilfælde oplysninger om,

hvornår folk har været medl. af de pågældende organer, ligesom den ikke er fuldstændig.

Meddelelser 14, GL.

AB 15.11.1932.

AB 1777.1936.

Bodil Christensen og Egon Petersen: Arbejdsløshedsbevægelsenogfagoppositiønen [Aalborg
1930-33, Aalborg 1978.

For Komintem, Kbh. 1931, 5.35.

Richard Jensen: En amtumlet Tilværelse. Erindringer, Kbh. 1957 5.84.

Listerne over CK-medlemmer fra 1932 og 1936 er blevet til ved at sammenstille oplysningerne i

Meddelelser, 14 og den i note 51 nævnte liste, krydschecke dem med hinanden og tilføje oplys-
ninger fra andre kilder. Kongresreferatet i AB 15.4.1936 oplyser at CK havde 17 medlemmer

og 9 kandidater. Lægger vi hertil de, som blev optaget 1937-39 når vi op på en CK på 31. Listen

her er imidlertid større. Det skyldes formentlig, at mange deltog fast i CK-mødeme uden at

være medlemmer. Nogle af disse er siden tillige blevet medlemmer. Det kan så mange år efter

være svært at huske de enkeltes status. Af de ikke på listen optagne, som der har hersket uenig-
hed om skal her nævnes: Nikolaj Jensen, Jens Peter Sørensen, Harald Olesen, Peter Abildskov,

Peter Lunde, Nic. Lykkeberg, Helge Holm, Otto Melchior.

Alfred Jensen og Frode Toft i brev til mig 4.3.1982.
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59. AB 15.4.1936 (kongresref.) og 11.1.1938 (CK-møde). Disse er de navne som nævnes officielt;

60. Th. Holst i brev til mig 15.4.1982. ›

'

61. Petra Petersen i brev 'til mig 28.6.1981.

62. David Hejgaard: I det lange løb, 2, Kbh. 1981, 5.35.

63. David Hejgaard: I det lange lab, l, Kbh. 1979, s.98.

64. Alvilda Larsen bliver valgt til formand for DKU i december 1936 og optaget i CK 1937. Mulig-
vis sidder indtil da den hidtidige formand Ivan Solgaard i CK.

65. Ib Nar/und En bibliografi, Kbh. 1979.

66. David Hejgaard: a.a., l, s.172.

67. AB pinsen 1938 (sæmr. om landspartikonfereneen).
68. Steffen Jensen i: Arbejderliv. 8 arbejdere fortæller, Kbh. 1981 s. 79.

69.

XillyFuglsang;»Pasaremos« Den spanske borgerkrig 19315-39,Aalborg 1981, omslagets bagsi-
e.

70. Martin Unnerup i brev til mig 9.7.1981.

71. Frode Toft i brev til mig 5.1.1982.

ll. ALFABETISK DEL .

Den alfabetiske del indeholder - såvidt oplysninger har kunnet fremskaffes - : 1.

efternavn, fomavn(e); 2. erhverv; 3. årstal; 4. bopælsby; 5. år for indmeldelsei

SAP/DKP; 6. medlem af ledende organer, år; 7. tillidshverv i fagbevægelsen;8.

andet. Folk er opført ved deres fulde navn, med kaldenavnet kursiveret. De er

alfabetiseret efter deres kaldenavn, hvis dette er forskelligt fra første fornavn. Se

iøvrigt forkortelseslisten til sidst.

Abildskov, Peter; væver; 1902-1980;Viborg; 1919; best. medl. tekstilarb. fagfo-
ren.

Adn'ansen, Carl; tømrer; Odense;CK 1932.

Ahle, J.; Silkeborg; SAP-HB 1919.

Albrechtsen, C.A.; Randers; CK 1932.

Andersen, Alfred; typograf; 1889-1956; Randers; 1919; HB 1919, 1920, 1923 (M),
1923, 1924; form. typ. fagforen. 1919; til SD, MF. .

Andersen, Anders Peter; cigarmager; 1894-?; Kbh.; 1931; CK 1936.

Andersen, Ferdinand; Kbh.; supl. SAP-AU 20.11.1918.

Andersen,«Frederik; assistent; 1890-1974; Fredericia; 1919; HB 1919, 1920.

Andersen, Ragnhild Nicoline; 1907- ; Kbh.; 1929; CK 1930, 1932, 1936; best.medl.

KAD afd. 5 1935.

Andersen, Willy; skotøjsarbejder;Kbh.; 1918; SAP-AU 20.1 1.1918, supl. kontrol-
kom. 1919, FU 1922 (B), muligvis HB 1924, HB 1926; best.medl. skotøjsarb. fag-
foren.

Andersen, Aage; possementmager; Kbh.; SAP-HB 1919.

Andreasen, Christian; FU 1922 (B).
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\

Bahnsen, Dagmar; cigararbejderske; Kbh.; 1918; SAP-AU 16.5.1918.

Bahnsen, Holger; tobaksarbejder; kontrolkom. 1919.
'

Berthelsen, Johannes; typograf; Esbjerg; HB 1926.

Borg, Lars; maskinarbejder; Odense; HB 1923 (B), 1923.

Borge, Aage J .; hovedkasserer 1922 (B).
1

Bybjerg, R. Hansen; bogbinder;Kbh.; 1918; fung.form. SAP 14.10.1918, fung.
næstform. 1919.

*

Carlsen, Lauritz; maskinarbejder; 1890-1974; Middelfart; 1920; muligvisCS

1927, sekr. Lillebælt distr. 1929; fællestillidsmand NKT Middelfart.

Christensen; Vordingborg; HB 1923 (M).

Christensen; Strib; HB 1922 (M).

Christensen. Alfred; Kalundborg; HB 1922 (M).

Christensen, Carl; arbejdsmand, ekspeditør; 1888- ; Kbh.; 1918; SAP-AU

16.5.1918, RU KK 1919, forr.fører 1919, FU 1920, 1921.

Christensen, Christian K.; FU 1922 (B).

Christensen, Emil; Helsingør; CK 1932.

Christensen, Georg; linoleumspålægger; 1918; SAP-AU; 4.4.1918, kontrolkom.

16.5.1918; form. linoleumspál. fagforen. '

Christensen, Harry Skovbo Folkersen; 1905- ; Kbh.; 1932; CK 1932.

Christensen, Niels M.; arbejdsmand; 1907- ; Brønderslev;1934; CK 1936.

Christensen, Ole; Lyngby; 1919; HB 1919, 1920.

Christensen, Thomas; maler; Århus;HB 1924, 1926; lnæstform.malernes fagfo-
ren.; medl. Byråd 1937.

'

Christiansen, Arthur; arbejdsmand; Ålborg;HB 1924, partisekr. 1926-27, CS

1927, EKKI-deleg. 1928; form. arbejdsm. fagforen. afd. A 1930-32, sekr. i DAF-

/SID; ekskluderet 1930..

Christiansen, E.; tømrer; Kbh.; SAP-HB + kontr.kom. 1919.

Christiansen. Ernst; typograf; 1891-1974; Kbh.; 1919; formand 1919, 1920, 1921,
1922 (M), 1923(M), 1923, 1924, red. 1922, 1923, 1926, HB (pol.udv.) 1926; til SD

1930; ML.

Clausen, 171.; sadelmager; 1885-1964; Kbh.; 1918; SAP-AU 4.4.1918, 16.5.1918,
SAP-HB 1919; form. sadelmagemes forb. 1940-55; til SD.

Cramer, L.; maskinarbejder; supl. kontrolkom.1919, HB 1919.

Dyhring, E.; maler; kontrolkom. 1919.

L- _.
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Dynesen, Dynes; barber;Kbh.; kontrolkom. 1919, SAP-HB 1919.

Engfeldt, Ingeborg; Kbh.; FU 1922 (B).

Erwig, Johannes; typograf; 1891-1926; Kbh.; 1919; red. 1919, 1920, 1921, 1922

(M), FU 1920, 1921, 1923 (M), 1923.

Fog, Mogens; stud med., professor, dr. med.; 1904- ; Kbh.; CS 1927,org. sekr.

Frandsen, P.; FU 1922 (B).

Frederiksen, J.; Kbh.; HB 1922 (M), FU 1923 (M).

Frerslev, Svend; skotøjsarbejder; 1897- ; Kbh.; FU 1923 (M); form. skotøjsarb.
fagforen.; ekskluderet 1928, til SD.

Fuglsang, Villy; landarbejder; 1909- ; Ålborg;1934; CK 1939.

Gamburg, Inger (Ingeborg Johanne); metalarbejderske; 1892-1979; Kbh.; ca.

, 1926; CS 1930, CK 1930, 1932, 1936; form. KAD afd. 5 1926-1965; bestyrelses-
medl. AO.

Gronemann, Robert; tapetserer, møbelhandler; Kbh.; 1918; SAP-AU 4.4.1918,
SAP-FU 1919, FU 1919, CS 1927.

Gronemann, Valdemar; tabaksarbejder; kontrolkom. 19919.

Halberg, Kristian A.J.B.; lærer; 1897- ; Kbh.;1918; SAP-AU 20.11.1918; slettet

1928.
'

Hallberg, F.; Viborg; SAP-HB 1919.

Hansen, Folmer; typograf; Hillerød;HB 1924.

Hansen, Herman; FU 1922 (M).

Hansen, Jens Johannes; smed; 1908-1976; Kbh.; 1927; CK 1932, 1936, partisekr.;
medl. borgerrep. 1937-41.

'

Hansen, Ludvig Thuren; havnearbejder;1907- ; Kbh,;;CK1936.

Hansen, Nora; tobaksarbejderske; Kbh.; 1918; kontrolkorn. 16.5.1918.

Hansen, Oskar; typograf; 1895-1968; Kbh.; 1919; supl. FU 1920; til SD 1922.

Hegner, Georg Anton; søfyrbøder; 1902- ; Kbh.; 1928; CK 1932, 1936; form.,sø-

fyrbøderforb..
›

Heiberg, Edvard Omsen; arkitekt; 1897-1958; Kbh.; 1931; CK 1936; red. af Plan.

Hejgaard, David; gartner; 1903- ; Gentofte; 1933; CK 1936; sekr. Gartnerforb.

Hellberg, Sigvald; typograf; 1890-1962; Kbh.; 1919; FU 1919, 1921, 1923 (M),
1923, 1924, næstfode 1921, sekr. 1923, formand + leder af pol. udv. 1926;
form. typ. fagforen. 1928-45; til SD 1930, medl. borgerrep.

Hempel, Richard; murer; ?-1921; Sønderborg; HB 1921; leder af arbejder- og sol-

daterrådet i Sønderborg.
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Henriksen, Ejner; konditor; Sorø; HB 1919.

Hermansen, Carlo Stentofte; murer; 1907-; Kbh.; 1932; CK 1936; form. murernesv
fagforen.

Holm, Helge Richard; søfyrbøder; 1908-1944(?); Kbh.; 1927; red. AB.

Holm, M.; frk., bibliotekar; Esbjerg; HB 1920.

Holst, Thorkild Henry Peter; typograf; 1908- ; Kbh.; 1928; CK 1930, 1932, 1936,
form. DKU 1930, red. AB 1932-34 og 1937-39, partisekr. 1939-45.

Honoré, Johannes; typograf; 1895- ; Fredericia; 1919; HB 1920, 1921, 1922, 1923

(M), 1923, 1924, 1926; form. typ. fagforen. 1923; til SD ca. 1931.

Houmann, Børge Kruuse; DSB-funktionær, forretningsfører; 1902- ; Kbh.; 1926;
CK 1932, 1936; forr.fører AB, Monde, Arbejderforlaget 1935-41.

Ingleby, I.P.; jembaneportør;Kbh.; HB 1926 (Kvindesekr.), CS 1927.

Iversen, Carl; Kbh.; forr.fører AB 1922.

I

Jacobsen, Jacob; øldepotarbejder; Odense; HB 1923 (M), 1923, 1924,1926.

Jensen, Peter Alfred; murerarbejdsmand; 1903- ; Århus; 1923; CK 1936; MF

1936, 1939, red. Aarhus Ekko.

Jensen, Asmus; Holbæk; CS 1927.

Jensen, Edvard; typograf; 1894- ; Skanderborg/Kbh.; FU 1921, 1922, HB 1923

(M)-

Jensen, Else; tobaksarbejderske; Kbh,; SAP-HB + kontrolkom. 1919.

Jensen, Hans; 1904-36; Køge; CK 1930, 1932 (?).

Jensen, Hans; typograf; ca. 1898- ; Kolding; HB 1922 (M), 1923 (M), form. Kol-

ding afd. 1923-'2.

Jensen, Hans; typografi' Århus; HB 1922 (M).

Jensen, Holger; maskinarbejder; Kbh.; CS 1930, CK 1930, red. AB 1930-31.

Jensen, Jens P.; niaskinarbejder;Frederikshavn; HB 1919.

Jensen, Karen Tovborg:journalist; 1890-1951; Gudum; CK 1938; medl. sogneråd
Gudum 1937.

Jensen, Karl V.; kontorist; ?-1960; Kbh.; 1918; SAP-HB 1919, formand 1922 (B),
FU 1923 (B), 1923, 1924, HB 1926.

Jensen, Nicolaj; arbejdsmand; 1895-? ; Fredericia; 1934; CK 1936; form. ar-

bejdsm. fagforen.; medl. byrådet.

Jensen, Nikolaj; snedker; 1902- ; Roslev; 1932; sognerådsmedl. 1937.

Jensen, Erik Aage Richard; søfyrbøder; 1894-1974; Kbh.; 1919; FU 1922 (B), mu-
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ligvis HB 1924, CS 1927, CK 1930, 1932, 1936;form. søfyrbøderforb.1920, form.

søfyrbødernes fagforen.; medl. borgerrep. 1934-41, ekskluderet 1940.
'

Jensen, Robert Yde; Ålborg;CK 1930.

Jensen, Steffen; arbejdsmand; 1912-1981; Køge; 1932; CK 1938; tillidsm. Codan,
best.medl. arbejdsm. fagforen.; medl. byråd 1937-40.

Jensen, Svend; havnearbejder; Kbh.; forr.fører AB 1929, CS 1930, CK 1930.

Jensen, ÅageM.I.C.;'stud.mag.,bibliotekar; 1897- ; FU 1922 (B).

Jeppesen, H; arbejdsmand; Århus;SAP-HB 1919, HB 1919, supl. HB 1920.

Jessen, Hans; SAP-HB 1919.

Johansen, Knud; Frederikssund; HB 1923 (M), 1923.

Johnsen, Niels Sofus Hansen; kobbersmed; 1893-1931; Kbh.; 1921; red. AB 1922,
1923 (B), 1923, 1924, FU 1924, HB 1926; sekr. fællesorg.Orlogsværftet; til SD
1930.

Jønsson, August;typograf; Kbh.;ekspeditør KK 1918, RU KK 1918.

Jørgensen,Edvard; sporvejsfunktionær;Kbh.; HB 1926, CS 1927, formand 1927,
red. AB 1927-28; form. sporvejsfunktionæremes fagforen.; til-SD 1930.

Jørgensen, Johannes; Lyngby; HB 1923 (B), 1926, CS 1927.

Jørgensen,Aage Christian A.; lærer; 1890-1960; Kbh.; 1918; SAP-AU 16.5.1918,
RU KK 1919, FU 1920, 1921, 1922 (B); til SD, til DNSAP.

Klass, Nicolaj; skrædder; Kbh.; CS 1927.

Klitfort (opr. Nielsen), Robert; arbejdsmand, frugthandler; Kbh.; FU 1922 (B);
ekskluderet 1923.

Knudsen, Søren; landarbejder; Sommersted; 1932; CK 1936.

Kruse, Alfred; journalist; 1888-1958; Kbh.; 1918; RUKK 18.4.1918; udtr. 1918.

Larsen, Aksel; støberiarbejder;1897-1972; Kbh.; 1920; kasserer 1922 (B), FU

1922 (B), CK 1930, 1932, 1936, red. AB 1931-32, formand 1932-41; MF 1932,
1935, 1939.

Larsen, Alvilda Marie Louise; kontorassistent; 1914-1974; 1935; CK 1937, form.

'DKU 1936-41, red. Fremad 1937-40.
'

Larsen, Hans Christian Lauritz; maler; Kbh. CK 1930, 1936; form. malemes fag-
foren. .

Larsen, Eigil Peter Theodor; skibsværftsarbejder; 1903-1972; Helsingør; CK

1932.

Larsen, Hans Henrik; Skáning; CK 1932.
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Larsen, Harry; FU 1923 (B).

'

Larsen, Knudaage;kunstmaler; 1900-1979; Odense; 1931; CK 1936.

Larsen, M.A.;typograf, bogtrykker; Skive; 1919; HB 1919, 1920, 1921.

Larsen, Ole; Frederikssund; HB 1922 (M).
2

Larsen, Ernst Otto; kontorist, landarbejder; Kbh.; 1918; SAP-AU 16.5.1918, eks-

peditør KK 5.8.1918, RU KK 1919, SAP-HB 1919.

Larsen, Valdemar; kusk; Kbh.; muligvis HB 1924; form. kuskenes fællesforb.

: 1 4

Laursen, Georg L.; maler; 1889-1977; Århus,Kbh.; HB 1921, FU 1922 (M), for-

mand 1923 (B), næstformand 1923, 1924, HB 1926 (org. sekr.); ansat iKI fra mid-

ten af tyverne.

Laursen, V.; montør; Odense; 1919; HB 1919, supl. HB 1920, HB 1922 (M).
Lorentzen; togfører; Odense; HB 1923 (B).

Lund, Svend Aage Nielsen; arbejdsmand; 1911- ; Silkeborg; 1935; CK 1936.

Lund (Poulsen), Viggo; havnearbejder; 1905-1972; Kbh.; CK 1930; medl. borger-
rep.

Lunde, Peter; jembanemand, købmand; Nyborg; HB 1923 (B), 1923, 1924, 1926.

Lykkeberg, Nicolaj; slagteriarbejder; 1891-? ; Horsens; 1934; medl. best. fælles-

org.
-

Lynnerup (-Nielsen), Laurits; arbejdsmand; 1901-1965; Nr. Sundby; 1919; HB

1926, CK 1932, 1936; kontrolbestyrer arbejdsm. fagforen. -

Madsen, Niels; snedker;1887-1968; Odense; 1919; HB 1919, 1920, 1921, 1922

(M), 1923 (M), 1923; form. snedkemes fangren. 1922, form. snedkerforb. 1935-

57; til SD 1927.

Melchior, Otto Adolf; cand.polit, fuldmægtig; 1904-1945; Kbh.; 1927; CS 1927;
form. HK statskontor; ekskluderet 1930, genoptaget.

Mieth, E.; linoleumspålægger; Kbh.; supl. kontrolkom. 1919.

Mikkelsen, Robert Elenius; cand.jur., LRS; 1902-1970; Kbh.; 1925; CK 1936.

Moldann, Elsebeth; Kbh.; CS 1927, kVindesekr., leder af Arbejderforlaget.

Moltke, Kai Vilhelm; stud.polit., journalist; 1902-1979; Kbh.; medarb. AB 1926,
CS 1927, CK 1930.

'

Mortensen, Christian; typograf; Skive; HB 1923 (M).

'Munch-Petersen,Arne; cand.mag.; 1904-1938 (2); Kbh.; 1925; formand DKU

1926-27; HB 1926, CS 1927, partisekr. + EKKI-deleg. 1928, CK 1930, partisekr.
1931, CK 1932, 1936; MF 1932, Kl 1937-38.

Munkholm, Kristian; tobaksarbejder; Kbh.; kontrolkom. 16.5.1918.

g
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Mølholm, E.; Kbh.; SAP-AU20.11.1918.

Mølholm, Valdemar; skotøjsarbejder,støberiarbejder;Kbh.; SAP-HB 1919.

Møller, Marie; Esbjerg; SAP-HB 1919.

Negendahl, A.; kelner; Kbh.; SAP-AU supl. 20.11.1918, SAP-HB 1919, supl. kon-
trolkom. 1919.

Nexø, Martin Andersen; forfatter; 1869-1954; Espergærde, Stenløse; 1918, 1937;
"

SAP-HB 1919, CK 1938; Formand SUV.

Nielsen;Århus;SAP-HB 1919.

Nielsen;typograf; Kbh.; RU KK 18.4.1918.

Nielsen, Christian Mads; maskinarbejder; Kbh.; SAP-AU 4.4.1918; medstifter af

De Arbejdsløses Organisation 1917.
'

Nielsen, Daniel; tømrer; 1886- ; Kbh.; kontrolkom. 16.5.1918, SAP-AU

20.11.1918, fung. formand SAP 1919, FU 1919, 1920, HB 1921.

Nielsen, Einar; møbelsnedker; 1901-1965; Kbh.; CS 1927, faglig sekr.; medstifter
af Lærlingenes Landsforbund 1918, sekr. i snedkerforb. 1934-39; ekskluderet

1931, til SD.

Nielsen, Elias; arbejdsmand; 1880- ;Nykøbing S.; 1919; HB 1919, supl. FU 1920,
FU 1922 (B), 1923 (B). ,

'
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Nielsen, Svend Marius; matros; 1909-1976; Kbh.; 1932; CK 1936.
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1932-34, afd. A.; red. Rød Front, Enhedsfronten, ekskluderet 1934.

Nørlund, Jørgen Ib; cand.mag. og cand. scient.; 1917- ; Kbh.; 1935; CK 1938;
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L
_ 41



Schultzinger; Kbh.; supl. SAP-AU 20.11.1918.

Schultz, Einar; guldsmed; Kbh.; FU 1922 (M), RU KK 1922, 1923, faglig medarb.
AB 1926; best. medl. Guld-, sølv- og elektropletarbnfagforen; til SD 1930.

Sessing, Peter; lokomotivfyrbøder; Slagelse; 1919; HB 1919, 1920, 1921.

Skjoldbø (opr. Christiansen), Carl Ludvig; typograf, translatør; 1887-1965;Kbh.;
1919; FU 1921, 1922 (M).

Solgaard, Ivan; Kbh.; form. DKU 1932-36, CK 1932, 1936 (I).

Spychmann, Jak.; cigarmager; Kbh.; SAP-AU 16.5.1918.

Sterregaard, Albert; urmager, assistent; 1877- ; Kbh.; næstformand 1920, HB

1921. -

Stockholm, Niels; arbejdsmand; Roskilde; 1919; HB 1919, 1920.

Svendsen, H.; snedker; Helsingør; 1919; HB 1919, supl. HB 1920.

Svendsen, K.M.; CK 1930.

, Svendsen, S.; maskinarbejder; Odense; CK 1932.

Søndergaard,Magnus; fisker; Skive; CK 1936.
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_
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SUF: Socialdemokratisk Ungdoms Forbund

supl.: suppleant
SUV: Sovjetunionens Venner
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VSP: Venstresocialistisk Parti



DEBAT

Bevægelseog klasse - begrundelser for et perspektivskifte
I. Bevægelse og klasse

Jeg er af Arbejderhistories redaktion blevet opfordret til at gå ind i den løbende
' debat om arbejdererindringer og historieskrivning med et diskussionsbidrag. Jeg

vil i mit indlæg taget udgangspunkt i Gerd Callesens bidrag i Arbejderhistorie”.
Som jeg læser Gerd Callesens indlæg modsiger det sig selv på .flere punkter:

Gerd Callesen billiger tilsyneladende fuldt ud, at der nu for alvor tages fat på at

studere arbejderklasáenshistorie, men studierne skal imidlertid bare samtidig og-
så omhandle arbejderbevægelsen.Gerd Callesen accepterer inddragelse af arbej-
dernes totale livssammenhæng i studierne, men fastholder samtidig en opfattelse,
der placerer organisationsperspektivet som den eneste gyldige synsvinkel. Gerd

Callesen accepterer arbejderhistorieskrivningen som et tværfagligt projekt, men

stempler samtidig andre fag (»socialhistorie, etnologi og en del andre fag«) som

/

formidlingsinstanser for en »afpolitiserendehistorieskrivning« , der truer med »at i

opløse og individualisere arbejderklassen i dens enkelte bestanddele«(69). Gerd

Callesen opfatter nok klassen som differentieret, men afviser samtidig ud fra et

»globalt« organisationsperspektiv andres forsøg på at få sådanne differencer
frem gennem delundersøgelser af enkeltområder. Gerd Callesen mener nok, der

skal samles erindringer ind, men har hverken tiltro til de almindelige, ikke-

klassebevidste arbejdere (der enten individualiserer historien, ikke kan give ud-

tryk for klassens erfaring eller barer»siger det ene eller det andet eller slet ingen
ting«) eller til indsamlerne med deres »bevidstløs(e) indsamlen«. Gerd Callesen

mener endelig, det er vigtigt, at historieskrivningen bliver brugt udenfor universi-

teterne, men opfatter det alligevel ikkesom nogen afgørendemangel ved historie-

skrivningen i sig selv, at den op gennem 70'erne stort set forblev et akademisk

foretagende. Osv. osv. Med sådanne indre modsigelser i dets standpunkter og for-

muleringer er Gerd Callesens indlæg vanskeligt at gå ind i en diskussion med.

Men alligevel:
»Bevægelse eller klasse?«,- starter Gerd Callesen med at spørge ioverskriften

til sin artikel, selv om han godt selv kender svaret. Det slutter han artiklen med at

give: »Spørgsmålet om man skal beskæftige sig med bevægelsen eller klassen er

stillet forkert. Organisationshistorien og arbejderklassens historie er ikke mod-

sætninger, de supplerer hinanden, forholder sig dialektisk til hinanden«(73).Net-

op, og derfor skal vi også have studier af såvel bevægelsen som klassen. Det er

ikke et enten-eller, men et både-og.Når Gerd Callesen først stiller det op som et

enten-eller, kan det kun skyldes, at han selv dels prioriterer studierne af bevægel-
sen og dels er bange for, at man i studierne af klassen skal negligere bevægelsen:
»Hvad betyder koncentrationen om arbejdernes hverdagsliv, om deres daglig-
dag, om kvindehistorien som familiehistorie? For det første betyder det en frugt-
bar udvidelse af vor viden om arbejderklassens forhold. (...) For det andet bety-
der det en meningsløs indsnævring, hvis undersøgelserne ikke vil inddrage arbej-
derklassens kamp, dens organisationer (bevægelsen) i fremstillingen, fordi

helheden så bliver ahistorisk«(69).

Selvfølgelig må arbejderorganisationerne ikke negligeres, selvfølgelig vil det
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være vanvittigt ved indsamlingen af arbejdererindringer at prøve på at udelukke

arbejdernes politiske og faglige aktivitet fra disse erindringer. Men det lader sig
nu heller slet ikke gøre, bl.a. fordi denne aktivitet for mange arbejdere (men ikke

alle) netop udgjorde en central del af deres hverdag - og derfor er noget, de helt

naturligt fortæller om. At dette også har været tilfældet ved'erindringsindsamlin-
gen i Køge, som Gerd Callesen retter så skarpe angreb mod, kan man bl.a. forvis-
se sig om ved at kigge i fortegnelsen »ArbejdererindringenKøge. Indhold og ind-

eks« (Køge 1980). I øvrigt skal jeg ikke her indlade mig på noget forsvar af denne

erindringsindsamling og de publikationer, der er kommet ud af den. Det rimelig-
ste i den henseende må absolut være at lade de folk, der har stået for denne ind-

samling, få mulighed for selv at svare på kritikken. I det følgendeskal jeg derfori

stedet forsøge at gå ind på noget af det mere principielle i problemstillingen'.

II. Diskussionens baggrund
Til langt op i 1970'erne koncentrerede historikemes interesse for arbejderhisto-
rien sig især om klassens politiske og faglige organisationshistorie. I disse under-

søgelser blev der sjældentstillet spørgsmål om, hvilket forhold »arbejderbevægel-
sen« overhovedet stod til den klasse, der har den. Man beskæftigedesig dengang
kun i meget ringe grad med arbejderklassens socialhistorie. Skønt der knap nok
fandtes detaljerede undersøgelser af arbejdernes arbejds- og livsforhold, gav ar-

bejderpartiemes og fagforeningernes historie tilsyneladende tilstrækkeligt med

oplysninger om arbejderne selv. Hertil kom, at man især koncentrerede sig om at

'beskrive objektive økonomiske og politiske lovmæssigheder,medens individer-

nes hverdagslige, subjektive virkelighed stort set forblev uinteressant. Arbejder-
ne fremtrådte i denne historieskrivning - i modstrid med Marx'2 ord om menne-

skene som skabere af deres egen historie - kun sjældent som handlende subjekter.
Den omorientering fra organisationshistorie til hverdags- og socialhistorie, deri

de sidste år har fundet sted i historieforskningen, må bl.a. ses som en reaktion på
den hidtidige forsknings begrænsninger. Karakteristisk for denne omorientering
er dens perspektivskifte: I stedet for at se historien ovenfra, ud fra organisationer-
nes perspektiv, ønsker man nu at se historien nedenfra, ud fra de historiske sun-

jekters perspektiv3. Hermed træder menneskene og deres hverdagsvirkelighed 'i

1 centrum for historieskrivningen. Det er rigtigt, at man i denne omorientering ik-

ke må overse den samfundsmæssige dialektik mellem objektive betingelser og

subjektiv handlen. Men selve skreddet fra bevægelse til klasse, fra organisations-
historie til socialhistorie, er i sig selv lige så velmotiveret, som i sin tid beskæftigel-
sen med bevægelsen: der foreligger simpelthen så lidt.,

i

Det er her ikke muligt at gå ind i en nøjere forklaring på disse forskydningeri
historieinteressen". Ud over de allerede nævnte fagpolitiske grunde må man givet-
vis nævne generellesamfundspolitiske grunde. Reaktioneme påsamfundets ideo-

logiske. krise er i dag højst forskellige. En af forklaringerne på den opblomstrende
interesse for lokalhistorie kan utvivlsomt søges i 70'emes stigende centralisering
og umyndiggørelse.For at overvinde den deraf følgende orienterings- og rodløs-

hed søger nogle f.eks. tilbage til rødderne gennem slægtsforskning, mens andre

evt. går ind i beboerarbejde eller interesserer sig for det lokale rums historie. I

denne situation ligger både positive og negative muligheder.
Parallelt med disse samfundsmæssige udviklingstendenser har der, som Gerd
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Callesen i sit indlæg er inde på, .ikuniversitetsstudierne været en tydelig tendens til

afpolitisering af det faglige arbejde. Generelt har man på mange fag nedpriorite-
ret arbejdet med utraditionelle/ kontroversielle emner og tilsvarende koncentre-
ret studiet om de mere traditionelle og ukontroversielle genstandsfelter. Der er

imidlertid andre og flere tendenser i den faglige udvikling, på flere fag f.eks. en

udpræget interesse for formidlingsproblematikken. Man skal derfor vogte sig for

ikke at komme til at blande disse udviklingstendenser sammen og se dem under ét
som udtryk for en afpolitisering. Hvis man gør dét, tror jeg man opfatter udvik-

lingsretningen lidt for entydigt. Og dette er Gerd Callesen tilsyneladende på vej til
'

at gøre. »Ved -at beskrive sociale forhold osv. behøver man ikke nødvendigvis
tage stillin «, hævder Gerd Callesen i et interview iLand og Folk den 6.-7./2.-82;
Det er måske nok rigtigt, men glemmer Gerd Callesen her ikke, at der så sandelig
også findes en borgerlig og apolitisk forskning i bevægelsenshistorie? »Man er

gået fra en politisk til en meget apolitisk måde at gribe studiet af arbejderbevægel-
sens historie an på, og det er farligt«,siger Gerd Callesen videre i interviewet. For
Gerd Callesen synes der således at være en direkte sammenhængmellem interes-

seforskydningen fra bevægelsens historie til klassens historie og så en afpolitise-
ring af studierne. Dette er imidlertid ikke uden videre tilfældet. Tværtimod.

III. Det personlige og private er også politisk
›
Måske findes der mellem historikere og forskere fra andre fag afgørendeuenighe-
der i opfattelsen af, hvad der er politisk. Det synes i al fald at være Gerd Callesens

opfattelse, at det først og fremmest er »den politiske historie«, der er politisk, me-

dens f.eks. hverdagshistorien, socialisationshistorien eller bevidsthedshistorien
ikke skulle være - eller i alt fald skulle være mindre »politisk«.Et sådant traditio-
nelt politikbegreb, der reducerer politik til den umiddelbare klassekamp på fa-

briksgulvet, til partipolitiske stridigheder og til parlamentarisk lovgivning, inde-
bærer i virkeligheden en helt uholdbar »afpolitisering«af en række tilværelsesom-
råder. Helt i pagt med denne indsnævring negligerer et organisationsperspektiv
(altså forskningen i bevægelsenshistorie) væsentlige elementer i den proletariske
livssituation. Men ønsker man eksempelvis at undersøge »klassebevidsthedens
subjektive konstitueringsbetingelser«,må man nødvendigvis inddrage den totale

livssammenhæng.Og netop forsøgetpå at begribe alle denvproletariske livsvirke-

ligheds områder og sætte dem i relation til hinanden udgør et helt centralt kende-

tegn for megen af den nye socialhistoriske forskning.
,

Udforskningen af arbejderklassens socialhistorie handler ikke kun om under-

trykkelsc og elendighed(faktorerder hæmmerklassens kamp), men tager også
sigte på at afdække individuelle livsstrategier i kampen mod dårlige livsbetingel-
ser, dvs. påvise hvilke politiske potentialer og kræfter der ligger gemt i klassens

daglige liv. Kampen for socialismen findes også i hverdagen. Man kan derfor ik-

ke modstille bevægelseshistorieog socialhistorie på den måde, Gerd Callesen gør
det: »Socialhistorie og arbejderbevægelsens historie er ikke synonymer: bevægel-
sens historie er en politisk historie, en historie om kampen for socialismen, og
som sådan har den også umiddelbar betydning for arbejderbevægelseni dag. At

arbejderorganisationerne kun delvis har haft fornøjelse af den større interesse på
universiteterne er en anden sag«(69).
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"\

Det er ikke kun bevægelsens historie, der har betydning for arbejderbevægel-
sen i dag. Det har socialhistorien også. Om universitetsforskningen skal forblive

en akademisk disciplin isoleret til de højere læreanstalter eller virkelig kan blive

en del af den almene bevægelsefor en socialistisk omformning af samfundet, ja
det afhænger bl.a. af, hvordan den forholder sig til historien, og om den er i stand

til at forbinde sig med arbejderne og arbejderorganisationeme. Det er derfor ikke

uden betydning, at arbejdererindringer og »mundtlighistorie« giver folk udenfor

fagmiljøeme større mulighed for at påvirke fremstillingen af deres egen historie.

Det er f.eks. en hovedtanke i »Gråv där du står«-bevægelsen,at mange arbejdere
føres aktivt ind i udforskningen af deres egen historie. I det øjeblik de alminde-

lige arbejdere og arbejderkvinder får deres egen historie og historiske identitet,
har de anderledes mulighed for at forholde sig til den historiske proces, end de

ville have haft med en historieskrivning, der abstraherer fra det liv, de pågælden-
de selv har levet. Potentielt må en »historieskrivning fra neden« kunne blive et

redskab i kampen for at skaffe arbejderne øget selvtillid og indsigt. Det er utvivl-

somt langt lettere at leve sig ind i en fortid, hvor man møder almindelige menne-

sker, end i en fortid, hvor man kun møder lederskikkelser og objektive struktur-

og organisationsudviklinger. Det kan derfor muligvis vise sig, at netop den histo-

rieskrivning, der kan fremlæggesådanne kilder for læsere, som giver størst

mulighed for indlevelse og genoplevelse, også bliver den historieskrivning, der får

den største sociale betydning°.Hermed påstås naturligvis ingenlunde, at det skul-

le være problemløst for universitetsforskningen at nå ud til anvendelse udenfor

universiteterne. Men når det kun er lykkedes i så ringe grad for historieskrivnin-

gen om arbejderbevægelsenshistorie, burde man måske også se dette som et ud-

tryk for en række begrænsninger ved denne historieskrivning.

IV. Historieskrivningen og kampen for socialismen

Det er Gerd Callesens opfattelse, at vi for tiden oplever et angreb på historieskriv-

ningen om bevægelsen,idet bevægelsen angivelig afvises til fordel for klassen. Er

det ikke en lidt overdreven fortolkning af nyorienteringen? Nu har vide sidste ti

år set stribevis af værker om bevægelsen,hvad skulle det så skade, om der endelig
kom nogle stykker, der fortrinsvis fokuserede på klassen? Man kommer ærlig

talt let til at opleve situationen som den, at organisationshistorikerne efter ti ,års

monopol på, hvordan arbejderhistorien skal skrives, nu langt om længe er ved at

føle sig trængte og derfor svarer igen ved at legitimere sig med at det de laver, det

er skam det politiske, mens det andre laver er »upolitisk«eller »afpolitiserer«hi-

storieskrivningen. Det er for længst blevet fastslået, at der ikke er noget galt i at

skrive organisationshistorie7.Men er der da noget galt i at skrive om klassen?

I Gerd Callesens indlæg ligger det nærmest som en uudtalt forudsætning, at en

beskæftigelsemed hverdagshistorien og livsvilkârene skulle være ensbetydende
med en retræte fra det politiske. Med en sådan opfattelsehar Gerd Callesen i vir-

keligheden opgivet at fastholde bevægelseog klasse i deres spændingsfyldte gensi-
dige betingethed. Hvis vi kan være enige om, at den langsigtede opgave er »at

være med til at fremme arbejderbevægelsensog arbejderklassens emancipations-
proces« (Hemmersam), må det pointeres, at emancipationen ikk kun er knyttet til

bevægelsen.Den marxistiske analyses erkendelsesinteresse er den samfundsmæs-

sige emancipation, men såvel iform af den rationelle organisering af produktio-
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nen som i form af den menneskelige individualitets fulde udfoldelse”. Socialisme
- handler med andre ord ikke kun .om den økonomiske struktur, men i høj grad
også om behovenes, kommunikations- og omgangsformemes organisering. Om

en »socialistisk levemåde«. Og en sådan udgør som bekendt ikke nogen meka-

nisk, naturnødvendig følge af produktionens planmæssige organisering. Først
når hverdagen demokratiseres, sådan at den enkelte tager del i beslutningsproces-
serne og har mulighed for at bestemme over sit eget daglige liv, nærmer vi os nog-

et der ligner en demokratisk socialisme.
'

"

Diskussionen vedrører således i virkeligheden også vor socialisme- og revolu-

tionsopfattelse. Den samfundsmæssigeemancipation kan ikke diskuteres fyldest-
gørende uden begreber om »den subjektive faktor« og »hverdagslivet«.At ude-

lukke de konkrete klasseindivider fra betragtningen, at ignorere arbejdernes dag-
lige erfaringssammenhænge - sådan som det er sket i en stor del af den hidtidige
bevægelsesforskning - er derfor i sig selv en politisk set uhyre problematisk af-

fære. Denne »organisationstænkning« som er så udbredt på venstrefløjen, synes

nemlig tilbøjelig til at lade den subjektive side af den samfundsmæssigeemancipa-
tionsproces, træde i baggrunden for de objektive lovmæssigheder og organisa-
tionsspørgsmål. For så vidt organisationshistorikeme ikke har blik for de reelle

magtforhold i arbejdernes daglige subjektive virkelighed, vil de også komme til

kort overfor en tilbundsgående årsagsforklaring på revolutionens udeblivelse.
Men også en adækvat socialistisk strategi fordrer en inddragelse af »den subjekti-
ve faktor«. Gennem arbejdererindringer vil man eksempelvis kunne afdække et

konflikt- og protestpotentiale, som ikke er nået frem til organisationsniveau og
dermed ikke er blevet udnyttet i revolutionært perspektiv.

V. Forskningsinteressen gælder hele klassen og alle aspekter
En stor del af den danske arbejderklasse var, som Gerd Callesen anfører, allerede

organiseret omkring århundredskiftet. Det er derfor ikke rimeligt at stille den

»menige« arbejder i modsætning til den »organiserede«.Skellet går ikke bare

mellem organiserede og uorganiserede, men først og fremmest mellem bevægel-
sens politiske og faglige ledere og så dem, som blev ledet, dvs. dem-som ikke stod i

V spidsen for eller var aktive i det faglige og politiske arbejde. Mens ledergruppen i

historieskrivningen har udgjort et forholdsvis velbelyst fåtal, har »de ledede« hid-
til udgjort et stort og overordentlig underbelyst flertal. Denne skævhed i historie-

billedet må der rettes op på.
Hvis vi kun beskæftiger os med lederne og avantgarden vil vi få et skævt og

falskt historiebillede. Jeg kan derfor ikke give Gerd Callesen medhold, når han

vil legitimereprioriteringen af bevægelsenmed, at avantgarden har haft den stør-

ste historiske betydning: »Da SFAH blev oprettet, var det meget bevidst vi valgte
»arbejderbevægelsen« som en del af navnet. Vores interesse var ikke »arbejde-
ren« i sig selv, men de 'mest fremskredne, politisk og fagligt organiserede arbej-
dere; det var og er denne del af arbejderklassen, der er relevant for historien. (...)
Den del af arbejderklassen, der får betydning for den historiske udvikling over

længere sigt, er den der trods alt har forstået betydningen af kollektiv hand-

len.«(70). Jamen, det har så sandelig da også haft en kolossal betydning for den

historiske udvikling herhjemme, at størsteparten af de danske arbejdere altid har

sluttet op om reformistiske løsninger af samfundets problemer. Det er ikke nok
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kun at beskæftigesig .med de mest fremskredne arbejderlag, også de mere tilbage-
stående lag må inddrages. Hvordan skulle man ellers kunne analysere historiske v

udviklingsforløb og gøre rede for de klassemæssige styrkeforh/old.
'

Gerd Callesen skelner i sit indlæg primært mellem klassebevidste og ikke klas-

sebevidste arbejdere, mellem fremskredne og tilbageståendelag. En sådan opde-
ling af den danske arbejderklasse er i forhold til klassens heterogenitet, erind-

ringsmaterialets faktiske bredde og repræsentativitetsproblematikken ikke til-

strækkelig diffentieret. Hvis man vil have et videnskabeligt holdbart billede af

arbejderklassen, kan man ikke bare vælge de mest bevidste arbejdere ud og så

sige, at det er dem, der repræsenterer klassen. For sådan var hele klassen jo ikke.
Gør man hele klassen til klassebevidste arbejdere, fortegner man billedet af arbej-
derklassen og gør sig skyld i historieforfalskning, hvilket hverken er videnskabe-

ligt holdbart eller politisk acceptabelt.
›

Gerd Callesen nærer tilsyneladende stor mistillid til de ikke klassebevidste ar-

bejdere: »De vil i et interview med studerede folk lade sig styre ubevidst af deres
håb (om at klasseskellene ikke eksisterer, SAA) og ikke af deres viden (om at klas-

seskellene faktisk eksisterer, SAA).«(70). At interview (indsamlings) situationen,- bl.a. via spørgelisternesselektion/strukturering af beretningerne - kan indebære

/

en vis indholdsstyring, er ubestrideligt. At den også kan indebære en ideologisk..
styring, kan heller ikke afvises. Det er derfor i høj grad berettiget, at Gerd Calle-
sen tager dette spørgsmål op. Ud fra egen interviewerfaring er det dog min opfat-
telse, at langt de fleste almindelige »ikke-klassebevidste« arbejdere faktisk giver
udtryk for erfaringer af klasseskel. Og selv om arbejderne.indholdsmæssigt/em-
nemæssigt skulle lade sig styre til at gengive »det de tror intervieweren/ adressa-

ten opfatter som vigtigt«(70),betyder en sådan tematisk styring ikke, at arbejder-
ne styres tilat gengive synspunkter og opfattelser, som ikke er deres egne. Men

det kan evt. betyde, at der er erfaringer, som ikke kommer frem. Opgaven må
derfor være at lade meddelerne komme til orde på i videst mulige omfang egne

præmisser?
'

Som modforholdsregel mod den »ubevidste styring«foreslår Gerd Callesen, at

»Styringenmå gøres mere bevidst«(70).Og dette ville afgjort være et problem, for

en mere bevidst styring ville på ingen måde - tværtimod - løse de kildekritiske

problemer, der er forbundet med interviewsituationen: »Hos de ikke klassebevid-

ste arbejdere er der en tendens til individualisering, som indebærer en borgerlig-
gørelse af historien. Denne tendens nødvendiggør - hvis man altså ikke ligefrem
ønsker borgerliggørelsen - en bevidst indsats mod individualiseringen i indsamlin-

gen af arbejdererindringer«(69). Jamen Gerd Callesen; hvis hovedpartenaf den

danske arbejderklasse nu faktisk var så »borgerliggjort«,og hvis nu de faktisk

opfatter historien i sådanne individualistiske forståelscsformer - skal vi så forfal-

ske historiebilledet ved at styre meddelerne i en anden retning - en retning, vi hel-

lere selv ser fremmet? Nej vel? Vi må beskrive forholdene som de er og har været

og så forsøgeat forklare hvorfor.
Mens Gerd Callesen er bange for, at socialhistorikere kan være med til at op-
løse og individualisere arbejderklassen i dens bestanddele, ser jeg omvendt snare-

re problemet i, at organisationshistorikerne har medvirket til at skabe en for en-

kel og unuanceret opfattelse af klassen. Ofte har man gået ud fra som givet, at

arbejderklassen var en enhed, og at det var »naturligt«for arbejderne at optræde
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solidarisk og indtage en kampstilling overfor arbejdsgiverne. På baggrund af så-

danne fordomme har man tit ikke været tilstrækkeligtopmærksom på store for-

skelle mellem forskellige grupper af arbejdere. Når man f.eks. skal belyse sådan-
ne gruppe- og lagforskelle indenfor klassen, er det vigtigt, at man kan være sikker

på, at det foreliggende (erindrings) udvalg afspejler den større helhed, man øn-

sker at belyse. Også med hensyn til regionale forskelle har arbejderklassen istort

omfang været ensidigt belyst, idet undersøgelser af københavnske forhold langt
hen er. blevet betragtet som almene historiske undersøgelser. Denne centrering
om den københavnske arbejderklasse har helt sikkert givet et skævt billede af bå-

de livsforholdene og den politiske kamps niveau, idet udviklingen iKønbenhavn
på næsten alle områder har været langt forud for det øvrige Danmark.

I virkeligheden er det således tvingende nødvendigt, at vi erkender den mang-

foldighed af kultur- og livsformer, indstillinger og forholdsmåder, der skjuler sig
bag begrebet »arbejderklasse«. Jeg tror heller ikke det vil være at handle imod

arbejderklassens interesser at belyse den så historisk korrekt og så nuanceret som

muligt, selv om en del af den skulle komme til at fremstå som til en vis grad »bor-
gerliggj ort« .

Jeg er enig med Gerd Callesen i, at repræsentativitet ikke kun er et spørgsmål
om kvantitet. Men for at kunne belyse arbejderklassen differentieret er masseind-

samling af erindringer på den anden side en nødvendighed. Jeg kan derfor ikke

give Gerd Callesen medhold, når han fastholder, at »Al tale om repræsentativi-
tet, som vel skulle kunne opnås ved at have et stort antal erindringer, er snak-

«(70). I sit indlæg i Arbejderhistorie 18 argumenterer Carl Erik Andresen for, at

det kan være nødvendigt i en undersøgelse at fragmentere en given erindring og
anvende dele af den for at få bestemte nuancer frem(67). På den ene side er det
helt givet problematisk at klippe erindringsmaterialet op og løsrive enkeltdele fra
den personlige sammenhæng. Men på den anden side er det en uomgængelig nød-

vendighed, når erindringeme skal anvendes som kildemateriale i en systematisk
fremstilling. Man er her nødt til at vurdere materialets repræsentativitet -

og hvad
det er repræsentativt for - hvert enkelt tilfælde. Jeg synes ikke, det er rimeligt at

opfatte sådanne fremgangsmåder ved undersøgelser af bestemte udsnit af arbej-
derklassen som udtryk for en »positivistisk repræsentativitetsopfattelse«.Selv
om arbejderbevægelsenforsøgte at samle de forskellige interesser »under samvir-
kets flag«(73), lykkedes dette som bekendt ikke lige godt i alle dele af arbejder-
klassenm. Mange hverdagsinteresser og behov blev ikke samlet op, men blev i ste-
det inddraget i borgerlige organiseringssammenhænge.Bl.a. af disse grunde kan
man ikke få det hele med ved udelukkende at anskue det ud fra bevægelsens syns-
vinkel.

Det har her på den knapt tilmålte plads ikke været muligt at gå ind i en mere

detaljeret diskussion af principperne for indsamling af erindringer og de dertil

knyttede problemer, men jeg kan i høj grad tilslutte mig nødvendigheden af, at en

sådan diskussion måtte blive ført. Svend Aage Andersen

NOTER

1. For en lidt mere indgående behandling af forholdet mellem bevægelse og klasse kan jeg henvise

til min artikel Forholdet mellem arbejderklassens kultur og arbejderbevægelsenskultur - delkul-

tur, subkultur og modkultur, i: Tidsskrift for arbeiderbevegelsens historie. 1/1982, Oslo 1982.
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2. Jfr. Karl Marx: Der ochtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, i: MEW, bd. II, Berlin 1972, s.

308.

3. Se f .eks. Mats Lindquist/Magnus Wikdahl: Kultur och Klass. En'diskussion kring teori och me-

tod i studiet av klasspecifika kulturmänster, i: Nord Nytt 13/ 1982, s. 5-32, Stefan Bajohr: »Oral

History« - Forschung zum Arbeiteralltag, i: Das Argument 123, s. 667-676, Arbeitsgruppe des

Projekts »Regionale Sozialgeschichte«: Neue Regionalgeschichte: Linke Heimattümelei oder

kritische'Gesellschapsanalyseñi: Das Argurnent 126, s. 239-252, og Alfred G. Frei m.fl.: Regio-
nalgeschichte: Neue Chancen für Gesellschaftsanalyse. i: Das Argument 131, s. 55-67.

4. For en uddybende rede relse kan der henvises til Uffe Østergård: Ud og ind af historien. i: Den

jyske historiker nr. 21, thus 1982, s. 5-16, hvori der iøvrigt findes yderligere litteraturhenvis-

ninger til den faghistoriske udvikling.
5. En kortfattet redegørelse for forskellige nordiske projekter omkring historieformidling og 10-

kalhistorie findes i Flemming Mikkelsen: Dagliglivsdokumentation og historie/ormidling - á vej
mod en ny lokalhistorie?, i: Forlaget Historia: Nye strømninger i dansk lokalhistorie, rhus

1981, s. 185-201.

6. Jfr. Edvard Bull: Retten til en fortid. Oslo 1981, s. 4211".

7. J fr. Knud Knudsen: Arbejdskampe som indfaldsvinkel til arbejderbevægelsen.:historie. i: Med-

delelser om forskning i arbejderbevægelsens historie nr. 12, s. 37-52, her 5. 37.

8. J fr. Manfred Schan'er/ Dieter Schütte: Die »Literorischen Repräsentanten« der DKP-Kritik am

Marxismus des Projekt: Klasseanalyse, i: Probleme des Klassenkampfs 10, Berlin 1973, s. 59-

119, her 5. 103ff.

9. Jfr. også Albrecht Lehmann: Autobiographische Erhebungen in den sozialen Untersehiehten, i:

Zeitschrift für Volkskunde 1977, s. 161-180, her s. 164, Bemd Rabe: Der sozialdemokratische

Charakter, Frankfurt M. 1978, 5. 9-12. For en behandling af de kildekritiske spørgsmål kan der

desuden henvises til Kurt Kjeldstadlis artikel Kildekritikk, i: Bjarne Hodne m.f|.: Mundtlige
Kilder, Oslo 1981, s. 66-84. .

10. Det mest tydelige eksempel på en hel gruppe, som socialdemokratiet var relativt afmægtigt
overfor, er landarbejdcrklassen. Se f.eks. hertil Bjarne Kildegaard Hansen: Die verhinderteAr-

beiterkultur. UbergangsspezifischeProbleme dänischer Landarbeiter 1890 bis 1940, 1: F ielhauer-

/Bockhom (udg.): Die Andere Kultur, Wien 1982, s. 151-62.

Diskussionen skal fortsætte

Svend Aage Andersens bidrag til den løbende diskussion gør det klart for mig, at

mit indlæg i forrige nr. må have været for generelt. Det må være årsagen til nogle
misforståelser - eksempelvis må der nødvendigvis nogen forskning til, før man

gør et forsøg på en formidling. Og: når det bebrejdende siges at være en »uudtalt

forudsætning, at en beskæftigelse med hverdagshistorien og livsvilkårene skulle

være ensbetydende med en retræte fra det politiske«, så er det rigtigt, at jeg ikke
har udtalt det. Det skyldes, at jeg ikke mener det. Det er det kun, hvis man ude-

lukker »det politiske« fra undersøgelsenaf hverdagslivet. Pointen er netop, at der

er en dialektik mellem kampen for socialismen og hverdagslivet. Endvidere fore-

trækker jeg at opfatte andre ting i indlægget someksempler på konkretiseringer
af fænomener, som jeg nævner i mit indlæg.Der er således ingengrund til en stør-

re polemik.
Men der er selvfølgelig tale om forskellige opfattelser på centrale punkter: »vor

socialisme- og revolutionsopfattelse« ligesåvel som opfattelsen af skellet mellem

»bevægelsenspolitiske og faglige ledere og så dem, som blev ledet« som centralt.

Her bør også nævnes min opfattelse at studiet af arbejderbevægelsen og -

klassen under kapitalismen er en selvstændigforskningsretning med særligeme-

toder. Imidlertid skal diskussionen føres videre af andre. Gerd Callesen
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I de sidste 2-3 numre har der været diskussionsbidrag, diskussionsbidrag der har

taget forskellige problemer op vedrørende historieskrivningen om voresemne.

Det er vigtigt, fordi »dansk historieskrivning er kendetegnet af en stor træghed.

På sin vis må vi indrømme, at det samme gælderarbejderbevægelsenshistorie, på

trods af de sidste års store produktion. Et forsøg på at systematisere nogle erfarin-

ger om arbejderbevægelsenshistorieskrivning, kan gøre den bedre i stand til at

konfronteres med den politiske udvikling i arbejderklassen. I den nuværende si-

tuation står vi nok på endnu kun tærsklen til en mere omfattende og bedre fun-

deret opfattelse af arbejderbevægelsenshistorie« (Steen Bille Larsen i Årbog7, s.

206). Bidragene går delvis ind på hinanden, delvis er det forskellige diskussioner,

der alligevel har relevans for hinanden. Hertil kommer, at Arbejderhistorie også

tidligere har trykt vigtige indlæg om problemet - nogle af dem er kommet for

langt på afstand tidsmæssigt - og at der også andre steder har været bragt artikler

af relevans for disse diskussioner. For at lette den fortsatte diskussion anføres

nedenfor de bidrag, vi har ment bør huskes. Selvfølgelig har der derudover -i

anmeldelser, i større afhandlinger og dokumentationer osv. - været udsagn med

relevans for diskussionen. Også udenlandske bidrag - enkelte har været bragt heri

bladet og i årbogen - har betydning for vores diskussion. Vi håber at nye deltagere
vil melde sig.

I Meddelelser...

Betina Dybbroe: Økonomisk og politiskkamp iden socialdemo-

kratiske arbejderbevægelses udvikling indtil 2. verdenskrig. nr. 14 s. 26-41

Peder Fuglsang: Hverdagsliv og offentlighed. nr. 9 s. 33-39

Kirsten Folke Harrits: Arbejdererindringer som kilde til
-

arbejderklassens kultur og levevis. nr. 9 s. 45-48

Kirsten Folke Harrits: Om arbejdererindringer. nr. 16 s. 22-30

Flemming Hemmersam: Den êndimensionale arbejderkultur-
forskning.

'

4
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nr. 15 s. 30-37

Flemming Hemmersam: Hverdagsliv, levevis og kultur. nr. 9 s. 39-44

Niels Ole Højstrup Jensen: Arbejderklassens konstituerings-
proces

- nogle teoretiske og metodiske overvejelser. nr. 11 s. 22-37

Knud Knudsen: Arbejdskampe som indfaldsvinkel til arbejder-

bevægelsenshistorie. Et diskussionsindlæg. nr. 12 sl 37-52

Torben Peter Andersen/Michael Seidelin: Overvejelser vedr.

elementer i en arbejderbevægelsenshistorie. nr. 5 s. 64-72

Michael Seidelin Hansen: Nogle metodiske overvejelser om

studiet af kommunistiske partiers historie. nr. 17 s. 40-51

I andre tidsskrifter etc.:

Flemming Ibsen/Henning Jørgensen: Temaer og problemer i nyere danske fag-

foreningsundersøgelser,i: Årbogfor arbejderbevægelsenshistorie 8. s. 224-251
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Steen Bille Larsen: Mellem partihistorie og socialhistorie. Nogle sider af historie-

skrivningen om dansk arbejderbevægelseefter 1945, i: Årbogfor arbejderbevæ-
gelsens historie 7. s. 194-207 -

L

Hans Erik Avlund Frandsen' Socialdemokratiet, kapitalismen og arbejderklas-
sen 1945-1976, i: Politiske arbejdstekster nr. 10, s. 14-85 (med efterfølgendedis-
kussion i Politiske arbejdstekster nr. 1 l/ 12 og Årbogfor arbejderbevægelsenshi-
storie 7)

Gerd Callesen: Lokalhistorien og arbejderbevægelsen,i: Fortid og nutid l976⁄4
s. 558-567

Jørgen Bloch-P0ulsen/Morten Thing: DKP's historie og den videnskabelige hi-

storieforfalskning, i: Socialistisk 'Politik 1976⁄4 s. 32-48.'
Redaktionen
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ANMELDELSER

BjørnAndersen: Lakkogeriet - Beretning fra en arbejdsplads, Røde Hane,København 1981,
I

147 s., kr. 46,-
På baggrimd af den officielle arbejderbevægelsesnæsten passive holdning til kapitalens
snart mangeårige krise er det nødvendigt, at der erindres om, at den grundlæggendein-

teressemodsætning imellem kapitalen og arbejderne stadig eksisterer, og at klassekam-
pen, hvor meget man end forsøger at tale den væk, trives i bedste velgående.

Bjørn Andersen skriver om klassekampen, men på en anden facon end den man sæd-

vanligvis oplever. Og selv om handlingen foregår på microplanet, er beskrivelsen repræ-

sentativ for arbejdernes forhold i almindelighed. Bogen bør læses, fordi den fortæller om

de dagligdags problemer, som eksisterer på enhver arbejdsplads, og som, hvor små de

tilsyneladende er fungerer som betydningsfulde led i den samlede udbytning og under-

trykkelse af arbejderne. Problemer der i kraft af deres trivialitet og sejhed kører arbejdere
ne trætte og sløver deres bevidsthed om egen formåen i kampen for de større mål. ›

Som noget uhyre vigtigt er det lykkedes Bjørn Andersen at påvise,hvorledes udbytnin-

gen og undertrykkelsen af arbejderne foregår i det daglige, eksempelvis hvordan livsvig-

tige sikkerhedsbestemmelser tilsidesættes af profithensyn, og at de kan bekæmpes, hvis

viljen er til stede på »gulvet«. Men endnu vigtigere er det, at Bjørn Andersen afslører,

hvordan den etablerede fagbevægelsegebærder sig i »ingenmandslandet«mellem arbejde

og kapital. Når jeg udtrykker det på denne måde, er det fordi bogen - efter min mening
berettiget - giver det indtryk, at fagbevægelsen opfatter sig selv som en slags primær

»voldgiftsinstitution«,hvis fremmeste opgave er at være forretningsfører for arbejdsmar-
kedets regelsæt. Kapitalen er naturligvis tilfreds. Et bedre kapitalvæm kan ikke opnås,

og så er det billigt. Men resultatet er, at fagbevægelsen har pacificeret sig selv, blokeret

sine kilder og efterladt arbejderne politisk rodløs. Bjørn Andersen argumenterer derfor

for, at arbejderne i kampen mod kapitalen er nødsaget til samtidig at nedbryde den eta-

blerede fagbevægelse og genskabe den, men med et andet og mere klassebevidst indhold.

0g initiativet kan kun komme fra »gulvet«.
For den indviede er der ikke noget nyt i Bjørn Andersens opfattelse. Værdien af bogen

ligger heller ikke i dens teoretiske, socialistiske, indhold, som iøvrigt er sparsomt, men

udelukkende i at den skildrer, hvorledes nogle af teorierne afprøvet med held i en lokalsi-

tuation automatisk befordrer et højere og mere kampegnet bevidsthedsniveau.

Bogen, der er skrevet som en dagbog over de 16 mdr., Bjørn Andersen var beskæftiget

,som lakkoger på Dyrups fabrik, fra juli 73 til nov. 74, giver et glimrende indblik i hver-

dagslivet på en fabrik og naturligvis i den særlige atmosfære, der i mere end én forstand er

i et lakkogeri. Af undertitlen: »Beretning fra en arbejdsplads« kan man måske få det ind-

tryk, at her er tale om en kedelig »sag«. Men det er langtfra tilfældet. Tværtimod er bogen

spændende, og. det skyldes ikke mindst dens drama-dokumentariske stil, som forstærkes

af dagbogsformen. Dagbogsformen synes særdeles velegnet til beskrivelse af denne art,

hovedsageligt fordi kontinuiteten, i et stof, som ellers let kan blive tørt og ensformigt, er

sikret på forhånd.

Jørgen Andersen

Christer Asplund m.fl.: Redesigning Jobs: Westemv'EuropeanExperiences. Trade Union Ap-

proaches to New Forms of Work Organisation, European Trade Union Institute, Bruxelles

1981, 286 5. (skal også udkomme på bl.a. norsk).
Det billede af arbejdslivet i industrikapitalismen, som Marx og Engels tegnede iDet kom-

munistiske Manifest var dystert:
'

»Proletarernes arbejde har på grund af den udstrakte anvendelse af maskiner og på
'

grundiaf arbejdsdelingen mistet al selvstændig karakter og har dermed tabt enhver til-

trækning for arbejderen. Han bliver rent og skært tilbehør til maskinen, og der kræves

kun det mest enkle, ensformige greb, som kan læres på et øjeblik...Den moderne industri
_

i
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har forvandlet den patriarkalske mesters lille værksted til den industrielle kapitalists sto-

re fabrik. Arbejdermasserne, som stuvetsammen i fabrikken, bliver organiseret som sol-
dater. Som menige industrisoldater bliver de stillet under opsigt af en hel stab af officerer

og underofñcerer«.

Dette mønster på arbejdsorganisation - på underopdeling af opgaverne, på underord-
ning af arbejderen overfor maskinens tempo, på den næsten militære disciplin og hierarki
der påføres arbejdsprocessen - var selvfølgeligatypisk i 1848. Men det er et forbløffende

præcist billede af den arbejdsverden, som er skabt af de »videnskabeligemanagers«,der
fulgte i Frederick Winslow Taylors fodspor i dette århundredes begyndelse. Det var net-

op underinddelingen af faglært arbejde i monotone, lettillærte opgaver, der udførtes un-

der den evigt nærværende værkførers vågne øje,der satte Henry Ford istand til at masse-

producere komplicerede maskiner ved hjælp af ufaglært arbejdskraft, hvorved han kun-
ne reducere priserne, udvide markedet og sætte sine mere traditionelt organiserede
konkurrenter ud afspillet - eller tvinge dem til at efterligne hans arbejdsorganisation. Det
er heller ikke en beskrivelse, der blot er af historisk interesse: General Motors fabrikkeri
Lordstown, Ohio, (den mest moderne fabrik med hensyn til teknologi, jobdesign og ma-

nagement i slutningen af l960eme) var konstrueret til en arbejdscyklus på 36 sekunder.
Både i sin klassiske og moderne form kræver Taylorismen en nedbrydning af arbejdet i

dets bestanddele. Selve jobbets bevægelser blev adskilte handlinger, der skulle udskilles,
times og gensamles. For arbejderen var det synonymt med opskruet tempo og monotoni.
Det krævede en radikal stigning i overvågning at opretholde det, for at den industrielle

disciplin ikke skulle lide skibbrud. En absolut adskillelse af produktive arbejdere på den
ene side og værkførere og planlæggere på den anden side var af vital betydning for at

opretholde respekten for hierarkiet som system. Og det var profitabelt for arbejdsgiverne
så længe arbejdsstyrken var fredsommelig, og fagforeningerne centrerede deres aktivite-
ter om løn- og arbejdstidsforhold.
Offentliggørelsen af »Redesigning Jobs: Western European Experiences« er et symp-

tom på at ingen af de to betingelser har gyldighed idag. I l960eme og l970erne antog
arbejdernes utilfredshed dyrere og dyrere former. Stigende pjækkeri, flere og flere flakke-

re, sjusket arbejde og nu og da sabotage (I et meget omtalt tilfælde hos General Foods
Kankakee fabrik i USA måtte en hel dags hundemadsproduktion kasseres efter at en

utilfreds ansat puttede grøn farve i kogekarrene). Og i det sidste årti har fagforeningernei
stigende grad krævet medbestemmelse ved beslutningsprocessen på selskabs- og fabriks-

niveau, så langt som til at omforme selve arbejdets karakter.

Termen »job redesign«, som Asplund bruger, kan synes neutral - hvis man ikke vidste

at næsten enhver redesign af arbejdsprocesseri den moderne industri nødvendigvis 'måtte
indebære en re-integration af dis-integrerede arbejdsopgaver. Og det er netop formålet
med de snesevise af projekter, der omtales og diskuteres i dette spændende bind: en æn-

dring til det modsatte i tendensen til at underinddele arbejdet, en udvidelse af den enkelte

arbejders arbejdscyklus til at omfatte flere manuelle opgaver og ofte noget af ansvarsom-

rådet med hensyn til overvågning og kvalitetskontrol, som var blevet overdraget til værk-

førere og funktionærer. Disse projekter spænder over hele Skalaen fra i det væsentlige
stilistiske forandringer, der ikke medfører nogen fundamental forbedring, til radikal re-

organisering af arbejdet, som næsten minder om en genskabelse i et moderne industrielt

miljø af den slags mangesidede, all-round arbejdere som den traditionelle håndværker

formodedes at være, den pci-sonder forstår alle arbejdsprocessens facetter, og kan udføre
dem eller anvise, hvordan de skal udføres.

Næsten alle bestræbelserne på at redesigne jobs, der beskrives i dette bind, tager som

udgangspunkt ledelsens interesse i effektiv produktion under forudsætning af en arbejds-
styrke, der er interesseret i arbejdets indhold. Antallet, bredden og omfanget af projekter
der omtales er imponerende. J ob redesign er ikke længerebegrænset til at være en opgave
for pionerer som Einar Thorsrud; det har forladt forsøgsstadiet og er blevet fælles gods
for moderne europæiske erhvervsledere.

»Redesigning Jobs« beskæftiger sig med, hvad arbejdernes reaktion bør være. Fagfo-
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⁄

reningerne har en velunderbygget mistro til ledernes anvendelse af ekspertundersøgelser
af arbejdsprocessen; alt for ofte har resultaterne været kosmetiske forbedringer som et

skalkeskjul for opskruning af tempoet. Er job redesign blot en anden udgave af det sam-

me? Asplund og The European Trade Union Institute, der er forskningsgrenen af den

Europæiske Faglige Samorganisation, svarer at job redesign er en positiv udfordring for

fagbevægelsen. Selvom de er skeptiske overfor ledelsens motiver, er de dybt interesserede
i de muligheder, der bliver tilgængeligeved ledelsens nyfundne villighed til at genoverveje
den ekstreme arbejdsdeling, som er kommet til at karakterisere produktionen.

En fællesnævner for job redesigning projekter er, at de er påbegyndt i forbindelse med

nyinvestering og ofte med indførelsen af ny teknologi. Heri ligger der både en mulighed
og en trussel, for det samme teknologiske niveau er nemlig forenelig med en række for-

skellige former for arbejdsorganisation. Det er deres synspunkt, at den forholdsmæssige
styrke mellem fagforeninger og ledelse er altafgørende ved bestemmelsen af den virkning
som teknologisk forandring vil have på arbejdslivet.
Spørgsmålet om fagforeningsstyrke under disse omstændigheder er mindre et spørgs-
mål om organisationsprocent eller strejkekassens størrelse end om fagforeningemes

'

kompetence til at klare problemet. Det er i denne henseende at »RedesigningJobs« er en

vigtig bog: den forsøger at gøre erfaringerne fra hundredevis af projekter over hele Euro-
pa tilgængelig for lokale fagforeningsfolk. Dens underliggende mål er at gøre begrebet
faglig aktivitet så bredt, at det omfatter arbejdsorganisation som en væsentlig interesse-
sfære.

De europæiske arbejdsgivere fik modvillig fagforeningernes akcept på arbejdsgivernes
ret til at lede og fordele arbejdet i slutningen af det nittende, og begyndelsen af det tyvende
århundrede. Dette spørgsmål er blevet genåbnet i dag ikke ved en politisk revolution men

ved teknologiske og sociale ændringer. Hvad det endelige resultat af den nye kamp om

ledelsens ret til at lede og fordele vil blive afhænger i høj grad af, hvilken strategi fagbevæ-
gelsen vælger -

og af hvor godt de forstår deres mulighed for at øve indflydelse på en

redesign af arbejdsprocessen.
Dette bind er et vigtigt bidrag til at nå en sådan forståelse.

John Løgue

Gerhard Beier: Geschichte und Gewerkschaft. Politisch-historische Beiträge zur Geschich-
te sozialer Bewegungen,Schriftenreihe der Otto Brenner Stiftung 24, Bund-Verlag, Köln
1981, 532 s. DM 44,80

'

Alene indholdsfortegnelsen til denne samling af (både tidligere trykte og utrykte) Ger-
hard Beier-artikler fra det sidste tiår virker imponerende: 16 større artikler om et bredt
spekter af tysk fagbevægelses-forskning.Det spænder fra metodiske til empiriske emner,
fra de allertidligste faglige foreningers til efterkrigsfagbevægelsenshistorie. Artiklerne
varierer da også indholdsmæssigti kvalitet og substans.

Det er artikler, som uvægerligt rejser spørgsmålet om »legitimationshistorie«. Beier

bevægersig hele tiden på kanten af »legitimationshistorien«.Faren vil altid være til stede
i den form for (arbejderbevægelsens)historie, som Beier skriver - sat på en fællesnævner
kunne den kaldes »engageret historie«. Det er i flere tilfælde historieskrivning »til lejlig-
heden« - som eksempel: Når det i forbundsdagen i 1973-74 diskuteres heftigt, om Rosa

Luxemburgs portræt kan trykkes på tyske frimærker - hvilket CDU/CSU'eme fandt util-

stedeligt, da de nærmest betragtede »røde Rosa« som en fortidig Ulrike Meinhof- så skri-
ver Beier en artikel, der argumenterer for og viser Rosa Luxemburg som en sand demo-

krat, som en radikaldemokratisk socialist og frihedspropagandist (Rosa Luxemburg.
Zur Aktualität und Historizität einer umstrittenen Grösse).
Når Beier for det meste undgår at plumpe i legitimationshistorien, skyldes det en vis
»uortodoksi« og hans kritiske sans. For nok er det socialdemokratisk fagbevægelseshi-
storie. Men Beiers kritiske brod rammer bredt. Beier er »uortodoks« nok til både at for-
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svare Carl Legien under revolutionen 1918/ 19 og Rosa Luxemburg -

og til at underkaste

begge en kritisk vurdering (Carl Legien, die Gewerkschaften und die Kieler Revolution).
Men når det kommer til den 'parti-ideologiske'strid om den nyere fagbevægelsesforsk-

ning, og her specielt diskussionen om Marburger-DKP'emes oversigtsfremstilling', så

kender Gerhard Beier sin plads og affyrer det anti-kommunistiske skyts af sværeste kali-

ber. Det sker i artiklen »Die Wiederentdeckung der Gewerkschaftsgeschichte als politi-
sches Problem«, som ellers starter lovende og interessant med overvejelser over den tyske

arbejderbevægelseshistorieshistoriografiske udvikling, men ender på en måde, som viser

. nogle af det tyske debatklimas værste og mest ubehagelige sider.

Et hovedtema i Gerhard Beiers fagbevægelsesforskninger enhedsfagbevægelsens hi-

storie i Tyskland- brud og kontinuitet i enhedsbevægelsens udvikling m.v.

Bogtrykkerforeningen var én af de organisationer, som (sammen med Internationali-

sterne, de liberale Hirsch-Duncker'ske og Lassalleanske foreninger) var med i 1870'emes

v bevægelse i retning af en samling, da Bismarcks »socialistlove« satte en stopper for det

hele (Bogtrykkerforeningens allertidligste historie behandles i artiklen »Zünftige 0rd- '

nung der Buchdruckerei«).
'

Det første store brud i enhedsbevægelsens tilblivelseshistorie kom med »anti-

socialist«-lovene (- som netop kom, da den tyske fagbevægelse var i færd med at samles.)
I de følgende for socialdemokraterne så vanskelige repressionsår formede blandt andre

hos Carl Legien, den senere førstesekretæri »Generalkommissionen«, en »statsbevidst-

hed« og en »enhedsappel«, som skulle få afgørende indflydelse på enhedsfagbevægelsens

udvikling: Socialdemokraterne måtte lære at opfatte sig selv som den vigtigste statsbæ-

rende faktor i samfundet, og kun ved at stå enigt sammen kunne fællesskabsnedbrydende

love (som de bismarckske socialistlovc) bekæmpes (Kontinuität und Diskontinuität

gewerkschaftlicher Organisation under dem 'Sozialistengesetz').
'

*

I en artikel om enhedsfagbevægelsens organisatoriske princip behandler Beier den

særlige betydning, »Statsbevidstheden« fik i mellemkrigstiden, i første omgang fordi so-

cialdemokraterne i egentligste forstand følte sig som bærer af Weimar-republikken, ian-

den omgang i konsekvens af Nazi-statens udfordring med »Arbejdsfronten«, hvor Wei-

martidens tanker om »den republikanske folke-fagbevægelse brødes med de nye ideer

om den »nationale folkefagbevægelsesaBeier skjuler ikke de tendenser i den »frie« (dvs.

socialdemokratiske) bevægelse, der ville gå langt i forbrødringen med nazi-staten.

Det er klart, at fagbevægelsesproblematikkeni de første efterkrigsår må indtage en

central plads for den, der som Beier er optaget af enhedsorganisations-problematikken.
Netop i de første efterkrigsår hvor enhedsfagbevægelsenblev til - og da i et delt Tyskland
- var fagbevægelsesudviklingeninvolveret som et element i de stærke politiske stridighe-

der. I en spændende,og hidtil upubliceret artikel fra 1972 (Probleme der Gründung und

des Aufbaus westdeutscher Gewerkschaften unter dem Primat der Aussenpolitik) påvi-
ser Beier, hvordan spørgsmålet om fagbevægelsensgenopbygning efter krigen i højere

,grad end godt var blev bestemt af mennesker og organer uden for Tysklands grænser.

Fagbevægelsesproblemetblev rettet ind efter besættelsesmagternes udenrigspolitiske in-

teresser. Specielt den amerikanske fagbevægelseøvede indirekte sin indflydelse på, hvor-

dan og hvornår fagbevægelsen i Tyskland skulle genopstå.
Men også de indenrigspolitiske forhold satte deres præg på udformningen af den nye

fagbevægelsesgrundlag. Denne problematik analyserer Beier i en artikel (Volksstaat und

Sozialstaat), skrevet til et lOO-årsjubilæumsskriftfor DGB's første formand Hans Bö-

ckler. Böckler er tydeligvis en af de personer, der har Gerhard Beiers respekt. Det var

Böcklers fortjeneste at formulere grundlaget for den nye enhedsfagbevægelse: et grund-

lag, som både kunne forene de ideologisk og politiske splittede dele af fagbevægelsen,
samt gøre det på en måde, som definerede grænserne mellem fagbevægelseOgstat. Dette

sidste er særdeles vigtigt for Beier, for hvem fagforeningemes »autonomi« på alle leder er

et af de centrale fagpolitiske elementer. «

Metodisk er Gerhard Beier uhyre »traditionel«: en empirisk historiker, centreret om-

kring personer, med styrken i teori-, ide- og politik-historien. Det er forbløffende i hvor
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ringe grad, nyere socialhistorisk fagbevægelsesforskninger trængt ind i Beiers fagbevæ-
gelseshistorie. En henvisning i noterne, når det går højt.Det er ikke hos en historiker som

Beier, den metodiske fornyelse skal søges. De metodiske bidrag i bogen hører til de sva-

geste (eks. Sozialgeschichte als Universalgeschichte). Væsentlige elementer af tysk fagbe-
vægelseshistorie er fraværende i Beiers arbejder.

Som en af Beiers fortjenester skal det nævnes, at han har taget tysk arbejderuddannelse ,

op i et par artikler (hvor specielt »Zur universalhistorischen Hypothese von der Erzie-
hung des Menschengeschlechts«bør fremhæves).

l. Frank Deppe, Georg Fülberth, Jürgen Harrer (udg): »Geschichte der deutschen Gewerk-
sehaftsbewegung«,Pahl Rugenstein Verlag, Köln 1977.

Knud K nudren

Gerhard Beier: Die'illegaleReichsleitung der Gewerkschaften 1933-1945 - Geschichte der
Arbeiterbewegung Texte-Biographien-Dokumente - Bund Verlag, Köln 1981, 118 s., DM
12.80

Den tyske fagbevægelsehar via landsorganisationen DGB i de senere år interesseret sig
mere end tidligere for sin egen historie. Til dels udløstes denne større interesse af den
omfattende- og på mange måder hadske - diskussion af Deppe/Fülberth/Harrers »Ge-
schichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung«.Ide forskellige faglige organisationers
tillidsmandsuddannelse og i oplysningsarbejdet havde man dog allerede i lang tid lagt
vægt på bevægelsens egen historie. Her har Gerhard Beier forøvrigt spillet en vis rolle,
idet han som en af de få universitetsuddannede har en bevidst, solidarisk tilknytning til
fagbevægelsenog forøvrigt har bidraget med mange, store og forbilledlige undersøgelser,
analyser og dokumentationer. Man kan nemt være uenig med ham i forskellige konklu-
sioner, f.eks. den vægt han lægger på fagbevægelsensautonomi overfor alle partier ogteoretiske strømninger. Formentlig må hans vurdering forklares udfra den såkaldte en-

hedsfagbevægelse,man har fået i Vesttyskland, hvor man historisk har haft selvstændige
liberale, kristelige og nationale/landsforbundaf en vis vægt ved siden af den egentlige
fagbevægelse:der er åbenbart stadigvæk visse spændinger i denne enhedsfagbevægelse,der gør det nødvendigt at fremhæve autonomien.

Denne bog er åbenbart foranlediget af et bidrag af Jürgen Harreri ovennævnte »Ge-
schichte...«. Beier mener, at det er nødvendigt at korrigere Harrers vurderinger. Det gørhan så også udfra en anden politisk opfattelse end Harrers. Men det må understreges, at-
der her er tale om to forskellige politiske vurderinger ud fra stort set det samme materia-
le. Egentlig er resultatet heller ikke så forskelligt: begge kommeri mange tilfælde frem til
de samme kendsgerninger, men den ene vurderer dem kritisk og den anden positivt.Imidlertid er Beier i sit skrift kommet videre end Harrer i sit 6 år gamle afsnit, og ved at
sammenstille og koordinere de mange forskellige aktiviteter lykkes det ham at fremstille
tidligerefagligetillidsmænds aktivitet i modstanden mod nazismen. De havde et yderst
ugunstigt udgangspunkt, idet den faglige top indtil 1. maj 1933 havde ført en tilpasnings-
politik til de nye magthavere, som indebar en nærmest total afstandtagen fra den hidtil
førte politik, i nogle udsagn sås Hitler endog som fuldbyrderen af den tyske arbejder-
stands nationale mission. Denne tilpasningspolitik mislykkedes: formålet - organisatio-
nernes overleven - blev ikke opnået. Den 2. maj 1933 besattes fagforeningskontoremc af
SA. Men tilpasningspolitikken må have vanskeliggjort en speciel faglig modstandskamp
(smlg. f. eks. Udo Achten: Illustrierte Geschichtedes 1. Mai s. 274 ff.). Forøvrigt er det
lidt svært at finde ud af hvad der er det specielle ved en faglig modstandskamp: hvordan
adskiller den sig fra den øvrige arbejdermodstandsbevægelse?Var arbejderne i fabrik-
ken, der forsøgte at presse en højere løn igennem socialdemokrater, kommunister, fagligt
organiseret eller bare interesseret i højere løn? Forsøget på at opretholde de tidligere fag-

59



lige organisationer er vel det, der kommer nærmest en speciel faglig modstandskamp.

Her bidrager Beier også med en del nyt. Men hans bog er kun et første bidrag til et større

videnskabeligt projekt, som er sat igang ved universitetet i Mannheim.

Han roder sig imidlertid ind i noget af en modsætning: s. 76 f kommer han frem til at

. perioden fra 1934 til 1937 var den med den stærkestemasseopbakning bag modstandsbe-

vægelsen, mens perioden fra 1937 til 1941 var den sværeste tid. Det er sikkert korrekt:

indtil 1937 blev mange modstandsgrupper optrævlet, efter den tid havde ikke engang

kommunisteme en i national målestok fungerende modstandsorganisation. For det an-

det var det lykkedes nazisterne med oprustningsøkonomienat få arbejdsløsheden (mid-

lertidigt) afskaffet, og for det tredie var på det tidspunkt flere 100.000 i kone'entrationslej-
re, i emigrationen, myrdet eller på anden måde sat ud af funktion. Der var kun et begræn-

set modstandspotentiale tilbage. S. 82 mener Beier imidlertid, at modstandsbevægelsens

potentiale omfattede millioner af arbejdere: det har næppe været rigtigt i hele perioden.
Det fremgår også af de tyske exilaviser, fra ca. 1937 forandrer de karakter: der står ikke

så meget mere om udviklingen i Tyskland, de bliver mere abstrakte.

Som Beier selv fremhæver det, er dette skrift kun et skridt: der er lang vej igen. Det der

her foreligger er en første indføring i emnets problemer, en kortlægningaf hvad vi ved, og

hvor der især bør sættes ind. I den sammenhæng gør han et interessant forsøg på at få nye

kilder frem: bagest i bogen findes et spørgeskema, hvor han beder om oplysninger om

illegalt fagligt arbejde. Forhåbentlig lykkes det at få noget frem.
'

Gerd Callesen

Demokratie- und Arbeitergeschichte. Geschichtsschreibung - Medienkritik - Untérrichts-

materialien. Jahrbuch udg. af Franz Mehring Gesellschaft Stuttgart, Alektor-Verlag, Stutt-

gart 1980 og 1982, 155 og 174 s. 'DM 12,-

Det er nogetaf et program at opkalde sig efter Franz Mehring: han er/var uden tvivl en af

de betydeligste marxistiske historikere. Han var derudover aktivt medlem af det tyske

Socialdemokrati, Spartakusforbundet og medgrundlægger af KPD. Det lykkedes ham i

sjælden grad at forene det vanskelige for en marxistisk historiker: hans præcise teoretiske

studier forblev ikke abstrakte, de fulgtes op af en deraf afledt revolutionær praksis. Sel-

skabet har noget at leve op til. Det er derfor egentlig ganske sympatisk, at denne årbog

åbenbart ikke nødvendigvis skal udkomme hvert år, men efterhånden som der er rele-

vant stof til den.

I de to foreliggende bind er der 5 rubrikker: historieforståelse - historieskrivning- bio-

grafier - mediekritik - undervisningsmaterialer. For at tage det sidste først: det forsøges

her at give historielærerne et materiale til brug for undervisningen: verdenspolitik, tyske

jakobinere omkring 1800 og de tyske arbejderes situation. Jeg kan ikke vurdere det, men

formentlig må stadigvæk ethvert forsøg på en rimelig formidling hilses velkommen, og

man skulle tro, at lærere her i landet også skulle kunne bruge disse oplæg i bearbejdet
form. I rubrikken mediekritik findes bl.a. en artikel om sangen »Roter Wedding«

(»Storm, Storm« hedder den på dansk) og de ændringer teksten har undergået siden

1929. Den biografiske rubrik indeholder erindringer fra Eugen Eberle, en iStuttgart me-

get populær kommunistisk/socialistisk lokalpolitiker og en artikel om en jakobiner fra

Rhinlandet. Den største rubrik er den med de historiske artikler. Den er meget bred og

rækker fra en afhandling om hekseprocesser i 1600-tallet og revolutionen i Baden 1849

over den kommunistiske parti-opposition i mellemkrigstiden til en undersøgelse af afma-

oiseringen som typisk udviklingsfase i de socialistiske lande. Der findes en afhandling om

regnemetoder og om afnaziñceringen efter 1945, en om »kvinder i KPD i Weimarrepu-
blikken« og en anden omnazistisk byplanlægning.Den metodiske rubrik indeholder

bl.a. didaktiske teser om historiske udstillinger, en diskussion om SPD var et revolutio-

nært parti, efter at det var blevet marxistisk og artikler om historisk bevidsthed.

Det er alt i alt en meget bred udgivelse, der nu foreligger med to bind, og i de fleste
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tilfælde forekommer artiklerne relevante og informative. De er tilmed velskrevne og godt
illustrerede. Det er umuligt her at gå ind på de enkelte artikler, de er bevidst ikke samlede
om et emne, og de skal være et forsøg på at skrive historie »nedefra« - i modsætning til
den overvejende tendens til at skrive sejrherremes historie. For så vidt det ikke er tilfæl-

det, skal artiklerne her - f.eks. de metodiske bidrag - hjælpe med til en ny historieskriv-

ning. Men som det siges i forordet til bind 2, er der en del modstridende opfattelser af,
hvad der til enhver tid er det progressive element, hvem der er undertrykt. Men disse

modsætninger skal ikke ophæves i et kompromis, men eksistere ved siden af hinanden.

Det kan godt blive et frugtbart element, i det mindste tyder de to foreliggende bind på
det. Det er absolut et af de mere vellykkede forsøg fra det »udogmatiske venstres« side på
at gøre historien frugtbar for den videre vej frem.

Martin Andersen

Deutsche Brüsseler Zeitung. 1. Januar 1847 - 27. Februar 1848. Faksimile mit Einführung
und Anmerkungen von Bert Andreas - Jacques Grandjonc - Hans Pelger, Editions Culture et

WCivilisation,Bruxelles 1981, 95 s. + genoptryk, ca. 1600,- kr.

Genoptrykket af denne avis - af de 121 numre mangler kun nr. 12/1848 - er et led i udgi-
vergruppens stort anlagte undersøgelse om »den demokratiske internationalismes be-

gyndelse 1840 - 1848« (arbejdstitel). I denne sammenhæng er der allerede udgivet nogle
afhandlinger, f.eks. dokumenterne om Marx' udvisning af Belgien i marts 1848 ved Bert
Andréas og Hans Pelgers nye udgave af »Das Elend der Philosophie«; derudover forelig-
ger der forskellige artikler af de 3 udgivere om forskellige beslægtede emner, og flere af-

handlinger er under forberedelse. Det er en periode i den tidlige arbejderbevægelses ud-

vikling, der her behandles i snæver sammenhæng med Marx' og Engels' udvikling. I den-
ne proces spillede Deutsche Brüsseler Zeitung en betydningsfuld rolle. Bladet var en af de

ganske få tysksprogede aviser, der udkom uden cencur Og var fra efteråret 1847 at regne
en »marxistisk« avis, dvs. Marx, Engels og hele kredsen omkring »Kommunistisches
Korrespondenz-Komitee« havde her en mulighed for at komme til orde. Men allerede fra
februar 1847 havde Wilhelm Wolff

'

fra gruppen skrevet i avisen.
Marx havde, som det vides, boet i Bryssel siden 1845. Siden 1846 havde han arbejdet på

at oprette den kommunistiske korrespondence-komite. Herved kom han og Engels i
kontakt med »Bund der Gerechten«, og sammenslutningen af kommunisterne med de
»retfærdige«i juni 1847 førte til oprettelse af kommunistemes forbund. Denne organisa-
tion havde selvfølgelig brug for et presseorgan og kunne efterhånden overtage det oprin-
deligt liberalt-oppositionelle blad. Som Marx' og Engels' blad fik det stor betydning i
udarbejdelsen af Kommunisternes forbunds politiske selvforståelse.
Også til Association Démocratique - en i Bryssel i november 1847 oprettet

intemationalistisk-demokratisk forening med stor lokal indflydelse - er bladet en vigtig
kilde. Dette så meget mere som nogle af de centrale samtidige belgiske aviser ikke findes
komplette (smlg. note 4 og 5). \

Jacques Grandjonc har specieltundersøgtden tyske emigrations periodiske udgivelser
før 1848, og i årene fra 1845 - det år hvor »Vorwärts« i Paris blev forbudt -til 1848 bukke-
de næsten hele ,den tysksprogede oppositionelle presse i Europa under for det stadigt
større pres. Den prøjsiske regering - ligeså senere den østrigske og den franske -udøvede
et stadigt stigende pres på den belgiske regering for at få Deutsche Brüsseler Zeitung for-
budt og fandt en villig hjælper i det belgiske sikkerhedspolitis chef. Bladet blev imidlerid
ikke forbudt, men i forbindelse med den franske revolution i februar 1848 blev Wilhelm
Wolff arresteret, redaktøren Bomstedt flygtede, og Marx blev udvist; avisens sidste num-

mer blev således det for den 27. februar 1848. Afgørende var at resten af de tyske kommu-
nister i Bryssel - delvis via Paris - tog til Tyskland, hvor revolutionen efterhånden også
bredte sig: der var ikke mere basis for at udgive en tysk avis i Bryssel. Den havde nu aldrig
været særlig stor: oplaget var på ca. 300, hvoraf kun ca. 200 blev solgt. Det var heller ikke
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dengang nok til at udgive en avis, men det svarede nogenlunde til tilsvarende avisers op-,

lagstal. Avisen blev læst aftyske arbejdere i Paris, London og i Schweiz og blev citeret i

visse andre oppositionelle blade - især franske og polske, som det påpeges ien nyere arti-

kel af Irene Koberdowa i Jahrbuch für Geschichte 23.

Avisen er meget sjælden,og genoptrykket er stykket sammen af eksemplarer i bibliote-
ker i Bryssel, Amsterdam og Moskva. Den var i mange år nærmest glemt, men blev så

benyttet af enkelte forskere fra 1890'erne og fremefter. Der har været en del uenighed om,

hvilke artikler der er skrevet af Marx, Engels, Wilhelm Wolff og de andre kommunister.
Der er nu her udarbejdet fortegnelser (s. 16-25) over de vigtigste kommunisters bidrag,
foruden de nævnte er der tale om bl.a. Stephan Born, Moses Hess, Friedrich Wolff og
Georg Weerth, folk der også senere spillede en rolle. Desuden findes også enkelte bidrag
af folk som f.eks. Ferdinand Lassalle.

Georg Weerth - det tyske proletariats første digter kaldte Engels ham senere - skrev
især til det der på tysk hedder »Feuilleton«, dvs. de litterære bidrag - kulturstoffet. Sati-

riske digte og sange bl.a. også af Freiligrath, Herwegh og Heine (de formodes at være

trykt uden forfatternes viden) findes i bladet, og Deutsche Brüsseler Zeitung er således

også på dette område en forløber for »Neue Rheinische Zeitung« (smlg. Wolfgang Bütt-
ner i J ahrbuch für Geschichte 22). Det kan lige nævnes, at Lorenz Petersen selvfølgelig
ogsåopholdt sig i Bryssel på dette tidspunkt og var med iden Kommunistiske Arbejder-
oplysningsforening.

›

. I avisen findes via Wilhelm Wolffs artikler kommunisternes vurdering af udViklingen i

Tyskland fra bladets start eller snarere fra februar 1847 mens Georg Weerth var begyndt
endnu tidligere. Wolffs bidrag er forøvrigt især undersøgt af DDR-historikeren Walter

Schmidt, senest i Marx-Engels-Jahrbuch 4. Dvs. perioden umiddelbart før den borgerli-
ge revolution i 1848 bliver her analyseret af kommunisteme. Kommunistemes forbunds

i lokale afdeling - og det er den »marxistiske« inderkreds - overtager efterhånden avisen,
og i den periode hvor det kommunistiske manifest forberedes og skrives (dvs. fra efter-

året 1847) dominerer de avisen for sluttelig helt at overtage den i december 1847. Bom-'

stedt er ganske vist fortsat redaktør, men Marx, Engels og de andre kommunister leverer

stoffet. Pariser-bladet »Vorwärts«, som jo var blevet forbudt i 1845, var rigtignok det

radikale fremskridts første blad, men Deutsche Brüsseler Zeitung er de tyske internatio-

nalisters blad i denne periode, hvor kommunismen bliver den bestemmende teoretiske

retning. Bladet har en overmåde stor betydning i udviklingen af kommunismen, derud-

over er det en vigtig kilde til hele den demokratisk-intemationalistiske bevægelse, den

yderste venstrefløj i europæisk politik, i perioden umiddelbart forud for de europæiske
revolutioner i foråret 1848. Kommunisternes samtidige vurderinger af forholdene har en

væsentlig interesse og de findes mest omfattende i dette blads sidste 5-6 måneder.

Det er glædeligt, at denne centrale kilde nu igen er gjort tilgængelig. I indledningen
findes en grundig fremstilling af avisens betydning og endvidere en bestemmelse af hvilke

artikler, der kan tilskrives Marx og Engels samt de andre kommunistiske bidragydere.
› Gerd Callesen

Brigitte Emig/Max Schwun/Rüdiger Zimmermann: Literatur fiir eine nene Wirklichkeit.

Bibliographie und Geschichte des VerlngsJ.H.W. Dietz Nachl'. 1881 bis 1981 und der Verla-

ge Buchhandlung Vorwärts, Volksbuchhandlung Hottingen/Ziirich, German Cooperative
Print. & Publ. Co., London, Berliner Arbeiterbibliotek, Arbeiterjugendverlag, Verlagsge-
nossenschal't »Freiheit«, Der Büclierkreis. J.H.W. Dietz Nachf'., Bonn 1981, 512 s., DM

48.-

Der har i tysk arbejderbevægelse været en stærk interesse for teoretiske spørgsmål og

også for bevægelsens egen historie. Det dokumenteres måske bedst ved de faglige fest-

skrifter, der udkom i begyndelsen af århundredet. Det var ofte imponerende historiske

værker, der vidnede om forfatternes - hyppigt faglige tillidsmænd - dybe indsigt i histo-
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rien og fagets udvikling gennem de sidste mange hundrede år. Denne historiske bevidst-
hed gik nærmest tabt i afideologiseringens tidsalder, men bl.a. tilskyndet af konkurrence-
forholdet til DDR har det tyske Socialdemokrati siden begyndelsen af 1960'erne og for-
stærket siden 1973 igen udgivet (og genudgivet) en omfattende historisk litteratur.
Partiets udgivelsesvirksomhed bliver nu dokumenteret i denne fremragende bibliografi.
Det er dog ikke alle socialdemokratiske forlag, der bliver bibliograferet her, men kun
dem der på en eller anden måde var tilknyttet det første store forlag, J .H.W. Dietz, deri
1881 oprettedes i Stuttgart. De andre forlag - f .eks. Leipziger Genossenschaftsbuchdru-
ckerei eller Wilhelm Brackes forlag fra den tidlige periode, Graphia for perioden efter

'

1933 og idag Neue Gesellschaft og en del andre - kan så forhåbentlig senere blive under-

søgt.
_

Men også som bibliografien foreligger idag, er den et betydningsfuldt bidrag til den
socialistiske boghandels- og udgivelsespolitik - også i international sammenhæng. Den

tyske arbejderbevægelse var i II. Internationales tid og faktisk helt optil 1933 den betyd-
ningsfuldeste gren i arbejderbevægelsen omend det russiske parti efter 1917 fik en vok-
sende betydning. Det skyldes ikke mindst Dietz forlagets udgivelsespolitik: bl.a. udkom
her fra 1883 til 1923 tidsskriftet »Die neue Zeit« og skriftserien »Internationale Biblio-
thek« fra 1887 til 1923 og igen fra 1973. Første del af serien kom i 67 bind med 74 bøger.
Det er helt centrale værker for marxismen, der kom her f.eks. Marx' Theorien über den
Mehrwer't og andre af hans og Engels' skrifter; desuden udkom mange af Karl Kautskys
værker i serien. Også bøger af Bebel og Mehring kom her eller'i andre af forlagets serier.
Endvidere kom der i Internationale Bibliothek grundige fremstillinger af arbejderbevæ-

'

gelsen i andre lande, om socialismens historie gennem tiderne, om vigtige samtidige
strid'sspørgsmål(feks. H. Laufenbergs om »Der politische Streik«). Der var en del popu-
lærvidenskabelige og historiske afhandlinger. Det var ikke kun marxister, der fik offent-
liggjort her, men en overvejende del af forfatterne var marxister på marxismens daværen-
de udviklingsstade.

Men også andre forlag har en vis umiddelbar betydning. »Buchhandlung Vorwärts«
(og i 1920'erne Dietz) publicerede de internationale socialistiske kongressers protokol-
ler, Arbeiterjugendverlag havde ungdomsinternationalens udgivelser på sit program (her
er desværre nogle af bibliografiens få fejl). »Verlagsgenossenschaft Freiheit« udgav - som

Dietz i perioden 1902-1906 4 en del russiske bøger og tidsskrifter. Dietz udgav således
bl.a. Lenins »Hvad må der gøres«.

Bibliografien har altså en direkte betydning for studiet af den internationale arbejder-
bevægelse, men det er klart, at den er af central betydning ved studiet af den tyske, og
man kan kun ønske sig, at tilsvarende bibliografier også fandtes for andre landes ved-_
kommende - her i landet er vi i den heldige situation, at bl.a. John og Sanne Hansens
mindst ligesågode bibliografi over Arbejderforlaget, Monde og Tiden har været ude i
nogle år, at der findes specialbibliografier over,Stauning og Andersen Nexø; over ABA's
danske periodica og over venstrefløjens udgivelser siden 1968 og enkelte andre. Men
trods den forholdsvis gode situation kunne vi godt bruge nogle flere i samme kvalitet.

Til hvert forlag er der en kort indføring i dets historie, så vidt man altså kan fremstille
denne historie på nuværende tidspunkt: der er ikke forsket særligmeget om den socialis-
tiske bogproduktion - en undtagelse er åbenbart »Bücherkreis« - litteraturfortegnelsen
fylder kun 5 sider. Den ene af forfatterne til denne bibliografi - Max Schwarz - har dog
tidligere udgivet bibliografiske forsøg om Dietz Verlag og Arbeiterjugendverlag. Begge
var dog behæftet med mange fejl, men de har åbenbart været gode forarbejdet. I disse
historiske rids behandles kort de mange problemer socialistiske forlæggere i Tyskland
f.eks. i kejserriget og under' inflationen stod overfor. De er meget informative og vil/kan
kun give et første indtryk af forlagenes udvikling. Derefter følger forlagsbibliograñerne:
de er årgangsvis kronologiske (indenfor årgangen naturligvis alfabetiske). For hver titel
anføres alle de bibliografiske oplysninger, er en titel kommet i flere oplag, nævnes første

gang den optræder alle forudgående oplag i andre forlag og dernæst alle efterfølgende.
Fra disse er der en henvisning til første omtale. Ved oversættelser har man i en hel del

63



tilfælde også nævnt originalens titel, udgivelsessted og -år; det er dog ikke gennemført

konsekvent, f.eks. mangler oplysningerne for Andersens Nexøs vedkommende de fleste

steder, omend der netop her foreligger en' god bibliografi specielt hvad de tyske titler

angår. Alle efterflgende oplag anføres også under det år, de så udkom i. Det er således

let at følge f .eks. Prosper Lissagarays »Geschichte der Kommune von Paris« udgivelses-
historie i Tyskland (dvs. Vesttyskland, idet det må formodes, at bogen også er blevet

udgivet i DDR), ligemeget hvilket af de 8 oplag man tilfældigvisfår fat i. Man har indtryk

af, at bibliografieme er meget omhyggeligt bearbejdede, og at forfatterne i forord og hi-

storiske indledninger har gjort rede for, hvilke enkeltproblemer der er, hvilke titler man

ikke har kunnet finde osv. Det er imidlertid klart, at det ikke kan undgås, at der er fejl-
forfatterne klager forøvrigt et par gange over, at de har været i tidnød, idet bibliografien
åbenbart skulle være færdig til 100-året i 1981. Det er meget beklageligt. To udeladelser

kan eksempelvis anføres: i Arbeiterjugendverlag udkom mellem 1921-1923 et tidsskrift

»Arbeiterjugendinternationale«- det mangler her. Ungdomsintemationalens beretning
for årene 1923-1925 er her kun anført i en fransk og en tysk udgave (E 139 hhv. E 147) -

der kom også en engelsk.
Efter selve bibliografien følger fortegnelser over forlagenes tidsskrifter, nummererede

serier, postkort og lignende. Der findes også en fortegnelse over variationer i forlagsnav-
nene. Bogen afsluttes med forfatter- hhv. titelregister. Det er med andre ord en meget

brugervenlig bibliografi. Og der er meget at hente i den også udover det kulturhistoriske.
'

i
* Gerd Callesen

Die Generallinie. Rundschreiben des Zentralkomitees der KPD an die Bezirke 1929-1933.

Eingeleitet von Hermann Weber. Bearbeitet von Hermann Weber unter Mitwirkung von

Johann Wachtler - Quellen zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Par-

teien. Dritte Reihe: Die Weimarer Republik Bd. 6 - Droste Verlag, Düsseldorf 1981, CXXIX

og 740 s., DM 220.-

KPD var det største kommunistiske masseparti i et kapitalistisk land indtil 1933, hvor

det blev endeligt illegaliseret. Partiet havde i perioder en betydelig indflydelse på den ty-

ske arbejderklasse, ligeledes havde det en væsentlig rolle i udformningen af Kominterns

politik (i det mindste indtil slutningen af '1920erne), partiets indflydelse på de kommuni-

stiske partier i nabolandene var stor. Offentliggørelsen af centrale, originale partidoku-
menter påkalder sig derfor naturligvis en betydelig interesse, specielt også i denne perio-

de, Weimar-republikkens slutfase.

Imidlertidter der problemer forbundet med denne udgivelse. Forudsat at dokumenter-

ne er ægte, og Webers argumentation herfor lyder overbevisende nok (s. CXlI-CXVII),

er der også andre problemer. De er især forbundet med Webers person og argumentati-
on. Oprindeligt var han kommunist, blev ekskluderet og optrådte overgangsvis som

trotzkist (han understøtter i dag et Trotzki-institut i Mannheim) og erklærer sig nu som

socialdemokrat. Han er en af de kendteste kommunismeforskere i Vesttyskland - som

regel med antikommunistisk brod - og må have samlet en uhyre mængde materiale og

opbygget et kæmpekartotek med alle mulige krydshenvisninger. Han har været istort set

alle relevante arkiver - som oftest den første og eneste, der har benyttet de relevante papi-
rer. Hans udgivelser plejer at være meget omhyggelige,hans annoteringeromfangsrigeog

informative - det er også tilfældet i dette bind. Han overvælder en med henvisninger, i den

ca. 100 sider lange indledning er der 580 anmærkninger; det forekommer dog, at en del af

dem er fra ikke særligt centrale KFD-tidsskrifter (f.eks. 178 og 311).
Webers argumentation er imidlertid noget andet. Han har givetvis ret i sin kritik af

KPD på en del punkter. Imidlertid er påstanden om, at KPD i virkeligheden ikke var

antifascistisk lige så tåbelig som kommunistemes socialfascisme-tese. Men det skulle væ-

re grunden til, at disse dokumenter ikke er blevet udgivet i DDR, hvor Weber formoder,
at de findes komplette (s. CXII). Rundskrivelseme skulle nemlig modbevise DDR-
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historikemes opfattelse af KPD, som det konsekvente antifascistiske parti. Webers for-
mål med indledningen (og hele udgivelsen?) er at vise at KPD førte en katastrofe-politik,
der bragte det ud i total isolation også i forhold til arbejderbevægelsen iøvrigt (s. LXV).
At partiets medlemstal voksede stærkt i perioden, fra ca. 100.000 til et sted mellem
260.000 og 350.000 og stemmeandelen steg fra knap 10% til omtrent 17% er i den sam-

menhæng ikke betydningsfuldt, mener Weber - ikke helt med urette (bl.a. pga. medlems- ,

udskiftningen smlg. s. XCVII i).
>

Han polemiserer derudover stærkt mod DDR-historieskrivningen, der har en anden

opfatttelse af KPD's arbejde. 0g forøvrigt kan citere samtidige udtalelser for deres på-
stande. DDR-historikerne lægger stor vægt på KPD's enhedsfrontarbejde, mens Weber

lægger større vægt på socialfascismeteorien og den deraf afledte kamp mod den socialde-
mokratiske de] af arbejderbevægelsen.Nu er »enhedsfront fra neden«, som var det KPD
fremførte på det tidspunkt, ikke noget enhedsfrontarbejde men en dårlig skjult opfro-
dring til socialdemokratiske arbejdere at bryde med deres organisationer (inklusive fag-
bevægelsen) og gå over til det revolutionære arbejderparti (= KPD). Denne »enheds-

fr_ont« kunne faktisk godt kombineres med socialfascismeteorien og blev det til trods for
alle senere/ nutidige krumspring. Som en DDR-historiker, Otfried Dankelmann, eksem-

pelvis skriver, så var det et mindretal i KPD's centralkomite omkring Heinz Neumann,
der med opbakning fra dogmatiske kræfter i Komintern gennemtrumfede en beslutning
om, at KPD skulle gå sammen med de reaktionære og nazisterne for at vælte den social-
demokratiske regering i Preussen ved en folkeafstemning (Hallesche Studien zur Ges-
chichte der Sozialdemokratie 4, s. 31). Nu er Dankelmann måske ikke repræsentativ for

DDR-historikere, men rent umiddelbart giver hans skriverier Webers påstande et sand-

synlighedens skær. Eller med andre ord: Webers indledning virker på sin vis overbevisen-
de, men hans ikke skjulte politiske formål- kritikken af KPD under alle omstændigheder
og ligeledes af DDR-historieskrivningen -

gør at man bliver mistroisk overfor hans rig-
holdige dokumentation. Man har simpelthen indtryk af, at han manipulerer med én, at

hans argumentation går i dag. Eller på en anden måde: afgrænsningen mellem hans sub-

jektive opfattelse og en klar analyse af f.eks. organisationsstrukturen forsvinder (smlg. s.

XCVII). Delvis er det han gengiver simple sladderhistorier og ikke politiske analyser; det
kan forøvrigt være, at de involverede i sin tid oplevede historierne sådan, men 50 år efter
burde man kunne skrive i et større perspektiv. Ikke desto mindre beskæftigerWeber sig
meget med diskussionerne mellem Thälmann og Neumann: forskellen mellem de tos po-
litiske holdning var ikke særlig stor; da Neumann imidlertid pga. sin vage modstand mod
ultravenstre-kursens mere outrerede former blev udskiftet, ser Weber dette pga. medlem-
memes akcept som bevis for partiets hierarkisering (s. LXXXVIII). Webers holdning
giver sig også udtryk i hans konsekvente brug af ord med negativt betydningsindhold,
f.eks. (s. XCIV): »überwachen«, »unterstanden«, »angeleitet«, »kontrolliert«.

Man kan helt eller delvis være enig med Weber, i sidste instans er det et spørgsmål om

subjektiv vurdering. Denne vurdering kan være mere eller mindre velbegrundet: et væ-

sentligt udgangspunkt for at komme frem til en rimelig begrundelse er originale doku-
menter; derfor er det godt, at Weber har udgivet de rundskrivelser, han har fundet frem
til for årene 1929-1933, dvs. for en4-årigperiode. Med forskellige bilag er det henved 100
rundskrivelser og dertil 'kommer 10 ekstra dokumenter. 56 af formentlig ialt 77 numme-

rerede rundskrivelser er offentliggjort her, dertil kommer en del særrundskrivelser og til-
svarende dokumenter; det er Webers vurdering, at KPD's generallinje hermed kan un-

dersøges på grundlag af et autentisk materiale. Hvis ikke der skulle komme en udgave,
der modbeviser dennes autencitet, så må man gå fra, at dokumenterne er ægte nok.

De er også oplysende nok. F.eks. at KPD siden sin 12. kongresi 1929 i stigende grad
satsede på kvinder og unge. Og også ønskede at dette skulle give sig udtryk i organisatio-
nens virkelighed. Mellem 1⁄4 og 1⁄3 af de kongresdelegerede skulle være kvinder; Det
samme skulle gælde for de unge. Tilsvarende skulle fordelingen være i alle bestyrelser (s.
441-42 .

Man)fårellers indtryk af en utrolig byrokratisering, en »overorganisering«som havde
mistet enhver kontakt med virkeligheden. Resultatet var, at kravene til organisationen
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ikke blev opfyldt, ikke kunne opfyldes, hvis der også skulle være tid til andet end organi-
sering af kampagner, indsamlinger, kampagner, valg osv. osv. (smlg. dokument 41, 59,
59a - et afgørende spørgsmål i agitprop: hver 14. dag en bedriftsavis, hver 14. dag en

arbejdsløshedsavis,hver 14. dag en gadeavis eller tilsvarende -) og hvis det ikke lykkedes
at hæve oplaget på'et tidsskrift, så kunne det kun skyldes medlemmernes manglende ind-

sigt, sorri måtte overvindesi løbet af februar måned (3. 454). I marts 1932 skulle der gen-
nemføres 4 store kampagner (hvis betydning for den tyske arbejderklasses kamp ikke er

umiddelbart indlysende). Desuden var der en del særlige kampagner (s. 454 0. Når kil-

derne således - bl.a. - giver udtryk for et gennembyrokratiseret organisationsliv, mens

KPD faktisk var en bevægelse, så er det selvfølgelig et spørgsmål, hvor stor kildemes

'udsagnskraft er; imidlertid siger kilderne også noget om partiets politik, selvom det ho-

vedsageligt ligger gemt i de organisatoriske anvisninger i disse interne rundskrivelser.

Men da det jo ifølge de nye taktiske anvisninger især gjaldt om at føre kampen mod »soci-

alfascismen« med de dertil hørende splittelsesaktioner i de hidtil alle politiske retninger
omfattende arbejderorganisationer, dvs. fagbevægelsenog en del kultur- og sportsorga-
nisationer, så er det ikke underligt, at der i rundskrivelseme findes mange anvisninger på,
hvordan de nye organisationer skulle opbygges lokalt og i rigsmålestok. Der findes også
mere almene politiske vurderinger, men de er som regel korte og spredte. Det må formo-

des, at de overordnede politiske analyser findes i andre KFD-tidsskrifter og -blade som

f.eks. Die Internationale osv. Det er altså dem man fortsat skal gå til, hvis man vil vur-

dere KPD's analyser. Det man finder her, er hovedsageligt centralkomiteens påbud og

anvisninger til partiets forskellige organer, om hvordan den besluttede politik skulle ud-

føres i en byrokratiseret form. Altså i en form der svarer kun delvis til datidens virkelig-
hed.

Dokumenteme giver også indtryk af det monolitiske eller bolsjeviserede parti. Efter

1929 var partidiskussionerne nærmest forbi, de ekskluderede kommunister - lige meget
om de stod til højre eller venstre for partiets ultravenstrelinje - blev så vidt muligt elimine-

ret af et retskaffent partimedlems billede af virkeligheden: udenfor partiet var der et valg
mellem socialfascister og fascister. Der fandtes ikke mere tilladte mindretalsopfattelser
indenfor partiet.

Bogen består af tre dele: l. Hermann Webers ca. 125 s. lange indledning til 2. doku-
menterne og 3. en registerdel på 20 5. Det er et udmærket arbejdsinstrument. Det er svært

at vurdere dokumentemes betydning, men det er nok nødvendigt at bruge bindet ved

fremtidige studier af KPD i denne periode. Pga. KPD's betydning kan de desuden have

en vis relevans for studiet af andre kommunistiske partier.
-

'

Gerd Callesen

Victor F. Gilbert: Labour and Social History Theses. American, British and Irish university
theses and dissertations in the field of British and Irish labour history, presented between

1900 and 1978, Mansell Publishing, London 1982, 194 s., 515.-

I forordet til denne bibliografi nævnes, at det store tal relevante akademiske afhandlinger
har gjort det nødvendigt at få styr på dem. Bibliografien medtager over 2600 titler, og det

er virkelig lykkedes at få dem registreret overskueligt. Det ret store tal er opnået ved at

udvide området Labour History fra det mere organisationsbetonede til ogsåat omfatte

socialhistoriske emner, som har haft betydning for arbejderklassens liv. Bibliografien re-

flekterer således også forskningens udvikling i de senere år(tier). r

Gilbert har afsluttet indsamlingen med året 1978 og henviser for senere afsluttede af-

handlinger til Bulletin of the Society for the Study af Labour History, hvor der offentliggø-
res årlige fortegnelser i efterårsnumret. Det er således lykkedes at få en nærmest komplet
fortegnelse for dissertationer og deslige om arbejderbevægelsen og dermed sammenhæn-

gende emner i Irland og Storbritannien fra år 1900 og frem. Det er i sig selv en stor hjælp.
'

Der er medtaget to kategorier af afhandlinger - »dissertations« og »theses«, hvoraf den
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første ikke er en »full theses«. Åbenbart er der nogle sproglige uklarheder om hvornår en

afhandling er en »theses« og hvornår en »dissertation«.›1 det mindste er ikke alle disserta-

tioner fortegnede.
Indførsleme er opstillet efter emner, og emnerne er i nogle tilfælde inddelt i undergrup-

per. Emnerne omfatter fra 1 til ca. 50 titler/indførsler.Det giver selvfølgelig mange em-

negrupper, men man kan hurtigt få et overblik over dem via indholdsfortegnelsen, em-

nerne er forøvrigt opstillet alfabetisk og indenfor emnegrupperne er titlerne opstillet a1-

fabetisk efter forfattemavnet. Desuden findes der ñre gode registre: et person-, et sted-, et

emne og et forfatterregister. De ser ud til at være meget omhyggeligt udarbejdede - der er,

så vidt det kan ses af titlen, kun en fejlplacering: en afhandling (nr. 1550) om England og
I. Internationale 1864-1872 er placeret under Kommunistisk Parti, og det opstod som

bekendt først meget senere. Til gengæld mangler der en indførsel om I. Internationale.

Men alt i alt er denne bibliograti et meget let håndterligt arbejdsinstrument. Man kun-

ne have ønsket sig, at det var anført, om afhandlingerne senere helt eller delvis er blevet

trykt. Det er jo som regel ret besværligt- i det mindste fra udlandet - at få utrykte afhand-

linger. Eller også får man dem som mikrotiche eller -film, og så er man jo næsten lige så
vidt. Men det havde jo nok fordyret og forsinket udgivelsen betydeligt - 15 S er forøvrigt
meget rimelig for en bog af denne standard - og også uden disse oplysninger er det et

meget fint arbejdsredskab. Det er selvfølgelig ingen erstatning for en altomfattende bi-

bliograñ om emnet - som åbenbart ikke findes trods Harold Smiths forsøg - men den vil

være uomgængelig for kommende undersøgelser.
Gerd Callesen

Bent Gravesen: Socialdemokratiets strategiske overvejelser 1943-45, ÅlborgUniversitets-

forlag, Ålborg1981, 178 5. Kr. 55,-
Socialdemokratiets strategi og programmatiske udvikling i besættelsens sidste år og ibe-
frielsessommeren 1945 er et af de helt centrale emner til forståelse af den socialdemokra-
tiske politik i efterkrigstiden og idag. Problemet har allerede været genstand for adskilli-

ge undersøgelser og tages nu op påny af Bent Gravesen. Gravesen tager selv udgangs-
punkt i de forskellige holdninger ,til Socialdemokratiets programmatiske udvikling, som

ligger i de tidligere undersøgelser og systematiserer i bogens indledningskapitel disse

synspunkter. Formålet med denne bog er at videreudvikle diskussionen og gøre op med
en række forestillinger om 1945-programmet »Fremtidens Danmark«. Gravesen mener,
at der bør lægges større vægt på kontinuiteten i Socialdemokratiets strategiske udvikling,
og ligeledes mener han, at det er forkert at opfatte »Fremtidens Danmark« som et frase-
radikalt dokument, der primært skulle trænge kommunisteme tilbage. I stedet mener

han, at »Fremtidens Danmark« var et forsøg på at udforme et program, tilpasset borger-
skabets accept af den keynesianske pengeudpumpning, og et forsøg på at tilpasse Social-
demokratiet til de nye internationale betingelser efter krigsafslutningen.

Gravesen lægger således diskussionen på et principielt niveau, og dette fastholdes bog-
en igennem.Først præsenteres en marxistisk analyse- og begrebsramme, og dernæst ind-
kredses en række hovedtræk ved »imperialismens epoke«. Gravesen fremhæver her, at

arbejderklassen internationalt stod .styrket ved krigsafslutningen og at »læren fra okto-
ber« (dvs. fra den russiske revolution i 1917) var »mere aktuelt end nogensinde« i 1945 for

borgerskabet. Derfor valgte borgerskabet klassekompromisset som internationalt efter-

krigsstrategi.
“

Vægten i bogen ligger herefter på en analyse af tre problemer. Først: Sovjetunionens
syn på Danmark og Socialdemokratiet, dernæst på en vurdering af det danske borger-
skabs strategiske hovedlinier i efterkrigstiden og endelig undersøges Socialdemokratiets
strategiske overvejelser. I undersøgelsens første del bekræftes, hvad også tidligere under-

søgelser er nået frem til om, at Sovjetunionen ikke ønskede, at DKP skulle arbejde for en

revolutionær udvikling i Danmark efter besættelsen, men det tilføjes, at Socialdemokra-
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tiet selv gjorde meget for at virke imødekommende overfor Sovjetunionen efter befriel-

sen. I undersøgelsens næste del viser Gravesen på baggrund af diskussioner i Dansk Ar-

bejdsgiverforening og Industrirådet, at det danske borgerskab ønskede at satse på klasse-

samarbejdet efter krigen, og at borgerskabets efterkrigsstrategi »åbnede vejen for
Socialdemokratiet«. Endelig vises i undersøgelsenssidste del, at Socialdemokratiets eget
programmatiske arbejde var præget af forventninger til de muligheder der ville vise sig
ved krigsafslutningen og mindre var dikteret af det taktiske hensyn til kommunisterne.

Bogen sammenfatter herefter Socialdemokratiets programmatiske udvikling i, at So-
cialdemokratiet i 1945 identificerede sig med kapitalens historiske opgaver, satte dette
over arbejderklassens umiddelbare interesser og over udviklingen af arbejderklassens
kampkraft. Efterkrigstiden blev derfor udtryk for »et sammenstød mellem borgerskab-
ets og Socialdemokratiets forskellige politiske linjer for klassesamarbejdets udvikling«.
Bogen føjer sig herved til det hovedsynspunkt, som har været dominerende i de seneste år '

om, at der er en stor kontinuitet i Socialdemokratiets strategiske udvikling mellem 1920

og 1945. '

Gravesens bog er desuden interessant ved, at han konsekvent anvender et marxistisk

begrebs'apparat i bogen og søger at sammenkæde det materielle grundlag med den poli-
tiske udvikling. Dette er utroligt vanskeligt at nå til bunds i på mindre end 200 sider, når
man betænker, at der ikke foreligger marxistiske økonomiske undersøgelser at støtte sig
til. Gravesen gør sig f.eks. overvejelser om merværdiratens størrelse, og han prøver at

generalisere »borgerskabets« »efterkrigsstrategi«på baggrund af synspunkter i Dansk

Arbejdsgiverfdrening og Industrirådet. Denne del af bogen kommer sammen med ind-

ledningen om »kapitalens historiske opgaver« og »det internationale borgerskabs« stra-

tegi desværre til at fremstå som en række flotheder. Dette er bogens svage side.- Eksem-

pelvis er tesen om, at borgerskabet i 1945 »åbnede vejen for Socialdemokratiet« ikke til-

fredsstillende forklaret. Gravesen inddrager ikke betydningen af den politiske udvikling i

arbejderbevægelsenefter krigen, og han reflekterer heller ikke over, at Socialdemokratiet

først i slutningen af 50-eme - altså næsten 15 år senere - markerede sig med den sammen-

hængende reformistiske strategi for velfærdssamfundet. Indtil slutningen af 50-eme støt-

tede Socialdemokraterne den såkaldte »genopbygningslinie«,som spillede det politiske
initiativ over til borgerskabet. Den ringe vægt, som han lægger på de politiske strømnin-
ger i arbejderklassen betyder også en undervurdering af den politiske kamp mellem kom-

munister og socialdemokrater og dennes betydning for den programmatiske udvikling i

Socialdemokratiet.

Gravesens bog er inspirerende og vækker til fornyet debat, omend den i sin teoretise-

rende fremstilling nok er med til at indsnævre diskussionen til det akademiske miljø.
- Steen Bille Larsen

David Hejgaard: I det lange løb. En kommunists erindringer fra maj 1945 til 1959, Bd. 3,

Forlaget Tiden, København 1981,'*301 s., kr. 100.-
i

I dette afsluttende erindringsbind fra David Hejgaard fortæller han om sin virksomhedi

og for DKP fra hjemkomsten fra tysk koncentrationslejrophold i 1945 frem til splittelsen
af DKP i 1958-59, der resulterede i dannelsen af SF.

'

Efter befrielsen blev Hejgaard straks inddraget i opbygningen af DKP's partiapparat
som distriksformand i Gentofte og var opstillet som folketingskandidat påLolland-
Falster ved det første folketingsvalg efter krigen i 1945. Indtil sommeren 1941 havde han
været rejsesekretær i Gartnerforbundet, hvorefter han måtte gå i illegalitet på grund af

kommunistforfølgelse.Fra august 1945 vendte Hejgaard tilbage til Gartnerforbundet
som hjælpesekretær, og han regnede med at kunne fortsætte sit normale faglige arbejde i
forbundsledelsen efter den ordinære kongres iforåret 1947. Disse planer blev imidlertid'

ændret, da han i oktober 1946 blev tilbudt en post som faglig redaktør på Land og Folk.

Hejgaard slog straks til, da journalistisk arbejde altid havde interesseret ham, og begynd-
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te dermed en lang journalistisk løbebane for/den kommunistiske presse. Den var dog
ikke uden omskiftelser. I 1949 måtte han ufrivilligt forlade den fagligeredaktørpost på
dagbladet Land og Folk for at blive rejsende journalist med Jylland som hovedområde

for ugebladet, Land og Folk, der skulle komme i provinsen. Efter at dette ugeblad i 1954-

55 blev omstruktureret og en overgang udkom under navnet Ugens Ekko, men hurtigt
gik ind, vendte Hejgaard igen tilbage til den faglige redaktion på Land og Folk, hvor han

virkede fast til vinteren 1960. Han ramtes da alvorligt af det KZ-syndrom, der allerede

havde vist sig i 1950'erne, men havde dog en løsere tilknytning til Land og Folk helt frem

til 1969.

Hejgaards erindringsbog har flere kvaliteter. For det første er den skrevet ien enkel,
kortfattet og veloplagt sproglig stil med et stærkt personligt engagement, der gør læsnin-

gen til en fornøjelse. Dernæst har disse erindringer en vishistorisk informativ værdi om

en række sider af DKP's indre liv i denne periode. Den giver på grund af Hejgaards place-
ring især indblik i partiets pressepolitik og i forskellige dele af partiets faglige politik,
hvor man i denne periode både forsøgte at igangsætte freds- og arbejdsløshedsarbejde i

tilknytning til den kommunistiske opposition i fagbevægelsen. Hejgaards familietilknyt-
ning til landbruget betød at landbruget vedblev med at have hans store interesse, hvorfor

erindringeme også giver et indtryk af DKP's landbrugspolitik og forankring i landarbej-
derkredse. Endelig giver Hejgaards erindringer direkte og indirekte et godt indtryk af

partikulturen og -psykologien i et autoritært, demokratisk-centralistisk parti i en periode
med stærk antikommunisme, hvor partiet blev mere og mere isoleret i den danske borger-
lige offentlighed. Hejgaard tilhørte ikke partiets ledelse, selvom han frem til 1949 var

ck-medlem, men var en 100% tro partisoldat i andet geled. Her blev han ikke orienteret

eller rådført, når der blev foretaget væsentlige ændringer ipartiorganisationen. Sådanne

blev efterfølgende meddelt som ordre fra partiledelsen. Hejgaard fulgte altid parolen,
men beretter alligevel med en vis bitterhed om, hvordan han i 1949 ikke blev foreslået

genvalgt til ck uden at blive orienteret, og hvordan han ligeledes i 1949 efter ordre fra

partiledelsen måtte forlade sin faglige redaktørpost på Land og Folk for at overtage po-
sten som rejsende journalist for ugebladet.

Hejgaard befandt sig tydeligvis bedst, når han på sine rejser var sammen med jævne
arbejdere og trofaste menige partimedlemmer. Således giver hans skildringer af en række

besøg hos kommunister blandt fattige landarbejdere et indblik i den menneskelige var-

me, fællesskab og styrke, som også var og stadig er en del af den kommunistiske partikul-
tur. I partitoppen fornemmede han derimod tit en vis afstand og kølighed, hvor man

sjældent roste hans journalistiske arbejde.
1

Et forhold - der også er en del af den kommunistiske partikultur -

og som svækker dens

historiske kildeværdi på en række punkter, er det næsten religiøse had til Aksel Larsen,
der lægges for dagen på grund af hans brud med partiet i 1958 og dannelsen af SF. Det

bevirker at næsten alle, der tilsluttede sig Aksel Larsens linie bliver fremstillet iet »dårligt
lys«, og en række begivenheder før 1958 beskrives og fortolkes i lyset af den senere split-

telse. '

Forlaget Tiden har med udgivelsen af dissse erindringer givet et godt bidrag til forstå-

elsen af en del af dansk arbejderbevægelseshistorie i en periode, hvor litteraturen om

- arbejderbevægelsen er meget beskeden. Man må håbe, at de inden det er for sent, når at

udgive flere af denne generation af kommunisters erindringer.
Erik Christensen

[var Homemann Møller: Klassekamp og sociallovgivning 1850-1970, Socialistiske økono-

mers Forlag, København 1981, Skriftserie nr. 5, 296 s., kr. 90.-

Iver Homemann Møllers (lHM) bog om socialpolitikkens historie er en delrapport fra et

større projekt, der skal undersøge socialpolitikkens historie i Danmark ud fra en struktu-

ralistisk/marxistisk synsvinkel. Hovedformålet med undersøgelsen,»er at finde frem til, i
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hvilken grad tilblivelsen og de efterfølgende ændringer i de mest centrale socialpolitiske
love... kan forklares ved hjælp af klassernes relative styrke på det økonomiske, ideologis-
ke og politiske niveau« (13). Ud fra antagelsen om at »økonomien i sidste instans« er

bestemmende vil projektet undersøge »i hvilken grad det politiske og ideologiske niveau

har en relativ autonomi, som former sine love mere eller mindre uafhængigtaf klassernes

styrke på det økonomiske niveau«(13).
I overensstemmelse med dette strukturmarxistiske forskningsdesign fremlægger IHM

i denne bog udelukkende resultaterne af sine undersøgelser på det politisk/ideologiske
niveau. I en senere del fremlægges de økonomiske rammer for de politiske og ideologiske
aktiviteter og først i en afsluttende fremstilling er det meningen, at samspillet mellem det
økonomiske og det politisk/ideologiske niveau skal behandles. IHM argumenterer for
denne niveaudeling af historien i sin arbejdsproces med, at der derigennem er mindre

mulighed for at sammenblande årsager og virkninger mellem de to niveauer. Først når vi

præsenteres for den afsluttende del af undersøgelsen, kan berettigelsen af denne arbejds-
metode vurderes fuldt ud. Derfor skal den anvendte strukturalistiske metode ikke be-

handles i denne anmeldelse. Blot skal det fremhæves, at bogen kommer til at virke meget
amputeret, hvis den får lov at stå alene, idet afgrænsningen af »politik« er indsnævret til

kun at omfatte det, der foregår på parlamentsniveau og i de politiske partier.
I kapitel 1, 2 og 3 gennemgås socialpolitikkens politiske historie fra 1870 til 1973 med

udgangspunkt i udviklingen på ulykkesforsikringens, arbejdsløshedsforsikringens og sy-

gesikringens områder. Disse tre områder er udvalgt, fordi de dækker den væsentligste
sociallovgivning vedrørende arbejdskraftens reproduktion (15). Loven om offentlig for-

sorg - dvs. lovgivningen om den almindelige socialhjælp - udelades af analysen, fordi den-

ne hjælp blev ydet til personer uden for arbejdsmarkedet. Jeg mener, at IHM's argumen-
tation for sin disposition ikke holder, idet netop lovgivningen om den almindelige social-

hjælp, fattighjælp etc. dels i sin udvikling kunne sige mere om det politiske/ ideologiske
niveau end f.eks. den detaljerede gennemgang af forholdene vedr. ulykkesforsikringen,
dels i stigende grad gennem det 20. århundrede - og især med Bistandsloven - har fået en

stærkere arbejdsmarkedstilknytning i sine præmisser og immervæk altid har rettet sig
mod marginaliserede elementer af arbejderklassen. IHM benytter på andre måder op-

splitningen i arbejderklassen, idet han argumenterer for, at Socialdemokratiet primært i
sin socialpolitik tager hensyn til de faglærtes og højtlønnedes interesser og igennem sin

socialpolitik har videreført arbejdsmarkedets lønmæssige uligheder. IHM lover i en sene-

re publikation at uddybe dette. I den sammenhæng kunne det være interessant yderligere
at se på opsplitningen igennem den lavere socialhjælp. Ydelsesforskellene mellem social-

hjælpen og dagpengene (arbejdsløsheds- syge- eller ulykkes-) har bidraget til en større

opsplitning af arbejderklassen end den, der har været konsekvensen af de højt- og lavt-

lønnedes forskellige niveau i dagpengesystemerne. Også de politiske partiers holdning til

ydelserne til den fra arbejdsmarkedet marginaliserede gruppe af arbejdere gennem tiden

kunne være interessant i en vurdering af klassernes styrkeforhold og interne solidaritet.

Der er i de tre første kapitler tale om en meget grundig beskrivelse af det (parti-) politi-
ske spil omkring udformningen/ ændringen af de tre love samt af lovenes/ lovændringer-
nes konkrete indhold og betydning. IHM søger flere steder at vurdere, om den førte soci-

alpolitik har styrket eller svækket arbejderklassen. Oftest vurderer IHM dette alene ud-

fra lovmaterialet, dvs. uden inddragelse af, hvordan lovene har fungeret i praksis. Dette

er et alt for unuanceret grundlag for en vurdering af lovgivningens klassemæssigeog styr-
kemæssige konsekvenser. Det er ganske vist korrekt ud fra en teoretisk synsvinkel, som

IHM påpeger, at det var en svækkelse af arbejderklassen, at A-kassernei 1907 blev stats-

liggjort(74). Dermed kunne fagforeningerne ikke længerebruge kasserne i den fagpoliti-
ske kamp. Men med til denne vurdering må naturligvis også høre, at der på det daværen-

de tidspunkt ikke var mulighed for i arbejderklassen solidarisk at fordele den økonomis-

ke risiko ved arbejdsløsheden. Statsliggørelsens ene del var m.a.o. gennemførelsen af en

tvangssolidaritet, hvilket styrkede arbejderklassen, mens dens anden del, der dels fratog
klassen et våben i den faglige kamp og dels betød, at staten senere kunne anvende kasser-
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ne repressivt overfor arbejderne - selvfølgelig svækkede arbejderne. Statsliggørelsen må i

en styrkevurdering ses som et tveægget sværd, og først en mere grundig udforskning af de

konkrete tab og gevinster for arbejderklassen giver mulighed for mere end teoretiske spe-
kulationer over de styrkemæssige konsekvenser.

Focuseringen på lovgivningen og politikken - den statslige socialpolitik - betyder i

øvrigt, at fagbevægelsens socialpolitiske indsats underbelyses. Eksempelvis kunne fagbe-
vægelsens vurdering af statsliggørelsen evt. have bidraget til at nuancere IHM's styrke-
vurdering. Et andet eksempel er IHM's behandling af lovgivningen vedr. sygedagpenge.
Her havde fagbevægelsen allerede på et meget tidligt tidspunkt i mange lokale overens-

komster indarbejdet bestemmelser om arbejdsgiverbetalte sygelønsordninger.Disse ord-

ninger søgte fagbevægelsen i et vist omfang at generalisere i 50'erne ved at stille krav om,
at der blev indføjet bestemmelser om sygeløn i den centrale overenskomst mellem LO og
DA. Dette lykkedes i 1956 i en socialpolitisk ellers død periode. Fagbevægelsen havde

dermed lettet gennemførelsen af en generel statslig ordning for alle lønmodtagerei 1960.
De foreliggende resultater fra IHM's forskningsprojekt har deres største betydning i

for det første gennemgangen af lovgivningen på de tre loves områder. Tilmed er der ba-

gest i bogen et let overskueligt skema, hvor man kan følge de væsentligste ændringer,hvis
man ikke orker at læse hele bogen, der må siges at være meget detaljeret. For det andet er

analysen af udviklingen af den i de største partier førte socialpolitik væsentlig. Lykkes
koblingen til det økonomiske niveau på et senere tidspunkt bliver der tale om en glimren-
de socialpolitik-analyse.

I det fjerde og afsluttende kapitel søger IHM at opsummere sine resultater ud fra en

række temaer. Mest interessant er her temaerne om partiernes socialpolitik, diskussionen
af klassernes socialpolitiske motiver samt det lille afsnit om administrationens stigende
indflydelse på socialpolitikken. Derimod forekommer temaet om sygekassemes ledelse

gennem tiden lidt malplaceret. Der foduseres her på sygekasserne som

demokratiske/ikke-demokratiske organisationer, mens'baggrunden for det manglende
reelle demokrati, dvs. arbejderklassens underrepræsentation i ledelserne, ikke søges be-

lyst i de forhold (f.eks. kassemes kompetence i f.t. ydelsesniveauet mv), der kunne have

betydning for at arbejderklassen ikke satsede så voldsomt på en repræsentation i disse
ledelser. Her er der helt klart tale om et eksempel på, at forfatteren gennem sin struktur-
marxistiske tilgang til materialet har focuseret ensidigt på det politiske niveau, så vær-
dien af analysen kan ligge på et lille sted. Selv om der er tendenser til noget lignende andre
steder i bogen vil den anvendte metode først blive kritiseret mere indgående, når vi har
hele projektet.

'

Lars Stige]

Ole Høiris: Marxistisk antropologi i 2. Internationale - Marxistisk antropologis bogserie
nr. 2 - Marxistisk antropologi, Århus1980, 415 5., kr. 110.-

Når man en gang imellem er så heldig at træffe en af veteranerne iarbejderbevægelsen -

* dem der efterhånden er over 80 år gamle eller deromkring - så kan man også komme ud

for, at de i løbet af ganske få minutter har fået sat en grundigt på plads hvad angår littera-
tur ogihistorie. Der var i arbejderbevægelsen en overmåde stor interesse for de historisk-
humanistiske videnskaber, man kunne bruge dem i klassekampen. Derfra har veteraner-

ne deres omfattende kundskaber. Antropologien var omfattet af denne interesse og i den-

ne bog - forstudier til. den har været trykt i tidsskriftet »Marxistisk antropologi«, som

absolut hører med til de bedre blandt de marxistiske tidsskrifter- vises ved en grundig og

dybtgående analyse af de mere fremtrædende forfatteres arbejder, hvilken (også politisk)
betydning der blev tillagt dette fag. De mest fremtrædende teoretikere på dette område

var/blev Engels, Bebel, Kautsky, Lafargue og Heinrich Cunow. Debatten om antropolo-
gien, som den bliver diskuteret her - dvs. ud fra det vigtigste teoretiske tidsskrift i 2. Inter-

nationale, nemlig Die Neue Zeit fra 1883 og fremefter -, havde 3 højdepunkter: »i begyn-
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delsen af 1880'erne, i 1890'erne og omkring 1912-14« (s. 18). Det er altså centrale perio- ,

der i udviklingen af 2. Internationales marxisme. Og denne bog giver på sit grundlag,
antropologien, en udmærket analyse af denne marxisme. Ud fra et specielt udgangspunkt
kommer den frem til nogle centrale generelle overvejelser. Det er her dr n også har betyd-
ning for arbejderbevægelsens historie i 2. Internationales periode. Det var trods alt et

højt diskussionsniVeau, der var i datidens arbejderbevægelse.Mange »marxister« idag
kunne lære meget af det.

Martin Andersen
,

\

Internationale Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung (15. Linzer Konferenz 1979).
Soziale und politische Veränderungen in der Welt am Ende des Ersten Weltkrieges und die

Arbeiterbewegung (1917-1920). /Quellenkrltische Probleme bei der Herausgabe wissen-

schaftlicher Gæamtausgabenvon Persönlichkeiten der Arbeiterbewegung - Geschichte der

Arbeiterbewegung, ITH Tagungsberichte 14 - Bearbeitet von Hans Hautmann, Europaver-

lag, Wien 1981, 471 5., 6.5. 198.-

Intemationale Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung. Arbeiterkultur in österreich

1918-1945 - Geschichte der Arbeiterbewegung, [TH Tagungsbericht 16 - Bearbeitet von

Brigitte Galanda, Europaverlag, Wien 1981, 209 s., ö.S.

Med disse to bind er det lykkedes ITH at udgive ialt tre protokollbind i løbet af 1981; det

er faktisk godt klaret, og man har lov at håbe, at det i løbet af 1982 vil lykkes at offentlig-
gøre bind 15 og 17 for konferencerne i 1980 og 1981. I forordet til bind 14 udtales håbet,

at alle manglende bind vil foreligge indtil 1984 til konferencens 20-årige jubilæum. Det

ville være fint, fordi materialet fra disse konferencer faktisk bliver brugt meget, det er ofte
_

centrale indlæg, der bliver afleveret til konferencerne.

Det var også tilfældet i 1979, specielt gælder det for indlæggene fra Koberdowa/To-

micki og Jemnitz fra hhv. Warszawa og Budapest. Schirinjas (Moskva) oplæg behandle-

de samme omfattende emne,men der er en meget tydelig kontrast til det polske og ungar-

ske bidrag. Det er muligt, at Schirinja bag alle flosklerne og Lenin-citaterne har sagt nog-

et fornuftigt, men så er det altså godt skjult. Men den polske og ungarske videnskabs

bidrag til historieskrivningen om arbejderbevægelsenhar i de senere år også været betyd-

ningsfuld, specielt skulle deri Polen være kommet nogle aldeles fremragende afhandlin-

ger, som dog desværre kun foreligger på polsk. Da har man i Ungarn en ganske anderle-

des aktiv holdning til udgivelse af videnskabelig litteratur på det, der nu engang hedder

verdenssprogene. Som ved alle konferencer blev der også ved denne fremlagt nogle rele-

vante landestudier (Østrig, Tyskland, Grækenland, Japan, Bulgarien, Schweiz, Ungarn,

Tjekkoslovakiet, Italien, Spanien og Jugoslavien). Det er værdifuldt stof, der præsente-

res på denne måde.

Vedrørende det 2; dagsordenspunkt blev der fremlagt rapporter om den nye store

Marx-Engels-udgave (MEGA), om Otto-Bauer-udgaven i 9 bind (registerbindet til den-

ne udgave forberedes til udgivelse i 1983), 60-binds-udgaven af Titos samlede værker og

om Wilhelm Liebknechts korrespondence. Især det sidste bidrag lagde op til en diskussi-

on, men de sovjetiske forskere har som sædvanlig ikke sagt noget endnu. Deres hemme-

lighedskræmmerier en videnskabelig skandale.
'

Om konferencen se iøvrigt rapporten 1 Meddelelser 14/1980.

Arbejderkultur bliver først rigtigt et begreb i'arbejderbevægelsen - især i den socialde-

mokratiske del - efter revolutionstiden 1917-1920. Det er ikke så underligt, i tiden op til

1914 havde kampen især stået om opnåelsen af politiske mål (demokratisering/parla-
mentarisering), i krigstiden og umiddelbart efter var en socialistisk revolution et (tilsyne-
ladende) realistisk mål i mange lande. Efter at de revolutionære muligheders tid var forbi,
og arbejderbevægelsenmåtte koncentrere sig om bevarelse af de trods alt opnåede ting,
blev der også tid til at tage de ansatser til en selvstændigarbejderkultur op, som var blevet
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udviklet i tiden før 1914. Her blev det østrigskeSocialdemokrati en »foregangsmand«;de

der udviklede teser og former blev til et fOrebillede for andre landes partier. Den særkon-

ference, som ITH afholdt i februar 1981, har altså interesse udover' den lokale ramme.

Der er en del relevante indlæg, mens f.eks. et om »Wissenschaft, Intellektuelle und Arbei-

terbewegung« af Hans Zeisel er meget skuffende. Et par anekdoter kan være gode, men

når man ikke kommer længere end anekdoterne, så er det overflødigt. Det er for meget
veteransnak. Men man bør ikke overse dette bind i den fremtidige diskussion.

Gerd Callesen

Jens Jensen og C.M. Olsen: Oversigt over F agforeningsbevægelseni Danmark iTiden fra

1871 til 1900. Udgivet af Forretningsudvalget for de samvirkende Fagforbund i Danmark,

København 1901. Genoptryk med indledning af Søren Federspiel, Sydjysk Universitetsfor-

lag, Esbjerg 1981, XX 329 5., kr. 71,50
Oversigten er et af de centrale kildeskrifter til den første del af den danske arbejderbevæ-
gelses historie, såvel hvad angår faktuelle oplysninger som vedrørende forfatternes og
dermed bevægelsens politiske/ ideologiske opfattelse. Å

Bogen er skrevet umiddelbart efter indgåelsen af septemberforliget i 1899. Ifølge Søren

Federspiel med det formål at legitimere Dst politik i almindelighed og forliget i særde-

leshed, samt at fungere som opslagsbog og »skolingsbog« for bevægelsens tillidsfolk

rundt om i landet. Dette dobbelte sigte giver sig udslag i dispositionen. De første 150

sider optages af en historisk oversigt, hvor hovedvægten er lagt på det for den tid mest

aktuelle stof: Stiftelsen af DsF i 1898 og storlockouten og septemberforliget i 1899. Der-

efter følger en »Specialoversigt«, der forsøger at give en udtømmende historisk og struk-

turel skildring af samtlige fagorganisationer i Danmark. Heri omtales fællesorganisatio-
nerne, fagforbundene og enkeltstående organisationer både i og udenfor DsF. Deres hi-

storie ridses op, deres sejre og nederlag omtales, lønfremgangen skildres og de placeres i

forhold til resten af bevægelsen. Endelig er der tre afsnit, der omtaler »Fagforeningskoná
tingent«, »Understøttelser« og »Arbejdstid og Arbejdsløn«. Disse tre afsnit er som resten

af bogen historisk orienterede, men har dog samtidig en tydelig karakter af opslagsbog:
Tillidsfolkene har kunnet bruge afsnittene som grundlag for at vurdere egne og kamme-

raters forhold i relation til forholdene på landsplan. Hvor betydningsfuldt dette aktuelle

aspekt af bogen har været for forfatterne understreger »Slutning«,der ikke indeholder en

afsluttende vurdering af bevægelsens indsats og resultater; men derimod ganske kort de

organisatoriske ændringer, der er sket fra januar 1900 hvor manuskriptet var færdigt til

august 1901, hvor bogen udkom. Specialoversigten er resultatet af en undersøgelser DsF
ved forfatterne lod foretage i 1899 (s. 163). Den bestod dels af tabellarisk materiale og
dels af beskrivelser af de enkelte foreninger og forbund. Det er mig bekendt første gang,
en sådan undersøgelse er foretaget, og alene derfor er oversigten unik. Hertil kommer at

grundmaterialet ikke er bevaret, hvorfor en del af afsnittene får karakter af primært kil-
demateriale. Søren Federspiel påpeger dog, at man med fordel kan gå til første generati-
on af jubilæumsskrifter, når det drejer sig om oplysninger om forbundene. Disse er mere

pålidelige
og nøjagtige og ikke bragt i »Uddrag« således som en del af specialoversigtens

a snit.
'

Den historiske oversigt beskæftiger sig kort med de første organisationer i 70'erne;
men tager som Søren Federspiel bemærker først fart fra 80'erne, hvor det »bemærkes at

efter Pio's Flugt var det Arbejderne selv, som tog fat« (5.21). Kampene og organisatio-
nernes vækst i 80'erne og 90'erne skildres. Som omtalt er det de aktuelle begivenheder
omkring Dst dannelse og storlockouten, der optager hovedparten af afsnittet. Forfat-

terne fremhæver selv (s. 147) at »Lockouten vil sikkert senere finde sin Historieskriver...«,

og der findes da også i dag andre fremstillinger af begivenhederne i 1899. Men endnu er

der ikke udkommet en samlet analyse af lockoutens og septemberforligets historie. Der-

for kan oversigtens fremstilling stadig bruges - som oversigt! Den koncentrerer sig om

forhandlingerne og noteudvekslingen mellem de to hovedorganisationer. Dokumenter-

ne er gengivet i deres helhed. Bogen giver derfor en indgang til konflikten, som er meget
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centralistisk og organisationspræget.Derimod er der kun anekdoter om leveforholdene

og om kampen lokalt, ligesom den omfattende støtte fra udlandet kun nævnes uden nær-

mere omtale.
_

På trods af disse mangler og skævheder vil oversigten stadig være en central kilde til

begivenhederne i 1898 og 99. Ikke mindst fordi den er skrevet af to af de centrale aktører:

Dst formand og sekretær. Dette betyder selvfølgelig, at oversigten er præget af Jensens

og Olsens baggrund i og tilknytning til DsF og Socialdemokratisk Forbund. I fremstillin-

gen af de aktuelle begivenheder er dette meget tydeligt: Arbejdsgiverne beskrives som

krigsgale. »Krig for krigens skyld« er den stadigt gentagne analyse af modstanderens mo-

tiver. Omvendt roses DsF og arbejderne for deres besindige, fredelige men alligevel faste

optræden: »...kun en eneste af de Udelukkede under den lange Kamp (er) blevet tilsagt til
at møde Politiet, og det var en Mand, som blev kaldt op for at modtage en Medaille, fordi

han havde reddet flere Menneskeliv under en Brand« (s. 154).

Citatet kan på flere måder bruges som indgang til DsF ledernes ideologiske og politi-
ske opfattelse. Den organiserede arbejder gjorde bedst i at undlade en optræden, der kun-

ne bringe ham og dermed organisationen i konflikt med ordensmagten. Denne opfattes
på sin side bogen igennem som principielt neutral, men præget af personer og holdninger,
der favoriserer arbejdsgiverne. Kongens foged er f.eks. ivrig efter at hjælpe mestrene,
men vrangvillig når det drejer sig om assistance til arbejderne (5.47). Enkelte gange måtte

arbejderne gå til domstolene for at få deres ret (s. 350, og forfatterne bliver nærmest ho-

verende, når statsmagten således har hjulpet arbejderne i deres kamp. Bogen igennem er

det tydeligt, at forfatterne mener, at arbejderne mere end andre befolkningsgrupper må
være påpasselige, fredelige og lovmedholdelige, fordi ordensmagtens repræsentanter lige
fra de første politispioner i 70'erne og frem til århundredskiftet har følt sig nærmere knyt-
tet til modparten. På den anden side giver dette ikke anledning til overvejelser vedrøren-
de statens klassekarakter. Man får nærmest det indtryk, at når blot arbejderne i tilstræk-

kelig lang tid har opført sig klogt og forsigtigt, vil de blive anerkendt og få deres rettighe-
der lige så naturligt som kapitalisterne. Denne holdning måopfattes som en opsamling af

erfaringer, der i større eller mindre grad var specielt danske på det tidspunkt: Organise-
ring og ikke spontan eller voldelig kamp havde været den kampform de danske arbejdere
havde haft succes med, og successen måtte på det tidspunkt 'forekomme indlysende og

uomtvistelig for hovedparten af arbejderklassen og for Dst ledere, der som Jensen og
Olsen aktivt havde deltaget i og set resultaterne af 80'ernes og 90'ernes organisationsdan-
nelse. Bogen er da også spækket med oplysninger 'om denne succes: Arbejdere, der hidtil

har levet ,i den største nød, opnår resultater uden kamp, alene ved at organisere sig. Ar-

bejdstiden er blevet nedsat. Arbejderne har haft en lønfremgang på 60% mellem 1872 og
1899 (5.84). Fremstillingens legitimerende karakter, som Søren Federspiel fremhæver,
kommer tydeligst til udtryk i den måde 'disse resultater fremhæves - endog typografisk;

Derfor bliver det også bogens im- og eksplicitte råd til danske arbejdere, at de skal

organisere sig og optræde samlet og disciplineret indenfor fagbevægelsens rammer, lige-
som bogen er omhyggelig med at advare mod splittelse og alternative organisationer,
hvad enten det drejer sig om det nystartede »Kristeligt dansk Fællesforbund« (s. 73ff)
eller om lokale fagforeninger (s. 184). Med stolthed fremhæves den danske arbejderbevæ-

› gelses styrke i international sammenligning (s. 159), og det vurderes som »...et Moment af

uvurderlig Betydning, baade nu ogi Fremtiden«, at tilliden til organisationerne ikke blev

svækket under storkonflikten (s. 145). Gennem organiseringen er »Arbejderklassen...ble-,

vet en Faktor i Samfundet, en Magt, som de andre Klasser maa regne med« (5. 83). Den

organiserede arbejderklasse »lader sig ikke noget diktere...« men »...optræder som Ar-

bejdskøbernes Ligemænd ved fastsættelsen af Arbejdsvilkaarene...«og »...er i Stand til at

fremkalde en Afgørelse, hvor der ogsaa er taget Hensyn til deres Ønsker og deres Stilling
som Samfundsborgere« (s.83). Stærkere kan forsvaret for den nye bevægelsevel næppe
tænkes fremført år 1900. -

Søren Federspiel karakteriserer forfatternes politiske ståsted som antikapitalistisk og
diffust socialistisk, og denne beskrivelse er ganske dækkende. Denne diffusitet kan for-
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klares på flere måder. Dels skyldes den, at bevægelsenmed forfatternes egne ord »...i

nogen Grad har savnet Elementer..., som kunne sætte de teoretiske Strængei noget stær-
kere Svingning«; men den skyldes efter min mening også, at forfatterne med deres centra-

le placering og store praktiske erfaring har været klar over, at den epoke i arbejderbevæ-
gelsens historie hvor kampen drejede sig om at opnå anerkendelse af organisationsretten,
om at undgå tilbagefald til delvist feudale tilstande på arbejdsmarkedet og at opnå magt
og ligeberettigelse var slut med septemberforliget. Sejren på disse områder var hjemme,
og spørgsmålet var nu, hvad man skulle bruge magten og ligeberettigelsen til. Bogen har
kun spredte og netop diffuse bud på dette spørgsmål.Man holder fast ved at »Frikonkur-

rencen og Privatbesiddelsen af Produktionsmidleme« er samfundets »Grundfejl« (s. 80);
men den politik, der skal tages i anvendelse for at fjerne denne grundfejl, er vanskelig at

få øje på. Det bliver ved opfordringen til organisation og enhed.
Set i dette perspektiv bliver bogens legitimerende funktion dobbelt. Dels at forsvare

bevægelsen mod angreb ved at vise hvilke resultater der er opnået, og dels at demonstrere
at kun gennem fortsat organisering kan de allerede opnåede resultater bevares. Til dette

brug er genren - den historiske oversigt - velegnet. Efter min opfattelse er det DsF leder-
nes forståelse for at hele fagbevægelsens situationer forandret efter 1899 - uden præcist at

vide hvordan - der gør, at man lader bogen skrive og sætter to så centralt placerede perso-
ner til at gøre arbejdet.

i

'

Søren Federspiels indledning har jeg henvist til flere gange. Den er overordentlig kom-

petent og oplysende såvel hvad angår Dst interne forhold og historie som vedrørende
de internationale forbindelser og den politiske og organisatoriske sammenhæng bogen
indgik i. '

At bogen kan anbefales til alle med interesse i arbejderbevægelsenshistorie, er en selv-

følge.
Torben Peter Andersen

Lenin: Udvalgte værker, bind 6. Udvalgte værker 1914-1917. Forlaget Tiden, København,
1981. 251 s., 80 kr.

Dette sjette bind af Lenins udvalgte værker rummer ialt 12 tekster fra Lenins hånd - alle
\ skrevet i tiden fra første verdenskrigs udbrud i august 1917 og frem til februarrevolutio-

nen i Rusland. Sammenlignet med den ældre udgave af Lenins udvalgte værker fra 1947

er de 6 af teksterne nye. Desuden er en enkelt tekst fra den gamle l947-udgave flyttet frem
til bnd. 7 af disse udvalgte værker. Det drejer sig om artiklen: Breve Fra Det Fjerne, Før-
ste Brev.

Centralt i nærværende udvalg står selvfølgelig Lenins klassiker: Imperialismen Som

Kapitalismens Højeste Stadium. Det ervi denne tekst Lenin bl.a. argumenterer for tesen

om kapitalismens ujævne politiske og økonomiske udvikling som værende betydnings-
fuld for den revolutionære socialistiske strategi og taktik. Der er ivdenne henseende tale
om en videreførelse af diskussionen om muligheden af socialisme i ét land, som også be-

røres i teksterne Om Europas Forenede Stater fra 1915 og i Den Proletariske Revolutions

Militærprogram fra 1917.

Lenins filosofiske studier i dette tidsrum er endnu ikke oversat til' dansk. Men en lille

bid kan dog i dette bind præsenteres for første gang. Det drejer sig ,om et uddrag på 5

sider: Om Dialektik. Lenins noter og tekstuddrag fra disse filosofiske studier af især He-

gel blev siden samlet i et bind med titlen Filosofiske Hæfter. Det er herfra det lille uddrag
på dansk er taget.

Endelig skal bemærkes, at dette bind rummer Lenins hudfletning af bl.a. Stauningi
artiklen: Hele Ti »Socialistiske« Ministre, hvori Stauning bl.a. præcist karakteriseres

som en »germanofil socialchauvinist«. Lenins angreb er affødt af Staunings angreb på
Zimmerwald-bevægelsen, der blev lanceretmens Stauning besmykkede sig med titlen

som kontrolminister i regeringen Zahle. r

Teksterne i bnd. 6 er ordnet kronologisk, og dette bind er som de foregående udstyret
med noteapparat og navneregister. Niels Ole Højstrup Jensen

'
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Midt i strømmen. Red. Svend Auken m.fl., Forlaget Fremad,l(øbenhavn1982, 267 s., kr.

120.-
'

Dette er en bog til Thomas Nielsen i anledning af hans afgang som LO-formand i februar

1982 og et forsøg på at give et signalement af en række sider af dansk fagbevægelsesud-

vikling i de 15 år, han beklædte formandsposten i LO.
'

Bogen indeholder 3 dele. I den første del beskrives udviklingen af arbejdsmarkedet i de

»syv fede og de syv magre år« af Svend Auken, Holger Jensen og Jacob Buksti. Anden
del behandler parti, fagbevægelse og samfund og består af 3 artikler: Den første af Knud
Heinesen og Poul Nyrop Rasmussen omhandler beskæftigelen, samfundsøkonomien og
reformerne, den anden er skrevet af Ruth Løjbert, Erik Toxværd Nielsen og Harry Ras-
mussen og behandler forholdet mellem fagbevægelsen og Socialdemokratiet, mens den

sidste af Wim Kok og John Svenningsen beskriver fagbevægelsens internationale enga-

gement. Endelig gives der i den sidste del af bogen forskellige brikker til en persontegning
af Thomas Nielsen. Han fortæller selv om sin faglige karriere, Bent Hansen forsøger sig 7

med en karakteristik af ham som forhandler, og Arne Lund fra DA giver en vurdering af

ham »fra den anden side af bordet«.

Formålet med en jubilæumsbog af den type er naturligvis især at fremhæve de faglige
og politiske resultater arbejderbevægelsen i denne periode har opnået bl.a. iform af læn-

gere ferie, kortere arbejdstid, bedre arbejdsmiljø og efterløn
- at vise, at »vi har sejret ad

helvede til«, som Thomas Nielsen udtryktedet i sin afskedstale på LO's ekstraordinære

repræsentantskabsmøde i februar. Til dette formål tjener de to første artikler godt, idet

de giver en systematisk oversigt over overenskomstforhandlingernes forløb og resultater

siden 1967, de væsentligste arbejdsmarkedspolitiske reformer samt indholdet i 1970'er-

nes forskellige politiske forlig, hvor der på enkelte punkter gives nye detailoplysninger
om den faglige-politiske beslutningsproces. Som noget karakteristisk for hele bogen un-

derstreges det gentagne gange, hvor betydningsfuldt et tillidsfuldt samarbejde mellem

fagbevægelsen og Socialdemokratiet er. Det ville sikkert ikke være sket for 15 år siden og
kan tages som symptom på, at dette samarbejde ikke længere er så selvfølgeligt som tidli-

gere.
'

At historien om organisationer af ledende organisationsmedlemmer altid i en hvis ud-

strækning vil blive legitimeringshistorie, som det også er tilfældet her, er der ikke noget

overraskende i. Alligevel kunne man have ønsket sig, at de opnåede resultater i højere

grad var blevet sat i perspektiv ved f.eks. at sætte dem i relation til det billede af et dybt
klassesamfund, som især på fagbevægelsens og Socialdemokratiets foranledning er ble-

vet afdækket igennem Lavindkomstkommissionens forskellige rapporter i de sidste par

år. Ligeledes savner man bidrag, der kunne have givet en vurdering af Thomas Nielsen og

hans »nye faglige politik og stil« set fra et tillidsmands- eller afdelingsniveau. Ville det

ikke have været mere naturligt med et sådant bidrag end at få Arne Lunds (ganske vist

velskrevne og sigende) syn på Thomas Nielsen?

Når man næste gang i LO skal lave en eller anden form for jubilæumsskrift, må man

håbe der vil blive lagt mere fantasi for dagen ved f.eks. at tage ved lære af svensk LO eller

nogle af de forskellige former for mere utraditionel historieskrivning, der er vokset op i

de senere år.

Erik Christensen

Nye strømninger i dansk lokalhistorie, Forlaget Historia, Århus 1981, 201 5., kr. 52.-

Foreningen Historia, der består af historiestuderende ved Århus Universitet, har taget
initiativ til udgivelse af en samling artikler om lokalhistorie. Baggrunden er den vold-
somme interesse , der er opstået omkring »den nære historie«.

Der indledes med et par brede oversigtsartikler - om Annalesskolen, om Leicestersko-
len og engelsk lokalhistorie og om etnologiens rolle i lokalhistorie. Herefter følger arti-
kler om mere specielle emner, som de pågældende forfattere har arbejdet konkret med
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inden for lokalhistorien: Henrik Fangel skriver om forskning i byhistorie, Margaretha
Balle Petersen om de folkelige bevægelserpå lokalt plan og Jørgen Burchardt om lokal-

historie og arbejdererindringer. Endelig er der artikler, der behandler forholdet mellem

amatører og faghistorikere.
Bogen kommer på et tidspunkt, hvor der allerede er skrevet en del om lokalhistorie.

Både Fortid og Nutid, SFAH's årbog 1980 og den jyske historiker har haft særnumre om

emnet, og Dansk Historisk Fællesforening har udgivet en håndbog som vejledning til

undervisnings- og studiebrug, tildels skrevet af de samme, som har bidraget til Historias

bog. Det har derfor været nødvendigt med afgrænsninger, det nævnes f.eks. at en artikel

om lokalhistorie og arbejderbevægelse er udgået, da det allerede er behandlet iÅrbogen.
Det kan ikke undgås, at der er en del overlapninger, når så mange forfattere skal behand-

le det samme emne ud fra forskellige synsvinkler. Navnlig i de generelle oversigter virker

det trættende, og en bedre redigering af bogen kunne nok have befriet læseren for nogle af

gentagelseme.
Artiklerne om byhistorie og de folkelige bevægelser giver konkrete anvisninger på,

hvordan man kan bruge lokalhistorisk materiale, og de vil også være anvendelige, hvis

man beskæftiger sig med forhold inden for arbejderklassens historie på lokalt plan. Når

det drejer sig om arbejdererindringer, er det lidt mere problematisk. Der gives anvisnin-

ger på, hvordan man kan starte en erindringsindsamling, men det bliver ikke nævnt, at

det blot er en af mange måder, man kan gøre det på. For de fleste vil et projekt som det,

der omtales 'være for stort og uhåndterligt. Arbejdererindringer tillægges desuden for

stor selvstændig betydning; det må også ved lokalhistoriske studier være væsentligt, at

andet kildemateriale inddrages ved sådanne undersøgelser.
Udover at være en slags opgørelse over, hvor den lokalhistoriske forskning befinder sig

i dag, giver bogen også en forsmag på, hvad man videre kan vente sig, for eksempel er

Niels Windfeld Lund med baggrund i den franske Annales-skole og med direkte forbille-

de i Le Roy Laduries bog om Montaillou, et fransk landsogns forhold i 1300-tallet, i gang

med en undersøgelse af livet i Bording 1680-1980.

Bogen er et levende udtryk for en professionalisering af lokalhistorien, der er sket ide

senere år, og de forskellige fags tilgang til lokalhistorien. Alt i alt giver den et godt indblik

i dansk lokalhistories nuværende situation og udmærker sig med en række anvisninger
på, hvordan man konkret kan gå til værks. Når man beskæftiger sig med lokalhistorie ud

fra arbejderklassens og arbejderbevægelsens synspunkt er det dog tilrådeligt at bruge den

sideløbende med Årbog 1980.

Carl Erik Andresen

Carl Heinrich Petersen: Den glemte socialisme.Anarkisme. Anarkosyndikalisme. Syndika-
lisme. Bibliotek Rhodos. Rhodos, København 1981, 495 5., kr. 110.-

I forordet skriver Carl Heinrich Petersen, at den her foreliggende bog er enestående på to

\ måder:

1. det er den første bog på dansk med en bred og meget omfattende beskrivelse af den

frie eller antiautoritære socialismes tre hovedbestanddele: anarkisme, anarkosyndika-
lisme og syndikalisme i én bog,

2. der er tale om den første fremstilling af de danske anarkist- og syndikalistbevægel-
sers historie indtil midten af 1960'erne.

Disse to mål søger CHP opnået ved at optrykke en meget stor samling artikler, anmel-

delser, kommentarer og lignende skrevet dels af ham selv, dels af repræsentanter fra den

»glemte socialisme«, samt ved at optrykke udvalgte programmer, principerklæringerog

manifester. Hertil kommer en litteraturliste. Endelig og ikke mindst interessant findes et

interview med forfatteren, hvori han fortæller noget af sin egen historie: tobaksarbejde-
ren og folkeskolelæreren, men først og fremmest skribenten, foredragsholderen og bog-

handleren, der altid har deltaget i den danske socialistiske bevægelses demokratiske og

aktive arbejde.
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I bogens første del med titlen »galeanarkister« er det CHP's anliggende at gøre op med
grupper og aktioner, som er blevet kaldt anarkistiske, men som i følge CHP ikke har
noget at gøre med »rigtig«anarkisme. Der er dels tale om en kritik af dem, der har be-
skyldt Baader-Meinhof-gruppen for at være anarkister. Dels er der tale om en kritik af
nogle danske sclverklærede anarkister, der mener, at det skulle være en gavnlig anarki-
stisk holdning at foretage butikstyverier. Konklusionen er for forfatteren, at »Det er min
sørgeligeerfaring, at der er mindst lige så stor en procentdel idioter mellem folk, der kal-
der eller har kaldt sig anarkister, som der findes den slags mennesker f.eks. i den marxisti-
ske lejr« (p.32).

_

Anden del »ideer, bevægelser og personligheder« behandler såvel de internationale
strømninger og personligheder som de danske. Af de mest interessante bidrag skal næv-
nes forfatterens »Anarkister uden bomber«, »Anarkismens tænkere og aktivister. - To
sammenhørende kronikker« og »Interview med Augustin Souchy - om hans ophold som

, llygtning i Skandinavien 1915-1920«. Her gives en rimelig dækning af nogle hovedsyns-
punkter fra anarkismens idéhistorie og fra én af dens s'tore personligheder. Endelig skal
også fremhæves nogle artikler om den danske syndikalisme. Her er CHP på hjemmebane
og skriver med viden og engagement.

I tredie de! »kampen mod diktaturet og for friheden« findes fire punkter behandlet:
den spanske historie i 1930'erne, kritikken af østkommunismen, den danske kollektivbe-
vægelse og nogle synspunkter på religion og livsanskuelse. Når erfaringerne fra Spanien i
1930'erne er så vigtige i denne forbindelse, skyldes det, at det var her, at denne »glemte
socialisme« engang var en levende kraft, som forsøgte at realisere den antiautoritære so-

cialismes principper. Hovedpointen for CHP er naturligvis, at det faktisk var mulig at
'

drive et samfund efter disse principper. Uden at jeg på nogen måde vil hævde at vide ret

meget om forholdene under den spanske borgerkrig, vil jeg dog rejse det spørgsmål- hvor
meget beviser en krigssituation om en doktrins gyldighed? I så fald kan næsten samtlige
socialistiske og ikke-socialistiske doktriner finde historiske eksempler til støtte for deres
sag (stalinisterne i anden verdenskrig, liberalisterne i l848-revolutioneme, osv.).

I fjerde del bringes en samling af væsentlige dokumenter fra bevægelsernes historie.
Bl.a. Program for Fagoppositionens Sammenslutning (FS) 1910 - med tillæg: Arbejds-
program for FS 1919. Dette viser meget godt det, der er CHP's hovedsynspunkter, nem-

lig at selv om organisationerne og programmerne er døde, så lever mange af ideerne vi-
dere i andre sammenhænge. En meget stor del af l970'emes kritik af og opgør med den
danske fagbevægelse kan finde sine principper udmærket beskrevet idette program. Og
netop det, at ingen af disse aktivister i 1970'erne formodentlig har været bekendte med
fortiden styrker egentlig CHP's hovedsynspunkt.

I den afsluttende femte del bringes først og fremmest en udmærket litteraturliste over

dansk og udenlandsk litteratur. ›

Hvis der skal foretages en vurdering af bogen iforhold til forfatterens egne mål, som de

blev præsenteret i indledningen til denne anmeldelse, må de siges at være opnået på rime-

lig vis. Ganske vist er der,-som også forfatteren selv er klar over, mange gentagelser. Men

hvis læseren kan holde disse ud så går det.

Hvordan virker bogen på en læser, der ikke tilhører »menigheden«?Jeg har læst den på
den måde, at det er et redeligt menneske, som siger, hvad han mener, og som altid kæm-

per for den kæmpende underklasses sag. Og selv om han er utrolig interesseret i den

»glemte socialismes« idéhistorie, er jeg egentlig usikker på,hvorspecifikkedisse ideer er.

Er meget af det anarkister og andre gode mennesker siger om undertrykkelse, udbytning
og frihed egentlig ikke fælles med dele af marxisteme og liberalisterne? Jegtror det. Og
CHP giver selv udtryk for en sådan fornuftig holdning i sine diskussionsbidrag til kristne
blade.

Den afgørende svaghed jeg finder i bogen er dens manglende analyse af hvorfor den
»glemte socialisme« trods dens indflydelse ikke har været i stand til at opnå en stærkere

forankring i arbejderklassen og andre undertrykte befolkningsgrupper. Selv giver CHP
jo det befriende ærlige svar, at der er lige så mange idioter blandt anarkister som blandt
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f.eks. marxister. Men dette forklarer jo netop ikke, hvorfor anarkister ikke har vundet .

4 nogen videre indflydelse, hvad marxisterne har, trods alt. Mon svaret ikke skulle findes i

det forhold, at anarkister og andre fra den side af den socialistiske bevægelse har en uvilje
mod en analyse af de forhold, der betinger politisk handling? Deres styrke har altid været

det moralske engagement og kritikken af de andre socialistiske strømninger. CHP anty-

der også selv noget i den retning flere steder, eksempelvis i Efterskriftet. Hvis der skal'

udvikles en demokratisk socialistisk/kommunistisk bevægelse, må vi have såvel den

»glemte socialisme« som andre af den »reale« bevægelses demokratiske elementer med.

Læs CHP for den første dels vedkommende!

Jørgen Lindgaard Pedersen

Dorte Petersen, Mie Vestergård Jensen, Anne Lise Olesen: Fugdal Mose 1918-1928. Histo-
,

risk Samfund for Ribe Amt 1981, 148 5., kr. 90,50.

Fugdal Mose ligger ca. 7 km. sydøst for Grindsted. I tiåret efter den 1. verdenskrig var

mosen genstand for en intens tørveudvinding, som foregik i form af stort anlagt indu-

striel virksomhed. ,

,

De tre forfattere til bogen er søstre og tilbragte deres barndom i Fugdal Mose i den

beskrevne periode. Bogen er således primært erindringer fra de tre forfatteres barndoms-

hjem. Bogen er imidlertid andet og mere end en samling pudsige anekdoter og historier

om spøjse typer. Den er også en spændende og godt udarbejdet beskrivelse af en indu-

striel virksomhed i et decideret landbrugsområde i Jylland, som på dette tidspunkt stadig
havde store hedearealer liggende, som ventede på ploven.

Forfatterne har valgt at lade ledetråden i deres erindringer være udviklingen i selve den

industrielle tørveudvinding i mosen, og har som baggrund herfor udført et imponerende
stykke arbejde med at klarlægge baggrunden for dannelsen og udviklingen af »I/S Tør-

vefabrikken Fugdal«.
Resultatet er blevet en spændende beretning om, hvorledes tørveproduktionen blev

finansieret, hvorledes produktionsteknikken blev tilrettelagt og udviklet, og om de arbej-
dere, som ankom til det hårde sæsonarbejde i mosen i det tidlige forår, for at rejse derfra

igen ved sæsonens slutning i det sene efterår. At der har været tale om en betydelig ar-

bejdsplads viser det forhold, at der i de første år af tørveproduktionen var ansat ca. 300

mand af interessentskabet (s. 65).
›

Bogen er ikke primært skildring af arbejdernes kår, tarv og baggrund. Men beskrivelse

heraf indgår dog i beretningen med betydelig vægt. Udover en udførlig beskrivelse af

arbejdsprocessen og tørvefabrikkens økonomiske forhold indgår således også beskrivel-

ser af arbejdernes logiforhold, deres lønningsforhold, arbejdskampe (arbejderne var for

en dels vedkommende organiseret i Dansk Arbejdsmandsforbunds afdeling i Grindsted),
forplejning og fritidsforhold. ›

Det fremgår, at arbejderne ikke alene kom fra det sydlige Midtjylland, men at der også
ankom sæsonarbejdere fra både Svendborg og København. I en periode var der endog
tale om kvindeligearbejdere fra Polen, der tog arbejde i mosen. Der har formodentlig
været tale om polske kvinder der var mere eller mindre fast bosiddende på Lolland-

Falster, hvor der som bekendt' var tale om en betydelig indvandring af arbejdskraft fra

Polen. (s. 69).
Bogen om »I/S Tørvefabrikken Fugdal« er et godt eksempel på lokalhistorie, som er

vellykket - hvormed menes, at den har mening for andre end de direkte implicerede per-

soner i beretningen og deres familier. Forfatterne har skabt et interessant billede af en

særpræget industriel virksomhed og arbejdsplads, som har været speciel i kraft af både

dens geografiske beliggenhed og af den stordrift, der fra starten af var tale om. At bogen
derudover er særdeles velskrevet og gennemarbejdet, og at den er udstyret med et spæn-

dende og omfattende billedmateriale, gør den selvsagt ikke ringere.
Niels Ole Højstrup Jensen
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Arvid Rundberg: En engelsk arbejders erindringer, Tiden,København 1980, 230 5., kr. 98,50.
Arvid Rundberg afsluttede i 1976 sit projekt med udgivelse af arbejdererindringer: fra
den svenske, russiske og tyske til den engelske.

Da de forudgående er blevet grundigt anmeldt i Meddelelser (l 1, oktober 1978 og 16,
maj 1981), vil jeg her kort skrive om, hvordan denne sidste forholder sig til de forudgåen-
de.

Den foreliggende erindring er fortalt af Max Beyer, en indfødt londoner, murer og
kommunist. Hans historie dækker tiden fra 1914 til 1976.

Ser man nu på de 4 erindringer under ét, kan man se en tiltagende tendens til at lade
fortælleren berette om historien, ikke blot, som han selv har oplevet den, men også, som

han har tilegnet sig den gennem læsning. Den svenske erindring er helt uden dette træk, i
den tyske drejer det sig om et enkelt stort afsnit. Derimod er den engelske gennemvævet
af genkommende generaliserende betragtninger, der tager intensiteten ud af beretningen.
Den spænding, som hænger sammen med interessen for, hvordan det går dette menne-

ske, holdes ikke i live gennem. alle de samfundsmæssige overblik.

Selvfølgelig har arbejderne ret til at bruge den viden, de har tilegnet sig gennem læs-

ning, hvad Arvid Rundbeg også explicit gør opmærksompåi den tyske arbejders erind-
ring. Men for mig at se' bliver der tale om genrebrud, når det udw'kler sig som i den
foreliggende erindring. Det medførernemlig nogle-kunstneriske ulemper. Har det så til

gengæld formidlingsmæssigefordele? Ja, måske kan den mere almene samfundshistoris-
ke side af erindringen virke oplysende for den arbejder, der læser litteratur, men ikke
studerer historie. ,Her formidles et overblik, som ellers ikke gives (faghistorikeren ville

søge andre kilder til det samme).
1

Men uanset hvem man er: for så vidt man interesserer sig for hverdagslivets historie i

arbejderklassen, ikke alene nationalt, men også internationalt, så er den engelske arbej-
dets erindring og de andre i samme serie meget læseværdige. Da serien ikke omfatter

nogen dansk arbejder, vil jeg netop i denne sammenhæng henvise til David Hejgaard: »I
det lange løb« bd. l-3 og til Ditte Cederstrands »De uspurgtes historie«. Her er kredsen*
sluttet mellem det nationale og internationale.

Kirsten Folke Harrits

Carl Schamherg: Nina Krymova - træk af en russisk kvindes historie, Tiden, København
- 1981, 103 5., kr. 50,-

_
'

Bogen bygger på samtaler mellem Nina Krymova og Carl Scharnberg. Undertitlen Siger,

at der er tale om erindring.
. .

På 100 sider, i en stor og læsevenlig typografi, fremstilles en russisk kvindes hlStOl'le fra

1902 til 1981. Det er en livshistorie, der forløber på et tidspunkt i »den store historie«,

hvor skelsættende brud finder sted i Rusland og i den øvrige verden: den russiskerevolu-

tion, den spanske borgerkrig, 2. verdenskrig, den efterfølgende genopbygning. Denne

mangfoldighed skal nu berettes indenfor 100 sider. Dette misforholdmedfører,at frem-

stillingen får en noget summarisk karakter - en russisk kvindeshistorie 1 store træk._Som
type kommer den til at ligne arbejderbureaukraternes erindringer. Årsagernehem] ligger
imidlertid også i arten af hendes arbejde. I

Nina Krymova vokser op i et fattigt miljøi Moskva i en børneflok på 10 (hvoraf de?
overlevede den tidlige barndom), under førrevolutionens fattigdom og sult. 1 tiden op tll

revolutionen strider hun for at få skolegang og komme til at studere, komme »opad«.
Hvad revolutionen indebærer, forstår hun sig ikke på, da hendes hjem er apolitisk. Efter

endt skolegang bliver hun uddannet stenograf, kommer til at arbejde for Kommissariatet

for Udenrigshandel og bliver sendt til Stockholm. Og hermed er vi også ved den væsent-

ligste årsag til erindringens karakter: hendes arbejde. Da hun er stenograf og senere tolk

og oversætter, bliver hendes beskæftigelse at deltage idelegationer og møder med kendte

kulturpersonligheder fra Skandinavien 0.1ign.
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Men foruden hendes arbejdsliv handler erindringen også om sammenknytningen mel-
lem hendes politiske udvikling og hendes kærlighedtil Pavel Scharmanoff, som hun bli-

4

ver gift med. Han er som 26-årig,da hun møder ham, en skolet kommunist. Han arbejder
under den sovjettiske ambassadør i Oslo, Alexandra Kollontaj. Denne betydelige kvinde
i den russiske revolution bliver en af Nina Krymovas oplærere. ,

På denne måde kunne anmeldelsen fortsætte: med omtale af personer og begivenhe-
der, men her vil jeg overlade bogen og dens enkeltheder til læseren selv.

Hvad angår hovedindtrykket af bogen, kan det samles i en af dens overskrifter: »Mel-

lem digtere og delegationer«.Man får et billede af alsidigheden iden sovjettiske kulturel-
le interesse for de skandinaviske lande, fremstillet gennem et menneske, der suverænt
lader sit liv indgå som led i udviklingen af Sovjetunionen efter revolutionen.
Portrættet er uden modsigelser. Det er, om man kan sige det sådan, for begejstret.

Smertens, afsavnets, omkostningemes dimension er fraværende, skønt Nina Krymova
under krigen deltog i forsvaret anurmansk, så mange af sine landsmænd dø og i 4 år var

skilt fra det menneske, hun holdt så meget af. I de digte, der er gengivet i bogen, kan man

ñnde den dimension, der ellers savnes, som f.eks. når Majakovskij citeres: »Den jord,
man frøs sammen med, kan man aldrig glemme...«.Om grundene til denne endimensio-
nalitet i portrættet, kan man som læser ikke vide så meget. Men sammenhængen til hur-

tigheden i beretningen er i hvert fald klar nok.
At bogen i genkommende antikommunistiske tider er et indlæg for freden, kan der

ikke rokkes ved: »Fred er at skabe«.

Kirsten Folke Harrits

Anna Zamowska: Forschungen zur Geschichte der Arbeiterklasse Polens im 19. bis 20.
Jahrhundert (bis 1939), i: Jahrbucli für Geschichte bd. 23, 1981, S. 531-548.

Det har været omtalt hist og her, at polske historikere har udviklet mangfoldige meto-
der og fundet frem til nye kilder til studiet af arbejderklassens historie. Problemet er, at
disse studier er skrevet på polsk og altså ikke er tilgængeligefor langt de fleste (det er jo
samme problem, når man skriver på dansk,.selvom der er 7 gange 'flere polakker end
danskere).

Det der gives i' denne artikel er en oversigt over de mange afhandlinger, der er kommet
siden midten af 1960'erne. Det er åbenbart et meget frugtbart historisk miljø, der har
taget fat på et forsømt område. Der er flere retninger, der øjensynligtarbejder med for-
skellige metoder og kildegrupper. Men alligevel kan samarbejde og bruge hinandens re-

sultater. Der er kommet interessante resultater ud af dette, såvidt man nu kan dømme af
denne artikel. Det er arbejderklassens sociologi, dens konstitueringsproces, der er blevet
undersøgt - også dens politiske konstituering. Artiklen her præsenterer disse studier, de-
res problemer og de lakuner, der endnu er.

I sammenligning med Danmark (og vistnok de fleste andre lande) er man kommet me-

get langt, og det ville unægtelig være en fordel, hvis man kunne få arrangeret et seminar
med nogle af de polske historikere; der er åbenbart meget at lære.

Gerd Callesen
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,Arbejdsmandens historie

»Danmarkshistorien er i høj grad arbejdets og arbejdernes historie, men denne

side af historieskrivningen har hidtil været forsømt«, skriver forbundsformand

Hardy Hansen i forordet til SiD's pjece om »Arbejdsmandenshistorie«. SiD un-

dersøgte i 1972 skolebøgemesindhold og fandt, at arbejdsmandsgruppen her var

meget lidt omtalt. I dag, 10 år efter, findes denne skævhed i historieskrivningen
stadig, og for at arbejdsmanden kan få plads i historien, som han har krav på, er

SiD derfor gået aktivt ind i det historiske arbejde.
Det største problem for historieskriveme er, at der findes så lidt materiale om

arbejdernes hverdagsliv. Derfor vil de lokale SiD-afdelinger nedsætte arbejds-
grupper, som skal indsamle billeder, skrevne erindringer, interviews, dagbøger
m.v. Samtidig kan grupperne evt. også gå videre' og selv formidle historien gen-

nem udstillinger, bøger, diasserier o.l.

Til dette arbejde for arbejdsmandens historie er det oplagt, at de af SFAH*s

medlemmer, der interesserer sig for dette emne, indgår i samarbejde med SiD.

SiD's udvalg for arbejdsmandens historie vil gerne orienteres om igangværende

studier, og samtidig anbefales skribenter og/ eller indsamlere af historisk materia-
›

le at tage kontakt med den lokale SiD-afdeling.
Tillige har SiD på landsplan planer om at udgive 5 bøger om arbejdsmandens

historie. Den første bog skal omhandle fabriksarbejderen, og de følgende bøger

skal udkomme med en om året omhandlende de øvrige tre områder indenfor for-

bundets store grupper (jord og beton, transport og grønne gruppe), og med en

afsluttende bog, som skal omhandle de generelle vilkår.
Interesserede kan kontakte den lokale SiD-afdeling eller forbundets udvalg:

Udvalget for arbejdsmandens historie, c/o Oplysningsafdelingen, SiD, Nyrops-

gade 30, 1602 Kbh. V., hvor også pjecen »Arbejdsmandens historie« kan bestil-

les. Nærmere oplysninger kan fås hos udvalgets sekretær Jørgen Burchardt, Ny-

borgvej 13, Sødinge, 5750 Ringe (09) 62 36 17.
'

'

Jørgen Burchardt

KZ - Gedenkstätte Neuengamme v

I oktober 1981 åbnedes et slags museum for koncentrationslejrene Neuengam-
me, Fuhlsbüttel og Wittmoor i det tidligere KZ Neuengamme. Dette museum

skal fremme oplysning om lejrene, og om hvad der skete der, og dermed være

med til at forhindre at det sker igen. KZ Wittmoor eksisterede kun fra april til

oktober 1933, KZ Fuhlsbüttel fra marts 1933 til 1936/37, og blev derefter ført

videre af Gestapo fra 1936 som »politifængsel«;KZ Neuengamme oprettedes
først i december 1938 af SS som en udbygning af KZ Sachsenhausen. Over

100.000 mennesker blev holdt fangne her. Det var folk fra næsten alle europæiske
nationer og næsten alle var politiske fanger. Omtrent 55.000 af dem omkom.

Der findes ikke så meget materiale om lejren, men efter sigende er udstillingen
blevet virkelig god. Alligevel søger ledelsen for Gedenkstätte efter yderligere ma-

teriale og appellerer til alle der måtte have noget om at sætte sig i forbindelse med

det. I Neuengamme var der også en del danske fanger, så man er interesseret i at
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få kontakt med tidligere danske fanger hhv. deres pårørende for at udbygge Ge-
denkstättes samling. Man efterlyser beretninger/erindringer, fotos, tegninger,
breve og andre dokumenter om koncentrationslejrene. Ligeledes er man interes-
seret i genstande af enhver art, som blev brugt eller fremstillet i lejren. Enhver der
måtte have ting af interesse -

og det er alt hvad der ståri forbindelse med de oven-

nævnte koncentrationslejre - bedes henvende sig til:

KZ-Gedenkstätte Neuengamme'
Dokumentenhaus -

Neuengammer Heerweg, D - 2050 Hamburg 80

Rettelse:
›

I Thomas Bloch Ravns-artikel i Arbejderhistorie 18 er der faldet en sætningud på
s. 8, sidste linje. Efter »mestrene« skal der stå: »der betalte dem deres løn, og det

var også mestrene«.... .
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ADRESSEFORTEGNELSE FOR BESTYRELSES-, REDAKTIONS-

OG FÅSTE UDVALGSMEDLEMMER I SFAH, lebruar 1982

Bestyrelsesmedlemmer
Henning Grelle (formand), Olesvej 9, 2830 Virum . . . . . . . . . . . . . . .. 02 8533 38

Erik Strange Petersen, Frederiksdal Allé 39, 7800 Skive . . . . . . . . .. 07 52 60 40

Therkel Stræde, Norgesgade 48. 3 th., 2300 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 541548

Erik Christensen, Kronosvej 59, Gug, 9210 Ålborg Øst . . . . . . . . . .. 08 1451 12

Kirsten'Harrits, Korshøjen 9, 8240 Risskov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 214637

Ulla Kleisdorff, Küchlersgade 35, 1774 Kbh. V . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 01 216681

Hannelene Toft Jensen, Dronningensvej 23, 2000 F. . . . . . . . . . . 01 874996

Anette Eklund Hansen, Kirkebjergalle 156. 2600 Glostrup . . . . . . .. 02 450416

Peter Thorning, Paltholmterr. 81 E, 3520 Farum . . . . . . . . . . . . . . . .. 02 95 5206

Forretningsudvalg
Henning Grelle (s.o.)
Erik Strange Petersen (s.o.)
Therkel Stræde (5.0.)

Årbogsredaktlon
Svend Åge Andersen, Hørmarks Allé 24, 8240 Risskov . . . . . . . . . .. 06 1757 50

Birthe Broch, Livjægergade 40 st. tv., 2100 Ø . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 01 42 32 70

Niels Senius Clausen, (formand), Livjægergade 19. 1. tv., 2100 Ø .101 261258

Lars Torpe, Nørretrandersvej 38, 9000 Ålborg . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 08 139507

Arbelderhlstorle
Gerd Callesen, Teglgårdsvej 341, st. tv., 3050 Humlebæk . . . . . . . .. 02 191594

Niels Ole Højstrup Jensen, Bogholderallé 7. 2720 Vanløse . . . . . .. 01 71 1891

Steen Bille Larsen, Åbenrå 33, 1.th., 1124 K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 01 150461
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SPØRGESKEMA

Meddelelser om forskning i arbejderbevægelsens historie

Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

Rejsbygade l

1759 KøbenhavnV

»Meddelelser om forskning i arbejderbevægelsens historie« vil med dette

spørgeskema søge at skabe et overblik over den forskning i arbejderbevægel-
sens historie, som finder sted i øjeblikket. Derved muliggøres en kontakt mel-

lem folk, der arbejder med beslægtede emner, således at erfaringer kan udveks-

les og dobbeltarbejde undgås.
Skemaerne bedes sendt til Meddelelsers redaktion, og skemaets oplysninger
vil siden blive bragt i Meddelelser.

NAVN

ADRESSE

PROJEKTETS TITEL (evt. arbejdstitel)

NÆRMERE BESKRIVELSE AF PROJEKTET

(problemstilling, kildemateriale etc.)

PROJEKTETS ART (speciale, artikel, monograñ etc.)

HVORNÅR PÅBEGYNDTES OG FORVENTES PROJEK-
TET AFSLUTTET
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VEDTÆGTER

Foreningens navn er: SELSKABET TIL FORSKNING l ARBEJDERBE-

VÆGELSENS HISTORIE. Selskabet har hjemsted I København.
Selskabets formål er at inspirere til og befordre studiet af arbejderbevæ-

gelsenshlstorle.
'

Selskabets virksomhed er uafhængig i politisk og ideologisk henseende.

Som medlem af Selskabet kan optages enhver, der ønsker at fremme

dets formål. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.

Selskabet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som vælges på en årlig
generalforsamling. Samtidig vælges 2 revisorer. Generalforsamlingen af-

holdes januarlfebruar. Skriftlig indkaldelse fra bestyrelses side med for-

slag til dagsorden senest 14 dage før afholdelsen. Forslag indsendes til

bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand. kasserer og sekretær, og for-

deler i øvrigt opgaverne mellem sig.

Selskabets opløsning kan besluttes af en generalforsamling med 3A flertal

af de fremmødte.

i tilfælde af selskabets opløsning overgår dets arkiver og aktiver til Arbej-
derbevægelsens Bibliotek og Arkiv.

Vedtægterne kan ændres af generalforsamlingen med 3A flertal af de frem-

mødte.
'

Vedtaget på generalforsamlingen den 22. november 1974.



SELSKABET TIL ,FORSKNINGI

ARBEJDERBEVÆGELSENS HISTORIE

»fremad og aldrig glemme«
10 års forskning l arbejderbevægelsens historie - status og perspektiver.

»Fremad og aldrig glemme« er en bog, som gør status over 1970'ernes frodige
forskning i arbejderbevægelsens historie og udstikker perspektiverfor1980'ernes
historieskrivning. l

»Fremad og aldrig glemme« udgives i anledning af SFAH's 10 års jubilæum i de-

cember 1980. Bogen er den første egentlige håndbog i arbejderbevægelsens hi-

storie herhjemme, og vil med sine ideer til den fortsatte forskning desuden virke

debatskabende.

»Fremad og aldrig glemme« er redigeret af Gerd Callesen, Hanne Caspersen og
Knud Knudsen. Bogen beståraf 15 artikler. Tilsammen giver de'et dækkende bille- *

de af de emner, som 70'ernes arbejderbevægelsesforskning har taget op, og de
diskussioner af både faglig og politisk karakter, som har været ført -

og føres! Bog-
en indledes med 2 artikler om historieskrivningen om arbejderbevægelsen. Deref-
ter behandles de problemer og resultater, som forskningen i arbejderbevægelses-
historiens forskellige tidsperioder er kommet frem til, i 4 artikler om 'den før-
socialistiske fase. om perioden fra Socialdemokratiets dannelse til 1. Verdenskrig.
om mellemkrigs- og besættelsestiden og om efterkrigstiden. Endelig bringes 8te-
matisk orienterede artikler, der går i dybden med centrale emner: forholdet mel-
lem Socialdemokratiet og fagbevægelsen, reformismen, venstreoppositionen, ar-

bejderbevægelsens internationalisme. struktur- og brancheanalyser, arbejder-
kvindernes historie og forskningen i arbejdererindringer. Desuden interviews
med tre faglige tillidsfolk om arbejderbevægelsens forhold til historien og
historieskrivningen. 7

Hver for sig giver artiklerne en præsentation eller stafusove'rsigt over forskningen
indenfor de behandlede områder. De redegør for diskussioner og uenigheder, og
forsøger atipege på veje og opgaver for forskningen fremover.
»Fremad og aldrig glemme« er en håndbog, der vil kunne anvendes med udbytte
af en bred kreds af mennesker. Vi synes, den er blevet både spændende og inspi-
rerende. Bogen er velegnet for den »nybegynder«, der ønsker en indføring i stu-
diet af arbejderbevægelsens historie - den vil kunne bruges både til selvstudium

og undervisning. Den. der engang har beskæftiget sig med arbejderbevægelsens
historie, men af en eller anden grund er kommet ud af trit med udviklingen i »fag-
et«, giver bogen mulighed for at få ajourført sin viden. Og den. der løbende er fulgt
med, vil få stor nytte af bogen som oversigts- og opslagsværk. Da bogens forfatte-

re repræsenterer en række humanistiske og samfundsvidenskabelige fag, vil den

utvivlsomt inspirere til f0rtsat diskussion om arbejderbevægelsens og -klassens

historie, og til at tage nye emner op.

Bogen rummer meget fyldige litteraturhenvisninger.
Den er på ca. 350 sider, illustreret.

»Fremad og aldrig glemme« udkommer i august 1981.

SFAH's medlemmer kan ved at bestille bogen inden 1. juli få den leveret til sub-

skriptionspris kr. 90,00. .

Efter 1. juli er medlemsprisen kr. 110,00.

Bogladepris bliver kr. 130,00.
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I arbejdernes
Rusland

Kobbersmed Niels Johnsens reiser til

Komintern og Profintern 1921 og 1922

Dagbog og biografi
Niels Johnsens navn er der idag kun få, der husker. Som så

mange andre fra den revolutionære bevægelses barndom er han

hyllet i glemslens mørke.
Men hvem var Niels Johnsen?
Kobbersmed og fagligt aktiv, fremtrædende syndikalist og en

af grundlæggerne af den antimilitaristiske bevægelse under 1.

verdenskrig. En tid 'lang redaktør af DKPs blad Arbejder-
Bladez. Altså én af den revolutionære bevægelses pionerer.

I 1921 og 1922 gjorde Niels Johnsen to lange rejser til Soviet-
rusland. Han deltog som DKPs faglige repræsentant igrund-
læggelsen af Røde faglige Internationale, i Komintems 3. ver-

denskongres og Komintern-eksekutivkomiteens første udvide-

de plenum' samt Røde faglige Internationales 2.

generalrådsmøde.
Niels Johnsens to dagbøger fra rejserne udgives nu med noter

af Morten Thing og Henning Grelle. Der eksisterer meget få

førstehåndsberetninger fra danskere om forholdet mellem

DKP og Kommunistisk Internationale. Derfor er dagbøgerne

enestående kildeskrifter. Meget nyt historisk stof afslører de vel

næppe. Men de viser, hvordan en klassebevidst dansk arbejder

oplevede det nye Rusland og »revolutionens generalstab«.Dag-

bøgerne rummer ogsåoplysninger om de voldsomme stridighe-
der i det unge danske kommunistparti.

Morten Thing har til bogen udarbejdet en Niels Johnsen-

biografi, der fortæller om hans udvikling og politiskevirke. Den

giver dels et protræt af Niels Johnsen, dels en nøgle til de ind-

forståetheder, der uværgerligt er i dagbøgerne.

Bogen er illustreret med fotos, der ikke tidligere har været of-

fentliggjort. Den udkommer iefteråret 1981. Ca. 100 sider. Pris

i boglade kr. 60,- (medl. kr. 42,-)


