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Niels Ole H. Jensen og Bodil Redder

TV - Socialdemokratiet- og dansk

arbejderbevægelse

I det tidlige forår sendte DR i fjernsynet en serie udsen-

delser om dansk arbejderbevægelses historie fra 1871 til

1936. Artiklen giver et rids over udsendelsernes indhold -

og en anmeldelse af både serien og den debat, der fulgte.
Desuden gives et bud på udsendelsernes anvendelighed

som undervisningsmateriale.

Udsendelsesrækken»Snart dages det ...« om den danske arbejderbevægelses
historie i perioden 1871-1936 har, siden den rullede over TV-skærmen i forå-

ret 1987, afstedkommet en af de største faglige debatter om emnet i mange år,
en debat der til tider har været meget voldsom. Viften af reaktioner har været

meget bred, lige fra socialdemokrater på topplan til feministiske historiefor-

skere, og debatten har været ført på flere planer, saglige såvel som mindre

saglige.
Serien er blevet til i et samarbejde mellem Danmarks Radios undervis-

ningsafdeling og kulturafdeling. Herfra har man bedt Ebbe Kløvedal Reich

og Bjørn Erichsen om at fortælle historien, og de to forfattere har understre-

get, at det de har lavet, er en tolkning af det historiske forløb.

Udsendelserne løb over skærmen over 7 mandage i den bedste sendetid fra

kl. 20-21, dvs. man har satset på en bred målgruppe.Det er særdeles glæde-

ligt, at Danmarks Radio har valgt at tage et så vigtigt emne op, selv om man

måske kan mene, at det kommer lidt sent i betragtning af de sidste 15-20 års

forskning indenfor området.

Tusindvis af fotografier, gamle film, hundredvis af interviews og erindrin-

ger, bunker af kildemateriale har ligget til grund for denne serie. ABA (Arbej-
derbevægelsens Bibliotek og Arkiv) har stået centralt med at finde materialet

frem, idet denne institution rummer en vægtigdel af de billeder, det kildema-

teriale og den litteratur, der findes til belysning af netop den del af Danmarks

historie.

Gennemgåendefor alle kapitlerne i historien har været, at de rent kompo-
sitorisk har været mixet ens. På billedsiden har man primært benyttet sig af

fotos og malerier, og i de senere kapitler af filmklip. Hvor det billedmæssige



materiale har været sparsomt, har man fået tegneren Ejler Krag til at udfylde
tomrummet med tegninger, hvilket fungerer godt i sammenhængen.

Som en kombination af billed- og lydside har man valgt interviews. Såle-

des blev alle udsendelser indledt med de samme klip fra interviews med ældre

folk, der selv har oplevet den svundne tid. Disse kommentarer virker i starten

usammenhængende 0g sporadiske, men som serien skrider frem føler man, at

man kender personerne, og man glæder sig til gensynet, også fordi de intervi-

ewede i seriens løb fra og med kap. 3 får lov til at uddybe deres kommentarer.

Arbejdererindringerne bliver i serien set som vidneberetninger fra folk, der

var deltagere i begivenhederne, og som selv har været med til at skubbe til

historiens gang.

I de tidligste afsnit, som omhandler de perioder, hvortil der ingen vidner

findes, har forfatterne inddraget eksperter, feks. historikere, som vidner.

Prof. Jens Engberg bliver derfor i første afsnit brugt til at fortælle om Louis

Pio, som han indgåendehar beskæftigetsig med.

Vigtigste på lydsiden er dog speakerteksten, som dels består af citater fra

kildematerialet, og dels -

og det er det centrale - kommentarer og vurderinger
af begivenhedsforløbet. Det er her den egentlige tolkning foregår, det er her

budskabet præciceres, af Ebbe Kløvedal Reich, der selv har fortællerens rol-

le.

Herudover er lydsiden meget neddæmpet. Lydeffekter bruges praktisk ta-

get ikke og musikken anvendes som markeringer af begivenheder snarere end

for dens egen skyld. Musikken består hovedsagelig af sange skrevet af og for

arbejderklassen i perioden.

Seriens enkelte afsnit

Hovedpersonen i kap. 1 er Louis Pio, en af de første danske arbejderledere,
og initiativtager til dannelsen af den danske afdeling af 1. Internationale. Ho-

vedtemaet i afsnittet er modsætningen mellem Louis Pio og politidirektør
Crone, en modsætning, der symboliserer forholdet mellem statsmagten og
den gryende danske arbejderbevægelse.

Som baggrund for de socialistiske ideers gennembrud og organisering be-

skrives industrialiseringen og arbejderklassens levevilkår. Dårlige boligfor-
hold, en 10-14 timers arbejdsdag, underbetaling, fejlernæringog børnearbej-
de som en nødvendighed for familiernes overlevelse er en del af baggrunden
for tilslutningen til socialismen. Tilslutningen opnås også via hårdt arbejde
fra initiativtagernes side i form af en kraftig agitation, som føres frem i uge-

bladet, og senere dagbladet Socialisten, og i en omfattende rejsevirksomhed,
som særlig Poul Geleff står for.

Pio, Brix og Geleff er lederne af bevægelsen, men arbejderne tilslutter sig i

stadig stigende grad de socialistiske politisk aktive fagsektioner.
En vigtig begivenhed som Slaget på Fælleden i 1872 tildeles naturligt me-

gen plads, baggrunden herfor ridses op
- fængslingen af Pio, Brix og Geleff

umiddelbart før mødet analyseres. Vi følger de 3 ledere gennem deres 31⁄2år i

fængsel, frem til benådning og frigivelse. Endelig præsenteres vi for Gimle-
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kongressen og de resultater, der opnås her. Louis Pio oplever kongressen som

et personligt nederlag, og Vi ser, hvordan han kort efter går af som formand

for partiet, og tager til Amerika.

l deres iver efter at finde en folkelig form har Ebbe Kløverdal Reich og

Bjørn Erichsen valgt også at belyse Pios kærlighedsliv.Der var »heldigvis«2

kvinder, der begge var forelskede i Pio, nemlig J aquette Liljenkrantz og Au-

gusta Jørgensen. Sidstnævnte løber af med sejren og drager til Amerika sam-

men med Pio.

Kap. 2 omhandler perioden 1877-1910 og har 2 hovedpersoner, Lyngsie og
Peter Sabroe. Disse repræsenterer 2 forskellige retninger indenfor Socialde-

mokratiet, og alligevel er de begge oprørere, der blæser på partidisciplinen og
kører deres eget ræs. Begge personer er skildret som helte. Lyngsie bliver for-

mand for Dansk Arbejdsmandsforbund, der dannes 1897. Han er en pioner
indenfor fagbevægelsen,og han er fagforeningsmand mere end han er social-

demokrat. Peter Sabroe repræsenterer den sociale indignation, der bruger
utraditionelle metoder for at rette offentlighedens opmærksomhed mod de

elendige vilkår, som børn og tyende lever under.

Hovedtemaet i udsendelsen er partiets udvikling frem til det parlamentari-
ske gennembrud i 1901, hvor Socialdemokratiet fik 14 mandateri Rigsdagen.
Samtidig følges den organisatoriske udvikling frem til dannelse af De samvir-

kende Fagforbund, hvori 70.000 arbejdere, faglærte såvel som ufaglærte, har

slået sig sammen.

Men samtidig ser vi også, at der i arbejderbevægelsensudvikling er ind-

trådt en permanent adskillelse af parti og fagbevægelse,en udvikling som Pio

forudså, og som han kæmpede imod. Den organisatoriske udvikling krydres
med en fremstilling af de modsætninger der findes, interne såvel som ekster-

ne. Lyngsies og arbejdsmændenesmodsætningsforhold til de faglærte arbej-
dere belyses, og som nutidigt vidne inddrages Hardy Hansen med sin beret-

ning om Lyngsie og hans evige stridigheder med smedeformanden 1. A. Han-

sen. På denne baggrund fremtræder parallellen til nutiden lysende klart for

beskueren, parallellen fra Lyngsie vs. J. A. Hansen til Hardy Hansen vs Ge-

org Poulsen.

Eksternt kom organisationerne i modvind, når de konfronterede sig med

arbejdsgiverne. Den afgørende styrkeprøve kommer med stor-lockouten i

1899, hvor den nyetablerede Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening går i

kamp. Efter 100 dages konflikt bliver der sluttet forlig - Septemberforliget -

der på mange måder den dag i dag danner grundlag for forholdene på ar-

bejdsmarkedet.
Kap. 3. I dette afsnit som omhandler tiden 1910-1914 flyttes perspektivet

væk fra Danmark og ud i den store verden. Dette afsnit står isoleret i serien,
idet internationalismen og de 2 verdenskongresser - socialistkongressen og

kvindekongressen - som foregik i København i 1910, gøres til hovedtemaet.

Kvindekongressen afholdes som den første af de 2 kongresser, og den ses

som et første skridt i retning af en varig international kvindeorganisering.
Der kom 130 kvinder fra 18 forskellige lande, og vi præsenteres for pionerer-
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ne indenfor kvindebevægelsen,bl.a. Klara Zetkin, Angelica Balabanoff,
Alexandra Kollontaj og Rosa Luxemburg. Flere af kvinderne fra kvindekon-

gressen deltog også i socialistkongressen.
Under indtryk af krigstruslen, der rumlede i Europa, samledes 2. Interna-

tionale til sin 8. kongres, en begivenhed der er medtaget i udsendelsen, mere

fordi den foregik i København, end fordi den var vigtig i Internationales hi-

storie. Hovedtemaet for kongressen var diskussionen om, hvorvidt man kun-

ne forhindre et kommende krigsudbrud,men enighed kunne ikke opnås.Et

andet stridsspørgsmålvar problemet med »ministersocialismen«, dvs. spørgs-
målet om socialistisk deltagelse i regeringer i det borgerlige samfund.

Kap. 4. I dette kapitel er hovedtemaet den danske venstrefløjs udvikling og

samling i perioden 1913-1920. Hovedpersonen, heltinden, er Marie Nielsen,
der i 1918 udmelder sig af Socialdemokratiet, hvis hovedbestyrelse hun er

medlem af. Hun bliver medstifter af et nyt parti, Socialistisk Arbejderparti
(SAP).

Syndikalisterne der i 1910 havde dannet Fagoppositionens Sammenslut-

ning (FS), er stærkt i opposition til Socialdemokratiet, bl.a. pga. partiets mi-

nistersocialisme 0g Staunings borgfredspolitik. Borgfredspolitikken er blevet

skræddersyet med krigstruslerne hængende over hovedet, og Stauning enes

med de radikale, 0m dannelsen af et samlingsministerium, der skal hindre, at

Danmark involveres i krigen.
Perioden er kendetegnet ved en skærpet klassekamp, verdenskrigen har

skabt mange arbejdsløse på den ene side, med gullashbaroner og børshajerpå
den anden. l Rusland og i Tyskland er der udbrudt revolutioner, og herhjem-
me organiserer syndikalisterne utilfredsheden, som kommer til udtryk bl.a. i

begivenheder som Stormen på Børsen og i Grønttorvsdemonstrationen. Da

der fremsættes trusler om generalstrejke, arresteres Marie Nielsen og andre

venstrefløjsledere.
Afsnittet slutter med dannelsen af Danmarks Kommunistiske Parti. Dette

er ensbetydende med den permante tvedeling af den politiske arbejderbevæ-
gelse. /

Kap. 5. Perioden er 1918-1924 og hovedtemaet er kampen for en 8 timers

arbejdsdag. Heltene i dette afsnit er murersvendene, der rejser kravet om ind-
førelsen af den engelske uge

- weekenden. Udsendelsen følger deres kamp
over nederlag og opløsning af deres fagforening, til dannelsen af en ny fagfor-
ening,som fornyerkravet om en 8 timers arbejdsdag, og som går i konflikt på
spørgsmålet. Denne konflikt ender med såvel sejr som nederlag til murer-

svendene. Sejr fordi 8 timers arbejdsdagen rent faktisk bliver gennemført,
men nederlag fordi De samvirkende Fagforbund indgår aftale med DA, og
hermed fratages murersvendene æren for indførelsen. DSF har været bange
for, at syndikalisterne skulle få for meget vind i sejlene.
Levevilkårene for den klasse, der kæmpede for 8 timers dagen skildres lige-

ledes. Den spanske syge hærgede København, og forfatterne viser i udsendel-

sen den snævre sammenhæng mellem sociale forhold og infektionssygdom-
me.



2 andre begivenheder fremstilles som centrale for perioden, og i forbindelse

med dem begge er det Socialdemokratiets rolle, der interesserer. Første begi-
venhed er påskekrisen,og det er Staunings rolle i forbindelse med denne, der

vurderes. Stauning satser på at få gennemførtnogle parlamentariske krav, og

går sejrende ud af krisen, hvorimod den revolutionære venstrefløjlider et af-

gørende nederlag.
Generalstrejken i Randers følges også på nærmeste hold, og Socialdemo-

kratiets lidet glorværdigerolle i denne problematiseres.
Stauning står dog stærkt i periodens slutning, og i 1924 kan landets første

arbejderregering sætte sig på ministertaburetterne, med Stauning som stats-

minister og Nina Bang, verdens første parlamentarisk valgte kvindelige mini-

ster, som undervisningsminister.
Kap. 6 dækker perioden 1924-1933 og har Stauning som hovedperson,

skurken. Hovedtemaet er Socialdemokratiet som ansvarligt parti i forbindel-

se med konflikter.

Modsætningerne tager til og kommer tydeligt frem i forbindelse med stor-

konflikten i 1925. Lyngsie og hans arbejdsmænd er i strejke, men de støttes

ikke af DSF, og de melder sig slutteligt ud af sammenslutningen.
I Socialdemokratiet dør de gamle kæmper, men nye kommer til. Hedtoft,

H. C. Hansen og Bomholt. Og alt imens bliver det at være socialdemokrat til

en særlig livsform. Vi får DUI, DSU, juletræsfester,AOF og mm. Det hele

karakteriseres som et kæmpenetværk med edderkoppen Stauning som den

store værdige edderkop i midten.

Socialdemokratiets krisepolitik behandles uførligtmed et helt naturligt fo-

cus på Kanslergadeforliget i 1933. Hermed blev nogle vigtige principper
ofret, men, som Stauning udtrykker det, blev landet reddet.

Som et dramatisk højdepunkt skildres generalstrejken i Nakskov, der kom

til at udtrykke det borgerlige Danmarks vilje til at undertrykke arbejderuro-

ligheder i en krisetid -

og under en socialdemokratisk regering.
Kommunisterne beskrives i udsendelsen som en lille skrantende flok, som

rammes af en række børnesygdomme. Dog bliver der dannet en række kom-

munistiske grupper, RFO (den revolutionære fagopposition), Arbejdervær-
net, m.m.

Kap. 7. Det sidste kapitel dækker perioden frem til 1936 og har igen Stau-

ning som hovedperson og temaet er Socialdemokratiet vs. venstre- og højre-

fløjen i krisens Danmark.

Arbejderkultur spiller en stor rolle i dette afsnit, hvor der redegøres for

Bomholts syn på kultur. Man skal ikke bare overtage de borgerlige kulturelle

værdier, men der bør skabes en særlig arbejderkultur, der bygger på sociali-

stiske værdier.

Venstrefløjen havde b1.a. dannet teatergruppen RT (rødt teater), der i

mange år havde Bert Brecht som inspirator. På charmerende vis lader udsen-

delsen Henry Jakobsen og Dagmar Andreasen fortælle om livet i RT, idet der

krydsklippes mellem interviewene. Som modstykke til RT havde Socialde-



mokratiet De Røde Revyer med Oskar Hansen som primus motor, en Oskar

Hansen der iøvrigt var kritisk overfor partiledelsen.
Den socialdemokratiske regering optræder med allerstørste forsigtighed

overfor Tyskland, hvorfor man modtager flygtninge yderst uvenligt. Som et

yderligere bevis på denne gåen på listefødder overfor det fascistiske Tyskland
fortæller Elias Bredsdorff om, hvordan Stauning personligt lukker tidsskrif-

tet Aandehullet, der er udgivet og redigeret af socialdemokraten Hans Ben-

dlx.

Stauning skildres som periodens store leder. Han var genstand for den

største persondyrkelse i Danmark i moderne tid.

W

Socialdemokratisk valgagitation i 1928



Udsendelsen viser Socialdemokratiets store valgsejr i 1935, og speaker-
kommentaren konkluderer, at Stauning har overtaget Pios arbejderbevægel-
se. Serien slutter med en slags status over tiden. Vi har fået skabt en stor fast-

tømret effektiv fagbevægelse,og et velfungerende effektivt partiapparat med
en stærk presse. Dette er historiens vindere, mens taberen er den revolutionæ-
re venstrefløj.

Useriøs og seriøs debat

Allerede mens serien vistes i tv, begyndte en debat om dens indhold, der end-
nu ikke var afsluttet et par måneder efter det sidste afsnit løb hen over tv-

skærmen. Blandt de mange reaktioner har indvendinger fra socialdemokra-
tisk side været dominerende. Det er der ikke noget negativt i - tværtimod vi-
ser diskussionen, at der stadig er spræl i den socialdemokratiske arbejderbe-
vægelse.Men reaktionsmønsteret viser også, at tv-serien har ramt nogle tem-

melig ømme pletter hos mange socialdemokrater.
Debatten omkring »Snart dages det ...« har omfattet to hovedtendenser.

En debat, der seriøst har kritiseret seriens linie og stofudvælgelse ud fra en

stærk, faglig indsigt i arbejderbevægelsenshistorie og et ønske om at lade de

kritiske bemærkninger pege fremad som hjælp til afklaring og dybere forstå-
else for interesserede i emnet. Den anden hovedtensens fortjener dårligt nok

betegnelsen »debat«. Den tog udgangspunkt i et højlydt skrål om konse-
kvenser for de ansvarlige i Danmarks Radio, der havde tilladt udsendelsen,
og blev fulgt op af et debatniveau, der gør, at der ikke er nogen grund til at

referere disse synspunkter i andet end nogle få overordnede rids.

Hovedingredienserne var for det første det gode, gamle kold-krigsprincip,
at mistænkeliggørede personer, der stod bag udsendelserne. Hvorfor sagde
de dit, og hvorfor betonede de dat, efterfulgt af anklager for undergravende
og fordækt spil. For det andet rakkede man voldsomt ned på serien for detal-

jer, den ikke havde med. Hvorfor var Ernst Christiansen ikke nævnt i udsen-

delserne? Hvorfor beskæftigede man sig ikke med »Lenins statskup«?Hvor-

for omtaltes Socialdemokratiets reformforslag fra 1918 ikke? Etc., etc. Og en-

delig har denne »debattendens« for det tredie kastet sig ud i et orgie af flue-

knepperi for at finde småfejl.Alle sten er blevet vendt, og når man fandt fak-

tuelle fejl har triumffanfaren lydt - endnu et bevis på tv-serines fuldstændige
mangel på troværdighed.

Heldigvis kom den fornærmede, småligeog koleriske kritik ikke til at stå

alene. Den seriøse kritik var både omfattende og havde bid. Af den seriøse

debat må især fremhæves de gode kritiske indlæg,der er kommet fra lektor,
mag.art. Claus Larsen og museumsinspektør Annette Vasström, Arbejder-
museet.

Claus Larsen ser seriens overordnede problem som værende baseret på
Bjørn Erichsens og Ebbe Kløvedal Reichs prioritering af modsætningenmel-
lem revolution og reform i den danske arbejderbevægelseshistorie. Ved at

gøre denne modsætning central kommer forfatterparret mere eller mindre
bevidst til at anskue arbejderbevægelsensudvikling i Danmark indefra, mens
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det omliggende borgerlige samfunds indvirkning på arbejderbevægelsensud-

vikling kommer til at fremstå som noget sekundært. I forlængelse af denne

kritik angriber Claus Larsen forfatterne for ikke at have forstået, at der altid

har været en bred hovedlinie i den danske arbejderbevægelse,der har bekendt

sig til reformismen, og at de revolutionære tendenser, der også har eksisteret i

det små, ikke har eneret på at kunne føre deres ideologiske rødder tilbage til

Louis Pios tid. Ifølge Claus Larsen fører denne centrale misforståelse nød-

vendigvis frem til en forrædderitese i serien, der kort går ud på, at den danske

arbejderbevægelseoprindeligt var revolutionær, men at denne revolutionære

linie blev forrådt af opportunistiske 0g magtliderlige pampere, der førte ar-

bejderne lige ind i reformismens håbløshed, idet reformismen ikke ses at rum-

me noget socialistisk perspektiv. Claus Larsen har uddybet dette centrale an-

greb på selve grundlaget i serien med en diskussion af, hvorvidt det er rigtigt,
at reformismen er uden socialistisk sigte og perspektiv.

Mens Claus Larsen har angrebet tv-seriens grundlæggende opfattelse af

begreberne reformisme og revolution og dermed de lange linier bag serien,
har Annette Vasström taget udgangspunkt i en kritik af det historiesyn, der

ligger bag »Snart dages det ...«. Annette Vasström har opfattet forfatterpar-
rets historiesyn som værende særdeles traditionelt. Hermed menes, at der i

serien lægges for stor vægt på skildringen af arbejderbevægelsens ledende

mænd -

og deres forskellige elskerinder, mens arbejderklassens udvikling og
levevilkår forsømmes. Ifølge Annette Vasström betyder disse forhold, at seri-

en helt grundlæggende misforstår både essensen og betydningen af begrebet
arbejderkultur. For Annette Vasström er det centralt, at kulturbegrebet i for-

bindelse med arbejderbevægelsenshistorie forstås som den totale sum af en

klasses livserfaringer -

og at denne arbejderkultur op gennem tiden konstant

har været karakteriseret af en langsom og sej kamp for at vinde respekt og

ligestilling i samfundet. Bl.a. derfor er der ingen idé i at skælde Socialdemo-
kratiets ledere ud for at have forrådt de revolutionære idealer, for lederne

havde i alt væsentligt den samme grundholdning til disse forhold, som det

store flertal i arbejderklassen, der valgte og genvalgte dem. Det er en central

pointe i Annette Vasströms kritik af serien, at arbejderbevægelsenshistorie er

en kulturkamp. En kulturkamp, der udspillede sig påmangfoldige områder: i

hjemmet, på gaden, på arbejdspladsen overalt -

og at denne mangfoldig-
hed og dens indre sammenhæng ikke fremgår af »Snart dages det ...«. Også
andre end Claus Larsen og Annette Vasström har leveret kritiske indlæg om

»Snart dages det ...«. Det er ikke muligt her at komme ind på dem alle.

En af de ting, som man på forhånd kan være sikker på, når man laver en

fremstilling af den danske arbejderbevægelseshistorie, er, at man vil blive

skældt ud bagefter. Om ikke fra den ene side så i hvert fald fra den anden.

Arbejderbevægelsens historie er et så levende og aktuelt tema, der er præget
af så mange nutidige modsætninger, at der uvægerligt vil være synspunkter
og holdninger, der vil føle sig trådt over tæerne.

Kritikken har generelt taget for lidt højde for de omstændigheder,der også
er knyttet til en tv-serie af denne art. Det er et krav, at indholdet skal være
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umiddelbart tilgængeligtfor folk, der ikke på forhånd er inde i den danske

arbejderbevægelseshistorie -

og det er ligeledes et krav, at en udsendelse, der

sendes i tiden fra kl. 20 til 21 om aftenen skal bygges op omkring nogle ele-

menter, der rummer den dramatik, som også er en del af arbejderbevægelsens
historie. Forfatterne har valgt at løse dette problem ved bl.a. at bruge megen

tid på at skitsere personlige konflikter mellem arbejderbevægelsenshoved-

personer.

Knudetovsprincippet
»Snart dages det ...« kan siges at være bygget op over det såkaldte »knudetov-

sprincip«,hvor udviklingen føres frem fra ét dramatisk højdepunkttil det næ-
ste. Hermed er det også givet, at man i særlig grad åbner op for kritik af den

prioritering af stoffet, der foreligger i serien. Det kan således diskuteres, hvor-

vidt det er relevant at bruge det meste af det første afsnit på Louis Pios person

og hans tvekamp med det borgerlige Danmark repræsenteret ved politimyn-
dighederne. Det er en dramatisk og spændende historie, men er den vigtigere
end det betydningsfulde stykke organisationsarbejde, der blev udført, mens

Pio og hans nærmeste medarbejdere sad i fængsel?Vi synes det ikke. Man

kunne fremføre en lignende kritik mod en række af de øvrige prioriteringer,
som de forskellige afsnit rummer.

Men fra at være uenig i en række af seriens prioriteringer er der unægteligt
et stykke vej til at karakterisere seriens historiesyn som værende borgerligt,
som det har været fremført. Trods valget af en fokusering på personer og be-

givenheder er det gennem hele serien klart, at det er klassekampen, der har

været den historiske drivkraft bag udviklingen. Og det forhold er trods alt det

centrale, når det overordnede historiesyn skal vurderes.

Det omtalte »knudetovsprincip« er i udsendelserne blevet disponeret efter

en linie, der har prioriteret arbejderbevægelsensindre udvikling. Man kunne

også have anlagt den linie, at man betragtede arbejderbevægelsensom en en-

hed, der stod overfor det borgerlige Danmark. Det sidste er som ovenfor om-

talt blevet stærkt efterlyst fra socialdemokratisk side, men der er ikke noget

sagligt argument for, at man bør foretrække det ene princip fremfor det an-

det. Det er klart, at en skildring af bevægelsen overfor det borgerlige samfund

som helhed ville fokusere mere på de uomtvistelige materielle fremskridt som

den socialdemokratiske arbejderbevægelsefremfor nogen er ansvarlig for.

En sådan synsvinkel ville fremstille denne del af arbejderbevægelseni et mere

positivt lys end en kritisk belysning af arbejderbevægelsensindre udvikling.
Men forfatterne bag udsendelserne har nu engang valgt det sidste, og det er i

sig selv helt legitimt.
Man må så spørge, om det er lykkedes at give en fremstilling af de indre

linier i arbejderbevægelsensudvikling, der er rimeligt sammenhængende.Der

er unægtelignogle store fejltagelser, der er med til i en vis grad at give et skævt

billede af udviklingen. Helt centralt står opfattelsen af, at arbejderbevægelsen
oprindeligt var revolutionær, men langsomt af lederne blev drejet over i re-

formismen. Det er en opfattelse, der ganske enkelt ikke holder stik. De sidste
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15 års forskning har for længst manet denne vildfarelse i jorden, og det er lidt

uforståeligt,at dette forhold er gledet udenom forfatternes opmærksomhed.
Men hvis man ser bort fra denne åbenlysefejl, må det siges, at der i det

store hele er tale om et udvalg af »knuder«, der er nogenlunde repræsentative
for de konfliktpunkter og dramatiske højdepunkter, som historien opviser.
Men der er alligevel en del ting man savner, bl.a. en uddybning af den kvinde-

lige fagorganisering og de dermed forbundne vanskeligheder, for nu at nævne

i hvert fald ét grelt eksempel. - Problemet består snarere i at få tingene til at

hænge ordentligt sammen. Det går nogenlunde indenfor det enkelte afsnit,
men fra afsnit til afsnit er der betydelige svagheder. Det mest udprægede er

afsnittet om de store internationale kongresser i København i 1910. Hverken

før eller efter dette afsnit har udviklingen i arbejderbevægelsensinternationa-

lisme været bare nogenlunde berørt. Derfor kommer modsætningerne om

den internationale arbejderbevægelses forholdsregler overfor den truende

verdenskrig til at stå uformidlede. Som resultatet er blevet, demonstreres et

næsten rent personligt modsætningsforhold mellem ledelsen i den engelske
og den tyske arbejderbevægelse.Det er ikke i overensstemmelse med virkelig-
heden. Desuden får man let det indtryk, at der måtte være tale om en så grov
form for opportunisme i den tyske modstand mod generalstrejken mod kri-

gen som modforholdsregel, at det grænser til det forbryderiske. Hvad ville

der være sket, hvis man havde erklæret generalstrejke mod krigen, da den

brød ud i august 1914? Formentlig ingenting! Det er en udtalt vurdering, at

de tyske ledere ganske enkelt var klar over, at de på det punkt ikke ville kunne

styre arbejderklassen. Nationalismen og chauvinismen var endnu for stærk -

og det gjaldt formentlig også i flere af de øvrigekrigsførende lande. Med den

vurdering i baghovedet kommer modsætningerne i København i 1910 unæg-

telig til at stå i et andet lys end det, som præsenteres i udsendelsen.

Det ville have hjulpet på det gennemgående overblik, hvis udsendelserne

havde rummet nogle overordnede udblik, som de udvalgte problemstillinger
kunne være placeret i forhold til. Udover en oversigt i den internationale ar-

bejderbevægelseshovedlinier i brede træk, ville en oversigt over udviklingen
af den danske industri også have hjulpet svært på mulighederne for at forstå

og vurdere feks. kampen for 8-timers arbejdsdagen, som der - helt rimeligt -

bruges en del tid på at forklare. Som dette centrale problem nu kommer til at

fremstå, er det en sag der pludselig dukker frem, løses og så mere eller mindre

forsvinder igen.
Det er naturligvis en let opgave at sidde bagefter og foreslå forhold medta-

get, der ville have forbedret serien. Der er tale om at arbejde med tidsmæssige

og pladsmæssige problemer, der ikke er så lette at have med at gøre i praksis.
Men måske ville det alligevel have været på sin plads at gøre lidt mindre ud af

at sparke til Socialdemokratiets store koryfæ, Thorvald Stauning. Og så ville

debatten om serien nok ogsåhave været en anden. For alt i alt er der vel næp-

pe noget, der i den grad har fået folk til at fare i blækhuset, som kritikken af

Stauning -

og det siger unægtelig en del om Socialdemokratiet i dag.
Og hvad er der så tilbage efter alle disse kritiske bemærkninger.Der er fak-
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tisk en hel del, trods alt. Der er stadig tale om en underholdende og godt for-

talt historie om den danske arbejderbevægelseshistorie. En række udsendel-

ser, der trods mangler rummer et spændende billedmateriale, og hvori der

indgår en række fremragende interviews med veteraner fra den danske arbej-
derbevægelse. Der står også et indtryk tilbage af en udsendelsesrække, der er

godt fortalt og tilrettelagt. Udsendelsernes bagmænd har formået at gennem-
føre et stort anlagt projekt, som alt andet lige trods alt har givet en stor del af

den danske befolkning et godt indblik i den danske arbejderbevægelseshisto-

rie - et indblik folk i almindelighed ikke havde i forvejen. Vel kunne mange

ting i serien have været gjort anderledes, og mange ting kunne også have væ-

ret gjort bedre. Men det ville man givetvis have kunnet sige under alle om-

stændigheder om et pionérprojekt af denne type.

Serien som undervisningsmateriale
Man kunne godt forestille sig, at der ville være kredse, der ikke mente, at de 7

udsendelser om den danske arbejderbevægelses historie var egnede til under-

visningsbrug. Der har altid været mennesker, der har været bange for syns-

punkter, der ikke harmonerede med deres egne
-

og vel at mærke især bange
på andres vegne. Det ville være synd og skam, hvis »Snart dages det ...« ikke

kom til at indgå i undervisningen i Danmarks historie i den relevante tidspe-
riode. Det være sig både i folkeskolens ældste klassetrin og i gymnasiet og på
hf. Efter vores mening er der tale om et filmmateriale, der er særdeles velegnet
til undervisningsbrug. Udsendelserne kan hver for sig stå alene og er derfor

anvendelige i større eller mindre udstrækning.Serien kan antagelig skaffes til
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skolerne gennem amtcentraler eller pædagogiskecentre, der i de fleste tilfæl-

de har optaget udsendelserne på video.

Danmarks Radio har udgivet et hefte på 24 sider i forbindelse med serien,
en studievejledning med samme navn som denne, udarbejdet af Poul Vitus

Nielsen. Heftet er beregnet som støtte til f.eks. en underviser, således at det er

muligt at danne sig et overblik over de enkelte udsendelsers indhold, og desu-

den rummer heftet en udmærket bibliograñ, der er opstillet med særligt hen-

blik på den enkelte udsendelses tidsafsnit.

Serien om arbejderbevægelsenshistorie kan med fordel anvendes som illu-

strationsmateriale til historieundervisningen -

og i visse sammenhænge ogsåi
forbindelse med undervisning i dansk og samfundsfag - den mmmer oplæg
til mange gode diskussioner af såvel indhold som form. Først og fremmest

udgør serien et både spændende og velegnet materiale til indføring i historisk

metode, historiesyn og kildekritik, hvor brugen af traditonelle såvel som

utraditionelle kilder kan belyses og diskuteres.

I denne forbindelse kan vi tilføje, at en væsentlig del af den debat, der har

været rejst fra socialdemokratisk side kan anskaffes samlet, idet den er gengi-
vet i artikelform i tidsskriftet »ny politik«,april/maj 1987. I dette udvalg af

artikler kan man bl.a. fmde indlæg af både Annette Vasström og Claus Lar-

sen, hvis kritik er omtalt i nærværende artikel, men også relevante indlæg fra

en række andre fagfolk indenfor emnet. Hermed er der alle muligheder for

iværksættelse af et spændende og givende undervisningsforløb. Det er et til-

bud, der næsten er for godt til at lade ligge, hvis man er underviser.
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Christ] Wickert

Kvinder, valgret og fred

Omkring den internationale socialistiske kvindekonference i København

1910

Den 2. internationale socialistiske kvindekongres disku-

terede bl. a. perspektiverne i kvindekampen og var uenig
om de aktuelle skridt; det var problemer som også i dag
diskuteres i kvindebevægelsen. Man var dog enig om at

indstifte en international demomstrationsdag for kvin-

derne, det der sidenhen blev til den »8. marts«. Christl

Wickert fra Freie Universität i Berlin gør især rede for
kvindedagens udvikling indtil 1915 og de taktiske uover-

ensstemmelser.

I de senere år er man igen begyndt at fejre den 8. marts som »kvindernes inter-

nationale kampdag«.Kvindegrupper af vidt forskellig politisk observans ta-

ger del i denne genopdukkede tradition, uanset om de opfatter sig som led i

arbejderbevægelsen,kommer fra den borgerlige del af det politiske spektrum
eller forstår sig som del af den autonome feministiske bevægelse.Det er imid-

lertid de færreste, der kender den historiske baggrund: det initiativ, som sek-

retæren for 2. Internationales kvindebureau Clara Zetkin tog på den sociali-

stiske kvindekonference i København 1910 til indførelse af en international

kvindedag.
I Stuttgart 1907 mødtes repræsentanter for de socialdemokratiske kvinder

fra de fleste europæiskelande for første gang før en kongres i Socialistisk In-

ternationale. De grundlagde Det internationale Kvindesekretariat under le-

delse af Clara Zetkin og besluttede at gøre bladet Die Gleichheit (ligheden)
som hun havde udgivet siden 1892, til koordinations- og informationsorgan
for socialistiske kvinder fra alle lande.1

I 1910 indkaldte Clara Zetkin til en ny kvindekonference, som skulle fin-

de sted den 26. og 27. august i Arbejdernes Forsamlingsbygning på Nørre-
bro i København. Fra dansk side var det Thorvald Stauning og Elisabeth

Mac samt Nina Bang, der stod for de organisatoriske forberedelser. Konfe-

rencen blev for størstepartens vedkommende ñnancieret af det overskud,
som Gleichheit havde indtjent.2 Desuden havde Elisabeth Mac på forbere-

delsesudvalgets vegne den 4. juli 1910 sendt en skrivelse til alle fagforenin-
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2. Internationalsocialistiskllvintlekonferenee.
-_-________
____.____.

Med Sanktion af Repræsentanterne for de organiserede
kvindelige Meningsfæller i alle de Lande. der er sammensluttede i
det internationale Sekretariat for de socialistiske Kvinder, indby-
der Undertegnede herved til den

2. internationale socialistiske Kvindekonferenee
i Dagene 26. og 27. August d. .4. i København.

Konferencen afholdes i

Arbejdernes Forsamlingsbygning, Jagtvej 69

og vil blive aabnet Fredag den 26. August, Formiddag Kl. 9.

Den provisoriske Dag50rden lyder:
l. Konferencens Konstituering.
4. Videre Udvikling af Forbindelserne mellem de organi-

serede kvindelige Partifæller i de enkelte Lande.
J. Midler og Veie for det praktiske Arbejde til Erobring

af den almindelige Kvindevalgret.
4. Samfundets For-sorg for Moder og Barn.

De socialistiske Parli- og Kvindeorganisationer. samt alle
Organisationer lor kvindelige Arbeidere. der staar paa Klasse-
kampens Grundlag. anmodes indtrængende om at sende Repræsen-
tanter til denne Konference.

De enkelte Landes Organisationer bestemmer selv, paa
hvilken Maade de ønsker at deltage i Konferencen. Antallet af

Delegerede er ikke indskrænket for nogen Organisation.
rorslag fil Dagsordenen maa indsendes senest den 15. Juli

til Undertegnede. for at de rettidig kan blive oversatte og bragt til
Kendskab for de korresponderende Organisationer. Anmeldelsen
af de Delegerede samt [udsendelse af Beretninger over den prole-
fariskc Kvindcbcvægclsei' de enkelte Lande man ske senest den
1. August. Beretningerne maa saa vidt muligt være trykt i de tre
ved Konferencen brugte Sprog -- tysk, engelsk, fransk › .

og om-
delt torinden Konferencens Aabning.

Kvindelige Partita-:Her i alle Lande! Sørg for en stor Del-
tagelse i Konferencen. saaledes at denne med et godt Resultat for-
maar at fortsætte den principielle Klarheds og det praktiske Ar-
bejde; Værk. som den I. Internationale K-vindekonference i Stutt-
gart har paabegyndt med et saa godt Resultat.

Med socialdemokratisk Hilsen

Clara Zétkin,
international Sekretær for de socialistiske Kvinder,
Wilhelmshühe. Post cherloch ved Stuttgart.

nu 3. BGHM. - KØBENHAVN.

Clara Zetkins indkaldelse til kvin-

dekonferencen i København (Soci-
aldemokratiets arkiv ks. 770. ABA)

ger i København med kvindelige medlemmer, hvori der blev bedt om øko-

nomisk støtte.

De 99 delegerede fra 17 lande indfandt sig hen mod slutningen af august
1910 i København samtidig med de øvrige delegerede til Socialistisk Inter-
nationales kongres. Ledelsen af konferencen i Folkets Hus, Jagtvej 69 lå i
hænderne på Clara Zetkin med Elisbeth Mac som vicepræsident. Referen-
terne var Dora Monteñori fra England og Adelheid Popp fra Østrig, mens

danskeren Hildora Mouritzen som kassererske ordnede pengesagerne.
I den finske delegation var de første fire kvinder, som nogensinde var ble-
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vet indvalgt i et parlament, medlemmer af den finske rigsdag Ida Aalle-Tel-

jo (1875-1955), Hilda Herrala (1881-1956), Aura Kirskinen (1878-1968) og

Miina Sillanpää (1866-1952). De fire havde alle fremtrædende poster i Fin-

lands socialdemokratiske kvindeforbund. Miina Sillanpää var forkvinde og

blev senere som socialminister 1926-27 den første kvindelige minister i Fin-

land.J

Værtslandet Danmark stillede med 32 deltagende den største nationale

delegation på 1910-konferencen. Som man kan se af den håndskrevne del-

tagerliste, var samtlige partiorganisationer og fagforeninger, der bestod af

kvinder eller havde et større antal kvindelige medlemmer, blevet opfordret
til at udpege delegerede (se bilag 1).

Der er så vidt jeg ved aldrig lavet en sammenfattende undersøgelse af So-

cialdemokratiets og fagbevægelsens kvindepolitik i Danmark. Disse pio-
nerkvinders virke og fortjenester er aldrig blevet oparbejdet, hverken af den

mandsdominerede arbejderbevægelseshistorie eller af kvindeforskningen.
Særlig Nina Bang og Elisabeth Mac forekommer mig at være af stor inter-

esse med henblik på en analyse af kvindeliv og politisk arbejde i en patriar-
kalsk sammmehæng.

De fleste af kvindekongressens danske deltagere har glemselen opslugt
helt og fuldt. Kun nogle få er blevet husket i kraft af de vigtige funktioner,
de havde eller senere fik i arbejderbevægelsen.

Nina Henriette Wendeline Bang, født Ellinger (1866-1928) var af profes-
sion historiker. Fra 1918 til sin død var hun medlem af Landstinget, 1924-26

som undervisningsminister den første kvindelige minister i verden.4

Elisabeth Jørgensen, gift Mac kom fra den anarkistiske fløj af Sociali-

stisk Ungdomsforbund, men skiftede til socialdemokratiet og syntes 1910 at

have en strålende karriere foran sig. Et kort portræt skal forsøges tegnet af

hende i bilag 2 til denne artikel.

Henriette Crone (1874-1933) var forkvinde for Dansk Typografforbunds
københavnske kvindeafdeling og 1909-13 medlem af Københavns Borger-

repræsentation.1920-33 fik hun sæde i Landstinget. Hun gjorde sig kendt

udenfor landets grænser ved sit engagement i den internationale arbejder-

kvindebevægelse. Poul Hansen vurderer hende dog i En bygning vi rejser
helt traditionelt i overensstemmelse med den stereotype rolle, som man(d) i

arbejderbevægelseshistorienhidtil altid har anvist kvinder: »I Rigsdagen
havde hun dygtigt, myndigt og varmt følende taget sig af navnlig sociale sa-

ger«.S
Camilla Nielsen (1856-1932) var advokatsekretær og kom i moden alder

ind i politik som medlem af hjælpekassebestyrelsen og senere kommunalbe-

styrelsen på Frederiksberg, hvor hun var aktiv til sin død. Hun tog initiativ

til Frederiksberg Bespisningsanstalt (sen. Folkekøkken) og ledede denne i

en årrækkef*

Marie Christensen (1871-1945) var husholdningslærer og 1904-08 samt

191 1-22 forkvinde for Husassistenternes Forbund. Fra oprettelsen i 1906 til
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kort før sin død var hun forstanderinde for Husassistenternes Fagskole i
København.7

På tidspunktet for københavnerkonferencen havde disse kvinder allerede

skabt sig et navn indenfor kvindepolitik. Men konferencen tiltrak også min-
dre erfarne kvinder som Fanny Jensen og Helga Larsen, for hvem den må-

ske netop blev et skub ud på en politisk løbebane.
Helga Larsen (1884-1947) blev i 1918 den første kvinde, Socialdemokra-

tiet fik valgt til Folketinget. 1944 rådmand i Københavns Magistrat.8
Fabriksarbejderske Fanny Jensen (1890-1969) blev efter fagligt og kom-

munalpolitisk arbejde i Horsens og København forkvinde for Kvindeligt
Arbejderforbund 1935 og 1947-51 medlem af Folketinget. Som minister
uden portefølje i regeringen Hedtoft 1947-50 blev hun den første kvindelige
minister i efterkrigstidens Danmark.9

Men nu tilbage til året 1910 og Socialistisk Internationales kvindekonfe-
rence. Dens hovedspørgsmål var:

- videre udvikling af forbindelserne mellem de organiserede kvindelige
partifæller i de enkelte lande,

- midler og veje for det praktiske arbejde til erobring af den almindelige
kvindevalgret.

- samfundets forsorg for moder og barn.

Beretninger på tysk om situationen i de enkelte lande havde man fået trykt
hos Gleichheits trykkeri, Paul Singer i Stuttgart. Resolutionerne og de øvri-

ge kongresmaterialer forelå på tysk, engelsk og dansk. På ABA ligger også
en maskinskreven version på dansk af den beretning, Elisabeth Mac aflagde
om forholdene i Danmark.'°

Kvindernes organisering i fagforeninger begyndte allerede i 1870'erne, og
nu i 1910 var ca. 12.000 kvinder medlem af egne kvindefagforeninger i to-

baksindustrien, tekstilbranchen, på bryggerierne, indenfor skrædderi,
blandt husassistenterne, skotøjsarbejderne, bogtrykkerne og bogbinderne,
kommunalarbejderne og de keramiske arbejdere. Der var også en del kvin-

delige medlemmer i fagorganisationerne blandt børstenbindere, forgyldere,
guld-, sølv- og elektropletarbejdere, hattemagere, korkarbejdere, litografer,
papirarbejdere, sukkervare- 0g chokoladearbejdere samt indenfor dame-
konfektion. Beretningensdel om hjemmarbejdet mundede ud i en kort reso-

lution, som blev forelagt konferencens plenum.”
Siden 1870'erne var mange kvinder trådt ind som medlem af de politiske

partier (i Tyskland var det indtil 1908 forbudt ifølge foreningslovgivnin-
gen). Frem til den første internationale socialistiske kvindekonference i

Stuttgart 1907 havde de socialdemokratiske kvinder i Danmark kæmpet
sammen med de borgerlige kvindeforeninger for kvinders valgret. Samme
år blev de socialdemokratiske kvindeforeninger stiftet, men først efter par-

tikongressen i Odense 1908 fik kvindeforeningernes kvinder mulighed for at

træde ind i de bestående vælgerforeninger.Danmark var dog i den heldige
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Det eneste foto fra kvindekonferencen, det har været muligt at finde, er fra Folkets Avis den

27. august 1910. Det er taget foran Folkets Hus på Jagtvejen og forestiller fra højre Elisabeth

Mac, Clara Zetkin, Dora Monteñori, Mrs. Ramsay Macdonald og yderst til venstre frk.

Busch, der var Zetkins sekretær. Årene har slidt på det gamle avispapir.

situation, at tre partier støttede kravet om almindelig valgret for kvinder:

Socialdemokratiet, Det radikale Venstre og Venstre'2 Denne omstændig-
hed havde kvinderne at takke for, at alle kvinder, som arbejdede og betalte

skat hhv. alle hustruer, hvis ægtemænd betalte skat, havde opnåetvalgret til

de kommunale råd.

Konferencens diskussion om dagsordenspunkt 2, udbygning af de inter-

nationale kontakter, resulterede i, at Clara Zetkin fik bekræftet sit mandat

som præsident og koordinator og Gleichheit sin position som de socialisti-

ske kvinders internationale organ.
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Under dagsordenspunkt 3 diskuteredes erobringen af den almindelige
kvindevalgret. Der forelå fire resolutionsforslag - tre fra Tyskland og ét fra

Sverige. Zetkins udtalelse, som blev vedtaget med stor tilslutning, indeholdt

forslaget om at indstifte en international kvindedag:

»Ved den aarlige Majfest - ligegyldigt under hvilken Form den finder Sted -

maa Fordringen om Mænds og Kvinders fulde politiske Lighed betones og be-

grundes. I Forstaaelse med Proletariatets klassebevidste politiske og faglige
Organisationer foranstalter de soc. Kvinder i alle Lande hvert Aar en Kvinde-

dag, som i første Linie har Agitation for Kvindernes Valgret til Formaal. For-

dringen maa belyses i sin Sammenhæng med hele Kvindespørgsmaaletfi Over-

ensstemmelse med den socialistiske Opfattelse. Kvindedagen maa have en in-

ternational Karakter 0g forberedes omhyggeligt«.

Hverken til de allerede nævnte dagsordenspunkter eller til det fjerde, forsor-

gen for moder og barn, forelå der nogen danske resolutionsforslag i konfe-

rencematerialet. Men ved åbningenfremsatte de danske kvinder to forslag til

udtalelser.

Det ene, formuleret i sidste øjeblik,krævede i én enkelt sætning afskaffelse

af hjemmearbejdet. Det trak de dog tilbage, efter at den tyske delegation hav-

de fremsat et modforslag, som krævede regulering og sanering af hjemmear-
bejdet ved hjælp af lovgivningen.”Det andet danske resolutionsforslag ret-

tede sig imod tanken om et forbud mod natarbejde for kvinder, og lød:

»Konferencen udtaler:

Under de kapitalistiske Samfundsforhold er Kvinden ikke mere alene Hustru

og Moder, men hun er tvunget ind paa Industriens Arbejdsmarked, hvor et sta-

digt stigende Antal finder Beskæftigelse. Dette er Udviklingens uomtvistelige
Linier.

Det maa ogsaa erkendes, at Vejen til Kvindens Ligestillelse med Manden,
kun kan ske ved Kvindens økonomiske Ligestillelse. Denne kan først fuldbyr-
des ved Socialismens Gennemførelse.

Paa Vejen her henimod kræver Konferencen tillige, at der ydes Kvinden, som

Moder, Beskyttelse, og man anerkender alle de Bestræbelser, der gaar ud paa at

yde Moder og Barn Beskyttelse mod Kapitalens Rovdrift, og mod Nød og

Elendighed, og opfordrer det internationale Socialdemokrati til at sætte al

Kraft ind paa at fremskaffe saadanne Love.

Konferncen udtaler sig derimod bestemt mod Undtagelseslove, der stiller
Kvinder ugunstigere end Manden i Kampen for Brødet, hvorved Kvindens
økonomiske Selvhævdelse vanskeliggøres.Som en saadan Undtagelseslov be-

tragter Konferencen Forbudet mod Natarbejde for voksne Kvinder, naar det

ikke samtidig følges af Forbud mod Mænds Natarbejde.
Konferencen opfordrer derfor det internationale Socialdemokrati til at sætte

Kraft ind paa Gennemførelse af Programpunktet om Forbud mod Natarbejde
for saavel Mænd som Kvinder.«“

Henriette Crone, som forelagde dette forslag, argumenterede »med eftertryk
og temperament under livlig tilslutning fra det store flertal af de danske og

svenske delegerede«for kravet.15 Men så brød uenigheden i den danske dele-

gation ud i lys lue. Nina Bang erklærede, idet hun understregede at hun talte

som medlem af partiets hovedbestyrelse, at hun og et mindretal af kvinder-
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ne i Socialdemokratiet var af den modsatte mening. Efter en lang og heftig
debat blev resolutionsforslaget forkastet af et flertal. Gleichheit havde den

12. september 1910 s. 388 denne kommentar:

»Dette urimelige forlangende er karakteristisk for, at de kvindelige kamme-

raters bevægelse i hine lande hverken har befriet sig for islættet af kvinderetsop-
fattelser eller for en laugsmæssig-fagegoistisk synsmådes snærende bånd«.

Man måtte, mente det tyske blad, beklage den »pinligesituation«, som nu var

opstået for Danmarks socialdemokratiske parti, der jo udtrykkeligt havde

kæmpet for et forbud imod natarbejde for kvinder.

De mest udførlige presseberetninger om konferencens forløb og diskussio-

ner findes i Gleichheit. Men også dagbladene rapporterede - til dels med no-

gen forsinkelse - om den. Da der i ABA ud over kongresdokumenterne findes

en dansksproget og en tysksproget avisudklipsamling, er det muligt at sam-

menligne den pressedækning, konferencen fik i de to lande.”

På grund af datidens kommunikationsteknik kunne den tyske presse na-

turligvis ikke være lige så aktuel i sin dækning som den danske. Ikke desto

mindre er det påfaldende,så forskelligt de to landes presse vægter kvinde-

konferencen i forhold til Socialistisk Internationales kongres, der fandt sted

i dagene derefter. De tyske aviser ofrede meget mindre opmærksomhed på
kvindekonferencen end de danske og koncentrerede sig om Internationa-

lens kongres. De samme historier om kvindekonferencens forløb og diskus-

sioner (som på grundlag af de eksisterende originalkilder 0g Gleichhez'ts ud-

førlige referater til dels må betegnes som fejlagtige) dukker op igen og igen,
også i SPDs centrale partiorgan Vorwärts. Resolutionen om indstiftelsen af

en international kvindedag har man dårligt fundet omtale værd.

I den danske presse så billedet anderledes ud. Social-Demokraten bragte
foromtaler af alle de arrangementer og møder for kvinder, som blev afholdt i

forbindelse med konferencen. Lørdag den 27. august blev der afholdt et stort

offentligt kvindemøde i Grundtvigs Hus, Studiestræde 38. De forskellige dis-

kussionspunkter blev udførligt kommenteret i Social-Demokraten, Folkets

Avis og Politiken, ligesom aftenens kulturelle program refereredes. Derimod

ikke i de tyske blade, på trods af, at Clara Zetkin, Emma Ihrer, Adelheid

Popp og Angelika Balabanoff, som var blandt talerne, bestemt ikke var

ukendte i Tyskland. Den dag konferencen sluttede, blev der skrevet udførligt
om beslutningen om en international kvindedemonstrationsdag, som ansås

for at være et centralt resultat af møderne. Dette bekræftedes også på den

afsluttende pressekonference dagen efter, som Nina Bang havde indkaldt til.17

Den internationale kvindedag 1911-15

I Tyskland havde de socialdemokratiske kvinder vanskeligheder ved at få

lydhørhed hos mændene i partiledelsen for at få lov til at afholde internatio-

nal kvindedag i 191 1. Men det lykkedes, og demonstrationsmøderne blev af-

holdt den 19. marts. I Danmark synes der ikke at have været vanskeligheder
af den art. Her fandt den internationale kvindedag sted den 2. marts. Som
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Portrætter fra kvindekonferencen, gengivet i Politiken 27. august 1910.

Nina Bang berettede i en artikel i Gleichheit,” fandt der på denne dag hele

fem arrangementer sted i København og på Frederiksberg, ligesom der var

demonstrationer i større provinsbyer som Aarhus, Esbjerg og Kolding.
Men kvindearrangementerne fungerede også som led i den socialdemokra-

tiske valgkamp op til det forestående kommunevalg.'9
Alle steder vedtog kvinderne den samme resolution. Den blev dog ikke

aftrykt i Social-Demokraten, så ordlyden kendes kun fra Nina Bangs beret-

ning i Gleichheit:

»Forsamlingen udtaler sin dybe utilfredshed og beklagelse over, at kvinderne

endnu er udelukket fra stemmeret og valgbarhed til Rigsdagen. Den tilslutter
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sig fuldstændig det indtrængendekrav, som mere og mere flammer op over hele

kulturverdenen, om at sikre kvinderne politisk ligeberettigelse med mændene.

Tingenes nuværende tilstand er moralsk undertrykkende, skadelig for samfun-

dets interesser og i strid med vor tids demokratiske anskuelser. Denne ubehage-
lige tingenes tilstand må bringes til ophør.

Forsamlingen erklærer sig solidarisk med det standpunkt, som Socialdemo-
kratiet i Rigsdagen har indtaget til valgretsspørgsmålet,og opfordrer regerin-
gen og førstekammeret til så snart som muligt at godkende de af andetkamme-

ret vedtagne grundlovsændringer, efter hvilke kvinderne vil opnå den politiske
valgret«.20

Det opstillede krav til regeringen og landstinget hentydede til vanskeligheder,
som kun indirekte havde med kvindernes valgret at gøre. En udvidelse af den

politiske valgret var en forfatningsændring, og en sådan forudsatte opløsning

og nyvalg af parlamentet. Det havde imidlertid bragt et gammelt strids-

spørgsmålmellem regeringen og kongen frem i lyset igen: Skulle de lands-

tingsmedlemmer, som kongen i princippet havde udnævnt på livstid, gå af,
når også landstinget i konsekvens af en grundlovsændring skulle vælges di-

rekte?21 Men sådanne problemer, der i dag forekommer anakronistiske,
kunne kun forsinke kvindernes valgret, ikke længere forhindre den. Nina

Bang afsluttede sin beretning om den internationale kvindedag 191 1 med

ordene:

»Takket være kvindedagens agitation er der blevet rystet op i kvinderne her i

landet. Forhåbentlig vil resultatet heraf sikre vores sejr ved de forestående

valg«.”

Igen i 1912 og 1913 samlede Clara Zetkin beretninger om den internationale

kvindedag fra en række lande. I 1912 bragte Gleichheit artikler fra Østrig,
Holland, England, New York og New Jersey samt en hilsen, som et kvinde-

møde i Stockholm havde indtelegraferet »Leve den almindelige og lige valg-
ret for 'alle mænd og kvinder!«23 Også danskerne afholdt kvindedag, og dato-

en var atter den 2. marts. Men de gav ikke dagen noget særligt internatio-

nalt eller internationalistisk præg. Opråbet om at deltage henvendte sig ud-

trykkeligt til »Arbejder-og Middelstandens Kvinder, gifte og ugifte«.24
Heller ikke i 1913 var der nogen beretning i Gleichheit om, hvordan den

internationale kvindedag fejredes i Danmark. Den 2. april offentliggjorde
bladet dog en artikel af Th. Stauning om »Kvinderne og de seneste kommu-

nevalg i Danmark« (disse havde fundet sted i marts samme år):
»Resultatet var en gevaldig sejr for Socialdemokratiet, og denne succes må

man tilskrive kvindernes voksende interesse i kommunale anliggender og de-

res udnyttelse af valgretten«.25
Denne sætning var egentlig den eneste reference til kvindernes politiske

deltagelse, ellers gav Stauning blot et almindeligt referat af valgresultaterne
uden at vurdere eller fortolke disse kønsspecifikt. Staunings artikel forom-
taltes iøvrigt i en beretning i Social-Demokraten den 28. februar 1913, hvori
det fremhævedes, at agitationen for kvinders valgret i Tyskland havde været

meget succesrig, i og med at den internationale kvindedag indgik som led i

denne.
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Arbejderkvinder!
Arbejderhuslruer!

Det er Kvindernes Dag.
Kom til vort eget lade i Eller-

middagKl. 3; i ,,llæden“,Dronningens
Tværgade55.

Tale-re:

Hermkraderlldo. Fru Anna Jansen.

Bonomnrasulanl. Frk. H. 0ms.
Borumnr'asentanl. Fru Anna Johansen.
Fru Camilla Nielsen.
Band. mg. Vilh. Rasmussen.
Fru Intim Bnchmann.
Fru Ganti. man. Nina Bang.
Frk. Ganti. phil. Helene Berg.
Folkclhinzsmand P. Sabroe.

Kundernes Vangudvnl'.

Mødeindkaldelse i Soeial-Demokraten 2. marts 1912.

Den 2. marts 1913 afholdt man i Danmark atter den internationale kvinde-

dag med store møder til fordel for kvindernes stemmeret. Opfordringen til at

møde frem til demonstrationen var ledsaget af et billede af en husmoder, der

holder et brød i hånden: »ArbejderkvindernesValgdeltagelse giver Brød i

Huset«. Som hovedtaler opfordrede Nina Bang alle kvinder til at give deres

stemme til Socialdemokratiet, mens Camilla Nielsen rettede en appel til

mændene om at sende deres hustruer til valgurnerne.26
I 1914 aftrykte Gleichheit fire sider beretninger om kvindedagen den 8.

marts. Men igen var der ikke et ord om Danmark, skønt der også her demon-

streredes på denne søndag. Hovedtalerne var atter Nina Bang og Camilla Ni-

elsen, og hovedemnet kvindernes valgret. »Overalt i Verden samledes Kvin-

derne I Danmark staar vi nær foran den betydningsfulde Afgørelse«,skrev

Social-Demokraten på dagen.
Nina Bang kritiserede i sin tale Socialdemokratiet for at have et taktisk for-

hold til kvindernes valgret. Efter at erfaringerne havde vist, at kvinderne i hø-

jere grad end mændene stemte konservativt, var der ikke rigtig opbakning i

partiet til kvindernes krav om almindelig valgret. Men denne reaktion fra

partiets side var efter Nina Bangs opfattelse forkert. Det måtte istedet være
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Socialdemokratiets og dets kvinders opgave at sprede politisk oplysning
blandt kvinderne, så de fremover stemte på det parti, som gjorde en særlig
indsats for kvindernes interesser.27

Eftersom Danmark siden 1908 havde samlet erfaringer med kvinders
valgret til kommunal råd, var man her allerede blevet opmærksom på pro-.
blemer, som i Tyskland først blev erkendt i løbet af l920erne. I 1914 gik
Clara Zetkin og SPD stadigvæk ud fra, at kvindernes valgret ville skaffe

arbejderbevægelsende afgørende stemmer til sikring af et stabilt parlamen-
tarisk flertal. Overfor denne forestilling havde modstanderne af kvindernes

valgret ingen slående argumenter. I Danmark gav de kvindelige vælgeres
faktiske stemmeafgivning modstanderne af valgret til kvinder vind i sejlene,
således at Nina Bang måtte bruge den internationale kvindedag til offentligt
at gå i rette med denne modstand indenfor hendes eget parti. En sådan ud-

vikling var naturligvis langt fra, hvad Clara Zetkin havde brug for. Hun var

nemlig efterhånden blevet en omstridt person i det tyske parti og brugte der-
for Gleichheit til at samle argumenter for, at netop hendes strategi var den

succesrige på internationalt plan. Formodentlig er det her, vi skal søge årsa-

gen til, at der efter 1912 ikke længere fandt nogen detaljeret koordination sted
mellem den danske og den tyske socialdemokratiske kvindebevægelse.

I efteråret 1914 kom så krigsudbruddet, som grundlæggende ændrede den

politiske situation i Europa. I Tyskland blev Gleichheit underkastet censur,
således at næsten alle referater og artikler måtte udkomme med hvide felter,
som fortalte, at censuren havde strøget i dem.

I Tyskland var det i 1915 ikke længeremuligt at afholde den internationale

kvindedag. Men Gleichheits udgiver kunne dog offentliggøreberetninger fra
andre lande. I centrum for disse stod den nordiske socialistiske kvindedag for
valgret og fred, som fandt sted i Kristiania (Oslo) med russisk, svensk, dansk

og norsk deltagelse. »Frem med den fulde kvinderet, med fuld menneskeret
for alle; fremad i kampen for freden og socialismen« skal essensen have været
i en resolution fra mødet, vedtaget i »endrægtighed«.28

Samme år på grundlovsdagen den 5. juni var den endelige vedtagelse af

den nye forfatning, som indeholdt lige valgret for mænd og kvinder, anled-

ning til en stor kvindedemonstration i København.29 Tidligere på året var

der blevet indkaldt til de socialistiske kvinders internationale fredskongres,
som fandt sted i marts måned i Bern. Men ingen danske delegerede deltog.
Måske så det danske Socialdemokrati sig ikke foranlediget til at deltage i

Bern, fordi man allerede i dagene den 16. og 17. januar havde afholdt en

fredskonference i København for socialdemokrater fra de nordiske lande.

Denne grund angav ihvertfald Stauning i sin egenskab af forretningsfører.30
Men bag afslaget kunne også gemme sig en afgrænsing fra Clara Zetkin,
som hørte, til de mest fremtrædende venstrefløjskritikereaf den politik,
SPDs partiledelse førte.

I en resolution hilste de i Bern forsamlede kvinder den kvindefredskonfe-
rence, som skulle finde sted i Haag i april, indkaldt af (borgerlige) pacifisti-
ske kvinder." Til at forberede deltagelsen i Haager konferencen blev der i
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Danmark dannet en komité af borgerlige og socialdemokratiske kvinder,
som bl.a. Camilla Nielsen og Henriette Crone var med i. Denne komité bad

Socialdemokratiske Forbund om økonomisk støtte til forberedelsesarbejdet
og rejsen, men det blev afvist af Stauning. En blandet dansk delegation tog
alligevel afsted, til dels for egen regning, nemlig Andrea Brochmann, Henriet-

te Crone, Camilla Nielsen, Louise Nørlund, Clara Tybjerg, Th. Daugaard og
frk. Manicus-Hansen, af hvilke de fire førstnævnte var kendte socialdemo-

krater:12

I forbindelse med to kvindefredskonferencer i foråret 1915 viste det sig
altså, at de socialistiske kvinders Internationale, som på 1910-konferencen i

København var gået igang med at gribe ind i politik til kamp for den almin-

delige valgret, og som havde demonstreret denne nye selvtillid ved at tage
initiativ til den internationale kvindedag, var brudt sammen.

Oversat af Therkel Stræde
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Bilag 1

De danske delegerede ved den internationale kvindekonference i København 1910:

Nina Bang, Socialdem. Forbund, Centralafd. Kbh.

Elisabeth Mac og Dorthea Petersen, Socialdem. Kvindeforening, Kbh.

Fru Sørensen, Kbh. l. Kreds (uden personlig forhåndstilmelding).
Anna Jensen, Kbh. 2. Kreds (do.).
Hildora Mouritzen, Kbh. 3. Kreds.

Fru Christiansen, Kbh. 4. Kreds.

Elna Mørch, Kbh. 8. Kreds.

Fru Warlemberg, Kbh. 9. Kreds.

Louise Jensen, Kbh. 10. Kreds.

Fru Bøtcher, Kbh. 13. kreds.

Camilla Nielsen, Frederiksberg l. Kreds.

Elisabeth Jørgensen og fru Henriksen, Frb. 2. Kreds.

Johanne Jørgensen, de socialder'n. kvinder i Vanløse.

Amalie Gram-Petersen og Alfrida Petersen, Dansk Typograf-Forbund, Københavns-

afdelingens kvinder.

Henriette Crone, repræsenterende de øvrige kvinder i Dansk Typografforbund.
Emma Petersen, Konfektionssyerskernes Fagforening af 1909.

J. Thrane, Tobaksarbejderforbundet i Danmark (uden personlig forhåndstilmelding).
Sophie Nielsen, Bladbudenes Organisation.
Marie Lorentsen, Vattæppesyernes Fagforening af 1907.

Ellen Rasmussen; Skotøjsarbejdernes Fagforening.
Alma Meinhardt (Meinhart?), Cecilie langemark og Helga Larsen, Kvindeligt Brygge-
riarbejderforbund.
Gudrun Boda og Johanne Jensen, Kvindeligt Arbejderforb.
Louise Würtz, Damekonfektionsarbejdernes Fagforening.
Fru Lindquist, De kvindelige Herreskrædderes Fagf. (hvis øvrige to delegerede ude-

blev).
Københavns Tjenestepigeforening sendte forkvinden Marie Christensen, dennes for-

trolige og kollega Andrea Kibenich samt Alfriede (Frida) Langwagen.
Følgende organisationer udpegede delegerede, som imidlertid ikke deltog: Bogbinder-
nes Fagforening af 1873 (Clara Wulff), Guld- og Sølvpolerernes Fagf. (Frantsine Bie-

ner) og Socialdem. Forbund i Esbjerg (Elly Hansen).
Kilde: Deltagerliste i Socialdemokratiets arkiv ks. 770.

Bilag 2

Elisabeth Mac, kvindekonferencens danske forgrundsfigur
Socialistisk Ungdomsforbund (SUF) var vel den første organisation i dansk arbej-

derbevægelse, hvor kvinder var med helt fremme i de ledendes rækker. Efter en start

som Socialdemokratiets ungdomsorganisation rykkede SUF hurtigt markant til

venstre og blev præget af revolutionære tendenser med et betydeligt anarkistisk

islæt. Elisabeth Jørgensen var en af SUFs førende agitatorer og profilerede sig klart

som anarkist. Bl.a. talte hun den 19. november 1907 ved Sophus Rasmussens båre -

den anarkistiske redaktør, der døde for egen hånd efter som kulmination på politi-
ets årelange forfølgelse af have dræbt en politibetjent.
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I begyndelsen af 1908 gik hun imidlertid pludselig over til Socialdemokratiet.

Sammen med et andet tidligere SUF-medlem Reinhold Mac stiftede hun oplys-
ningsforeningen Socialistklubben, som ved en meget aggressiv og effektiv agitation
skulle udkonkurrere ungsocialisterne, der af Socialdemokratiet opfattedes som »se-

paratister« og »splittelsesmagere«.Her optrådte hun hyppigt som taler sammen med

Borgbjerg, A. C. Meyer og andre af Socialdemokratiets »store mænd«. Hun kom

også ind i Socialdemokratisk Ungdomsforbund, oprettet af en højreudbrydergrup-
pe fra SUF, og blev i 1909 næsteformand for det nye forbund. Også kvindearbejdet
gik hun aktivt ind i. I 1910 blev hun forkvinde for Socialdemokratisk Kvindefore-

ning og altså den danske hovedarrangør af den internationale kvindekonference.

Elisabeth Jørgensens politiske omsving kom så pludseligt, at det måtte give anled-

ning til gisninger. Blandt de revolutionære ungsocialister mente man, at bestikkelse

og opportunisme spillede en central rolle, men at den store skurk var Reinhold Mac,
som hun i 1910 giftede sig med. I 1912 gentog historien fra SUF sig. Mac førte an i

en spaltning af Socialdemokratisk Ungdomsforbund, denne gang dog på et rent per-

sonligt/ organisatorisk grundlag. Denne gang fik han imidlertid ikke partiets støtte.
Kort efter forlod han Socialdemokratiet.

Elisabeth Jørgensen Mac syntes ikke mindst efter den internationale kvindekon-

ference, hvor den unge kvindes myndighed, veltalenhed og sprogbegavelse havde af-

tvunget alle beundring, at have en strålende politisk karriere foran sig. Imidlertid

gled hun snart ud i glemselen, Tænkeligt nok blev hun umulig i Socialdemokratiet,
da Reinhold Mac overspillede sine kort og satte den tillid, fremtrædende socialde-

mokrater havde haft til parret, over styr.

Kilde: Jørgen Würtz Sørensen: Den socialistiske ungdomsbevægelse i Danmark frem til 1.

Verdenskrig (utrykt konferensafhdl., Århus 1976) især s. 192 ff. Det er ikke lykkedes at finde

spor af Elisabeth Jørgensen Macs virke efter ca. 1912. Tak til Therkel Stræde for forsøget og

for henvisninger og kommentarer iøvrigt.

Abstract. - Wickert, Christl. - Frauen, Wahlrecht und Frieden. Der

Internationale Sozialistische Frauenkongress in Kopenhagen 1910.

Arbejderhistorie, 29 (1987).

Christl Wickerts Beitrag behandelt den Beschluss des Frauenkongres-
ses 1910 über den Internationalen Frauentag und die Frauendemon-
strationen aus Anlass dieses Tages bis 1915. Der Frauenkongress
beschäftigte sich auch mit anderen Fragen, u.a. kam es zu intensiven

Auseinandersetzungen über die einzuschlagende Taktik z.B. in bezug
auf die Frage des Verbots der Nachtarbeit für Frauen bzw. für Frauen

und Männer.
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Leif Raun

»Miners for Democracy«

en demokratisk reformbevægelseslange vej til magten*

Historien om en demokratisk fagoppositions opståen og

kamp mod en korrupt og kriminel forbundsledelse i det

amerikanske minearbejderforbund, »United Minewor-

kers of America«. Artiklen fokuserer på det interne op-

gør iforbundet i tiden fra 1968-1973 og rummer et afslut-
tende rids af udviklingen herfra og frem til I 982.

Igennem 1950”erne og det meste af 1960'erne var der usædvanligt stille blandt

de amerikanske kulminearbejdere og i minearbejderforbundet (United Mine-

workers of America). Men selv om der var stille, betød det ingenlunde, at for-

bundets dramatiske historie var slut. I disse år blev der stille og roligt lagt ki-

men til et internt medlemsoprør imod en forbundsledelse, der i stigende grad
Gernede sig fra medlemmernes interesser, og som efter den legendariske 1e-

der, John L. Lewis” afgang i 1963, havde kastet sig ud i et sandt orgie af in-

kompetence, ekstravagance og korruption.
Der var dog adskillige historiske faktorer, der bevirkede, at de kritiske mi-

nearbejdere havde store vanskeligheder med at vinde lydhørhed for deres

synspunkter, og dermed udvikle en demokratisk reformbevægelse.Kort for-

talt drejer det sig om minearbejdernes utallige erfaringer med mineselskaber-
nes ekstremt hårde fagforeningsbekæmpelseop gennem århundredet. B1.a.
disse erfaringer har udviklet en usædvanlig høj klassebevidsthed og fagfore-
ningsloyalitet hos minearbejderne, som stort set altid er parate til at bekæm-

pe arbejdsgivernes og statens overgreb på deres arbejds- og levevilkår og på
deres forbund og dets ledelse.

* Artiklen er et bearbejdet uddrag af et historisk speciale, skrevet af Leif Raun og Rita Chri-

stensen. Dets titel er »Magt og afmagt blandt organiserede amerikanske transport- og mine-

arbejdere«. Specialet blev til efter 3 måneders studier i USA og bygger på stort set al tilgæn-

gelig litteratur. Kildegrundlaget er »Miners for Democracy Collection, Papers 1941-1973«,
som findes på »Archives of Labor History and Urban Affairs« - Walther Reuther Library,

Wayne State University, Detroit. Hvis nogen skulle være interesseret i at læse hele specialet
eller kontrollere noter, kan det lånes på Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv i Køben-

havn eller på biblioteket ved Historisk Institut i Århus.
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Denne klassebevidsthed har imidlertid også betydet, at kritiske oppositio-
ner traditionelt er blevet afvist som fagforeningsfjendske og »gule«organisa-
tioner.

Et andet forhold, der vanskeliggjorde en kritisk oppositions opståen,var

John L. Lewis' umådeligepopularitet. Under hans ledelse var kulindustrien
blevet organiseret i 1930'erne, hvilket bl.a. betød, at mange minearbejdere i

de sydlige kulstater sikredes almindelige borgerlige rettigheder i kulmineby-
erne, der hidtil havde- været underlagt forhold, der lignede KZ-lejre.

I 1940'erne lykkedes det forbundet at tilkæmpe sig en arbejdsgiverbetalt
sundheds- og pensionsfond. Hermed sikrede minearbejderne sig både en pen-

sionsordning og en hårdt tiltrængt kollektiv sygesikring, der muliggjorde gra-
tis behandling på forbundets egne sundhedsklinikker og hospitaler.

Af disse grunde blev John L. Lewis forgudet af minearbejderne, og enhver

der kunne påberåbesig hans autoritet var så at sige urørlig.
Medaljen havde imidlertid også en bagside, fordi Lewis havde centraliseret

minearbejderforbundet under sin egenmægtige ledelse og kvalt demokratiet

på distriktsplan ved at sætte næsten samtlige distrikter under administration.

Dermed kunne en demokratisk diskussion og kritik kun foregåfrit på lokal-

afdelingsplan, uden synderlige muligheder for at spredes til distrikts- og for-

bundsplan. På grund af minearbejdernes beundring og tillid til Lewis, samt

hans totale kontrol med forbundets centrale apparat, bank og sundheds- og

pensionsfond, kunne han allerede i l950*erne uimodsagt distancere sig fra

medlemmernes interesser. I et intimt samarbejde med arbejdsgiverne og gen-
nemførte han en industripolitik, hvis hovedelementer var løntilbageholden-
hed og mekanisering. En direkte følge af den var stor arbejdsløshedog højere

ulykkesfrekvens.
Endvidere investerede Lewis forbundets midler i tvivlsomme og tabsgiven-

de foretagender, som senere fik skæbnesvangre følger for tusindvis af minear-

bejdere, 'der nød godt af sundheds- og pensionsfonden. Men på grund af hans

autokratiske ledelse af minearbejderforbundet, fik medlemmerne ikke kend-

skab til disse forhold.

Minearbejdernes fagforenings- og ledelsesloyalitet var således rodfæstet af

konkrete historiske forhold, som en kritisk opposition ikke uden videre kun-

ne bryde igennem. Før det kunne ske, måtte mange minearbejdere igennem
smertefulde konkrete erfaringer, før de ændrede holdning til deres forbunds-

ledelse og blev aktive i reformbevægelsen.

Troldmandens lærling

»Forbundet, som engang beskyttede medlemmerne mod bosserne, er blevet til
forbundet der beskytter bosserne mod forbundet«.

(Pittsburghs »arbejderpræst«,Charles Owen Rice).

Da John L. Lewis trak sig tilbage som formand for minearbejderforbundet
efter 40 år på posten, gik hans legitimitet umiddelbart i arv til hans højrehånd

og »tronfølger«,den 58 årigeWilliam Anthony Boyle, da han på Lewis' anbe-
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faling blev udpeget til forbundets formand i 1963. Boyle havde siden 1948 væ-

ret Lewis' særligemedarbejder, og var derfor særdeles fortrolig med hans le-

delsesmetoder og holdninger. Han førte nu forbundet videre i samme ånd,

dog med den forskel, at han ikke havde Lewis' farverige personlige format og

faglige kompetance. Det søgte han imidlertid at bøde på ved et omfattende

misbrug af forbundets midler til at købe sig popularitet hos medlemmerne.

Mellem 1963 og 1968 anvendte han omkring 120.000 dollars til fotografier
og portrætter af sig selv til ophængningi alle forbundets bygninger og konto-

rer.

I samme øjemed anvendtes enorme summer på kongresserne i 1964 og

1968 til underholdning og gaver med indgraverede Boyleportrætter for at gø-

re indtryk på de delegerede, der oftest var indflydelsesrige lokale ledere.

De 500 yderste vellønnede kongresjobs som udvalgsmedlemmer, ordens-

værn med videre blev finansieret med samme formål, men der blev også be-

talt for rejse og ophold for flere deltagere fra loyale lokalafdelinger. Det gjor-
de sig især gældende i forhold til de omkring 500 små inaktive pensionistafde-
linger, hvis medlemmer var afhænig af pensionen fra forbundet, og som følte

sig stærkt knyttet til den leder, der kunne påberåbesig Lewis” autoritet.

Bl.a. gennem disse metoder sikrede Boyle sig, at kongresserne var »pakket«
med loyale delegerede, og kritikere blev bestemt og håndfast bragt til tavs-

hed. På kongressen i Florida i 1964 gjorde et korps af Boyles ivrigste tilhæn-

gere fra distrikt 19 i det sydøstligeKentucky og nordlige Tennessee sig særligt
bemærket ved brutalt at slå de delegerede ned, der, mod Boyles vilje, søgte at

komme til orde.

Topledernes rundhåndede omgang med forbundets midler sikrede dem

endvidere en særdeles privilegeret livsstil. Boyles løn var på 50.000 dollars og

næstformandens og kassererens på 40.000. Derudover rådede de over en ube-

grænset repræsentationskonto, som bl.a. betalte kassererens årligehusleje på
over 10.000 dollars for'en suite på et af Washingtons dyreste hoteller.

Døden i minerne

Mens Boyleledelsen havde travlt med at pleje sine egne politiske og økonomi-

ske interesser, mærkede minearbejderne følgerne af den generelle udvikling i

kulindustrien og af topledelsens selvtilstrækkelighedgennem de forløbne 20

år. Afvandring og arbejdsløshed havde været stor på grund af kulindustriens

krise og mekanisering,og arbejdet var fortsat forbundet med mange farer,
som minearbejderne havde vanskeligt ved at beskytte sig imod, fordi den

overvejende del af kulselskaberne altid havde sat produktion over sikkerhed.

Derfor havde ulykkesstatistikkerne også altid været de højeste i den ameri-

kanske industri med gennemsnitlig 100 dræbte minearbejdere hver måned i

de forløbne 100 år.

Som en direkte følge af den øgede kulstøvskoncentration i minerne på

grund af mekaniseringen, havde en dræbende lungesygdom endvidere anta-

get et nærmest epidemisk omfang i løbet af 1950'erne og 60'erne. Sygdom-
men hedder populært »sort lunge« efter den farve lungerne får efter indån-
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ding af små kulpartikler. Disse partikler sætter sig fast i lungevævet og øde-

lægger uopretteligt dets evne til at optage ilt. Gennem årene forværres syg-
dommen gradvist til et punkt, hvor minearbejderen bliver uarbejdsdygtig på
grund af åndenød, og en langsom, men sikker kvælningsdødmå ses i øjnene.

Boyleledelsens holdning til disse sikkerheds- og sundhedsproblemer var

nærmest apatisk. De udpegede distriktsledere undlod konsekvent at støtte

sikkerhedsudvalgene, som dermed var magtesløse overfor arbejdsgivernes ret

til at fyre sikkerhedsrepræsentanter,hvis de opfordrede til strejke på grund af

farlige arbejdsforhold. Som følge heraf bredte der sig en desillusion blandt

minearbejderne, som tidligere selvstændigthavde søgt at beskytte deres liv og

førlighedved at forlade farlige områder i minerne, og ikke genoptage arbej-
det før forholdene var sikre.

Alt i alt betød disse forhold, at sundheds- og sikkerhedsforholdene blev

drastisk forværret i løbet af l960°erne. Derudover forværredes i titusindvis af

minearbejderes situation af, at minearbejderforbundets sundheds- og pen-
sionsfond samtidig kom i økonomiske vanskeligheder, fordi dens finansielle

grundlag var blevet undergravet af faldende produktion (40 cents per ton

kul), og fordi Lewis, der ledede den indtil sin død i 1969, havde spillet hasard

med dens midler.

Følgen blev alvorlige nedskæringer.De ældste og mange invaliderede blev

frataget retten til pension. Invalide- og katastrofehjælpenblev sløjfet, og i

1960 bekendtgjorde en lille notits i fagforeningsbladet, at minearbejdere, der

havde været arbejdsløsei mere end et år, eller arbejdede i miner uden overens-

komst, ville miste deres sygesikring. Samme år blev pensionen sat ned, og året

efter blev det besluttet at sælge forbundets 10 hospitaler, der havde bragt lin-

dring og håb i de sydlige kulstater, hvor sundhedsvæsenet var det dårligste i

USA. Hospitalerne blev imidlertid reddet i sidste øjeblikved præsident John

F. Kennedys direkte mellemkomst, og drevet videre på ukommerciel basis.

På overenskomstområdet fortsatte Boyle Lewis' hovedlinje med moderate

lønkrav, som dog i 1968, da kulkrisen var ved at være overstået, bragte mine-

arbejdernes løn op på niveau med de højstlønnede industriarbejderes. Det

skyldtes også, at arbejdsgiverne og Boyle var begyndt at føle sig besværet af

de »vilde strejker«,som var vendt tilbage til kulindustrien efter et årtis fravær.

Det stigende antal »vilde strejker«var ikke først og fremmest affødt af util-

fredshed med lønnen, men af minearbejdernes stigende bekymring over ar-

bejdsløsheden og sikkerheds- og sundhedsforholdene. Men Boyle havde kon-

sekvent tilsidesat de engagerede minearbejderes topprioritering af disse for-

hold ved overenskomsterne til fordel for lønforhøjelser.
Den spirende protest imod Boyles ledelse af minearbejderforbundet i be-

gyndelsen af 1960,erne tog sit udgangspunkt i de nordlige kulstater, Pennsyl-
vania og Ohio, hvor der lige siden begyndelsen af 1950,erne havde eksisteret

uformelle diskussionsgrupper. Utilfredsheden ytrede sig ikke kun i form af

»vilde strejker«,men efterhånden også i demokratiske reformkrav, feks. kra-

vet om distrikternes selvstændighed.Disse reformkrav lød stærkest fra di-
strikt 5 i Pennsylvania, som blev den kommende reformbevægelsesrygrad.
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Det specielle ved distrikt 5 var, at det, som et af de få af minearbejderfor-
bundets 23 distrikter, havde bevaret retten til at vælge sin egen distriktsledel-
se. Dets selvstændige status havde dermed, gennem mere end en menneskeal-

der, givet medlemmerne mulighed for at gøre erfaringer med demokratiske'

spilleregler på distriktsplan, og dermed bidraget til at bevare en stærk demo-

kratisk tradition, der rakte ud over det lokale plan.

»Sorte lunge« bevægelsen i West Virginia
I de sydlige kulstater gjorde der sig andre historiske og økonomiske forhold

gældende, som prægede fagforeningstraditionen blandt minearbejderne.
Blandt andet dominerede de nordlige investorer de sydlige kulstater totalt

økonomisk og politisk, og havde forvandlet dem til interne kolonier, og kul-

selskaberne havde brugt ekstremt hårde voldsmidler i fagforeningsbekæm-
pelsen. Disse forhold havde bevirket, at demokratiske traditioner vanskeligt
kunne rodfæste sig, men til gengæld bevirkede de, at minearbejdernes indbyr-
des solidaritet var stor, og at de var blevet de mest loyale fagforeningsmed-
lemmer i forbundet.

Dette gjorde sig især gældende i den sydlige del af West Virginia, hvor deri
1968 ikke fandtes markerede Boylekritikere. Til gengæld var der adskillige,
der var dybt foruroligede over omfanget af den dræbende »sorte lunge« syg-
dom og over den manglende statspension til dens tusindvis af ofre. Enkelte

minearbejdere i det sydlige West Virginia i området omkring statshovedsta-
den Charleston og omkring Beckley havde taget spørgsmålet op i deres fag-
foreningsafdelinger og besluttet, at de ville starte en kampagne for statspen-
sion. De forsøgte forgæves at overtale forbundets distriktsrepræsentanteri
Beckley og Charleston til at arbejde for en forbedret lovgivning, men her
mente man, at loven var god nok, som den var.

Nogle enkelte læger, der gennem deres arbejde var blevet overbevist om

sammenhængen mellem kulstøv og »sort lunge«,havde også engageret sig i

problemet for at bekæmpe de virksomhedsorienterede lægers afvisning af

sygdommen og for at få den gjort pensionsberettiget.
I 1968 var der således spredte initiativer igang for at rejse en kamp mod

»sort lunge« i West Virginia. I slutningen af året fik disse bestræbelser næring
fra en begivenhed, der rystede hele staten og sendte chockbølger ud over hele
landet. Den 20. november skete der en minekatastrofe, der dræbte 78 arbej-
dere i Consolidation Coals Farmingtonmine i det nordlige West Virginia.
Tragedien blev intenst dækket af nyhedsmedierne og repræsentanter for sel-
skabet og de ansvarlige myndigheder holdt pressekonferencer, hvor de hver
især frasagde sig ansvaret for katastrofen, og gav udtryk for, at katastrofer
var en beklagelig, men uundgåeligomkostning ved kulindustrien.

Til mange minearbejderes forundring og harme gav Boyle udtryk for den
samme holdning på katastrofestedet, og roste endog Consolidation Coal for
at være et af de bedre selskaber med hensyn til samarbejde og sikkerhed. Ar-

bejderne havde nemlig tidligere påpegetde utilstrækkeligesikkerhedsforhold
i minen overfor distriktsledelsen, men var blevet ignoreret.
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Medlemmer af »United Mineworkers of America« demonstrerer foran kongressen for vedta-

gelse af »sort-lunge-loven«.

Farmingtonkatastrofen satte focus på forholdene i mineindustrien, og

skabte en gunstig politisk situation for de initiativer, som fulgte i dens køl-

vand. I december tog hjertespecialisten, I. M. Buff fra Charleston initiativ til

»Læger for mineazbejderes sundhed og sikkerhed«. Han fandt hurtigt sam-

men med lungespecialisten Donald L. Rasmussen og med patologen Hawey

34



A. Wells. Disse tre læger begyndte en intens mødeaktivitet med deres såkald-

te »rejsendemedicinshow«, som fandt et lydhørt og begejstret publikum
blandt minearbejderne. Alle tre havde de forskellige kvaliteter, som sammen-

lagt gjorde deres optræden yderst effektfuld, Buff angreb kulselskaberne, læ-

gerne og myndighederne for ansvarsforflygtigelse og passivitet, Rasmussen

var specialisten, som nøgternt gav de medicinske forklaringer på sygdom-
men, og Wells var politikeren, der yndede at pulverisere et stykke tørret lun-

gevæv for øjnene af de tilstedeværende minearbejdere, mens han opfordrede
dem til politiske aktioner.

Mens lægernes »medicinshow« tiltrak sig stadig større opmærk'Somhedi

løbet af januar 1969, startede en mindre gruppe minearbejdere i Charleston

Sort Lunge Sammenslutningen. (»West Virginia Black Lung Associatin«)
med det formål at rejse penge til at lønne en sympatiserende jurist for at udar-

bejde og forestå lobbyarbejdet for en »sort lunge« pensionslov i West Virgi-
nia. De skar igennem den heftige akademiske debat om sammenhængen mel-

lem kulstøv og »sort lunge« og om den usikre røntgentest ved at kræve »sort

lunge« anerkendt som en arbejdssygdom og pension udbetalt, når der viste

sig symptomer efter få års arbejde i minerne.

Da lovforslaget var færdigt i slutningen af januar, blev det præsenteret på
et stort møde i Charleston. 3000 minearbejdere fra hele staten deltog, og man-

ge var iført deres hvide sikkerhedshjelme, hvorpå de havde klistret mærkater

med to korslagte knogler over et dødningehoved. Andre har »slikkepinde«
med samme motiv og teksten, (»Stop sort lunge m0rd«), og som et minde om

Farmington og en anden mindre katastrofe, lød ofte fællesråbet, »otteoghalv-
fjerds, fire, hvor mange mere?«).
Charlestonmødet fik Boyleledelsen til at gå til angreb mod Sort Lunge

Sammenslutningen. Kun få dage senere udsendtes et brev til alle fagfore-
ningsafdelinger i West Virginia, hvori Sort Lunge Sammenslutningen blev

stemplet som en »gul«organisation, der ikke måtte ydes økonomisk støtte til.

Endvidere blev forbundets næstformand sendt til Charleston for at dysse
medlemmener ned. Men forgæves, fordi »sort lunge«bevægelsenhavde fået

for stor udbredelse og opbakning til at lade sig standse. Det eneste Boylele-
delsen opnåede var at sprede forvirring og mistillid blandt de aktive medlem-

mer, som havde forventet Boyles opbakning og støtte. Trods Boyleledelsens
modstand blev Sort Lunge Sammenslutningens lovforslag fremsat i Charle-

ston i begyndelsen af februar 1969, og dens to kardinalpunkter underkastet

en særlig høring, hvor anerkendte specialister bekræftede de tre lægers på-
pegning af »sort lunges« sammenhæng med indåndingaf kulstøv og usikker-

hedsmomenterne ved røntgentesten. Endvidere gjorde kullobbyens vidner og

specialister en ynkelig figur, hvilket både var medvirkende til at undergrave
deres troværdighed blandt politikerne, og til stor fornøjelse for de mange mi-

nearbejdere, der overværede høringen.
Minearbejderne var dog ikke blot passive tilskuere til »sort lunge« lovens

behandling i det politiske system i West Virginia. I den følgende måneds tid
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JOlN'SuPPoRT 'rue BLACKtous ASSOClRTION
BOX 50?. om MVA. 251,0.

Løbeseddel fra »Black Lung Association« med opfordring til at støtte bevægelsen.

deltog de aktivt og aggressivt i lobbyarbejdet ved at forsøge at overbevise de

enkelte politikere eller afsløre deres tilknytning til kulindustrien.

Efter høringerne lovede formanden for lovudvalget, at det hurtigt ville

fremlægge et lovforslag, men da det ikke var sket en uge senere, kom minear-

bejdernes tålmodighedpå bristepunktet.
En lokal strejke ved en af mine syd for Beckley blev den gnist, der startede

en spontan politisk strejke, som i løbet af en uges tid spredtes til statens

43.000 minearbejdere og standsede kulproduktionen de følgende 3 uger.

Strejkens udbrud blev fulgt op af en livlig mødeaktivitet i fagforeningsafde-
lingerne for at diskutere de Videre skridt, og på et møde udenfor Beckley, be-

sluttedes at afholde et nyt massemøde i Charleston, den 26. februar.

Dette møde samlede mere end 2000 deltagere, og havde de samme indslag
som det tidligere Charlestonmøde. Men på grund af erfaringerne med lovgiv-
ningsmagten og med forbundets ledelse gennem den forløbne måned, var

stemningen mere beslutsom. Efter mødet gik de 2000 minearbejdere derfor til
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regeringsbygningen under råbene, »ingen lov, intet arbejde« og »ingen lov,

intet kul«, og standsede denne gang ikke udenfor, men gik ind i bygningen for

at intensivere deres hidtidige lobbyarbejde.
I forhold til forbundets ledelse, der heller ikke støttede strejken, var bitter-

heden voksende, hvilket bl.a. kom til udtryk i form af skældsord og truende

næver mod det tillukkede distriktskontor, da demonstrationen bevægede sig
forbi.

På dette tidspunkt var »sort lunge« strejkens effekter ved at blive mærkba-

re, og sammen med bevægelsens møder, marcher og lobbyarbejde lagde det

et voldsomt pres på det politiske system. Modstanderne af Sort Lunge Sam-

menslutningens lovforslag forsøgte dog fortsat at forhale og udvande det,
men med udsigt til at strejken ville vare ved i det uendelige, blev loven vedta-

get i begyndelsen af marts måned.

Dermed sluttede den største politiske strejke i nyere amerikansk arbejder-
historie med en bemærkelsesværdigpolitisk sejr for minarbejderne, der betød

betydelige sociale forbedringer for de mange tusinde arbejdere, som hidtil

havde kæmpet med den frygtelige lungesygdom uden mulighed for under-

støttelse.

»Sort lunge« sejren, der var den foreløbige kulmination på den udvikling
som Farmingtonkatastrofen udløste, gav minearbejderne i West Virginia en

følelse af, at de i fællesskab var i stand til at ændre tingenes tilstand. Denne

fælles erkendelse fik alvorlige konsekvenser for Boyleledelsen, fordi dens

konsekvente modarbejdelse af kampen for »sort lunge« loven åbnede mange

medlemmers øjne for, at der var noget galt i toppen af deres forbund, hvilket

medvirkede til at løsrive dem fra deres traditionelt stærke loyalitet overfor

forbundets ledelse. Hermed var forudsætningerne skabt for, at reformbevæ-

gelsen senere kom til at stå stærkt i West Virginia.

Oprør indenfor hierakiet, en tragedie
De hidtidige begivenheder påvirkedeikke alene de implicerede minearbejde-
re stærkt, men forplantede sig også til en person højt placeret i fagforenings-
hierarkiet. Det var den 59 årigeJoseph Yablonski fra Clarkesville i Pennsylva-
nia, som havde været medlem af forbundets hovedbestyrelse siden 1942. Gen-

nem 8 år havde han været medlemsvalgt formand for det autonome distrikt 5

i Pennsylvania, hvor han havde vundet stor popularitet for sin engagerede
indsats påsundheds- og sikkerhedsområdet. Endvidere var han nylig udpeget
direktør for forbundets politiske lobbyorganisation. I 1969 lod han sig efter

utallige opfordringer overtale til at stille op imod Boyle ved formandsvalget.
Det program, som Yablonski stillede op på, var et offensivt fagpolitisk- og

socialt avanceret bud på løsninger af de problemer, som plagede minearbej-
derne på arbejdet og i fritiden. Han ville først og fremmest engagere forbun-

det voldsomt i sundheds- og sikkerhedsforholdene. Endvidere gjorde han sig
til talsmand for dybtgåendedemokratiske reformer i minearbejderforbundet.
Han ville bl.a. etablere en åben ledelsesform på alle niveauer, for at medlem-

merne kunne føle sig tilskyndet og forpligtet til at tage aktivt del i fagfore-

37



ningsaktiviteteme. I denne sammenhæng skulle distrikternes autonomi gene-

tableres, lokalafdelingeme styrkes økonomisk, så et stærkt samspil mellem

centrale og decentrale organer kunne opnås, og forbundets rigide og helte-

dyrkende blad skulle gøres til et åbent,diskuterende og fagligt nyttigt med-

lemsorgan.
Yablonski var ikke i tvivl om, at Boyleledelsen ville gøre alt hvad den kun-

ne for at forhindre ham i at blive valgt. Derfor skrev han et brev til Boyle,
hvori han i overensstemmelse med forbundets love krævede, at alle forbun-

dets ansatte skulle forholde sig neutrale, at han skulle have stillet lige så meget
spalteplads til rådighedi fagforeningsbladet som Boyle, og at hans valglitte-
ratur skulle udsendes via forbundets medlemsliste.

Boyle skuffede ham ikke, men overgik snarere hans vildeste fantasier i de

forholdsregler, han traf. Boyle lagde ud med at fyre Yablonski som direktør

for forbundets lobbyorganisation, og satte derpå hele forbundets centrale or-

ganisation i Washington ind, samt de udpegede ledelser og ansatte i de 19 di-

strikter, der var under administration. Fagforeningsbladet blev anvendt som

Boyles personlige valgavis - det ene nummer overgik det andet i lovprisninger
af Boyle i prangende overskrifter, tekster og billeder, mens Yablonski ikke

blev nævnt en eneste gang.
Der blev ydet lån på 3/4million dollars til distrikter i nord og syd, hvor Boy-

le forventede den største modstand. Under dække af at der skulle ansættes

medlemmer til at foretage kulstøvsundersøgelser i minerne, blev pengene

brugt til at ansætte valgaktivister og til at bestikke Yablonskitilhængcremed.

Den største valgtrumf, som Boyle fik på hånden, var uden tvivl mulighe-
den for at hæve pensionen til de ca. 87.000 pensionister i forbundet. Det blev

muligt, fordi Lewis døde, og Boyle hurtigt indtog hans plads i pensionsfon-
den, og uden videre hævede pensionen til 150 dollars pr. måned, selv om der

ikke var dækning for de forøgede udgifter.
Hvis dette træk ikke skulle slå Yablonski af marken, havde Boyleledelsen

for alle eventualiteters skyld trykt 82.000 ekstra stemmesedler, hvoraf de

51.000 blev opbevaret i forbundets hovedkontor.

Overfor Boyles valgapparat var Yablonskis at regne som en mus mod en

elefant. Det havde mest karakter af en græsrodsbevægelse,hvis rygrad var de

oppositionelle minearbejdere i Pennsylvania, Ohio og West Virginia, som for

egen regning åbnede adskillige lokale valgkontorer. Endvidere fik Yablonski

hjælp fra Sorte Lunge Sammenslutningen i West Virginia, der officielt med-

delte ham sin støtte og aktive opbakning. Men Yablonskis og de mange til-

hængeres ihærdige indsats slog ikke til overfor Boyles massive valgmaskine
og dens mere eller mindre lyssky metoder. Da stemmerne var talt op efter val-

get den 9. december, havde Boyle, i følge forbundets opgørelse, fået 80.577

stemmer og Yabblonski 46.073.

Havde Yablonski været handicappet gennem hele valgkampen, ja så var

han det også på selve valgdagen, fordi det kun var muligt at overvågeom-

kring 550 af samtlige ca. 1300 afstemningssteder. Men de der blev overvåget,
var .nere end tilstrækkeligetil at give et billede af valgsvindelens omfang. Ya-
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blonskis stab modtog rapporter om 85 tilfælde af valgsvindel, lige fra tilside-

sættelse af hemmelige valg via mærkede stemmesedler til flere afgivne stem-

mer, end der var medlemmer i afdelingen.
Trods valgnederlaget agtede Yablonski ikke at give op. Han meddelte of-

fentligt, at han ville lede en ny og energisk kamp for reformer i minearbejder-
forbundet, og han kastede sig ind i kampen for at få valget omstødt via dom-

stole og arbejdsministeriet. Denne beslutning fik tragiske følger. Nytårsnat
1969 blev Yablonski, hans kone Margaret og datteren Charlotte brutalt myr-

det i deres soveværelser af tre lejemordere. På Boyleledelsens ordrer havde

disse lejesvende stræbt Yablonski efter livet lige siden oktober måned, og ef-

ter han startede sine bestræbelser på at få valget omstødt, fået besked på, at

han skulle være ryddet af vejen inden den 1. januar 1970.

Minearbejdere for Demokrati

Mordet på Yablonski fik den samme katalyserende virkning på reformbevæ-

gelsen i de nordlige kulstater, som Farmingtonkatastrofen havde for »sort

lunge«bevægelsen i de sydlige. Det øgede beslutsomheden, og gav bevægel-
sen yderligere styrke iform af den første organiserede oppositionsstruktur.

Uformelt blev Minearbejdere for Demokrati (Miners for Democracy) dan-

net den 9. januar 1970 af 200 minearbejdere, der netop havde deltaget i Ya-

blonskifamiliens begravelse. Officielt blev den først oprettet den 1. april, da

reformfolkene mødtes til en mindehøjtidelighedi Yablonskis hjemby i Penn-

sylvania. De var blevet klar over, at den løse struktur, som de oprindelig hav-

de oprettet, var utilstrækkeligtil at samle og organisere en bred front. Derfor

blev der nu valgt en ledelsesgruppe, som tog hjem til deres respektive distrik-

ter for at organisere lokalafdelinger.
Boyleledelsen følte sig trængt i begyndelsen af 1970, og havde travlt med at

afvise anklagerne om valgsvindel ved formandsvalget og de svirrende rygter
om dens indblanding i mordene. Herefter blev parolen om sammenhold bag
forbundets ledelse fremsat gang på gang, og angrebene påMinearbejdere for

Demokrati startede for alvor ud fra den kendte påstand om, at den var en

»gul«organisation, styret af eksterne kræfter, der ville knuse minearbejder-
forbundet.

Med hensyn til en modning og styrkelse af reformbevægelsen var disse ting
mindre væsentlige i forhold til de helt afgørende styrkeprøver, som blev ud-

kæmpeti distrikterne og efterhånden ogsåved speciellehøringer i kongres-
sen.

1

De første styrkeprøver fandt sted i Minearbejdere for Demokratis højborg
i distrikt 5 i Pennsylvania. Her tog reformbevægelsen i 1970 initiativ til en

sikkerhedsstrejke, der i løbet af kort tid omfattede 20-30000 minearbejdere i

Pennsylvania, Ohio og West Virginia. Den direkte årsag var Nixonregerin-

gens og kulindustriens obstruktion af den nye og forbedrede sikkerhedslov

fra 1969. Boyle havde ikke foretaget sig noget i den anledning, og da strejken
startede, erklærede distriktsformanden, Budzanoski, straks strejken var over-
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enskomststridig og angreb Minearbejdere for Demokrati for at miskreditere

minearbejderforbundet.
Konfrontationerne fortsatte samme år ved det ordinære formandsvalg.

Minearbejdere for Demokrati var stærk nok til at opstille til alle poster, og
kandidaterne var næsten uden undtagelse prøvede mænd i reformbevægel-
sen. På det tidspunkt havde Minearbejdere for Demokrati opbakning fra
flertallet af de arbejdende lokalafdelinger, og iværksatte derfor en valgkamp
med særlig appel til pensionisterne.

Distriktsledelsen var tydeligvis foruroliget over reformbevægelsensstigen-
de popularitet, og søgte at modgå dens valgudfordring med metoder, der i
form og indhold lignede dem, der var blevet anvendt imod Yablonski i 1969.
Den vigtigste trumf var dog vedtagelsen af en ny generel brevstemmeordning,
som angiveligt skulle hjælpe de mange spredte pensionister, men som di-
striktsledelsen i Pittsburgh sikrede sig total kontrol med. Ordningen blev da

ogsåbrugt til regulær valgsvindel, men hvad værre var, blev valget annuleret i
en af de største pro Minearbejdere for Demokrati lokalafdelinger ved hjælp
af tvivlsomme metoder. Dermed blev den sejr, som reformbevægelsenhavde
vundet ved valgurnerne, vendt til nederlag. Det udløste »vilde strejker«imod

distriktsledelsen, og nogle af dens tilhængeregik over til reformbevægelsen.
Boyleledelsen blev også hårdt presset af medlemmerne i de sydlige kulsta-

ter i 1970. I West Virginia udbrød der en »vild strejke«,som var rettet direkte
mod Boyle for hans administration af pensionsfonden. Det var organisatio-
nen Invaliderede Minearbejdere og Enker, der revolterede over, at de var ble-

vet frataget deres pension, og som langt om længe fik støtte og sympati af

forbundets arbejdende medlemmer. Boyleledelsen havde derimod ingen sym-

pati for foretagendet, og hjalp aktivt med til at knuse strejken.
Efter det tilbageslag, som mordet på Yablonski havde bevirket et halvt år

tidligere i de sydlige kulstater, var pensionsstrejken et udtryk for en styrkelse
af oppositionen imod Boyleledelsen, hvilket fik afgørende betydning for re-

formbevægelsnes videre udvikling i syd. Her genoplivede pensionsstrejken
nemlig Sort Lunge Sammenslutningen, og udløste en politisk radikalisering
af den. I månederne efter pensionsstrejken spillede kritikken af Boyleledelsen
og kravet om distriktsautonomi og demokrati i minearbejderforbundet nem-

lig en helt central rolle. Dermed havde de aktive minearbejdere i og omkring
Sort Lunge Sammenslutningen været igennem en formidabel politisk lære-

proces. l 1969 brød de med deres egen afmagt, og gennemkæmpede »sort lun-

ge« loven, og var med til at føre denne kamp videre op på Kongresniveau,
hvor den resulterede i den føderal lovgivning på sikkerheds- og sundhedsom-

rådet.
.

Boyleledelsens bekæmpelse af deres aktiviteter åbnede på den anden side
deres øjne for, at der 'var noget fundamentalt galt i toppen af deres forbund.
Deres opmærksomhed blev i stigende grad rettet imod Boyleledelsens merit-

ter, som blev udsat for en stadig hårdere kritik. I sommeren 1971 var kritik-
ken og de demokratiske krav blevet så rodfæstede, at Sort Lunge Sammen-

slutningen lå på linje med de krav, som Minearbejdere for Demokrati længe
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havde agiteret for i de nordlige kulstater. Dermed var grunden lagt for et in-
timt samarbejde mellem de to bevægelser, men der var endnu ikke etableret

nogen politisk og organisatorisk sammenhængskraft med Minearbejdere for
Demokrati i nord. Denne svaghed blev først taget alvorligt i efteråret 1971,
da Minearbejdere for Demokratis daglige leder, Mike Trbovich og Arnold
Miller fra Sort Lunge Sammenslutningen indkaldte reformtilhængere til et

møde den 12. september i St. Clairesville i Ohio. Mødets formål var først og
fremmest at diskutere kravene til de kommende overenskomstforhandlinger
og en opstramning af Minearbejdere for Demokrati. I den forbindelse blev
der planlagt løbende møder i alle distrikter, landsledelsen blev genoplivet, der
blev oprettet en fast redaktion for bevægelsens blad, Miners Voice, og diskus-
sionen om proceduren for kandidatopstilling til det forventede omvalg blev

påbegyndt.
Mødet i St. Clairesville, hvor mere end 500 minearbejdere deltog, blev det

hidtil vigtigste i Minearbejdere for Demokrati, og det lagde grunden for dens

styrkelse og øgede sammenhængskraften mellem oppositionen i nord og syd,
som de mange konkrete aktiviteter ved overenskomstfornyelsen i efteråret
havde givet yderligere styrke. Som frygtet forhandlede Boyle nemlig endnu
en overenskomst, der solgte alle deres centrale krav til sikkerhed og sundhed,
hvilket undergravede hans position yderligere, og styrkede Minearbejdere for
Demokrati til den afgørende kamp, som nu var umiddelbart forestående.

I 1971 havde Boyleledelsen lidt alvorlige nederalg ved domstolene, og se-

natshøringerne om pensionsfonden og om formandsvalget havde løbende

fremdraget kompromitterende materiale om dens metoder. Det blev bl.a. på-
vist, at pensionsfonden var blevet påført et tab på omkring 75 millioner dol-

lars, og som hovedansvarlig blev Boyle frakendt retten til at lede den. Der var

andre verserende retssager, og i januar 1972 kom sagen om formandsvalget
for retten i Washington. Den 1. maj 1972 faldt den længe ventede afgørelse,
hvor dommeren gav Minearbejdere for Demokrati medhold i alle klagepunk-
terne og erklærede valget ugyldigt. 14 dage senere faldt rettens kendelse, som

sigtede mod at udelukke alle de former for valgsnyd og lovovertrædelser,som

Boyleledelsen havde gjort sig skyldig i i 1969.

Reformbevægelsernesmelter sammen

»Fedterøvsoverenskomsternes og fagforeningsudsalgenesdage er forbi. De sto-
re limousiners og høje lønningers og store repræsentationskontis dage er forbi

Nu er tiden inde til at overgive ledelsen af vores storslåede forbund til med-
lemmerne«.

(Indledningen til Minearbejdere for Demokratis program).

Mindre end en uge efter dommen mødtes Minearbejdere for Demokratis 125

mand store ledelseskomite og fastlagde de endelige rammer for reformbevæ-

gelsens nomineringskongres, der skulle være åben for alle forbundets med-

lemmer. Derpå indkaldtes sammen med Sort Lunge Sammenslutningen og
Invaliderede Minearbejdere og Enker til kongres i Wheeling, West Virginia
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den 27.-28. maj 1972, hvor mere end 500 arbejdere fra 16 distrikter deltog i

vedtagelsen af den samlede reformbevægelses program og i valget af kandi-

daterne til forbundets topposter.

Minearbejdere for Demokrati så sig selv som Yablonskis arvtagere, hvilket

tydeligt afspejledes i programudkastet. Som hos Yablonski var sikkerheds-

forholdene prioriteret højest, og demokratiske reformer var det punkt hvor-

omkring alting drejede sig, hvis minearbejderforbundet skulle bringes til at

yde en effektiv indsats overfor de problemer, som medlemmerne og forbun-

det havde at slås med. I den sammenhæng var programmet på nogle punkter
mere udfoldet end Yablonskis. F.eks. skulle forbundets hovedkontor flyttes
ud i de centrale kulområder, så medlemmerne nemmere kunne få topledelsen
i tale og derved modvirke dens selvstændiggørelse,og dens høje lønninger
skulle reduceres betydeligt for at forhindre dens sociale identifikation og

samhørighedsfølelsemed arbejdsgiverne. I den sammenhæng havde der væ-

ret fremsat forslag om, at topledelsen skulle lønnes som den højstbetaltear-

bejder, men så vidt var man ikke parat til at gå.
Den samme inkonsekvens gjorde sig ikke gældende på pensionsområdet,

hvor man mente, at ledere og ansatte skulle have samme pension som med-

lemmerne, for derved at tilskynde ledelsen til at få pensionen hævet til et an-

stændigt niveau.

Forbundets faldende organiseringsgrad blev ligeledes set som en konse-

kvens af det manglende demokrati og forbundets forsumpning.
Mens der var fuld politisk opbakning bag programmet, satte person-

spørgsmåletsindene i bevægelse.Der blev opstillet 6 kandidater til formands-

posten, som alle var prøvede reformtilhængere, der havde arbejdet snævert

sammen med Yablonski i 1969. Ved nomineringsafstemningen fik Sort Lun-

ge Sammenslutningens formand Arnold Miller, og Minearbejdere for Demo-

kratis formand, Mike Trbovich, de fleste stemmer, hvorefter distrikterne af-

holdt seperatmøder for at diskutere hvem af de to kandidater, de mente hav-

de de bedste kvalifikationer og den største appel til minearbejderne.
Udfaldet af disse forhandlinger og en del hektisk korridorpolitik blev, at

Miller vandt formandskandidaturet, hvorefter det var en formsag for Trbo-

vich at blive valgt som næstformandskandidat. Som kasser'erkandidat valg-
tes Harry Patrick fra West Virginia, der især var populær blandt de yngre

minearbejdere.
Wheelinkongressen markerede den endelige sammenslutning af de tre re-

formbevægelseromkring et fælles program og fælles kandidater til toppo-

ster. Hermed var en lang og begivenhedsrigerfaringsprOCesi nord og syd ble-

vet bragt på fællesnævner, og reformbevægelsenvar dermed godt rustet til at

gå ind i det endelige opgør med Boyle.

Boyleledelsens endelige nederlag.
Efter Wheeling gik Minearbejdere for Demokrati straks ind i en valgkamp,
der var lige så hård og uforsonlig som Yablonskis tre år tidligere, men med en

række fordele, som han ikke havde haft. Minearbejdere for Demokrati havde
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fra starten et godt organisatorisk fundament i de to reformbevægelsersafde-

linger, og der fandtes et udviklet personligt kontaktnet, som umiddelbart

kunne tages i anvendelse. Deres blade, The Miners Voice og Black Lung Bul-

letin havde nået et månedligtoplag på sammenlagt 20.000, og medierne fulgte
nøje begivenhedernes gang. Minearbejdere for Demokratis og arbejdsmini-
steriets observatører overvågede løbende Boyleledelsens dispositioner, og
sidst men ikke mindst fik man adgang til alle forbundets medlemmer gennem

fagforeningsbladet. Det var uhyre vigtigt for at fremføre kritik af Boyleledel-
sen i et for minearbejderne troværdigt organ, og for at komme i forbindelse
med minearbejdere i de områder, hvor Minearbejdere for Demokrati stod

svagt, eller kun var kendt gennem Boyleledelsens lidet flatterende angreb.
Fra at have været Boyleledelsens personlige propagandaorgan var fagfore-

ningsbladet frem til valget i december 1972 præget af Minearbejdere for De-
mokratis sektion, hvor dens kandidater blev præsenteret, programmet og

mærkesager uddybet, og hvor Boyles gamle forsyndelser blev kritiseret og

nye offentliggjort, efterhånden som de blev afsløret.
I 1. juli udgaven af bladet kunne forbundets medlemmer ikke alene læse

dommen og kendelsen over 1969 valget, men også om den netop afsluttede

retssag, hvor Boyle var blevet idømt 5 års fængsel for misbrug af forbundets
midler til støtte til politiske kandidater samt om autonomisagerne, hvor 7 af
de administrerede distrikter havde fået tilkendt retten til at vælge deres egne
ledere.

Blandt de mest opsigtsvækkende afsløringer som Minearbejdere for De-
mokrati bragte, var, at hjernene bag mordet på Yablonski, - Pass og Prater -

der var blevet arresteret som mistænkte, fortsat var på forbundets lønningsli-
ste, at Boyle havde godkendt »m0rdfonden«, at han i 1971 overenskomsten
afskrev strejkeretten i forbindelse med arbejdsfarer, og at han i 1968 overens-

komsten havde accepteret, at 24 kulselskaber i Vesten kun betalte halv afgift
til pensionsfonden, hvilket havde kostet den 15 millioner dollars.

Det var dog ikke sådanne sensationer der dominerede Minearbejdere for
Demokratis sektion i fagforeningsbladet. Man koncentrerede sig først og
fremmest om kritikken af Boyleledelsen apati på sikkerheds og pensionsom-
rådet, om distrikternes manglende autonomi, og om egne forslag og konkrete
initiativer i forhold til disse problemer.

Endvidere søgte man at imødegåog neutralisere Boyleledelsens undergra-
vende påstandeom, at Minearbejdere for Demokrati var en »gul«organisa-
tion. Miller understregede i den faste rubrik, at Minearbejdere for Demokrati
var en valgorganisation, uden kontingentbetalende medlemmer eller formelle

Optagelseskriterier, at den ville skabe en stærk fagforening ved at forbedre
forbundet indefra, og at den ville blive opløst, når valget var vundet.

Vægtningen af de temaer som blev taget op i fagforeningsbladet og ved

møderne i distrikterne var nøje planlagt i hovedkvarteret i Charleston. Den

side af valgkampen blev kørt meget professionelt, bl.a. gennem opinionsun-
dersøgelser, som gav vigtige oplysninger om hvilke problemer, minearbejder-
ne i de forskellige distrikter anså for de væsentligste. Undersøgelsen viste
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f.eks., at mordet på Yablonski generelt var af mindre betydning, fordi de fle-

ste ikke troede på, at Boyle eller forbundet stod bag. Derfor fik det spørgsmål
ikke den store vægtning i valgkampen, selv om adskillige, der var dybt påvir-
ket af mordene, gang pågang opfordrede til at gøre det til valgets hovedemne.

Endvidere viste undersøgelsen, at kravet om distriktsautonomi havde vok-

set sig så stærkt i de sydlige kulstater, at det figurerede som det vigtigste.
I mange distrikter spillede frygten for Boyleledelsen en stor rolle, både

blandt aktive og potentielle tilhængere,hvilket var en alvorlig hindring for at

føre en åben og effektiv valgkamp. Værst stod det til i Harlan County, Ken-

tucky, hvor Yablonski havde nægtet at føre valgkamp efter trusler på livet, og

hvor mordet på ham var blevet planlagt. For at bryde den onde cirkel og vise,
at Minearbejdere for Demokrati turde udfordre Boyle der, hvor han stod

stærkest, blev det besluttet, at Miller, Trbovich og Patrick skulle trodse faren

og starte valgkampen i Harlan County.
Det første håndfaste bevis på, at der var sket et holdningsskred blandt for-

bundets medlemmer, og at Minearbejdere for Demokratis valgkamp var for-

holdsvis effektiv, var resultatet af de regeringsovervågedenomineringsvalg,
som forelå i begyndelsen af september. Boyle blev nomineret af 863 lokalaf-

delinger 0g Miller af 410. Det mest lovende ved disse tal var, at de i realiteten

dækkede over en næsten lige stor støtte til begge kandidater. Miller havde

nemlig fået lige så mange stemmer i de 410 afdelinger, som Boyle havde fået i

863.

I de følgende tre hårde og krævende måneder søgte Minearbejdere for De-

mokrati at holde så høj en profil som muligt, for at vinde de afgørende stem-

mer og for at bekæmpe frygten blandt potentielle tilhængere og dæmme op

for intimidering og vold. Det skete bl.a. ved at søge at oprette lokale kontorer

i alle distrikterne, og ved at intensivere Miller, Trbovich og Patricks meget

personlige valgkamp, der især bestod af møder med arbejderne ved minerne.

Selv om det var et regeringsovervågetvalg med masser af presse på, var

frygten stadig velbegrundet. Boyleledelsen og dens ivrigste tilhængere søgte

fortsat at skræmme reformtilhængerne på forskellige måder. Bilers indregi-

streringsnummer blev åbenlyst noteret ved møder, tilhængere og kandidater

blev udsat for anonyme telefon- og brevtrusler, blev gennembanket, fik vin-

duer i deres huse knust, blev mast i grøften af overhalende biler, blev åbenlyst

skygget og blev endog beskudt. Efterhånden som valget nærmede sig, øgedes

frygten blandt Minearbejdere for Demokratis kandidater for at blive myrdet.

De anså det for højst sandsynligt, at nogle distriktsfolk kunne handle i panik

for at forhindre at de vandt valget, fordi det uvægerligtville medføre, at man-

ge ville miste deres poster, når distrikterne blev autonome, og at regnskaber

og dokumenter ville blive gransket nøje og eventuelle kriminelle forhold

bragt for en domstol.

Når Miller, Trbovich og Patrick var på valgturne i Kentucky hørte det der-

for med til sikkerhedsforanstaltningerne, at de så vidt muligt rejste og over-

nattede anonymt eller på falske navne, og at en riffel og adskillige pistoler var

fast inventar i deres bil'.
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Mens Minearbejdere for Demokratis kandidater og aktivister gennem hele

juni måned havde haft travlt med at få Miller, Trbovich og Patrick nomine-

ret, bekendtgjorde Boyle først den 30. juni, at han genopstillede til formands-

posten. Det skete få dage efter, at han var blevet idømt fem års fængsel.
Selv om Boyle og hans næstformand og kasserer ikke begyndte deres per-

sonlige valgkamp før i september, blev tonen lagt allerede i maj. Det skete i en

leder i fagforeningsbladet med titlen, »Vi tror ikke, at minearbejdere praktise-
rer socialisme«,som slog de to vigtigste temaer i Boyleledelsens valgkamp an.

Nemlig en ihærdig understegning af Boyles udmærkelser og Minearbejdere
for Demokratis suspekte karakter. Boyleledelsens indsats på sikkerhedsom-

rådet blev udførligt resumeret og fremstillet som dens permanent højest prio-
riterede område. Man søgte endnu engang, at tilskrive forbundets ledelse

æren for »sort lunge« loven, og af indlysende grunde nævntes medlemmerne i

West Virginia ikke, der havde været de mest kompromisløseforkæmpere for

loven i både West Virginia og i Kongressen i Washington.
Boyleledelsen søgte sit forsvar i stadig mere uvederhæftigeangreb, og viste

en udsøgt opfindsomhed for at understrege, at Minearbejdere for Demokrati

var »outsiders«,der vil knuse forbundet.

I takt med Boyles stigende juridiske problemer, søgte man at appellere til

minearbejdernes traditionelle identifikation af Boyle med forbundet, ved, i

modsætning til tidligere, at underbetone hans person og i stedet understrege,
at angrebene mod ham i virkeligheden var rettet mod forbundet og dets med-

lemmer.

Hermed skabte Boyleledelsen en effektfuld ideologisk baggrund for at gøre

spørgsmålet, om det var medlemmer eller »outsiders«, der skulle kontrollere

forbundet til valgets hovedtema.

Det blev fremført gang på gang i Boyles valgkamp, der startede med et

stort møde i Grundy, Virginia. I sin tale spurgte Boyle de 2000 tilstedeværen-

de minearbejdere, om de ville tillade, at forbundet blev overtaget og ødelagt
af en bande, der var økonomisk støttet af rigmænds skattefrie fonde. Med

henvisning til forbundets historie sammenlignede han sin egen situation med

de hundredvis af ledere og medlemmer, der havde ofret deres liv eller var ble-

vet smidt i fængsel for deres fagforeningsengagement.
Boyles elegante inddragelse af Minearbejderforbundets dramatiske histo-

rie, som mange pensionister stadig bar de fysiske og psykiske mærker af, og

som var en del af den kulturelle opdragelse i ethvert minearbejderhjem, hans

fingerede uselviske optræden, de gentagne fremhævelser af hans påståede
overenskomstforbedringer, de vedholdende afvisninger af Minearbejdere for

Demokratis kritikpunkter og de rabiate angreb på den, har utvivlsomt gjort
indtryk på mange af medlemmerne og dermed fastholdt deres støtte til ham.

Derudover var Boyles valgkamp ikke synderlig effektiv, og var i hovedsa-

gen begrænset til forholdsvis få stormøder i distrikterne og til valgsektionen i

fagforeningsbladet. Denne markante forskel fra l969-valget imod Yablonski

skyldtes først og fremmest valgkendelsens strenge restriktioner. Herunder

især arbejdsministeriets og Minearbejdere for Demokratis observatøreres
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overvågelseaf alle aktiviteter, som forhindrede Boyle i at sætte forbundets

ansatte ind i eller ompostere større beløb til sin valgkamp. Han måtte arbejde
på samme betingelser som modstanderne ved hjælp af frivillige aktivister og

pengebidrag, hvilket skabte store problemer, fordi bidrag fra minearbejderne
ikke var nær så rig en kilde som forbundets kasse.

Selv Om Minearbejdere for Demokrati også havde økonomiske problem-
er, blev der gennem de lokale valgkontorer, de mange entusiastiske tilhænge-
res indsats og topkandidaternes valgturneer ført en meget effektiv valgkamp
hvori Miller, Trbovich og Patrick -talte ved utallige møder i alle forbundets

distrikter og talte med arbejdere ved 4000 miner. Disse hektiske aktiviteter

bragte dem i personlig kontakt med omkring 60.000 minearbejdere, eller ca.

en tredjedel af alle medlemmer.

Da de regeringsovervågedevalg i de ca. 1300 lokalafdelinger blev indledt

den I. december 1972 var der imidlertid stadig tegn på dødt løb, og resultatet

blev imødeset med stadig større spænding.
Da 85% af stemmerne var talt op den 15. december, stod det klart, at re-

formbevægelsens kandidater havde vundet valget, og da det endelige resultat

forelå dagen derpå,havde Miller fået 70.373 stemmer og Boyle 56.334. Trbo-

vich og Patrick havde med henholdsvis 66.696 og 68.696 stemmer vundet

med omkring 10.000 stemmer over deres modkandidater.

Det havde været en vanskelig kamp lige til det sidste, og Minearbejdere for

Demokrati havde permanent måttet modgåBoyleledelsens forhåndenværen-
de magtmidler og ikke mindst de indgroede holdninger blandt forbundets

medlemmer, som Boyle så ihærdigt appellerede til.

Med denne valgsejr i 1972 var adskillige års hårde og indædte kampe mod

en diktatorisk og korrupt fagforeningsledclse, som ikke havde skyet noget
middel for at knække enhver opposition, endt med en historisk sejr for en

medlemsbaseret og medlemsledet reformbevægelse,der brød med 40 års au-

tokrati og indledte en ny epoke i forbundets historie.

Efter Boyle
Efter den nye Millerledelses indsættelse, gik den straks i gang med en større

udrensning blandt Boyles topfuktionærer i forbundet, i pensionsfonden, i

forbundets bank samt af de 20 Boyleudpegede medlemmer af hovedbestyrel-
sen, der søgte at sabotere ethvert reforminitiativ. I forhold til indfrielsen af

programmet blev der taget initiativ til en gennemreformering af forbundet,
bl.a. blev sikkerhedsafdelingen reorganiseret og udvidet fra 3 til 50 mand,

pensionistafdelingerne blev ophævet, og i løbet af 1973 blev der gennemført

valg i distrikter, der havde været under administration i årtier.

På sejrskongressen i 1973 blev der vedtaget nye love og vedtægter, som

fastsatte demokratiske regler, der sikrede medlemmerne indflydelse på alle

niveauer.

Efter valget i 1972 blev Minearbejdere for Demokrati som lovet opløst, og
Millerledelsen fandt det ikke nødvendigt at opbygge et organiseret politisk
forum, der aktivt kunne støtte reformledelsen og fortsætte reformkampen i
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Arnold Miller - reformbevægelsens spidskandidat mod Boyle ved valget i efteråret 1972. Ar-

nold Miller var leder af det amerikanske minearbejderforbund 1973-1979.

alle dele af forbundet. Det førte bl.a. til, at man ikke arbejdede i forhold til de

56.000 medlemmer, der havde stemt for Boyle i 1972, og da Miller endvidere

nægtede aktivt at støtte Minearbejdere for Demokratis kandidater ved valge-
ne til distrikts- og hovedbestyrelsesposter, betød det, at uforholdsmæssigt

mange Boyletilhængereog reformmodstandere blev valgt. Dette undermine-
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rede reformledelsens politiske styrke, og grunden blev lagt for reformproces-
sens opbremsning.

Den græsrodsbevægelse som Minearbejdere for Demokrati var, fik lov at

visne hen, og Miller undsagde sig den aktive medlemsopbakning, der kunne

have kompenseret for hans egen manglende erfaringer med et forbunds ledel-

se.

Hans manglende erfaringer blev ikke mindst et problem i forhold til ar-

bejdsgiverne, hvor Millers rådvildhed under overenskomstforhandlingerne i

1977 bl.a. førte til, at han accepterede bøder og fyring af arbejdere for delta-

gelse i »vilde strejker«og blokader. Resultatet af dette var, at medlemmerne

brugte deres nyvundne ret til at stemme om overenskomsten til at afvise den

og engagere sig i den længste strejke i forbundets historie, som ikke kun var

vendt mod arbejdsgiverne, men også mod Millerledelsens svaghed.
Samtidig var strejken også kulminationen på den magtkamp og bureau-

kratiske forsumpning, der var foregået i hovedkvarteret i Washington, og
som første gang blev åbenlystpå kongressen i 1976.

Miller og en kreds af hans tilhængere var øjensynligikke klar over, hvor

vanskeligt det var at gøre op med 40 års autokrati, og uden en aktiv medlems-

skares opbakning og kritik blev de ofre for det bureaukratiske apparats iner-

ti. Da man samtidig forsømte at uddanne nye kompetente tillidsfolk, der

kunne overtage ledelsesfunktionerne på alle niveauer i forbundet, blev man i

stigende grad afhængig af dette apparat.
Den udvikling understregedes af, at der omkring 1976 blev indledt en regu-
lær koldkrig i forbundsbygningen i Washington, hvor alle talentfulde og er-

farne ansatte enten blev fyret eller frosset ud, og mange tidligere reformfolk

endte i en uskøn alliance med tidligere Boyletilhængere.
Det gjaldt ikke mindst Miller selv, der i stigende grad satte sin lid til den

erfarne Boyle-bureukrat, Sam Church, der efterfulgte ham på formandspo-
sten i 1979.

Richard Trumka - leder af minearbejderforbundet efter Arnold Miller. Trumka arbejdede en

årrække som almindelig minearbejder før han gennemførte en juridisk uddannelse.
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Church sad som formand indtil 1982. På det tidspunkt var han blevet så

upopulær, at en 33-årigminearbejder og jurist fra Pennsylvania vandt over

ham ved formandsvalget med den største margin nogensinde i minearbejder-
forbundets historie. Det bemærkelsesværdigeved Richard L. Trumkas over-

tagelse af formandsposten var, at han genoptog den reformproces og styrkel-
se af forbundet, som Minearbejderne for Demokrati påbegyndte 10 år tidli-

gere.

Abstract. Raun, Leif. - »Miners for Democracy« (USA). The long
way to power. Arbejderhistorie, 29, (1986).

After the retirement of the legendary John L. Lewis as president of
»The United Mineworkers of America« the leadership of the union
was taken over by William A. Boyle and widespread corruption and

fraud followed. The article - based on research done in »The Archives
of Labor History and Urban Affairs« at »The Walter Reuther Libra-

ry«, Detroit - describes the development of the oppositional organiza-
tions »Miners for Democracy« and »The Black Lung Association«,
and their struggle to rid »The United Mineworkers of America« of the

corrupt and criminal administration of William Boyle in the late
l960's and the early 1970's.
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Morten Thing

Den kommunistiske ugebladspresse

DK P har adskillige gange i sin historie søgt at udvide sin

presse fra mere end dagblade og til også at omfatte et el-

ler flere ugeblade. Artiklens forfatter har kortlagt uge-

bladenes historie efter et større efterforskningsarbejde i

biblioteker og arkiver.

At DKP har haft en lokalpresse, der nåede ud over medlemsbladets status, er

sikkert ukendt for de fleste. Ikke desto mindre findes der ret mange forsøg fra

DKPs side på at opbygge en flerstrenget presse. Herom handler det følgende.
I forbindelse med et større projekt havde jeg for et års tid siden brug for at

finde nogle oplysninger i ét af de kommunistiske ugeblade og opdagede, at

Det kgl. Bibliotek (KB) ikke havde bladet. Det viste sig ved en nærmere un-

dersøgelse ikke at gælde alle ugebladene. Jeg prøvede herefter på Universi-

tetsbibliotekets (UB) første afdeling. Her fandt jeg et par stykker. Ved lidt

ihærdig rundspørge hos bibliotekarer lykkedes det mig at finde frem til for-

klaringen.
Da man i sin tid for at skaffe plads på KB, flyttede provinsaviserne til UBl,

havde man samtidig skelnet mellem hovedblade og aflæggere. Hovedblade-

ne blev opstillet på UBl, mens aflæggere blev opstillet på Statsbiblioteket

(SB) i Århus. En del af de kommunistiske ugeblade starter som hovedblade,

men ender som aflæggere og det viste sig, at det havde ført de fleste af dem

til SB.

I min søgen efter komplette sæt af de enkelte aviser konsulterede jeg også
land og Folks arkivar. Men jeg måtte konstatere, at heller ikke her havde

man komplette sæt af alle ugebladene. Også ArbejderbevægelsensBibliotek

og Arkiv (ABA) konsulterede jeg, og også her løb jeg ind i ukomplette sæt og

forskellige ubesvarede spørgsmål.
Det lykkedes mig efterhånden at få stykket en oversigt sammen på grund-

lag af de forskellige ukomplette sæt af aviserne. Kun én aflægger lykkedes det

ikke at komme på skudhold af . Langt de fleste komplette sæt ser ud til at be-

finde sig på SB.

Jeg håber med denne oversigt at kunne bevæge nogle biblioteker til at få

mikrofilmet alle bladene og i komplette sæt. Var det ikke en opgave for ABA

og KB i fællesskab? Måske skulle det være i samarbejde med land og Folks
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arkiv, så man havde mulighed for at komme ud til de lokale partiafdelinger af

DKP og låne deres eksemplarer om nødvendigt.Hvis en fotografering bliver

gennemført og det sker i entreprise hos Minerva, må man håbe, at kvaliteten

bliver noget højere end da firmaet ñlmede Arbejderbladet. I mikroñlmudga-
ven mangler der simpelthen så mange numre af avisen, at det er en ren skan-

dale.

Hvorfor skal man overhovedet beskæftige sig med sådanne småblade? Ud-

over, at der langt fra udelukkende er tale om småblade, er der en række Vægt-

ige grunde til at sikre komplette sæt af disse blade, og det handler om, hvad

man kan bruge bladene til. De falder så at sige i to grupper: De centralt udgiv-
ne og de lokalt udgivne. De centralt udgivne minder meget om Arbejderbla-
det/ Land og Folk og man finder næppe her så meget stof, som ikke også fin-

des i det kommunistiske dagblad.
De lokalt udgivne blade adskiller sig imidlertid på en række felter fra dag-

bladet og de centralt udgivne ugeblade. For det første indeholder de simpelt-
hen lokalstof, som slet ikke findes i dagbladet. Og tilgangen til stoffet, er lige-
ledes lokal. Man har så at sige at gøre med en lokal kommunisme, tilpasset de

forhåndenværende omstændigheder.Det nyhedsstof, som her tages op findes

ikke nødvendigvis i den tilsvarende lokale socialdemokratiske presse eller

venstrepressen på stedet. Den kommunistiske lokalpresse er en enestående

kilde til f.eks. følgende områder: Lokale arbejdskampe, sociale skævheder,
den siddende forvaltnings overgreb og magtmisbrug, opgøret efter besættel-

sen, den lokale kommunisme. Men også andre områder kan gøre bladene

vigtige for lokalhistorikere. I flere af bladene finder man også noveller og teg-
ninger af lokale kommunistiske kunstnere. Det drejer sig tit om folk, som kun

har været kendt i lokalområdet. Endelig adskiller den lokalt udgivne presse

sig fra den centralt udgivne derved, at redaktørerne tydeligvis havde forskel-

lig stil og forskellige muligheder til deres rådighed.Lokalaviserne havde nor-

malt ikke professionelle journalister til deres rådighed.Det var derfor tit folk,
der var direkte implicerede, der skrev artiklerne. Selvom kvaliteten dermed

svinger meget, gør det ikke artiklerne mindre interessante som kilder. Snare-
re tværtimod.

En række af de karakteristika, jeg har fremhævet ved lokalpressen gælder
også de lokale sider i afhggerne. Af oversigten over de enkelte blade vil det

fremgå, hvornår man kan finde disse lokalsider. For de centralt udgivne bla-

de må det endelig nævnes, at man også her kan finde orginalbidrag ikke

mindst af partiets kendte intellektuelle, som kun findes her, og ofte er disse

bidrag ikke registreret i de kendte bibliograñer.

Lidt historie

DKP har flere gange i sin historie forsøgt at udvide sin presse fra kun at om-

fatte ét dagblad til også at omfatte et eller flere ugeblade. Traditionelt havde

partiet sin største styrke i København og forsøgene har derfor ikke mindst

rettet sig mod provinsen og her igen Jylland.
Fra 1932 kom Arbejderbladet to gange om ugen og fra 2. januar 1934 blev
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det dagblad. Bag denne forøgelse af frekvensen lå både en medlemsfremgang
og en oplagsfremgang. Og med baggrund heri udsendte man i marts 1935 et

agitationsnummer af Jysk Folkeblad. Fra april 1935 udkom bladet som uge-

blad med hjemsted i Århus. Men det gik ikke. Det har vel som normalt ved

bladdrift været økonomien, der stoppede udsendelsen den 22. november

1935.

Men det er ogsåmuligt, at dette blad måtte vige for at give plads for det

landsdækkende Arbejderbladets Ugeblad, som udkom fra januar 1936. Det

blev produceret af Arbejderbladets redaktion og blev som det trykt i Køben-

havn ude på Nørrebros Centraltrykkeri. Ugebladet blev til ved en mere effek-

tiv udnyttelse af ressourcerne. Men prisen herfor var en stor overensstemmel-

se mellem dagbladet og ugebladet i stof. Bladet udkom indtil maj 1940, hvor

det blev afløst af Ugens Ekko.

Den 18. september 1937 kom igen et jysk initiativ. Det hed Aarhus Ekko og

blev præsenteret som et »Politisk Ugeblad for Aarhus og Omegn«,altså som

et udpræget lokalt blad. Baggrunden var den enkle, at kommunisterne i År-

hus ved kommunevalget i 1937 havde noteret en kraftig fremgang i forhold til

folketingsvalget i 1935 og havde fået valgt Thomas Christensen ind i byrådet.
Bladet skulle være kontaktorgan i den kamp, der skulle føres. I 1938 udvides

bladet til stort format, men økonomien har givet været anstrengt og bladet

indeholder mange opfordringer til støtte. Sidste nummer udkom i april 1940.

Om grunden til lukningen kan man læse i første nummer af Ugens Ekko,
som afløste både Aarhus Ekko og Arbejderbladets Ugeblad. Her hedder det

nemlig, at trykkeriet havde nægtet at trykke Aarhus Ekko. Ugens Ekko redi-

geres efter samme retningslinjer som Arbejderbladets Ugeblad, dvs. uden

egentligt lokalstof. Det eksisterer helt frem til partiets illegalisering i juni
1941.

Under besættelsen ændres DKPs rolle på den politiske scene radikalt. Og
det gælder også partiets presse. Ikke mindst på grund af illegaliteten opstår
der ved siden af det centralt redigerede (og lokalt trykte) Politiske Maaneds-

breve/ Land og Folk en vældig underskov af lokale blade. Ifølge oversigten i

bibliograñen Besættelsestidens illegale blade og bøger I 940-1945 (udg. Leo

Buschardt, Albert Fabritius og Helge Tønnesen, Kbh. 1954) udkom der ikke

mindre end 58 forskellige kommunistiske illegale blade udover Politiske

Maanedsbreve/lxmd 0g Folk. De var af meget forskellig art, størrelse og pe-

riodicitet. Blandt de største bør følgende nævnes: Aarhus Ekko, som fra no-

vember 1941 til maj 1945 udkom månedligt,til sidst i et oplag på 125.000.

Folkets Kamp udkom i Ålborgfra november 1941 til maj 1945. Vestjyden
udkom i Esbjerg fra august 1942 til maj 1945. Trods Alt udkom i Odense fra

juli 1942 til maj 1945. Ogi Helsingør og Hillerød udkom Ny Tid.

Det var med udgangspunkt i disse illegale blade, at efterkrigstidens kom-

munistiske ugebladspresse tog sit afsæt. Noget af den politiske styrke DKP

havde vundet siden 1941 viste sig i Land og Folks oplag, som i 1945 nåede

over de 57.000. Men den viste sig ikke mindst ved, at flere af de store illegale
blade kunne fortsætte som legale.
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DK Ps lokalavis i Odense »Trods Alt« januar 1948. Dette er sidste nummer, inden det overgik
til at blive trykt i København på Land og Folks trykkeri.

Oppe i Ålborgfortsatte Folkets Kamp simpelthen med at udkomme. Det

blev nu udgivet af DKP i Nordjylland. Det samme gjaldt Trods Alt i Odense,
der nu blev udsendt af kommunisterne på Fyn.

I Århus ophørte Aarhus Ekko, formentlig fordi man herfra ønskede at ud-

sende et blad for hele Jylland og som bødede på, at Land og Folk havde svært

ved at nå det jyske. Den 19. maj udsendtes derfor fra Århus første nummer af

land og Folk. Jysk Udgave. Det blev meddelt i første nummer, at bladet var

en midlertidig løsning på tekniske problemer. Efter tre numre skiftede bladet

navn til Østjyden. Land og Folk, Østjysk Ugeblad. Efterhånden blev navnet

kortet ned til Østjyden slet og ret. I en periode udsendtes tillige aflæggeren
Østjyden,Sydjysk Udgave. Men den har jeg intetsteds kunnet finde.

I Esbjerg udsendte DKP fra juni 1945 Folkets Røst med undertitlen land

og Folk, Vest- og Sydjysk Udgave. På trods af, at land og Folk indgik i nav-

net var det som Østjyden et lokalt blad.

Nogenlunde samtidig begyndte kommunisterne i Nordsjælland at udsende

ikke mindre end to ugeblade. I Helsingør udsendtes Folkets Ugeblad og sam-

tidig udsendte Nordsjællands Distrikt Nordsjællands Folkeblad. Det sidst-

nævnte var en sammenslutning af det illegale Ny Tid og det legale Helsingør
Folkeblad. Hvorfor der udsendtes to blade, ved jeg ikke og efter et par måne-

der sluttedes de da også sammen.
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Endelig udsendes fra centralt hold og med Sjælland, Lolland-Falster og

Bornholm som område Ugens Ekko fra december 1945. En kort tid udsend-

tes tillige aflæggeren Ugens Ekko. Lolland-Falster.

Alle disse blade eksisterer i kortere eller længere tid som lokalblade. Men

de holder ikke skansen. Efterhånden sammenlægges de alle til ét blad. Det

starter med, at Folkets Ugeblad/ Nordsjællands Folkeblad går ind, muligvis
for at give plads til Ugens Ekko. Dernæst udgives de tre jyske blade fra 11.

januar 1946 af Folkepressen i Jylland med Ib Nørlund som fællesredaktør

med lokalt stof fra de enkelte områder. Man kunne også sige, at Folkets

Kamp og Folkets Røst fra 11. jan. 1946 var aflæggere af Østjyden.Næste trin

er at inddrage Ugens Ekko i samarbejdet og lade Folkepressen udgive nu fire

blade. Reelt er de tre jyske blade fra april 1946 aflæggere af Ugens Ekko.
Trods Alt er det af bladene, der holder stand længst. Først i februar 1948 ind-

drages det i Folkepressen og gøres til en aflægger af Ugens Ekko. Frem til

november 1949 udsendes alle fem ugeblade med deres eget hovede, men da

hovedet efterhånden også er det eneste, der adskiller dem fra hinanden tager
man konsekvensen og lægger dem sammen til Land og Folk Ugeblad. Idéen

ligner det gamle Arbejderbladets Ugeblad, nemlig gennem fællesstof at spare

ressourcer. I oktober 1954 skifter bladet navn til det gamle prøvede Ugens
Ekko. Det skifter også redaktør og udseende. Men med udgangen af 1955 må

også det bukke under. På det tidspunkt var Land og Folks oplag nede på ca.

26.000. Partiet opgav herefter at udgive flere ugeblade.

Oversigt over de enkelte blade

l. Jysk Folkeblad. Agitationsnr. marts 1935, Arne Munch-Petersen ansv. Nr.

1 udkom 5. april 1935 i Århus,Svend Hansen ansv. Om oplag vides intet,
men på bladkonferencen i juni 1935 fremhæves det, at både abonnement og

løssalg er for ringe. Det vedtoges i juli kvartal at skaffe 2000 nye abonnenter.

Det lykkedes næppe. Sidste nr. udkom 22. nov. 1935 (nr. 33).
2. Arbejderbladets Ugeblad. Nr. 1: 3. jan. 1936, udg. DKP, udgivelsessted
København, Helge Larsen ansv. Fra 25. juni 1937 er Helge Holm ansv. Fra

23. juli 1937 er Th. Holst ansv. Fra 1 1. dec. 1937 er Martin Nielsen medredak-

tør og fra 12. nov. 1939 er han eneansvarlig. Sidste nr. udkom 26. maj 1940.

Fortsætter som Ugens Ekko.

3. Aarhus Ekko. Politisk Ugeblad for Aarhus og Omegn. Nr. 1: 18. sept.

1937, Alfred Jensen ansv., udgivelssted Århus. Fra 1. april 1938 udsendes

bladet i stort format og trykt i rotation. Lille format igen fra 12. jan. 1940. Det

kan ikke længere betale sig at trykke i rotation, hedder det. Sidste nr. udkom

5. april 1940 (4. årg. nr. 13). Fortsætter som Ugens Ekko.

4. Ugens Ekko (1). Nr. 1: 2. juni 1940, udg. DKP, udgivelsessted København,
ansv. Martin Nielsen. Bladet udvides fra 8 til 12 sider fra 14. febr. 1941. Sam-

tidig overtager Aksel Larsen redaktørposten.Udvidelsen kan hænge sammen

med at partipressens oplag er betragteligt forøget »i de sidste Maaneder« iflg.
beretning på CK-møde i juli 1941. Sidste nr. 20. juni 1941.

5. Folkets Ugeblad. Nr. 1: 11. juni 1945, udg. DKP Nordsjællands Distrikt,
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udgivelsessted Helsingør, ansv. Anders Tycho. Første bogtrykte nr. er mulig-
vis nr. 12, 27. aug. 1945, i hvert fald er dette det første på UBls mikrofilm af

bladet. Fra dette nr. samtryk med Nordsjællands Folkeblad og Arne Kring
Sørensen medredaktør. Sidste nr. udkom 17. nov. 1945.

6. Nordsjællands Folkeblad. Hvornår første nr. udkommer vides ikke, udg.
DKP Nordsjællands distrikt, udgivelsessted Helsingør, ansv. Arne Kring Sø-

rensen. Sammenslutning af Ny Tid og Helsingør Folkeblad. Fra 27. aug.

1945 samtryk med Folkets Ugeblad og Anders Tycho medredaktør. Sidste

nr. udkom 17. nov. 1945.

7. land og Folk. Jysk Udgave. nr. 1: 19. maj 1945, udg. DKP, uden trykke-
sted, ansv. Ib Nørlund. Udgives som midlertidig løsning på tekniske pro-

blemer. Sidste nr. (nr. 3) udkom 2. juni 1945. Fortsætter som Østjyden.
8. Østjyden. Land og Folk, Østjysk Ugeblad. Første nr. (nr. 4): 9. juni 1945,

udg. DKP, Udgivelsessted Århus,ansv. Ib Nørlund. Fra 11. jan. 1946 er Fol-

kepressen i Jylland udg. Fra 26. april 1946 er Ragnhild Andersen medredak-

tør. Fra 6. sept. 1946 samtryk med Folkets Kamp og Folkes Røst med lokalt

stof. Fra 4. okt. 1946 er bladet aflægger af Ugens Ekko, i begyndelsen med én

sides lokalt stof. Fra 6. febr. 1948 Chr. Nielsen ansv. Sidste nr. 27. nov. 1949.

Fortsætter som Land og Folk Ugeblad.
9. Østjyden. Sydjysk Udgave. Formentlig aflægger af Østjyden og udsendt

11.jan. 1946 til 17. maj 1946.

10. Trods Alt. Nr. 1: 25. maj 1945 (4. årg. nr. 1, første legale nr.), udg. DKP

Fyn, Udgivelsessted Odense, ansv. Kai Hansen. 4 sider i lille format. Fra 10.

aug. 1945 8 sider i magasinformat. Fra 17. aug. 1945 12 sider. Nummeret den

28. sept. 1945 oplyses at være trykt i 20.000 eks. Fra 5. okt. 1945 8 sider i stort

avisformat. Fra 5. dec. 1947 er Villy Fuglsang ansv. Fra 6. febr. 1948 er bladet

aflægger af Ugens Ekko, udg. F olkepressen, Chr. Nielsen ansv., i beg. med én

sides lokalt stof. Sidstenr. 27. nov. 1949. Fortsættes som Land og Folk Uge-
blad.

11. Folkets Kamp. Nr. 1: 5. maj 1945 (4. årg. nr. 2, første legale nr.), udg.
DKP i Nordjylland, udgivelsessted Ålborg,ansv. J ohs. Poulsen. nr. ? 4. aug.

1945 påtrykt oplag: 22.000. Fra 11. jan. 1946 udg. Folkepressen i Jylland,
ansv. Ib Nørlund med lokalredaktioner i Ålborg,Frederikshavn, Skagen,
Hjørring, Nykøbing M. og Thisted. Fra 26. april 1946 er Ragnhild Andersen

medredaktør. Fra 6. sept. 1946 samtryk med Folkets Røst og Østjyden med

lokalt stof. Fra 4. okt. 1946 aflæggeraf Ugens Ekko med lokalt stof. Fra 6.

febr. 1948 Chr. Nielsen ansv. Sidste nr. 27. nov. 1949. Fortsætter som Land

og Folk Ugeblad.
12. Folkets Røst. land og Folk Vest- og Sydjysk Udgave. Nr. 1: 15. juni 1945,

udg. DKP i Vest- og Sydjylland, udgivelsessted Esbjerg, ansv. Karen Tov-

borg Jensen. Fra 11. jan. 1946 udg. Folkepressen i Jylland, ansv. Ib Nørlund

med lokalt stof. Fra 26. april 1946 udg. Folkepressen, Ragnhild Andersen

medredaktør. Fra 6. sept. 1946 samtryk med Folkets Kamp og Østjyden med

lokalt stof. Fra 4. okt. 1946 aflægger af Ugens Ekko med lokalt stof. Fra 6.
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febr. 1948 Chr. Nielsen ansv. Sidste nr. 27. nov. 1949. Fortsætter som land

og Folk Ugeblad.
13. Ugens Ekko (2). Nr. 1: 7. dec. 1945, udg. DKP, udgivelssted København,
ansv. Ragnhild Andersen. Fra 26. april 1946 udg. Folkepressen, red. Ragn-
hild Andersen og Ib Nørlund (ansv.). Fra 4. okt. 1946 hovedblad for Østjy-
den, Folkets Kamp og Folkets Røst. Fra. 6. febr. 1948 er Chr. Nielsen ansv.

Folkepressen omfatter nu også Trods Alt. Sidste nr. udkom 27. nov. 1949.
Fortsætter som land og Folk Ugeblad.
14. Ugens Ekko. Lolland-Falster. Aflægger af Ugens Ekko med lokalt stof på
hveranden forside. Udkom 18. jan. 1946 til 1. marts 1946. Ansv. Ragnhild
Andersen.

15. Land og Folk Ugeblad. Med undertitlen: Ugens Ekko, Østjyden, Folkets

Kamp, Folkets Røst, Trods Alt. Nr. 1: 2. dec. 1949, udg. DKP, udgivelssted i

København, ansv. Chr. Nielsen. Bladet ligner Land og Folk både i indhold og

lay-out. Til valget i 1950 udsendtes 4-sides aviser for hver større by som sær-

tryk af ugebladet. 17. sept. 1954 annonceres, at bladet skifter navn til Ugens
Ekko. Samtidig skal bladet skifte ansigt, bl.a. skal der ikke mere være fælles-

stof med Land og Folk. Sidste nr. 24. sept. 1954 (5. årg. nr. 39). Fortsættes
som Ugens Ekko.

16. Ugens Ekko (3). Nr. 1: 1. okt. 1954, udg. Foreningen Folkepresse, udgi-
velsessted København, ansv. Kaj Christiansen. Mere magasin end avis. I bla-

det særligtmagasin for børn til at tage ud og folde ned i 1Aformat med navnet

Fritid (samme nummerering som Ugens Ekko). I beretningen til 19. kongres
angiver Aksel Larsen oplaget for september 1955 til 7.500, selvom han kalder

bladet Land og Folk Ugeblad (Den levende vej, s. 134). Sidste nr. udkom 30.

dec. 1955.

Abstract. Thing, Morten: Danish Communist party weekly papers.

Arbejderhistorie, 29 (1987).

The article describes the various attempts made by the Danish Com-
munist Party to build up local weekly papers. The efforts startedin
1935, had some succes after 1945, but in 1956 the last of the weeklles

had to be closed. The article also contains a bibliography.
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Niels Rosendal Jensen

Udviklingen i dansk arbejderbevægelsei 1950”erne

Nedenstående er et bearbejdet debatoplæg fra »Kommu-
nistiske Historikere«, hvor der inviteres til en diskussion

om en nyvurdering af et centralt årti i arbejderbevægel-
sens historie.

Når vi i dag drøfter arbejderflertal og samling i arbejderbevægelsenmod de

borgerlige, finder dette sted på baggrund af en videnskabelig og teknisk revo-

lution uden sidestykke i Danmarkshistorien. Gennembruddet for skabelsen
af et nyt teknologisk produktionsgrundlag, som vel bedst kan sammenlignes
med kapitalismens overgang til den maskinelle storproduktion omkring mid-
ten af forrige århundrede, indebærer voldsomme klassemæssige forskydnin-
ger. Det nedbryder på længere sigt den klassemæssige ligevægt,vi har kendt
til herhjemme, og rejser spørgsmålet om, hvordan arbejderbevægelsenkan

integrere de mange nye grupper og lag. Alt dette stiller især venstrekræfterne
over for at udforme en udvej af krisen, som kan virke mobiliserende i den
traditionelle såvel som nye arbejderklasse samt dennes objektive forbunds-
fæller i de lønafhængigemellemlag. Og fremfor noget: Skal et sådant venstre-

træk være holdbart, må det basere sig på, at arbejdere og andre lønmodtagere
gør sig deres egne kamperfaringer.

Ud af denne - ganske vist groft tegnede - skitse rejser sig tre sammenhæn-
gende forskningsopgaver, som angår udviklingen af dansk arbejderbevægel-
se. Når jeg griber tilbage til 50ierne, er det, fordi netop denne periode i flere
henseender danner skel i den moderne arbejderbevægelsesudvikling. På det
internationale plan spiller afsløringerneaf Stalin-tidens forbrydelser og over-

greb mod demokratiske rettigheder og friheder i det sovjetiske samfund en

væsentlig rolle. I den henseende må 20. kongres i Sovjetunionens kommuni-

stiske Parti siges at udgøre en milepæl. Den får de mest afgørende konse-

kvenser for den internationale arbejderbevægelse- selv om der skulle gå hen-

ved 30 år, inden 20. kongres”vedtagelser omsider ser ud til at blive konse-

kvent gennemført i Sovjetunionen selv. En anden side af den internationale

udvikling er imperialistiske stater som Frankrigs og Englands Suez-eventyr
og den sovjetiske undsætning til den ungarske regering.

50'erneer præget af at indlede det mest vidtrækkende økonomiske opsving
under kapitalismen i vort århundrede. Uden overdrivelse kan man vel hævde,
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at perioden fra 1957/ 58 til 1972/ 73 virkelig er en blomstringstid for det kapi-
talistiske system, internationalt såvel som herhjemme. De deraf følgende for-

andringer i arbejderklassens levevilkår skaber en ny situation.

Der er på denne baggrund behov for analyser af 50'erne som grundlag for

bedre at forstå 80'ernes omvæltninger.Udgangspunktet for et sådant forsk-

ningsprogram kunne tages i nedenstående tre teser.

1. Det økonomiske opsving og de sociale ændringer
Det er ikke vanskeligt at konstatere et brud i den »stop-g0«-politik,der var

kendetegnende for efterkrigstiden. Bruddet findes omkring 1958. Året før gik
den daværende trekantregering (Socialdemokratiet, De radikale og Retsfor-

bundet) Virksomt ind for Danmarks åbning over for og aktive deltagelse i den

internationale kapitalistiske arbejdsdeling. Landbrugets gode år - 1947 til

1953 - afløstes årene forinden af stagnation, masseafvandring fra landbruget
og industriens overhaling af landbruget. En indgribende industrialisering
sætter i gang. Den relativt langvarige højkonjunktur, som dermed indledes,
vender op og ned på mange kendte forhold: Industrien flytter på landet; ny

teknik, nye materialer og nye videnskabelige erkendelser vinder indpas i in-

dustri, handel og husholdning; uddannelserne fornys gennem fundamentale

ændringer fra folkeskolen til de tekniske uddannelser; nye fag og erhverv

vokser frem, mens gamle og hæderkronede dør ud; statens og kommunernes

rolle øges. Man kan forholdsvis nemt konstatere disse og andre ændringer.
Som Marx engang skrev det: »Den materielle omvæltning i de økonomiske

produktionsbetingelser kan konstateres med naturvidenskabelig nøjagtig-
hed«, samtidig med at »der sker en langsommere eller hurtigere omvæltning
af hele den uhyre overbygning«

Denne økonomiske grundlov for samfundsudviklingen indbefatter de so-

ciale følger, dvs. de klassemæssige forskydninger. Der er formentlig aldrig

gennemførten egentlig klasseanalyse, omend der findes mange glimrende an-

satser dertil.

Nu falder verden ikke sammen af den grund. Men en analyse af de klasse-

mæssige forskydninger skal belyse, hvorvidt en revolutionær og socialistisk

strategi er tilstrækkelig materialistisk og alsidigt forankret i den samfunds-

mæssige virkelighed. Den slags analysearbejde presser sig særlig på i en op-

bruddets tid. En rammende betragtning fra Marx' side kunne være på sin

plads: »Vi skal finde den nye verden ud fra kritikken af den gamle« (1'Tysk-
franske Årbøger,MEW, I, p. 344). Jeg vender tilbage til dette tema i tese 3.

Et samfund i opbrud, javel, fordi masseudvandringen fra land til by, de sto-

re årgange,koncentrationen af handel og småhåndværk på færre hænder (de-
tailhandelens undergang), den gigantiske vækst i antallet af industriarbejds-
pladser og den hidtil usete udvidelse af den offentlige sektor er faktorer, der

viser tendenserne heri. Det er den slags faktorer, der også »vender sig indad«,
dvs. påvirker arbejderklassen - kvantitativt i form af antal, spredning geogra-

fisk m.v. og organisationsgraden) og kvalitativt i form af øget uddannelse og

oplæring på jobbet, bedre reproduktionsforhold og funktionærgruppens
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vækst). Det har naturligvis betydning for en nøjerebestemmelse af datidens

faglige, økonomiske og politiske klassekamp. Følges tiden efter typograf-
strejken i 1947 opmærksomt, viser det sig, at arbejdernes kamp i voksende

grad drejer sig om at bekæmpe effektiviseringens og rationaliseringens nega-

tive sider. Bl.a. sker det ved at hævde kravet om nedsat arbejdstid. Rationali-

sering var alfa og omega i Socialdemokratiets efterkrigsprogram. Dette

skyldtes bla. den tendens til derationalisering, som udvikledes i forløbet af 2.

verdenskrig (Tysklandarbejdet, ungdomslejrene og stavnsbindingen på lan-

det kædet sammen med stadig ringere råstoffer, oprettelse af nye arbejds-
pladser i erstatningsproduktion, importfordelingen via staten og endeligbe-

sættelsesmagtens opmuntring gennem særlige tilskud). Der var i arbejder-
klassen selv udtalt modvilje mod rationaliseringen, ikke mindst blandt smede

og ufaglærte arbejdsmænd. Den affejedes imidlertid med trylleordet: Dan-

marks genopbygning. Det førte i de første efterkrigsårtil mange og voldsom-

me sammenstød, fordi rationalisering altid er ensbetydende med tempoop-

skruning og således også forøger arbejdsløsheden.
Arbejdsløsheden lå permanent omkring de 10% med betydelige sæsonuds-

ving og særlig hårdt ramte grupper. Dette sammenholdt med, at arbejderbe-
vægelsen altid har haft arbejdstidsnedsættelse =

øget fritid på programmet,
gjorde sit til, at Socialdemokratiets projekt ikke gled ned uden kamp. Som

bekendt blev 48 timers ugen indført i forbindelse med arbejderklassens offen-

siv i kølvandet af 1. verdenskrig og Oktoberrevolutionen. 1958 danner skel

med de 45 timer, mens 40-timers ugen først tilkæmpedes i 1973. Det udløste i

hele perioden andre krav -til boligen, til skolen, til fritiden og til kulturen.

Betænker man samtidig, at 1956 var et storstrejkens år, og den rolle, kom-

munister og venstrekræfter i fagbevægelsenspillede, må det mane til eftertan-

ke og yderligere undersøgelser. Hvorfor kom der ikke »nok ud af det»? Var

kommunisterne og venstrefløjen i Socialdemokratiet for moderate? Var der

også blandt kommunistiske fagforeningsfolk en vis og vel næppe uberettiget
modvilje mod politisering af den faglige kamp?

2. Skærpet international klassekamp
Sådan forholder det sig næppe isoleret betragtet. Ingen kan vel overse den

internationale klassekamps betydning. SUKPs 20. kongres, opgøret med

persondyrkelsen, kontrarevolutionen i Ungarn, den imperialistiske konfron-

tationspolitiko.m.a. lagde et uhyre stærkt, ja nærmest ufatteligt pres på den

revolutionære fløj i arbejderbevægelsen,manifesteret i angrebet på DKP:

Dette pres mindskedes ikke i de følgende to år, og det ydre pres sammenholdt

med en voldsom indre diskussion i DKP endte med, at et nyt arbejderparti så

dagens lys.
Forud var gåetårevis af »kold krig«,der aldeles ikke var blidere i Danmark

end andre steder. Den indledtes faktisk tidligere herhjemme, hævder f.eks.

Svend Aage Hansen (»Dansk Social Historie«, bd. VII), nemlig allerede i ef-

teråret 45 med angrebene på DKP fra partiet Venstre i folketinget. Hvordan

DKP og andre fra modstandsbevægelsenprøvede at sejle op mod dette, be-
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rettes der om i f.eks. fremtrædende kommunisters selvbiograñer og i DKPs

partihistorie. Derimod er fredsbevægelsnesudvikling og kampen mod den

totale ophævelse af den nationale selvstændighed kun sporadisk berørt. Et

godt bidrag til at kaste lys over dette er Thomas Clausens »Ørnen og spur-
ven«,

Når vi i dag erindrer os hvilken rolle, kampen for dansk nedrustning spille-
de i SFs dannelse, bør hele dette felt underkastes en nærmere analyse. I det

hele taget kunne være der være god grund til at gøre op med myter i alle dele

af venstrefløjen.
Når nemlig internationalismen spiller en så afgørende rolle i selve dannel-

sen af dansk arbejderbevægelse(»Internationale«)og i bruddet mellem revo-

lutionære og reformister under 1. verdenskrig (»Zimmerwald«contra borg-
fred) samt ikke at forglemme i tiden op til Kominterns og siden Kominforms

opløsning,ser man heri vekselvirkningen mellem internationalt og nationalt i

arbejderbevægelsensudvikling.
Da Aksel Larsen i sit berømte Memorandum fremsatte den tese, at DKP

var uselvstændigt og lydigt fulgte taktstokken fra Moskva, står vi i dag over

for den opgave at belyse dette forhold nærmere. Er det f.eks. korrekt, at inter-

nationalisme blot gøres til solidaritet med Moskva? Er det rigtigt, at interna-

tionalisme er et princip, der kan opgives, når det skader feks. parlamenta-
risk? Og er det rigtigt, at nogen må betale prisen for at være internationali-

ster? Problemer af denne type, muligvis ikke formuleret på denne måde, har

optaget dansk venstrefløjsiden Vietnam-solidaritetens dage. Hele denne pro-

blemstilling burde tages offensivt og fremadrettet fat, ikke mindst i lyset af

nutidens globale problemer, der netop opfordrer os til nytænkning og gensi-
dig international solidaritet. Jeg ser i hvert fald et af de bløde punkter i forsk-

ningsarbejdet fra 70'erne i dette sæt af komplekse spørgsmål.

3. Udviklingen i arbejderbevægelsen
Vi stiger ind i 50ierne med to partier i arbejderbevægelsenog forlader dem

med tre: Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Danmarks kommuni-

stiske Parti. Interessen må samle sig om årsagerne til SFs dannelse.

Jeg har personligt den opfattelse, at opportunisme er produktet af en hel

social epoke. Ligesom Vi med Septemberforliget i 1899 ikke kan lade nogle
blive spist af med en »forræderi-tese«, således kan man heller ikke i dag for-

klare SFs opståendemed sådanne argumenter. Det er påvistmange steder, at

dansk arbejderklasse i forrige århundrede i hovedsagen blev præget af små-

borgerlig bevidsthed, og at der faktisk fandt en kamp sted - selv i organiserin-
gen af arbejderbevægelsenfagligt såvel som politisk - mellem småborgerlig
og socialistisk ideologi. Det skyldtes det forhold, at småborgerskabetpå lan-

det kom til at spille en i europæisk målestok særdeles fremtrædende rolle.

Derfor var ingen af samfundets to hovedklasser: arbejderklasse og borger-
skab i stand til at føre politik uden kompromisser med småborgerskabet.Og
derfor blev politik jo en form for kompromis mellem klasser og fraktioner af

klasser i folketinget.
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At der i kølvandet af de økonomiske og klassemæssige forskydninger (se
tese l) opstod et tomrum, står vist klart for de fleste. At på den ene side re-

formismens åbenlyse svigt og kommunisternes sekterisme på den anden gav

yderligere næring til et nyt parti i arbejderbevægelsen,kan givet også accepte-
res vidt og bredt. Men sammenhængen mellem objektivt og subjektin står
ikke lysende klart.

Partistriden i DKP ser ud til at handlingslamme partiet ret så føleligt i tiden

fra 20. kongres i SUKP til de ungarske begivenheder. Strejkekampen i april
56 giver kommunistiske tillidsmænd og f.eks. også Aksel Larsen en ganske
stærk position, der lover partiet fremgang. Men fremgangen ændrer sig i ud-

viklingen af Ungarns indre situation.

Ovennævnte er afgørende for det videre træk, men glemmes må blot ikke,
at reformismen og den reformistiske måde at handle på genspejlede en ret ud-

bredt opfattelse i arbejderklassen. Dvs. at hele udviklingen i 50*erne frem

mod splittelsen af DKP ikke blot er udtryk for en forbigåendekonjunktur,
men snarere for et langt træk i den historiske udvikling. I særdeleshed er det

kædet sammen med strategiskiftet i Socialdemokratiet, som primært er

objektivt begrundet.

(k 60M vtsse KlRKELlGE
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\SOCIALDEMOKRATERNE
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Aksel Larsens brud med DKP efter 1956 er stadig omdiskuteret.

Denne Bo Bojesen-tegning fra tiden omkring SFs dannelse illustrerer, at mange havde svært

ved at placere Aksel Larsen politisk efter bruddet.
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Det rejser en lang række spørgsmålvedrørende arbejderbevægelsensteore-

tiske arbejde. I dansk arbejderbevægelsehar der ikke været en stor tradition

for teoretisk arbejde. Socialdemokratiet har i det meste af efterkrigsperioden
været særdeles ateoretisk. De store skikkelser i Socialdemokratiet har været

den praktiske politiks mænd. Deres politik har - med en let omskrivning fra
Hedtofts Stauningbiograñ - været »en nuets politik«.Bevægelsen - fagfore-
ningerne, partiapparatet, pressen, folketingsgruppen og kooperationen vok-

sede og blev mål i sig selv. Selv i de værst tænkeligesituationer blev bevarel-

sen af apparatet vigtigere end den politik, der kunne og burde føres. Det ser vi
internationalt i det tyske parti og til Hitlers forbud mod socialdemokratisk
virksomhed i 1933 og herhjemme under besættelsen. Denne grundtanke ud-

viklede sig i en sådan grad, at der skabtes en mere end nedladende holdning til

al teori. Det blev ligefrem hos flere af de stoute skikkelser til en særlig kvalitet
at gøre sig til af, at man ikke læste bøger. En hel del af forklaringen ligger vel

også i, at udfordringerne til venstrefløjen kom til at dreje sig om den aktuelle

faglige og politiske kamp -

og aldrig teorien. Forbeholdene over for nytten af

teoretisk arbejde kom til at udvikle sig på en ikke ligefrem flatterende måde.

Det skyldtes ikke blot »udfordringenskarakter« (altså venstrekræfternes ac-

cept af boldbanen i arbejderbevægelsen),men også -

og langt fra uvæsentligt
_ at der dannede sig forkerte holdninger i det fundamentale spørgsmål, der

hed: forholdet mellem teori og politik, altså mellem klassekampens forskelli-

ge former.

Socialismens stormænd, f.eks. Marx, Engels og Lenin, så ikke det teoreti-

ske arbejde som et afledt redskab af den økonomiske og politiske klasse-

kamp. Når både Engels (i »Den tyske Bondekrig«)og Lenin (i »Hvad må der

gøres«) hævder den teoretiske kamps betydning på linje med den økonomiske

og politiske klassekamp, så giver de hermed hele arbejderbevægelsenen lede-

tråd for forståelsen af arbejdet med teorien.

Tilbage til 50'erne: Politik og teori har hver sine sænræk, opstiller hver sine

målsætningerog specielle opgaver, ligesom de har særlige udviklingsrytmer.
Derfor kan teori og politik ikke gøres ensbetydende eller indordnes under

hinanden. Men i det nybrud, vi kan tale om over midten af 50'erne, viser sig et

skifte i strategisk tænkning, hvor strategien i højere og højere grad afledes

direkte af den førte politik.
Socialdemokratiets strategi begyndende med »Fremtidens Danmark« og

endende med l96l-programmet var kun pletvis præget af marxisme. Og de

steder, hvor dette fandt sit nedslag, var der tale om en deterministisk variant

af marxismen, garneret af produktivkraft-fetichisme og reformpolitik på det

bestående grundlag. Genrejsningen af Socialistisk Internationale 1951 sætter

skub i udviklingen -

og dens slutprodukt er stærkt borgerligt ideologisk far-

vet.

Over for dette stod DKPs program fra 1952, »Det danske folks vej«.Det

var dansk arbejderbevægelsesførste samlede socialistiske program, byggen-
de på skabelsen af brede, folkelige alliancer i kampen mod monopolerne og

på forståelsen af sammenhængen mellem demokratisk og socialistisk kamp.
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Hvilken betydning fik disse to strategiske konceptioner i dansk arbejderbe-
vægelse?Hvilken særlig rolle spillede programarbejdet efter 1956, i særdeles-

hed med betoningen af de nationale veje til socialismen, som det blev formu-

leret af 20. kongres i SUKP? Og vel ikke mindst i forbindelse med SFs opstå-
en?

Denne problemstilling har videre betydning for det forhold, jeg nu vil næv-

ne, nemlig arbejderklassens hegemoni, et udtryk som anvendtes af marxisti-

ske teoretikere og politikere som Gramsci og Lenin.

I flertallet af 70'ernes analyser af den socialdemokratiske arbejderbevægel-
se overså man denne fundamentale tese. Hele arbejderbevægelsensbrede ak-

tivitet ansås nærmest for at være en rendyrket socialdemokratisk indoktrine-

ringsmaskine. Dvs. en mekanisme, der genfødte reformismen, og som tømte

reformismen for stadig mere af dens indhold i takt med generationsskiftet i

arbejderbevægelsen.
Arbejderbevægelsens eget netværk - fagbevægelse, partier, kulturbevægel-

se og kooperation - kan ikke først og fremmest reduceres til noget sådant.

Det ville være en reduktio ad absurdum. Enhver bevægelse, der sætter sam-

fundets forandring på sin dagsorden, må allerede i det bestående udgøre en

vis »modmagt«, et alternativ til det borgerlige samfunds institutioner og hold-

ninger. En forbindelse mellem tænkning og handling, som er det borgerlige
samfund og dettes grundværdier overlegent i henseende til ideologi, moral og

kultur.

Den ironiske distanceren sig fra den socialdemokratiske omsorg »fra vugge

og til grav«, som mange til venstre ligger under for, indebærer nemlig en helt

igennem ensidig og udialektisk betragtningsmåde.Det centrale træk ved net-

værket er for mig at se, at de mange organiserede sig og fandt fælles løsninger
på de problemer, der optog dem. Det var selvorganiserede, men efterhånden

bureaukratiserede, dog solidariske løsninger.Det gjaldt i kampen om levevil-

kårene, i kampen om at vise arbejderbevægelsenssvar på tidens udfordringer
osv. Vi ser det konkretiseret i børne- og ungdomsorganisationer, sportsorga-
nisationer, kulturbevægelse, boligforeninger, begravelseskasser, fagforenin-
ger og partier.

De blev - efterhånden som det offentlige svulmede op i 60”erne - overtaget

og gjort til en del af »velfærdsinstitutionerne«. De angribes i dag fra nylibera-
listisk hold og kræves erstattet af nabohjælp,privatisering osv. Skønt Social-

demokratiet satte sit præg på dem -

og selv om den kommunistiske parallel
ikke stod tilstrækkelig stærkt - må de dog i sidste ende karakteriseres som en

form for skoler for arbejderklassen.
De gav arbejderne en grundlæggende klassebevidsthed, ganske vist en re-

formistisk, men alligevel. Denne vigtige side af arbejderbevægelsenbør ikke

overses. For den har til syvende og sidst med bevægelsens selvforståelseat

gøre. Og selvforståelse er en væsentlig måde at udvikle sit samfundsforan-

drende potentiale gennem.

Lad mig runde dette bidrag til fortsat diskussion om forskningen i 50“ernes

arbejderbevægelsemed at opfordre til, at der evt. i regi af SFAH kunne ned-
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sættes en gruppe, der er interesseret i at arbejde med disse problemer. Et mu-

ligt produkt kunne være artikler, fremstillinger, kildeskrift eller et undervis-

ningsmateriale. Eventuelt interesserede kan henvende sig til mig på adresse:

Langerødvej27, 3480 Fredensborg. Tlf. 02 28 55 64.

SPØRGESKEMA

Arbejderhistorie
ArbejderbevægelsensBibliotek og Arkiv

Rejsbygade l

1759 København V

»Arbejderhistorie«vil med dette spørgeskema søge at skabe et overblik over

den forskning i arbejderbevægelsenshistorie, som finder sted for øjeblikket.
Derved muliggøresen kontakt mellem folk, der arbejder med beslægtede em-

ner, således at erfaringer kan udveksles og dobbeltarbejde undgås.
Skemaerne bedes sendt til Arbejderhistories redaktion og skemaets oplysnin-
ger vil blive bragt i næste nummer.

NAVN

ADRESSE

PROJEKTETS TITEL (evt. arbejdstitel)

NÆRMERE BESKRIVELSE AF PROJEKTET

(problemstilling, kildemateriale etc.)

PROJEKTETS ART (speciale, artikel, monograti etc.)

HVORNÅR PÅBEGYNDTES OG FORVENTES PROJEKTET
AFSLUTTET
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Martin Grass

Arbetarnas kulturhistoriska Sällskap

En oversigt

I Sverige er der en lang tradition for at beskæftige sig
med arbejdernes hverdagshistorie. Centrum for denne

interesse har været Arbetarnas kulturhistoriska

Sällskap, som sidste år fejrede 60 års jubilæum. Martin

Grass giver et rids af selskabets historie.

Arbetarnas kulturhistoriska sällskap (AKS) konstituerades den 1. juni 1926i

Stockholm, firade alltså sitt 60-årsjubileumförra året. Sällskapets uppgift
formulerades på följande sätt: »att väcka intresse för och söka från förstörel-

se rädda allt, som ur historisk och kulturhistorisk synpunkt kan vara av bety-
delse för kännedomen om den svenska arbetarrörelsens historia, ävensom de

svenska arbetarnas liv och förhållanden«. Det är en allmänt hållen, bred
målsättningsom f.ö. gäller oförändrat enligt dagens stadgar.

Det ena, huvudsakliga syftet var att lyfta fram och främja kunskap om ett

stort och på den tiden obearbetat område, arbetarrörelsens och arbetarnas

historia. Men det är inte en inriktning på akademisk arbetarrörelseforskning
- som exempelvis hos SFAH - uten en i arbetarrörelsens bildningsintresse
förankrad kunskapsförmedling, även om AKS 1927 inledde sin skriftserie
med att förlägga en doktorsavhandling i statskunskap. Mycket påtagligt år
det andra syftet, bevarandeaspekten som inte minst gäller bevarandet av

värdefullt arkiv - och källmaterial. Det visar också stadgarnas 9:e paragraf
där det bestämdes att »förvärvade samlingar av manuskript eller annat« skul-
le överlämnas till Arbetarrörelsens arkiv i Stockholm eller annan lämplig in-

stitution för »betryggandeoch varaktig vård«. Det framgår än tydligare av

det upprop som föregick bildandet av AKS. Där skisserades ett brett insam-

lingsarbete som inte bara skulle omfatta allehanda dokument och föremål

utan i än högre grad alla slags minnen, en skriftligen ñxerad muntlig tradition

och andra former av medveten dokumentation. Som exempel för det senare

anfördes: l. beskrivningar av arbetarbostäder, hem, levnadsvanor, arbets-

platser, arbetsförhållanden, arbetssätt, verktyg, arbetsterminologi. 2. foto-

grafisk eller beskrivande dokumentation t.ex av arbetarnas hotade eller re-

dan försvunna historiska samlingsplatser, Folkets Hus och Folkets Parker;
3. upptecknade av »intressanta tilldragelser, episoder, skildringer, historier
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från arbetarrörelsens första tid från lokala, fackliga och politiska strider«,
men även från demonstrationer, fester och andre kulturyttringar. Insam-

lingsarbetet skulle därutöver inriktas även på organisationslivet vid sidan av

de stora arbetarrörelsesorganisationerna.Som exempel nämndes arbetar-

sångföreningar,arbetarmusikkårer och amatörteatersällskap.
Det är ett rätt »modernt« program som egentligen får sitt rätta perspektiv
på 1970-/ 1980-talet i »gräv-där-du-står«-rörelsensljus och den kulturminnes-

vård som inriktar sig på arbetarrörelse- och folkrörelseskulturen och dess

minnesmärken, inklusive arbetets minnesmärken. Knytningen til Arbetarrë

relsens arkiv är konstituerande för AKS. AKS kunde väl knappast genomfë
ra den intenderade allomfattande insamlingen och kartlägningen. Men det är

tyvärr inte heller dokumenterat i vilken utsträckning nytt material tillfördes

t.ex. Arbetarrörelsens arkiv. l arkivets äldre accessionsliggare redovisas vis-

serligen enskilda levererade handlingar, däremot varken arkivlämnare eller

en eventuell förmedling via AKS. Att AKS förmedlade material är dock

känt. Bl.a. resulterade dess uppmaning att nedteckna minnen i att en rad lev-

nadsminnen skickades till arkivet. Dessutom har intervjuverksamheten re-

sulterat i bandinspelningar- som förvaras i arkivet.

AKS som var och öppet är för enskilda och för organisationer - medlems-

antalet uppgår f.n. till drygt 1500 - »levde» och »lever« främst å ena sidan gen-

om sina halvårs- och årsmöten och de där hållna föredragen och å andra si-

dan genom en imponerande publikationsverksamhet sedan 1926. I det följan-
de skalljag kort presentera de av AKS utgivna skrifterna. Dessa kan indelas i

tre kategorier: 1. en periodisk skrift, 2. skriftserie och 3. övrig utgivning. En

sammanställning över det väsentligainnehållet fram till l976 ingår i minnes-

skriften till 50-årsjubileet: Sture W. Lantz, Arbetarnas Kulturhistoriska

Sällskap. Minnesskrift 1926-1976 (1978), s. 50-58 och 83-93, och där redovi-

sas också mötesföredragens ämnen, s. 93-95. 1 minnesskriften förmedlas i

övrigt ett »axplock ur sällskapets 50-årigaverksamhet« och bl.a. presenteras
Arbetarrörelsens arkiv och Oscar Borge.
På hösten 1926 publicerades det första numret af AKS' tidskrift: Notiser

från Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap. Den utkom i 36 årgångar fram

til] 1962, i regel med sex häften per år. Notiser innehåller artiklar, recensioner

och bibliograñska sammanställningar, meddelanden och berättelser från

AKS samt korta rapporter från Arbetarrörelsens arkiv. Bland artikelmateri-

alet dominerar arbetarminnena. Några gånger publiceras också enstaka

handlingar ur arkivet. Den huvudsaklingen behandlade perioden, både gen-

om minnena och artiklarna, är l800-ta1et'och särskilt tiden före den organise-
rade arbetarrörelsens genombrott. Det stämmer väl överens med pro-

gramförklaringen.I första häftet av Notiser framhöll även Frederik Ström

att mycket material och kunskap saknades just om »50-, 60- och 70-talens ar-

betarrörelse, föregångarentill den socialistiska arbetarrörelsen«, Från 1928-

1952 publicerades i nästan vaer årgång en bibliografiskgenomgångfrämst
av tidskrifter och framför allt fackföreningspressen.Dessa »Strövtågi littera-

turen« (sammanlagt drygt 285 sidor) svarade bibliotekarien Fredrik Åhlan-
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der för, AKS* sekreterare sedan starten och redaktör för Notiser från 1926 till

sin död 1952. Tillsammans med den utförliga recensionsavdelningen utgör de

ett utmärkt hjälpmedel,men var och är självfalletingen särskilt stimulerande

läsning. Fr.0.m. 1953 blir innehållet mera varierande, dock utan att rubba

den generella innehållsligainriktningen.
Eftersom det var svårt att hitta en ansvarig redaktör för 1963 omvandlades

Notiser till Årsboken,med det gamla namnet som undertitel. Samtidigt avi-

serades en viss nyorientering, f.ö. också för att locka flera läsare. Pro-

gramförklaringen av den nye redaktören, som under några år var Ture Ner-

man, antyder att man framför allt skulle publicera »flera och fylligare'origi-
nalbidrag«, vilket betyder både mera forskningsorienterade bidrag och arti-

klar på en lite högre nivå. Dessutom ville Nerman utvidga ämnesinriktningen
för att inte enbart »fastna i återblickar«. Han betonade bl.a. att betydelsen av

»arbetarrörelsens internationella karaktär« skulle komma i blickpunkten och

hänsvisade som exempel på den egna minnesartikeln om den Första interna-

tionalen. Det är ett riktigt påpekandeatt Notiser huvudsaklingen var Sveri-

georienterade, f.ö. helt i enlighet med stadgarna. Men där publicerades i alla

fall några artiklar om den skandinaviska internationalen, nämligen om arbe-

tarskandinavismen (av Arvid G. Hansen, 1948: 1, 3-5, 1951: 1; 1952:3-4) och

om Foreningen til Socialismens Udbredelse (senare Fremme) i Sverrig
(1941:2). 1 minnena berördes naturligtvis också internationella förhållanden,
bl.a. i berättelserna från gesällvandringar. Dessutom bevakades internatio-

nell litteratur. I Årsboken uppmärksammades den internationella aspekten
egentligen än mer styvmoderligt och i övrigt på samma indirekta sätt (i min-

nena och genom den stående rubriken »Utländsk litteratur i Arbetarrörelsens

arkiv«). Annars år den personhistoriska inriktningen påfallande.
1970 bytte årsskriften namn igen, til Arbetarrörelsens årsbok. Årsboken

utgavs numera av AKS och Arbetarrörelsens arkiv tillsammmans Vilket ock-

så markerades genom att både AKS' och arkivets verksamhetsberättelser av-

trycktes. Därmed manifesterades det traditionella nära samarbetet ytterliga-
re. Den »viktigasteförändringen«,så heter det i förordet 1970, år »kvantita-

tiv«, innehållet i övrigt »kommer att likna det tidigare«.Det är kanske lite för

blygsamt. Jag tycker att det också sker en kvalitetshöjningoch en konceptio-
nell förändring genom temanummer (i monografiform 1973 och 1979). 1972

»Arbetarna och teatern«, 1973 »Arthur Engberg - publicist och politiker«av

Nils och Lars Beltzén, 1975 »Kvinnor i arbetarrörelsen«, 1978 »En reformi-

stisk kulturrevolution«, 1979 »Metallarbetare i Stockholm« av John Hus-

berg, 1980 »Kvinnor i facket«. Åven den internationella aspekten är lite mera

markerad. T.ex. publicerades 1972 Karl och Sophie Liebknechts brev och te-

legram till Hjalmar Branting 1914 och oral history-aspekten - se särskilt års-

böckerna 1971, 1974, 1975 och 1980. Däremot slopades recensioner och litte-

raturhänsvisningar.
Ytterligare en förändring inträffade fr.0.m. 1981. Årsböckerna förvanla-

des till självständiga publikationer, 1981-1983 i samverkan med både LO och

ABF samt Arbetarrörelsens arkiv och sedan som »vanliga«förlagsprodukter
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genom Gidlunds förlag. Under de nämnda åren finns fortfarande benämnin-

gen AKS årsbok med. Därefter framgår anknytningen till sällskapet bara av

förlagsbeteckningen »Gidlunds i samarbete med Arbetarnas Kulturhistori-

ska Sällskap«. »Årsboken«har alltså blivit en årligtutkommande medlems-

bok. De nya års- och medlemsböckerna är följande:
1981: Arbetets minnesmärken (1981). I detta rikt illustrerade häftet kon-

centrerar man sig främst på monumenten över arbetet och arbetarna, d.v.s.

fabriksbyggnader, arbetsplatser, hela arbetsmiljön, ett livsmönster m.m.,

men man tar samtidigt upp »bevarandefrågor«överhuvudtaget. Syftet är »att
få igång en sökverksamhet genom kulturlandskapet - arbetslandskapet«och

på det Viset bredda kulturminnesvården och samtidigt »erövra arbetets histo-

ria, det arbetande folkets historia«. Det är ett program som väl svarar mot

AKS” målsättningarfrån 1926.

1982: Sigurd Klockara Mullrande åska. Kampen för allmän och lika

rösträtt 1902-1907 (1982). Boken är en dokumentation med en utmärkt fyllig
inledning om SAP och rösträttsfråganinkl. frågan om den politiska strejken
som ett kampmedel för allmän rösträtt. För första gångenpublicerades här

protokollen från SAP”s extra partikongresser 1902 och 1907 där

rösträttsstrejken behandlades - och 1902 som bekant också beslutades. Pro-

tokollen föreligger bara i handskriven form och avtrycks i faksimil (f.ö. på ett

mycket läsvänligtsätt). Det är forvånande att ingen har kommit på denna

utmärkta idé tidigare under de gångna 75-80 åren. AKS har därmed gjort en

fin insats, helt i enlighet med sin traditionella målsättningatt uppmärksam-
ma och tillgängliggöraviktiga och intressanta historiska dokument om arbe-

tarrörelsens historia.

1982: Gunnar Sillén, Stellan Andersson, Bunny Ragnerstam Sök reda på,
ta vara på, levandegör!(1984). Denna årsbok är en fördjupning af »Arbetets

minnesmärken«. Bevarandefrågornabåde vad gäller »vanliga«arkivhandlin-

gar och kulturminnesvården behandlas ingående och i konkretiserad form.

Det har på så sätt blivit en användbar handbok, även lämpad för studiecirkel-

arbete. I ett sista avsnitt berättar Bunny Ragnerstam om »Konsten att skriva

en samhällsroman«, att skriva »folklig,materialistisk historia« som Ragner-
stam på ett så plastiskt och engagerande sätt har gjort framför allt i sin ro-

mansvit om Kristianstads tidiga arbetarrörelse. Han exemplifierar bl.a. det

intensiva grundforskningsarbete som han sedan använder för att berättande

dokumentera och inte minst förklara romanñgurernas agerande som åter-

speglar en historisk verklighet.
1984: Ronny Ambjörnsson Socialismens idehistoria. En inledning (1984).

Ambjörnssons utgångspunkt är att socialismen som under industrialismens

1800-tal kan urskiljas som en avgränsbar åskådning är »eet träd vars rötter

sträcker sig långt ner i antiken«. Han följer dessa rötter och den idémässiga

utvecklingen i historien. I nästsista och sista kapitlet kommer han fram till

l800-talet, till de socialistiska utopisterna och till Marx och Engels. Det är en

spännande och nyttig bok eftersom denna förhistoria till den moderna socia-

lismen är både av betydelse och okänd resp. undanträngd.
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1985: Bunny Ragnerstam Arbetare i röreIse. Historisk krönika. Försla

bandet (1986). Se mitt omdöme i Arbejderhistorie nr. 29.

1986: Sigurd Klockare Broder räck mig din hand. Från Vita Bergen til

röda bantorget. Fack och politik 1881-1911 (1986). Denna medlemsbok är

utgiven i samarbete med Stockholms Träindustriarbetareförening med an-

ledning av lOO-årsjubileetav Stockholms Möbelsnickeriarbetareförening
(»Broder räck mig din hand» är inskriptionen på dess fana). Den konstituera-

des den 4. augusti 1886 när vissa yrkesgrupper inom den 1880 formererade

Träarbetareföreningen bildade egna fackföreningar. Klockares avsikt är inte

att skriva en »närsynt fackföreningskrönika av konventionell typ, utan ett

försök at samtidigt belysa trädets rötter och dess krona« (förordet). D.v.s.

han vil utifrån det enskilda exemplet och det lokala perspektivet belysa de

stora frågorna som socialismens genombrott inom fackföreningsrörelsen,
förhållandet til] det socialdemokratiska partiet (utifrån rösträttstrejken 1902)
ock fackföreningsrörelsensutveckling och centralisering (utifrån storstrejken
1909). Flera i Stockholm verksamma möbelsnickare spelade också en viktig
roll på riksplanet, t.ex. Herman Lindqvist som LO-ordförande och C. G. T.

Wickman som SAP-sekreterare och partikassör. Det är ett ambitiöst mål.

Klockare presenterar en mängd relevant och intressant information. Inte

minst utgör utdragen ur protokollen en mycket värdefulla dokumentation,
t.ex. diskussionerna i Träarbetareföreningen om socialdemokratin, om an-

slutningen till SAP 1889 i Träarbetareklubben om den fackliga kampen och i

Möbelsnickariarbetarnas förening om rösträttstrejken 1902. Men tyvärr är

mycket alltför allmänt hållet, det gäller inte minst kapitlet om storstrejken
där det inte sägs mycket 0m »rötterna«. Mest irriterande år de ständiga upp-

repningarna som förstärker intrycket av bristande systematisering. Åven den

biograñska skissen av Rasmus Hansen (1861-1914), dansk möbelsnickare

som också var verksam i Norge är tyvärr osystematiskt »utspridd«.Annars år

det ett viktigt resultat att ha lyft fram denna rätt så okända förgrundñgur.
Det är dock fel att kalla honom för »fader till F örstamajñrandet i Sverige«(5.
83). Motionen på föreningensmöte den 5. mars 1889 kom från J. Johansson.

Förargligt är också att t.ex. Schultze-Delitzsch (t.o.m. i en rubrik) och Las-

salle genomgåendefelstavas. AKS borde ha kunnat avhjälpa en del av bri-
sterna i 1986 års medlemsbok.

1987: Som medlemsbok planerad är en fortsättning av Bunny Ragnerstams
»krönika« planerad som kommer att behandla den »okända« arbetarrörelsen
fram til 1870-talet.

Den av AKS utgivna skriftserien utkom med 34 skrifter under åren 1927-

1960, vissa år med flera böcker, t.ex. under startåret 1927 med 3, 1944 med 4

och med 2 1931, 1942, 1946, 1950, 1951. Tidsmässigt dominerar 1800-ta1et

och den tidiga arbetarrörelsen, och det korresponderar med AKS” anförda

målsättningatt dokumentera och minnas rötterna. Påtaglig år den personhi-
storiska orienteringen genom 16 minnesböcker, tre biografier och en sam-

lingsvolym med kortbiograñer. Därtill kommer en utgåva av August Palms

berömda föredrag i Malmö den 6. november 1881 »Hvad vil Sosialdemokra-
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terna?« (utgiven och kommenterad av John Lindgren, 1932) och en festskrift

till 50-årsdagen av Sigfrid Hansson, AKS* förste ordförande (1934). Åven

festskriften till Arbetarrörelsens arkivs 25-årsjubi1eum1927 år huvudsakli-

gen en hyllning till en person, Oscar Borge.
Biograñerna behandlar Karl Johan Gabrielsson, »Sverigesmest genuine
proletärdiktare«(Ture Nerman, 1942); Fredrik Sterky (Sten Sjöberg, 1942),
vid sidan av Branting, Palm, Danielsson en av centralgestalterna i den tidiga
politiska arbetarrörelsen och LO's förste ordförande (en bearbetad 2:a uppla-
ga utkom 1972 hos Tidens förlag); Agda östlund (Hulda Flood, 1954), en av

de kvinnliga pionjärerna i arbetarrörelsen. De två förra biografierna ingår i
skriftseriens Märkesmän i svensk arbetarrörelse som stannade vid dessa två

bidrag. Carl Johan Björklund ger i Orädda riddare av pennan (1960), skrift-

seriens sista bok, korta porträtt av 10 arbetarförfattare.

Den centrala gruppen utgör arbetarminnena. Följande yrkesgrupper är re-

presenterade: bageriarbetare, bokbindare, dykare, fabriksarbetare, giutare,
gruvarbetare, rallare, sjömän, skomakare, skräddare, sågverksarbetare,tele-

grafverksarbetare. I berättelserna skildras naturligtvis flera yrken och verk-

samhetsområden. AKS har här - tilsammans med de minnen som har publi-
cerats i de periodiska skrifterna - samlat in ett oerhöert värdefullt källmateri-

al.

I skriftserien ingårdärutöver en rad specialundersökningar,de flesta av det

populärvetenskapligaslaget. Som nämnts så inleddes skriftserien rentav med

en numera nästan klassisk avhandling, John Lindgrens Det socialdemokrati-

ska arbetarepartiets uppkomst i Sverige 1881-1889 (1927). Därutöver vill jag
bare nämna tre exempel till: Axel Strindberg Arbetare och radikaler. En stu-

die i den tidige svenska radikalismen, utgåendefrån en analys av P. U. En-

boms Fabriksflickan (1935), en sociologiskt orienterad litteraturvetenskaplig
undersökning om 1700- och 1800-talens sociala motsättning, ett likaså

nästanklassiskt verk; Axel Påhlman och Walter SjölinArbetarföreningarna i

Sverige 1850-1900. En undersökning av den liberala arbetarrörelsens historia

och kooperationens första skede (1944); Henry Bengtson Skandinaver på

vänsterflygeln i USA (1955), ett värdefullt bidrag til] den - f.ö. fortfarande

bristfälligt undersökta - skando-amerikanska arbetarrörelsens historia, där

Bengtson som aktör även låter inflyta egna minnen.
_

Bland AKS övriga publikationer kan nämnas Ture Nerman Första inter-

nationalen 1864-1876. En jubileumshistorik (1964). Sture W. Lantz I kamp

för en identitet. En krönika om mänm'skors villkor i omvandlingsbygd (1976)
som skildrar Kälvlingebygdensi Skåne omvandling under påverkanav indu-

strialiseringen inkl. arbetarrörelsens framväxt, ett ämne som f.ö. också har

behandlats utifrån andra exempel i några av skriftseriens böcker. Den 1978

utkomna minnesskriften har jag redan nämnt. 1981 utgavs ytterligare en in-

tervjubok Vägen til uppdragen. Ombudsmän berättar. Här redovisas 20 in-

tervjuer (utvalda ur 40) med fackliga ombudsmän, 17 män och 3 kvinnor, och

kompletterar de i årsboken 1980 presenterade kvinnointervjuerna. För 1987

planeras en bok om svenska Spanienfrivilliga.
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Avslutningsvis vill jag än en gång upprepa att AKS' publikationsverksam-
het är imponerande. Notiser betecknades 1956 med all rätt som en »omistlig

fyndgruva«, och det gäller också för årsböckerna, skriftserien och de övriga

publikationerna. Publikationsmängden minskades när skriftserien slopades.
F örändringen från Notiser till medlemsbok innebar också att informa-

tionsmängden och -bredden minskades. Samtidigt finns det nu möjlighet att

uppfylla i än högre grad den ena av Nermans förhoppningar om »fylligare

originalbidrag«i den periodiska skriften. På något sätt har man lämnat tid-

skriftstanken och återgått till skriftserien, dock i mera kontinuerlig utgivning
och mindre omfattning.

Notiser betecknades 1956 framför allt som en »uppsamlingskällaför yrkes-

belysande kulturhistoriskt stoff från skilda arbetsområden«, och det gäller i

lika hög grad för de övriga publikationerna. Genom att tidigt och konsekvent

samla in arbetarminnen har AKS gjort en ovärderlig insats. Men mitt intryck
är att dessa minnen tyvärr egentligen är relativt okända och ganske outnyttj a-

de. När nu minnen och liknande »mjukdata«har upptäckts igen på senare tid

i samband med »oral history-vågen«så stöter man förhoppningsvisockså på
de av AKS i Notiser, årsböckerna, i skriftserien och i andra böcker presente-

rede arbetarminnena. Åven i övrigt finns det mycket att hämta inte minst i de

förbisedda Notiserna. J ag själv har exempelvis missat artiklarna om arbetar-

skandinavismen när jag skrev en kort översikt i SFAH's Årsbog1970. Och

när jag kort kommenterade Søren Federspiels presentation av Foreningen
for Socialismens Udbredelse i Sverrig i »Meddelande från Arbetarrörelsens

arkiv och bibliotek« ( i nr. 7-8,' 1979) i nr. 13, 1980, hade jag inte heller

uppmärksammat den av Federspiel förbisedda, tidigare nämnda artikeln i

Notiser 1941 som också är en genomgång av Foreningens protokoll.

lndex til artikler mm. i: Sture W. Lantz, Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap 1926-1976.

Minnesskrift (1978) s. 50-58, 84-93.
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ANMELDELSER

Anna Jorunn Avdem og Kari Melby: Oppe først og sist i seng.rHusarbeid i Norge
fra 1850 til i dag. Universitetsforlaget, Oslo 1985, 190 s. Nkr. 195,-
Den moderne husmor med relativt ensidige oppgaver har en kort historie i Norge. I

byene tok denne husmorrollen form på slutten av 1800-tallet og i bygdene for alvor
først etter 2. verdenskrig. Allerede fra 1960-tallet av synes den imidlertid å være un-

der avvikling.
Dette er konklusjonen til de to historikerne Anna J orunn Avdem og Kari Melby i

boka »Oppe først og sist i seng« om husarbeidets utvikling i Norge fra 1850 til i dag.
Boka, som blev presentert i forbindelse med Norges Husmorforbunds 70-års jubi-
leum i 1985, er resultatet av et samarbeid mellom Husmorforbundet og Universitets-

forlaget. Husmororganisering behandles i boka, men det sentrale i framstillingen er

utviklingen av husarbeidet og husmorrollen. Det er et viktig stykke hverdagshistorie
som presenteres, og vi må være glade for at Norges Husmorforbund valgte å marke-
re sitt jubileum med en slik framstilling framfor en tradisjonell organisasjonsberet-
ning.

Det er den gifte kvinnens arbeid denne boka først og fremst handler om. Det var

hun som har tittelen husmor eller matmor. Forfatterne tar utgangspunkt i 1850 og
finner flere likhetstrekk mellom bygdehusmoras og byhusmoras arbeid. Begge levde
i en sjølforsyningsøkonomi,der arbeidsoppgavene var mange og varierte. I tillegg til
å være hovedansvarlig for reproduksjonen, hadde husmora ansvaret for produksjon
av mat og klær innenfor husholdet. Slakting, baking, spinning og veving var husmo-
ras oppgaver både i byen og på landet. Men i byene begynte denne forrådsøkonomi-

en å gå i oppløsning i annen halvdel av 1800-tallet. Byhusmora blev i økende grad
forbruker på et marked, mens husmødrene på landet fortsatt hadde sine tradisjonel-
le oppgaver.

Denne forskjellen mellom by og land varte ved, ifølge forfatterne, helt fram til

etterkrigstida. Selv om overgangen fra en forråds til en forbrukerhusholdning star-

tet på landsbygda i mellomkrigstida, var det først etter 2. verdenskrig med sterk ka-

pitalisering i jordbruket og gjennombruddet for spesialisert markedsproduksjon, at

jordbrukskvinnenes arbeid for alvor ble forandret. Deres arbeidsoppgaver blev i

mindre grad knyttet til produksjon og mer konsentrert om hus- og omsorgsarbeid.
Med dette tidfester boka overgangen fra sjølforsyningshushold til markeds-og pen-

geøkonomi for jordbrukskvinnenes del, til mye seinere enn det som har vært vanlig.
Avdem hevder i en seinere artikkel at man kanskje burde vurdere å skille mellom et

»hamskifte« for menn og et for kvinner.
Ser vi landet under ett, er det altså først etter 2. verdenskrig at hovedmønsteret

blir fulltidshusmødremed reproduksjon som eneste arbeidsoppgave. Fra midten af
60-tallet har andelen gifte kvinner i lønnet arbeid økt jevnt. Vi har fått den dobbelt-
arbeidende yrkeskvinne/ husmor. Perioden hvor den konvensjonnelle husmorrollen
var framtredende, ble dermed ganske kort.

De to forfatterne har delt oppgaven mellem seg på den måten at Avdem skriver
om vilkåra for husmødrene på landsbygda, mens Melby tar for seg byhusmødrene.
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Med denne oppdelingen utnytter forfatterne sit eget kjennskap til miljøet og egen

forskning. Denne arbeidsdelingen bidrar nok til å forsterke forskjellen mellom by
og land. Det er også et spørsmål om det bidrar til å redusere betydningen av klasse-

dimensjonen og de sosiale skillelinjene både på landsbygda og i byene. Selv om boka

også peker på de sosiale skillene mellem kvinner, framstår disse som mindre grunn-

leggende enn de geografiske. Men det er utvivlsomt riktig slik forfatterne hevder, at

husarbeidet i bygd og by i de ulike sosialgruppene er mer likt i dag enn det noengang

før har vært.

Det er et variert og fargerikt bilde de to forfatterne gir av husarbeidets utvikling i

200 år. Kildebruken bidrar også til det. Det er vanskelig å finne gode kilder når en

skal skildre hverdagslivet, men forfatterne har været oppfinnsomme. De har hentet

fram skjønnlitteratur, dagbøker, memoarbøker, intervjuer og tidsnyttingsundersø-
kelser for å komme husmoras arbeidssituasjon nærmere inn på livet. Boka er blitt et

verdifullt bidrag til norsk hverdagshistorie.
Solveig Halvorsen

Logie Barrow: Independent Spirits. Spiritualism and English Plebeians 1850-1910.

History Workshop Series. Routledge & Kegan Paul, London, 1986, 338 s., 129,95.
Spiritismen kom til Europa fra USA med England som et vigtigt trinbræt. Det skete

i løbet af 1850”erne,og denne mystiske bevægelse fik hurtigt et vist greb omkring
dele af alle samfundsklasser. Logie Barrows bog omhandler den engelske arbejder-
klasse. Også tilhængere af naturmedicin, diverse former for ateisme og andre halv-

eller helsekteriske bevægelser beskrives udførligt. Men hovedvægten ligger på spiri-
tismen. Ifølge Barrow er der det særlige træk ved spiritismen i den engelske arbej-
derklasse, at den i modsætning til småborgerskabets spritisme i alt væsentligt er an-

ti-klerikal, anti-kristen og ofte rummer samfundsmæssigt radikale tendenser. Såle-

des belyses denne udgave af spiritismen bl.a. ved en undersøgelse af indflydelsen
blandt tilhængere af Robert Owen. Forfatteren anser spiritismen for at være et cen-

tralt element i udviklingen af en intellektuel selvbevidsthed i arbejderklassen, en

selvbevidsthed, der igen får væsentlig betydning for udviklingen af radikalt liberale

og senere socialistiske tanker og ideer hos de engelske arbejdere.
Forfatterens holdning til sit emne er efter anmelderens opfattelse alt for ukritisk.

Væsentlige dele af bogen rummer lange beskrivelser af enkelte personer
- fortrinsvis

af utopisk socialistisk observans - der har virket samlende for den spiritistiske bevæ-
gelse. En bredere vurdering af spiritismens betydning for udviklingen af egentlig
klassebevidsthed i England - eller dens blokering herfor - savnes. Det forhold, at

forfatteren bogen igennem konsekvent omtaler arbejderne som »plebejere« fore-
kommer temmelig absurd, men i virkeligheden siger netop dette temmelig meget om

den holdning, der ligger bag bogen - uden at det på nogen måde skal opfattes eller

tolkes som værende noget arbejderfjendsk - men snarere som noget arbejderfjernt.
Niels Ole H. Jensen

Torben Bjerg Clausen og Ragnhild Andersen: I livets brænding. Tiden, Kbh., 1986,
160 5., kr. 130.

Med Ragnhild Andersens bog har man fået en erindring fra en DKP”er, der aktivt

har fulgt partiet på nært hold i en menneskealder.

Bogen falder i tre dele. Først genoplever Ragnhild Andersen (RA) sin lykkelige
barndom i Odden Havneby på Sjællands Odde, og især billedet af den radikale far,
der var hendes støtte og forbillede, tegnes fint og varmt.
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l [925 kom RA til København, og dermed indledes bogens anden del. Hun be-

gyndte at arbejde på kontor, men proletariserede sig bevidst ved at tage arbejde på
en fabrik. Hun kom ind i DKU og indledte hermed en lang karriere med faglig og

politisk aktivitet. RA fandt også beskæftigelsepå »Arbejderbladet«,alt imens hun

stadig havde job blandt »jernpigerne«på fabrikken.

Gennem det politiske arbejde når hun at komme i spjældet for en tale, hun holdt

under demonstrationen mod overenskomstforhandlingerne 1930. Det gentog sig, da

der skulle protesteres mod Nakskovsagen året efter. Da blev RA kendt som »Den

røde Jeanne d'Arc«. Politiet eftersøgte hende i den anledning som »en agressiv kvin-

de«.

Det var helt naturligt for RA at engagere sig i den antifascistiske kamp, og det

førte hende uundgåeligt over i modstandsbevægelsen under besættelsen. Hun arre-

steredes af politiet, og efter en tid i Vestre fængsel og Horserød gik det sammen med

en række kvindelige partikammerater mod Stutthof. Skildringen af opholdet her,
med det ubrydelige kammeratskab kvinderne imellem, udgør bogens stærke tredie

del. Bogen slutter lidt brat med den dramatiske hjemrejse til Danmark.

Det kan ikke undgå at ærgre, at de følgende år kun er ganske sporadisk berørt.
RA sad i Folketinget en årrække, og i 1952 blev hun gift med tidl. trafikminister

Alfred Jensen. Hendes far løftede pegefingeren i den anledning, og sagde, at hun

ikke skulle gifte sig med en,_dervar klogere end hende selv. Hvortil RA tørt bemær-

kede, at »nu kendte jeg jo Alfred bedre end far gjorde. Så jeg nøjedes med at takke

for det velmente råd«. Jo, lune er der mange steder i bogen.
Alt i alt giver bogen en levende fremstilling af det indre liv i DKP, set af et af de

meget aktive medlemmer. Og hun er en god betragter. Beskrivelsen af sammenhol-

det mellem partimedlemmerne giver bogen varme og styrke, men sætter også dens

grænser. Hvor der i barndomsafdelingen er nysgerrighed og åbenhed, er det i resten

af bogen i højere grad de rigtige meninger fra en lukket kreds, der fremføres. Vel at

mærke på en sådan måde, at der ikke på noget tidspunkt tvivles på sagen. Hun dan-

ner således en solid modvægt mod feks. Villars Lunns erindringer, hvor der blev

taget kritisk fat på partiets holdning til en række diskutable punkter som den tysk-
russiske ikke-angrebspagt og Stalintidens forbrydelser i Sovjet. Det er ærgerligt, for

RA må givetvis have gjort sig overvejelser om den kurs, partiledelsen udstak, altid

var den rigtige.
Ved læsningen af forordet kunne man godt få bange anelser. Her står patetisk, at

RA »i det forgangne, nøje knyttet til sagen, har set betydningen af at give videre,
hvad der måtte være at lade sig inspirere og tage ved lære af«. Hun når heldigvis at få

fortalt med en meget bredere horisont end indledningen stiller i udsigt. Af den

grund, og fordi RA besidder en stor og ægte fortælleglæde, er bogen anbefalelses-

værdig.
Carl Erik Andresen

Ivan Bæhr: Arbejderbevægelsen i Brasilien - På vej mod demokrati. International
Arbejderhistorie. ABA/ AOF/ Fremad 1987, 66.5. ill. kr. 68,-
Med »Ar'bejderbevægelseni Brasilien« foreligger hæfte seks i serien »International

Arbejderbevægelse«. Tidligere hefter omhandler Tyskland før 1945, Vesttyskland,
Italien, Tanzania, Frankrig og Spanien. Serien henvender sig til den velorienterede

avislæsende uden specielle forudsætninger.Målgruppen rammes med dette saglige
og velskrevne hefte, der udmærket kan indgå i undervisningsmæssig sammenhæng.

Gennemgangen er kronologisk disponeret med stigende vægt op mod vor tid. De
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enkelte afsnit er forsynet med fotos og statistik, ligesom der til sidst findes et afsnit

»fakta om Brasilien« og en litteraturliste.

Første hovedafsnit (s. 11-17) handler om arbejderbevægelsens opståen og første

år i tiden frem til 1930, hvor officeren Getulio Vargas tager magten. I Perioden 1930-

45 omdanner han Brasilien til en korporativ stat med en statskontrolleret fagbevæ-

gelse. Sideløbende eksister der dog også en uafhængig fagbevægelse under kommu-

nistisk ledelse. Vargas' arbejdslovgivning fra 1943 er stadig det brasilianske arbejds-
markeds grundlov. Vargas' ønske om at omdanne Brasilien til en uafhængig indu-

stristat opgives i perioden 1945-64 (s. 24-28), hvor udenlandsk - især amerikansk -

kapital i stigende grad vinder indpas. De statsanerkendte fagforeninger fin'des fort-

sat i byerne, og på landet starter 0. 1960 en organisering af småbønder, forpagtere
og landarbejdere i de såkaldte bondeligaer og i uafhængige fagforeninger, hvis væ-

sentligste krav er en jordreform. I årene 1961-64 gærer det overalt i Brasilien med

politiske og sociale bevægelser i et sådant omfang, at præsident Goulart tvinges ind

på den til dato mest folkelige kurs, der er set i Brasiliens historie. Forhåbningerne
knuses af militæret 1.4.1964 og frygt for »cubanske tilstande«. Hermed starter 21 års

militærstyre (s. 29-45). Styret står for yderligere åbning over for udenlandsk kapital,
og for at sikre investeret kapital det bedste afkast, søges arbejdslønnen holdt 1th og

arbejderne medgørlige. Dette sker gennem en opløsning af de eksisterende politiske
partier fra Vargas tid og dannelsen af et regeringsparti og et »oppositionsparti«,fjer-
nelse af fagbevægelsens opposition, strejkeforbud, reallønsnedgang, forringelse af

ansættelsessikkerheden m.m. Arbejderne svarer igen ved at organisere sig stærkere
inden for ikke-statsanerkendte fagforeninger og søge støtte i progressive kirkelige
kredse og hos Studenterorganisationer. En guerillabevægelse får militæret til i 1968

at erklære undtagelsestilstand, hvorefter en barsk undertrykkelsesperiode følger
frem til 1973. Samtidig skaber en kraftig økonomisk vækst - »det økonomiske mira-

kel« - velstand hos den brasilianske middelklasse og hos udenlandske investorer.

Arbejderklassen derimod oplever »miraklet« som faldende realløn og forringede ar-

bejdsvilkår. I 1973 ebber den økonomiske vækst ud (oliekrise, stagnation i den vest-

lige verden mm), og det skaber utilfredshed hos militærstyrets støtter, samtidig
med at arbejderbevægelsen intensiverer sin aktivitet så kraftigt, at undtagelsestil-
standen ophæves, og en slags »kontrolleret parlamentarisme« (s. 38) indføres. Årene
1978-79 grundlægges der nye uafhængige fagforeninger, der gennemfører store

strejker i industricentrene i det sydlige Brasilien. Sidste hovedafsnit (s. 46-59) hedder

»påvej mod demokrati« (også bogens undertitel) og omhandler tiden 1980-86, hvor

dels parlamentsvalget 1982 viste, at oppositionen nu stod stærkt, og forhandlinger-
ne med Den internationale Valutafond 1983 om genforhandling af udlandsgælden
klargjorde, at militærets dage var ved at være talte. I dette afsnit bringes også - i

strid med det kronologiske dispositionsprincip en redegørelsefor kirkens rolle i for-

bindelse med dannelsen af »basisgrupper« i landdistrikter og slumkvarterer og for

landarbejdernes faglige organisering tilbage fra 60'erne. Efter min mening gøres der

for lidt ud af landdistrikternes organisering (s. 50-53) i betragtning af, at der faktisk

findes næsten dobbelt så mange organiserede landarbejdere som byarbejdere (s. 50).
l 1985 gik generalerne af og den første civile præsident i 21 år udpegedes. Bogen
slutter med optimistiske toner i vurderingen af nuværende præsident Sarneys re-

formforslag (jordreform, reform af arbejdslovgivningen m.m.).
Ovenstående resume af nogle hovedtræk fra »Arbejderbevægelsen i Brasilien«

yder ikke bogen retfærdighed, men kan blot give et fingerpeg om indholdet. Arbej-
derbevægelsen er så centra1 for Brasiliens udvikling i dette århundrede, at heftet og-
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så er en skildring af »Brasiliens« almindelige«historie. Man savner stærkt en ordliste

over de mange foreninger, partier m.m., der nævnes i bogen, ligesom et register ville

være på sin plads. Bogen skal imidlertid anbefales på det varmeste som det bedste

bud på dansk om sit emne.

Sv. Erik Schmidt

Erik Christensen: Venstrevejen i Aalborg. SF gennem 25 år. S-P Forlag 1984. 122 5.,

kr. 70,-.
I anledning af SFs 25 års jubilæum har Erik Christensen skrevet denne lille bog om

partiforeningen i Ålborg.
SF i Ålborghar haft en historie, som på vigtige punkter adskiller sig fra det øvrige

SF. Forudsætningerne i Ålborgvar specielle, idet partiforeningen ved sin stiftelse i

1959 næsten entydigt udgik blandt faglige folk og tidligere DKF-ere, hvilket præge-
de organisationens arbejde i de første ti år. Under stridighederne fra midten af 60'er-

ne støttede partiforeningen utvetydigt Aksel Larsen, og det betød, at SFs splittelse,
ungdomsoprøret, VSs dannelse osv. på ingen måde rystede Ålborg-afdelingen.I
starten af 70'erne begyndte nye lønmodtagergrupper at præge partiforeningen, og
denne udvikling forstærkedes efter oprettelse af ÅlborgUniversitetscenter i 1974.

Partiforeningen tiltrak dog også en del tidligere socialdemokrater der var utilfredse

med Socialdemokratiets holdning til EF-spørgsmålet, hvilket betød mange nye kon-

takter. Det faglige område var således fortsat vigtigt, men det var samtidig præget af

mange brydninger om, hvorledes man skulle forholde sig til Fællesorganisationen,
l. maj-arrangementer og det »nye« venstre. Udviklingen var dog klar, idet Ålborg-
afdelingen under partistriden i 1978 nu udpræget stod på partiets venstrefløj.

Den almindelige fremgang for SF på landsplan efter 1978 kom også til at få betyd-
ning i Ålborg.Partiforeningen har skabt sig en profil på nye områder, feks. inden

for kvindebevægelsen og på miljøområdet,og i byrådet har SF genvundet sin stil-

ling. Det er således en på mange måder optimistisk bog, og der er ingen tvivl om, at

forfatteren selv sympatiserer med den politiske udvikling, som SF har gennemløbet
i de 25 år. Loyalt lader han dog de andre holdninger komme til orde i bogen, bl.a.

gennem interviews med markante skikkelser fra de øvrige fløje i de lokale stridighe-
der gennem årene. Ialt er 20 personer interviewet og citater fra disse interviews er

med til at give et levende billede af partilivet, og af hvorledes medlemmer på forskel-

lige niveauer har oplevet det.

Bogen slutter med en kort systematisering af problemer og perspektiver i partifo-
reningens arbejde. Blandt andet peger forfatteren på, at der er en klar sammenhæng
mellem SFs stilling på landsplan og Ålborg-afdelingensindre liv. Både her og i bo-

gen som helhed savner man dog en mere dybtgående analyse af forudsætningerne
for partiforeningens arbejde, dvs. den ålborgensiske arbejderbevægelsens særlige

præg, arbejderklassens sammensætning i det nordjyske område, specielle problemer
osv. Det kunne være gjort uden at sprænge bogens rammer.

Erik Christensen er faghistoriker og selv aktivt medlem af SF i Ålborg.Han har

ydet sit bidrag til SFs historie ved at skrive om denne vigtige partiafdeling. Han vi-

ser, hvorledes lokalhistorien hænger sammen med landspolitikken, og hvorledes en

enkelt partiforening er en del af et større hele. Samtidig er det en særdeles sympatisk
bog, idet forfatteren skriver engageret og usekterisk om samtidshistoriske begiven-
heder, som han selv har taget de] i.

Steen Bille Larsen
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Karl Christensen: Min spanske krig. Erindringer fra den internationale brigades
luftbatteri »Argument Dimitrov« 1936-1937. SP Forlag, Grenå, 1986, 196 5., kr.

145,-.
I disse år skrives der meget om den spanske borgerkrig. Anledningen er naturligvis,
at det er 50 år siden dette forspil til 2. verdenskrig fandt sted. Karl Christensens erin-

dringer fra borgerkrigen handler ikke så meget om konkrete kamphandlinger - selv

om sådanne også indgår - men nok så meget om en lang række daglige indtryk fra

opholdet i Spanien i årene 1936-37. Karl Christensen oplyser, at han under hjemrej-
sen fra Spanien tik stjålet sine dagbøger og dermed en lang række optegnelser over

begivenheder, der kunne have støttet udarbejdelsen af erindringsbogen. Som læser

kan man godt sidde og ærgre sig over dette tyveri, der fandt sted for 50 år siden. Ikke

fordi Karl Christensens erindringer er mangelfulde, utorværdi'ge eller kedelige «

tværtimod « men fordi man gerne vil have mere.

Karl Christensen er en særdeles dygtig fortæller, der evner at fastholde læseren

hele vejen igennem bogen. Og det er faktisk forholdsvis sjældent, at man er så heldig
at få kombineret fortælleevnen med et spændende indhold i form af erindringer.
Men her er det lykkedes. Med humor og med alvor fortæller Karl Christensen stille

og roligt om sine oplevelser fra afgangen fra Københavns Hovedbanegård til ringen
er sluttet, og hjemrejsen er gennemført.

Erindringerne følger det kronologiske princip og er fortalt ligetil og direkte. Det

gør, at man som læser følger en bagersvend i begyndelsen af tyverne -

og ikke en

ældre mands afklarede overblik over de politiske begivenheder. Her ligger bogens
virkelige styrke. Den unge Karl Christensen har været en skarpsynet iagttager. Det

er åbenlyst, at han ikke altid har formået at overskue den politiske hvepserede, som

han var en del af, men ikke desto mindre har han gået og gjort sig sine egne iagttagel-
ser og tanker. Karl Christensen var dengang medlem af DKP og som sådan i prin-
cippet i modsætning til en del andre politiske elementer i den spanske borgerkrig,
især anarkisterne og det lille marxistiske parti POUM, der af Stalins Komintern be-

skyldtes for at være en trotskistisk dækorganisation -

og blev behandlet derefter.

Fortællerens holdning til de politiske modsætninger indenfor den spanske folke-

front udtrykkes kun gennem direkte oplevelser med anarkister og lignende. Eksem-

pelvis fortælles der ikke særlig meget om POUM, deri 1937 blev massakreret af Ko-

mintern, der reelt styrede republikanernes kontraspionage, som et led i effektivise›

ringen af den republikanske krigsførelse. I praksis var der tale om en overførelse til

Spanien, af den store terror i Sovjetunionen på samme tid. Men på vej op ad trap-
perne i et forladt højhus i Madrid, hvor Karl Christensen skulle på post som obser-

vatør efter fjendtlige bombeflyvere, ser han et skilt over en dør med påskriften
POUM. Han går indenfor af ren nysgerrighed og ser, at kontoret er endevendt.

Kontormøblerne er gennemhullede af salver fra maskinpistoler og der er store brune

pletter på gulvet, der stammer fra størknet blod. Fortælleren lader den konkrete be-

skrivelse stå uden forklaringer. Men det er tydeligt, at den unge Karl fik noget at

spekulere på gennem denne og en række andre oplevelser. Som måden, hvorpå det

hemmelige politi afhenter batteriets kok til afhøring på i en banal vidnesag, samta-

len med en anarkistisk ildleder, mens han selv var på flyverobservation, osv. Da

Karl Christensen i 1937 tager imod tilbudet om at følge to kammerater hjem til

Skandinavien, der ikke er i stand til at klare sig selv, ligger der en dyb politisk desil-

lusion bag. Den er ikke klart formuleret -

og har vel heller ikke i situationen været

helt fordøjet. Men det, som derimod står lysende klart, er en dyb vrede over, at man

fra den politiske ledelses side tillader sig at holde moderne våben tilbage i desperate
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kampsituationer mod fascisterne ud fra taktiske hensyn vendt mod interne politiske
modsætninger i folkefronten. Protester herover til den politiske kommissær fra

Karls side medfører direkte trusler om, at han gør klogt i at holde munden lukket

fremover. Og Karl forstod i situationen, at dette råd var alvorligt ment. Efter forgæ-
ves at have søgt om forflytning fra luftværnsbatteriet »Argument Dimitrov« til felt-

artilleriet, tager Karl mod tilbudet om at rejse hjem med de to omtalte kammerater i

1937 -

og han vender ikke tilbage.
Karl Christensens erindringer sprudler af livslyst, stærke sanseindtryk og præcise

iagttagelser. Læseren oplever med Karl Christensen den lange rejse til Spanien, der

organiseredes af de franske kommunister det sidste, vanskelige stykke vej, kampene
i Jarama-dalen ved Madrid, bevogtningsopgaver ved middelhavskysten, fridage
med druk og kvinder, indtryk fra en lang række samtaler med folk fra og udefra

Spanien. Altsammen godt fortalt og med et resultat, der giver læseren et fint indblik

i, hvorledes det har været at være soldat i Den internationale Brigade i Spanien. Bo-

gen anbefales varmt - også i undervisningssituationer vil den i uddrag kunne udgøre
et spændende element, der på en anderledes måde giver et direkte indblik i forholde-

ne fra én, der var med.

Niels Ole H. Jensen

Demokratische Geschichte. Jahrbueh zur Arbeiterbewegung und Demokratie in

Schleswig-Holstein I, Neuer Malik Verlag, Kiel 1986, 390 s., DM 36.- (gratis for

medlemmer af Beirat für Geschichte).
Den tidligere (i AH 25 s. 105-106) omtalte forening for arbejderbevægelsens historie

i Selsvig-Holsten har nu fået udgivet de to første numre af et internt informations-

blad (Mitteilungen) og'det første bind af den annoncerede årbog.Mitteilungen er

ved at finde sin form, hovedsagelig er der smårartikler af diskuterende art, de fleste

af dem er ganske informative.

Årbogensførste bind er imponerende i sin metodiske og indholdsmæssige bredde.

Til trods for omfanget (390 5.) har redaktørerne ikke til første bind kunnet få artikler

om borgerlige grupperingers bidrag til demokratiets udvikling i Selsvig-Holsten og

om den kommunistiske arbejderbevægelse,der mangler også bidrag til fagbevægel-
sens historie. Men redaktionen gør i forordet rede for disse problemer, så de vil nok

blive løst efterhånden som årbøgerneudkommer. Muligvis vil også den ene eller an-

den savne et feministisk indslag: der er kun en kvinde blandt forfatterne (og hun har

selvfølgelig skrevet om en mand) og kun et bidrag om en kvinde (ud af 4 biografiske
artikler), og det er ikke specielt kønsspecifikt. Men problemet er egentlig løst i andre

artikler, f.eks. i en socialhistorisk artikel om en værftarbejderfamilie i Kiel.

Det er årbogens styrke, at den består af en blanding af politisk historie og social-

historie i bredeste forstand. Enkelte af artiklerne er traditionel historieskrivning, an-

dre er overvejende soeialhistoriske og nogle samarbejder begge fremgangsmåder.
Hvis årbogens redaktion kan opretholde dette »system« vil årbogen kunne blive et

værdifuldt bidrag til historieskrivningen om den slesvig-holstenske og tyske arbej-
derbevægelse.

Det er tydeligt, at redaktionen har lagt vægt på ikke kun at lave en regionalhisto-
risk årbog. Flere af bidragene har betydning udover den slesvig-holstenske ramme,

eksempelvis artiklen om Schleswig-Holsteiniche Volkszeitungs lederartikler om

freds- hhv. krigsspørgsmålet op til august l9l4. Det gælder også for artiklerne om

Karl Frohme og det selsvig-holstenske socialdemokratis kommunalvalgprogram
fra 1901. På en anden måde har en artikel om landarbejderne i Eckernförde og et
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bidrag om 3 emigranter fra nazismen (deraf var de 2 overgangsvis i Danmark) ek-

semplarisk betydning.
Årbogener velillustreret omend gengivelsernes kvalitet i nogle tilfælde kunne væ-

re bedre, og læsbarheden er god - hertil hører at problemet med fodnoterne er løst

godt. Det er forøvrigt langt fra allesammen professionelle historikere, der har bidra-

get til årbogen, og i det mindste i dette tilfælde har det vist sig at være en fordel. Alt i

alt er denne årbog en interessant nyskabelse. Medlemskontingentet - for hvilket

man får årbogen og Mitteilungen samt rabat på udgivelserne i foreningens skriftse-

rie - er sat så lavt som 25.- DM (henvendelse til Beirat für Geschichte, Schweizer Str.

58, D - 2427 Malente).
Gerd Callesen

Sven B. Ek. Ethnological Extracts - Ethnological Publications 1 - Etnologiska In-

stitutionen, V. Hamngatan 3, S - 411 17 Göteborg, 1987, 235 5.

Dette bind består af en samling artikler, resumeer og diskussionsindlæg på tysk og

engelsk. Den overvejende del har været trykt tidligere i mange forskellige bind/ pro-

tokoller etc., men artiklen »Die Arbeiter und die Ausbildung« (s. 177 - 199) har hid-

til ikke været tilgængelig. Som dette eksempel viser, indeholder bindet umiddelbart

relevante bidrag til historieskrivningen specielt 0m arbejderklassen. Der er andre bi-

drag, men alt i alt er der grund til at være opmærksom på disse artikler, og der er

godt, at de foreligger samlet.

Gerd Callesen

Emigranten. Årsskrift for Dansk udvandrerhistorisk selskab. 2. årg. 1986, 51 5. kr.

95.-

Mens første bind meget naturligt var en slags status over den hidtidige forskning,
indeholder dette bind fremstød i forskellige retninger udover den traditionelle be-

skæftigen sig med udvandrede bønder og deres kirkelige forhold. Dermed skal der

ikke polemiseres mod den traditionelle forskning, bønderne og kirkerne: det var jo
der, at udvandrernes kultur overlevede længst. Men det er næppe nok at holde sig til

de traditionelle områder, Og der er i dette bind klart skridt ud over disse grænser.
Udvandrerarkivet har i 1986 som første bind i dets skriftserie udgivet en »Biblio-

grafi over dansk-amerikansk udvandrerhistorie«, der fører op til 1983. Meget for-

nuftigt videreføres bibliograñen nu med et årligt tillæg i »Emigranten« (i dette bind

dog for 1984 og 1985). Der arbejdes åbenbart en del på dette område.

Gerd Callesen

Jens Engberg: I minefeltet. Træk af Arbejderbevægelsens historie siden 1936. Udgi-
vet i anledning af ArbejderbevægelsensErhvervsråds 50-års jubilæum 1986, 173 5.,

kr. 100,-
Med god grund hævder Jens Engberg, at Socialdemokratiet siden 1920'erne som

politisk bevægelse har manøvreret i et minefelt. Partiets dilemma har været og er, at

dets to hovedmål, at skaffe arbejderklassen de bedst mulige levevilkår i et kapitalis-
tisk-liberalt samfund og samtidig at omforme dette samfund til et demokratisk-soci-

alistisk samfund, har været særdeles vanskelige for ikke at sige umulige at forene.

Det har gennem årene ført til en række situationer, hvor Socialdemokratiet måtte

vælge mellem at kæmpe for arbejderklassens umiddelbare interesser eller at gå imod

dem for at bevare regeringsmagten og den størst mulige inflydelse på samfundsud-

viklingen. Det har gang på gang afdækket et misforhold mellem partiets teori og
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praksis, og det har gjort socialdemokraterne yderst sårbare over for angreb og kritik

fra partierne til venstre. DKP, SF og VS.

Engbergs bog indeholder en række eksempler på Socialdemokratiets sejlads gen-
nem minefeltet: oprettelsen af ArbejderbevægelsensErhvervsråd i 1936, rådets virk-

somhed vedrørende arbejdernes levestandard under 2. verdenskrig, situationen i

1945, især for så vidt angår socialiseringsudvalgets arbejde og Socialdemokratiets

program Fremtidens Danmark, storkonflikten i 1956, samarbejdet mellem S og SF i

1966-67, Nordek 1968-70, Danmarks vej til Fællesmarkedet og Socialdemokratiets,
specielt Jens Otto Krags rolle heri, og selskabsskatten i 1986.

Jens Engbergs bog er et bestillingsarbejde til Arbejderbevægelsens Erhvervsråd,
og det bærer den naturligvis stærkt præg af. Stof- og emnevalget er tydeligvis styret
af et ønske om at undersøge og beskrive Erhvervsrådets rolle i og betydning for den

socialdemokratiske arbejderbevægelse,og en meget væsentligdel af Engbergs kilde-
materiale er da også Erhvervsrådets arkiv, som for tiden frem til 1962 findes i vel-

ordnet stand i Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Dertil kommer, at Engberg
har fundet det naturligt at gøre Jens Otto Krag til en central person i bogen, både
fordi han deltog aktivt i Erhvervsrådet i dets første år og senere havde meget med

rådet at gøre som minister og statsminister, og især »fordi han netop i de årtier, som

det her drejer sig om, var så betydningsfuld en skikkelse i den socialdemokratiske

arbejderbevægelse og det danske samfunds historie« (side 9). Engberg synes at have

et noget ambivalent forhold til Krag. På den ene side er han ikke uden forståelse for

Krags visioner og konsekvens i det politiske arbejde, på den anden side har han vist

svært ved at tilgive, at det ikke mindst var Krag, som førte Danmark ind i Fælles-

markedet. Denne Engbergs ambivalente holdning til Krag gælder måske endog hele

den socialdemokratiske arbejderbevægelse.

Engbergs stof- og emnevalg fører ham ind i empiriske undersøgelser af ret isolere-

de begivenheder og situationer omkring ledende socialdemokratiske politikere.
Bortset fra Socialdemokratiets dilemma, Erhvervsrådets rolle og Jens Otto Krags
betydning savnes der i bogen en dybere samfundsmæssig sammenhæng, og nogen

egentlig syntese har Engberg ikke søgt at etablere. Det er nok bogens væsentlige
svaghed. Ganske vist har Engberg trukket de politiske linier op mellem de enkelte

begivenheder og situationer, men disse linier fungerer stort set kun som baggrunds-
stof for de enkeltstående undersøgelser og analyser. Tilsammen fremstår bogen ikke

som en enhed med en klar helhedsopfattelse.
Indholdet ide to afsnit om storkonflikten i 1956 er et godt eksempel på den mang-

lende samfundsmæssige årsagsforklaring. Efter en meget kort indledning om den

politiske udvikling 1945-56 og Erhvervsrådets arbejde for den socialdemokratiske

arbejderbevægelse i samme periode, giver Engberg en detaljeret beskrivelse af kon-

flikten ved overenskomstfornyelsen i 1956 og af hele det politiske spil omkring kon-

flikten. Her savnes i høj grad den samfundsmæssige baggrund for konflikten: udvik-

lingen på arbejdsmarkedet, den oparbejdende irritation i arbejderklassen over det

forøgede tempo i produktionen med akkordarbejde, tidsstudier og bonusordninger,
den tidstypiske konflikt på Philips i 1954 o.s.v. Ikke et ord om disse forhold. Stor-

konflikten i 1956 kommer da til at fremstå som delvis uforklarlig. Den bundede ude-

lukkende i, at DsF og DA var mere uenige denne gang, end de plejede at være.

Den delvise bundethed i stof- og emnevalg har uundgåeligt medført en vis skæv-

hed i indholdet. Det kan synes ganske rimeligt at anvende megen plads på forhand-

lingerne om Nordek og Danmarks vej til Fællesmarkedet (ialt ca. 40 sider). Mindre

rimeligt forekommer det, at Engberg helt forbigår Socialdemokratiets forgæves for-

80



søg på siden slutningen af 1960'erne af få gennemført en form for ØD/ OD-ordning
på arbejdsmarkedet. Det ville ellers være en historie, som kunne illustrere partiets
dilemma og minefeltssejlads, så det klodser, og om dette emne må der være en bunke

kildemateriale i Arbejderbevægelsens Erhvervsråds arkiv.

Flere af bogen afsnit er ligefrem spændende læsning. Det skyldes først og frem-

mest, at Engberg skriver godt. Men det skyldes også, at indholdet er veldokumente-

ret, og at forfatteren ofte diskuterer involverede personers forskellige opfattelse af

og udsagn om situationer og begivenheder. Afsnittet om Nordek-forhandlingerne i

1968-70 forekommer anmelderen særlig fremragende, men det skyldes måske også,
at han her har kunnet hente ny viden og interessante synspunkter på årsagerne til, at

Nordek ikke blev til noget. Krags forgæves forsøg på samtidig at spille på to heste,
Nordek 0g Fællesmarkedet, er glimrende fremstillet.

Om enkeltheder i bogens tekst skal der kun trækkes nogle få eksempler frem til

kritisk overvejelse.
Afsnittet om socialiseringsudvalgets arbejde og Fremtidens Danmark fra 1945 af-

slutter Enberg således: »»Fremtidens Danmark« blev lagt på hylden« (side 43). Af

den kontekst, hvori sætningen fremtræder, er det klart, at Engberg mener, at Social-

demokratiets efterkrigsprogram blev udformet som en stærk kritik af det kapitali-
stiske samfund udelukkende af taktiske grunde. Det skulle tage vinden ud af sejlene
på kommunisternes agitation op til valget i oktober 1945. Det lykkedes ikke i første

omgang. Socialdemokraterne tabte 18 mandater til DKP. Først efter valget to år

senere, da Socialdemokratiet tilbageerobrede halvdelen af de tabte mandater, havde

programmet opfyldt sin funktion, og det kunne lægges på hylden. - Så simpel er

sagen vist ikke. Naturligvis lå der også taktiske overvejelser bag udformningen af

Fremtidens Danmark. Men samtidig er det vigtigt at forstå, at hele den socialdemo-

kratiske arbejderbevægelse i Europa gennem erfaringerne fra krisen i 1930'erne og
fra krigstiden var mere radikal i 1945, end den havde været i årtier. Det gælder også
det danske Socialdemokrati, som det fremgår af socialiseringsudvalgets arbejde,
hvis man også vurderer det ud fra det synspunkt. Når programmet så forholdsvis

hurtigt blev uaktuelt, skyldes det ikke alene kommunisternes tilbagegang, men nok

så meget, at Danmark allerede fra 1948/ 49 med Marshall-hjælpen og medlemskabet

af OEEC og NATO blev ført ind i et vestligt økonomisk samarbejde, hvor liberalise-

ring var nøglebegreb snarere end planøkonomi.
En lignende problemstilling løber Jens Engberg ind i i afsnittet om S-SF samar-

bejdet i 1966-67. Det er Engbergs opfattelse, at hovedmotivet hos de fleste ledende

socialdemokrater til at forsøge et samarbejde med SF ikke var at gennemføre mest

muligt af partiets program, men af »favne SF til døde«, som Per Hækkerup så poe-
tisk udtrykte det (side 84 og 88). Om Krags egentlige motiv er Engberg mere i tvivl.

Hans opfattelse bygger især på referater fra de socialdemokratiske gruppemøder i

de hektiske dage i november 1966, da de to partier forhandlede om dannelsen af en

fælles regering. - Jeg mener ikke, at det på overbevisende måde lykkes Engberg at

modbevise den opfattelse, som jeg fremlagde i SFAH,s årbog bd. 7, 1977 s. 22 ff.:

»Fra arbejderflertallets opståenved valget i november 1966 og frem til SF”s kongres
i juni 1967 havde de fleste ledende socialdemokrater med Krag i spidsen det hoved-

motiv for samarbejdet med SF, at det socialistiske flertal skulle bruges til at gen-

nemføre en politik med demokratisk socialistisk sigte i overensstemmelse med Soci-

aldemokratiets programmer. Per Hækkerup fulgte nølende og uden tvivl nødtvun-

gen trop. Efter SF's kongres og partiets åbenlyse uenighed vandt motivet om »SF

under ansvarets åg«eller »at favne SF til døde« frem under Per Hækkerups ledelse,
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fordi socialdemokraterne indså, at flertallet ikke kunne holde ret længe.« Her er ik-

ke plads til lange citater fra interne socialdemokratiske kilder til støtte for denne

teori, men interesserede læsere kan jo selv dømme, hvem der måtte have ret. I øvrigt
er det naturligvis altid vanskeligt at afgøre,hvilke egentlige motiver politikere har til

deres beslutninger og handlinger.
l minefeltet er en spændende bog med flere interessante detaljer, men den sam-

menhængende fremstilling af arbejderbevægelsensens historie i nyeste tid savnes

stadigvæk.
Det er for resten en skam, at billedmaterialet i bogen er ret ligegyldigt og idefor-

ladt.

Vagn Oluf Nielsen

Festskrift til Kjeld Villadsen den 26. august 1986. Red. af Søren Federspiel, Hasse

Neerbek og Mikael Venge, Foreningen Erhvervshistorisk Bureau, København 1986,
58 s., kr. 30.- (giro 5 67 74 67 - Søren Federspiel)
Dette beskedne festskrift til en historiker indeholder ll korte bidrag, hvoraf 2 har

umiddelbar interesse for arbejderhistorien. Det drejer sig om lngrid Millbourns

»Handskomakarnas strategiska samarbete över Sundet« (s. 35-39) og Søren Feder-

spiels »International solidaritet a la Marx« (s. 41-45).
Millbourns artikel er et bidrag til P. Knudsens biografi og til handskemagernes

faglige aktivitet tværs over Øresund, dvs. over landegrænsen, i l880'erne. Artiklen

bygger på dokumenter fra Arbetarrörelsens Samling i Stadsarkivet i Lund, som

åbenbart indeholder en del breve fra P. Knudsen. Denne samling burde nok under-

søges nøjere.
Søren Federspiels artikel er en fortsættelse/videreførelse af hans artikel i »Marxi

Danmark« og behandler et forsøg på institutionalisering af den faglige internationa-

lisme i begyndelsen af 1890'erne. Foreløbig ser det ud til at forsøget ikke havde no-

gen umiddelbar effekt, men det vidner dog om marxisternes forsøg på at styrke in-

ternationalismen i arbejderbevægelsen.
Festskriftet udgives på forlaget »Foreningen Erhvervshistorisk Bureau«, et initia-

tiv fra (arbejdsløse) historikere til at bruge deres fagkundskaber til at udarbejde bl.a.

festskrifter til (fag)foreninger og til firmaer. Det ville være ønskværdigt at initiativet

lykkedes: festskrifter kan meget vel blive bedre end de fleste hidtil har været.

Gerd Callesen

Kirsten Folke Harrits og Ditte Scharnberg (red.): Undervejs. 15 fortællinger om

fællesskab. Husets forlag, Århus 1986, 257 5., kr. 150,-
l rækken af udgivelser fra projekt arbejdererindringer i Århus foreligger nu 15 for-

tællinger fra Jern og Metal. Bag udgivelsen står 4 århusianske fagforeninger, nemlig
Jern og Metalindustriarbejdernes fagforening, Kvindeligt Arbejderforbund, Dansk

Metalarbejderforbund og Dansk El-forbund, som alle anser det for vigtigt, at deres

medlemmer får lejlighed til at læse disse arbejdererindringer.
Kirsten Folke Harrits og Ditte Scharnberg, som står bag bogen, er, som det også

tydeligt fremgår ved læsningen, rutinerede erindringsindsamlere med flere andre ud-

givelser bag sig. De har for at lave denne bog interviewet et stort antal århusianske

fagforeningsmedlemmer og har blandt de indsamlede erindringer udvalgt 15 fortæl-

linger, som er redigeret, så hovedvægten lægges på skildringen af arbejdslivet, frem-

for familieliv og fritidsaktiviteter.

Det er blevet til en spændende og læseværdig bog, som adskiller sig fra mange
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andre samlinger af arbejdererindringer ved at have et tydeligt historisk perspektiv.
Man har nemlig valgt at bringe erindringer fra forskellige historiske perioder, ord-

net kronologisk således at den ældste arbejder forest i bogen fortæller om arbejds-
forholdene ved århundredets begyndelse, og bagest i bogen finder vi yngste skud på
stammen, en Værktøjsmagerpå Bang og Olufsen, født i midten af 50”erne,som be-

retter om arbejdsforhold i nutiden.

Denne strengt kronologiske opbygning gør, at bogen kommer til at udgøre en flot

sammenhængende helhed, et historisk rids over ændringen i arbejdsforholdene fra

århundredeskiftet til i dag. Gennem de 15 interviews aner man en udvikling indenfor

områder som arbejdsmiljø, teknologiudvikling, arbejdstid, lønfastsættelse og ar-

bejdsløshed.

Bogen er også utraditionel på en anden måde, idet den beskæftiger sig med en

meget bred gruppe af arbejdere. Man har interviewet både mænd og kvinder, fag-
lærte og ufaglærte, arbejdere fra landet og arbejdere fra byen, socialdemokrater,
kommunister og politisk uorganiserede. Vi får indblik i det specielle i hver enkelt

historie, men fornemmer samtidig, at de 15 fortællinger tilsammen belyser sider af

en fælles historie.

Fællestrækket ved de 15 fortællere er, at de alle har indset nødvendigheden af fag-
lig organisering. Herved fremstår en samlet erkendelse af, at de eksisterende ar-

bejdsforhold ikke blot er naturgivne vilkår, men forhold der kan påvirkes og ændres

gennem fællesskab og organisering.
Naturligvis er denne konklusion båret af, at forfatternes sigte udtrykkelig har væ-

ret at vise fællesskabet og styrken ved faglig organisering, og derfor er de udvalgte
interviewpersoner alle mennesker, som på et eller andet tidspunkt i deres liv har fået

denne faglige bevidsthed.

Der ligger nogle klare begrænsninger i at bruge erindringer som historisk kilde-

materiale, men forfatterne er særdeles præcise i deres formulering af, hvilken styrke
og hvilke ulemper, der ligger i erindringens form. Bogen skal også roses for, at den

så tydeligt fremlægger sine præmisser og sit formål. Til gengæld kan man frygte, at

den stramme redigering af interviewene har betydet, at personerne fremtræder mere

ensartet og stereotypt, end nødvendigt er.

Samtidig stødes man også af udgivernes lidt bombastiske pædagogiske fortolk-

ninger, der flettes ind i interviewene som overskrifter sat med fede typer. Bedre hav-

de det været at lade interviewene tale for sig selv, og samle kommentarerne i et dis-

kuterende afsnit.

Men alt i alt er det dog en virkelig gennemarbejdet, veldokumenteret og sammen-

hængende erindringsbog, som kan læses med stort udbytte, og som også vil være

velegnet til undervisningsbrug.
Bodil Redder

Carsten Jørgensen: Fra Bjelkes Allé til Barcelona. Danske frivillige i Spanien 1936-

39. Nyt Nordisk Forlag. Arnold Busck. 1986. 230 s., kr. 178,-
l årsskrift 1985 fra Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv offentliggjordes en bib-

liografi med litteratur om den spanske borgerkrig. På trods af borgerkrigens store

betydning for arbejderbevægelsen og den datidige internationale udvikling, er der

skrevet overraskende lidt om den. Endnu mindre er der skrevet om de danske Spani-
ensfrivillige. I 1952 udgav Leo Kari, der selv var tidligere Spaniensfrivillig, en bog
om de danske frivillige, men dette har hidtil været den eneste samlede fremstilling.
Nok har de Spaniensfrivillige været nævnt utallige gange i forbindelse med mod-
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standsbevægelsens sabotagearbejde m.m., men ellers har denne markante gruppe

ikke nydt historieskrivningens bevågenhed.
Blandt et par bøger, der er udkommet i anledning af 50-året for borgerkrigens

udbrud, er Carstens Jørgensens »Fra Bjelkes Allé til Barcelona«. Titlens første del

hentyder til ungkommunisternes hus i Bjelkes Allé i København, hvor en hel del un-

ge inspireredes til at tage afsted. Titlens andel del hentyder til Barcelona, hvorfra de

sidste danske frivillige hjemsendtes ved årsskiftet 1938-39.
'

Carsten Jørgensen har selv indsamlet mundtlige beretninger fra en del tidligere
Spaniensfrivillige, men først og fremmest bygger bogen på det store materiale, som

Leo Kari og Helge Tønnesen har indsamlet, og som befinder sig i Det kongelige Bib-

liotek. I Rigsarkivet har Carsten Jørgensen til gengæld ikke fået noget materiale,
idet han her blev nægtet arkivadgang med henvisning til hensynet til de pårørende.
Det er en begrundelse, som er vanskelig at acceptere, idet det i sig selv var en offent-

lig politisk handling at tage del i borgerkrigen som frivillige på den anti-fascistiske

side. Af hensyn til de Spaniensfrivilliges pårørende har nægtelsen af arkivadgang
ikke mening. Det fremgår dog ikke, om Carsten Jørgensen har søgt at få adgang til

konsulatindberetningerne fra Spanien. _

Den samlede historiske udredning kan således endnu ikke skrives, før der bliver

arkivadgang til de officielle aktstykker, men Carsten Jørgensen har bygget sin bog

op med de frivillige og deres oplevelser som midtpunkt. Den består af uddrag af bre-

ve, interviews, samtidige beretninger mm., som er kædet sammen med en redegørel-
se for den politiske og militære udvikling i Spanien og med de danske holdninger til

borgerkrigen.
Kommunisterne udgjorde den absolutte majoritet blandt de danske Spaniensfri-

villige, men Carsten Jørgensen understreger, at også frivillige med andre politiske

holdninger deltog, og at der var forskellige meninger om, hvorledes kampen mod

Franco burde føres til sejr.
Det er langt fra noget idyllisk billede, der gives af forholdene i Spanien. Selve

kampene var særdeles skånselsløse, og forholdene for de frivillige hårde. Ikke alene

blev de sendt direkte fra det ene blodige krigsafsnit til det næste, men de mødte også

skuffelser i form af den republikanske hærs holdning til dem. Medens den første tid

var præget af begejstring og kampformer, som måtte kendetegne en hær af revolu-

tionære frivillige (ingen hilsepligt, ret til valg af politiske kommissærer osv.) stram-

medes disciplinen langsomt, indtil den spanske hærs almindelige hieraki og kom-

mandoformer blev gældende. Dette førte til skuffelse og frustration. En af de frivilli-

ge fortæller om, hvorledes de en enkelt gang fik orlov til Madrid. Der fandt de sig
som en lille pjaltet flok, der havde trukket det store læs ved fronten, men som under

orlov ikke havde råd til at komme på de store restauranter i centrum, som befolke-

des af skrivebordsofficererne.

På samme måde beskrives modsigelserne i den indre politiske udvikling i Spani-

en, og der lægges ikke skjul på, at de politiske stridigheder i republikken var medvir-

kende til den indre politiske kvælning,som førte til republikkens fald.

Det er således en bog, som ikke kun bør fremhæves for det nye materiale, som

inddrages, men også for den nuancerede fremstilling af borgerkrigen og de frivilliges
rolle heri. Bogen indeholder i slutningen et register med data over danske frivillige.
Af 500 frivillige faldt 150 i Spanien, nogle er savnede ved interneringer i forbindelse

med borgerkrigens afslutning, og atter andre døde siden i tyske koncentrationslejre.
Det er et værdigt minde, Carsten Jørgensen har sat over de frivillige i SO-året,men

det sidste er næppe skrevet endnu herom. Derfor er det synd, at bogen slet ikke inde-
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holder kildehenvisninger. En enkelt af de få, der gives på s. 2, er iøvrigt forkert. Her

står, at nogle af illustrationerne er fra Københavns Universitets Avislæsesal. Det

korrekte er: Avislæsesalen på Universitetsbibliotekets l. Afd.

Steen Bille Larsen

Richard Larsen: Det gik alligevel. Erindringsroman. Kulturbøger. Viborg 1986, 144

s., ill., kr. 98,-
Richard Larsens erindringsroman omfatter årene 1945-72. Vægten lægges så abso-

lut på tiden frem til begyndelsen af 50'erne, mens 60'erne og 70”erne behandles meget

summarisk. Umiddelbart efter krigen flytter Rich. Larsen og hustruen Mary til b0-

ligblokken »Glasværket« i udkanten af Ålborg.Konstant arbejde har kun hustruen

(syarbejde i hjemmet), mens forfatteren er arbejdsløs eller har arbejde af kort varig-
hed (skovhugger i Sverige, havnearbejder, hos stadsgartneren). Tiden præges af ra-

tioneringer, og meget af familiens tid går med at fremskaffe erstatninger for de

knappe eller uopnåeligehverdagsvarer. Rich. Larsen ansættes 1947 hos »Gader og

Veje, Aalborg«, først på sæsonbasis, senere fast. I mange år arbejdede han med

skovlen, men i 1961 blev han traktorfører. I mellemtiden er familien forøget med 3

børn, og velstanden er steget, møbler, køleskab, motorcykel og fjernsyn vandt ind-

pas, samtidig med familien fik bedre lejligheder i den kommunalt ejede boligblok.
Bogen slutter med, at familien flytter fra »Glasværket«, der skal nedrives, og ind i en

bedre lejlighed i ø-gadekvarteret.

Erindringsromanen omtaler næppe én dramatisk begivenhed i gængs forstand -

alligevel er den så spændende, at jeg læste den i ét stræk. Dette hænger sammen

med, at Rich. Larsen er en ligefrem og glimrende fortæller. Hans skildring af livet i

boligblokken, med familien og arbejdet hos »Gader og Veje« er rammende, perso-

nerne står levende for læseren. Især husker man beretningerne 0m »Gader og Veje«
med arbejdshierakiet og dets medlemmers accept heraf. Fagforeningsliv har tilsyne-
ladende ikke spillet nogen stor rolle for Rich. Larsen, ligesom fritidsaktiviteter uden

for familiens ramme ikke omtales. Richard Larsen selv er en fascinerende personlig-
hed v han ser tilbage på sit liv uden e't ondt ord om nogen og altid forsøgende på at

forstå årsagerne til folks handlemåde (eks. skildringen af ingeniør Brogaard hos

»Gader og Veje«).Ydmyg og selvkritisk er han også.
Bogen skal anbefales på det varmeste. l familien Larsens tilværelse afspejles et

stykke Danmarkshistorie, som det er spændende at stifte bekendtskab med.

Sv. Erik Schmidt

Johnny N. Laursen: Arbejderbevægelseni Tyskland. Fra Preussen til Det tredje Ri-

ge. International Arbejderbevægelse, Fremad 1986, 82 5., kr. 78,-
Denne bog indgåri en serie på indtil videre tolv, hvori den internationale arbejder-
bevægelse skal præsenteres land for land. Som det eneste land får Tyskland to bø-

ger, foruden den foreliggende også en om Vesttyskland efter 2. verdenskrig, hvilket

må siges at være rimeligt i betragtning af den betydning den tyske arbejderbevægelse
historisk har haft for Danmark.

Men at skulle skrive den tyske arbejderbevægelses historie fra 1840*ernes første

organiseringstilløb til 1945 på 80 sider, indbefattet fotografier, kort og statistisk ma-

teriale, må være en meget bunden opgave og kan næppe andet end have medført

beslutninger om nogle brutale udeladelser og prioriteringer. I indledningen angiver
forfatteren da også, at han har valgt at skrive »især de politiske og faglige organisa-
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tioners historie«. Med hovedvægten således lagt på den politiske og organisatoriske
udvikling bliver der ringe rum for de kulturhistoriske og socialhistoriske aspekter.

Trods bogens altså noget snævre perspektiv er den blevet overordentlig læsevær-

dig, velskrevet, omend koncentreret, og velgørende fri for overdreven brug af poli-
tologisk og nymarxistisk fagjargon. Mest traditionel er nok behandlingen af perio-
den før 1914. 1 den konsekvent kronologisk komponerede fremstilling bliver den ty-
ske arbejderbevægelses spaltning i en revolutionær og reformistisk fløj, i SPD og

KPD, det gennemgåendetema. Og det bliver også denne spaltning, der bliver forfat-

terens indfaldsvinkel i redegørelsen for bevægelsens tre mest kritiske situationer i

første halvdel af det 20. århundrede, nemlig første verdenskrigs udbrud, revolutio-

nen 1918-19 og nederlaget til nazismen. Disse tre situationer har fået en grundig be-

handling, hvilket er fuldt berettiget i betragtning af, hvad de har givet anledning til

at traumer og mytedannelser, selvransagelse og selvopgør, samt angreb ude fra. Det

er også i skildringen af disse tre situationer bogen er bedst. Efter læsning af det skan-

daløst dårlige bind 18 i Politikens Verdenshistorie er det således velgørende at læse

en så klar og systematisk opstilling af de problemer, der knytter sig til forklaringer
og fortolkninger af, hvad der skete i Tyskland 1930-33, også selvom perspektivet her

specielt er arbejderbevægelsens. Forfatteren identificerer sig (naturligvis) i bogen
med arbejderbevægelsen, og med hensyn til splittelsen i denne vil han ikke uden vi-

dere godtage, at der kun fandtes de to alternativer, den revolutionære eller den re-

formistiske vej. Der er i fremstillingen betydelig forståelse for venstrefløjen og kri-

tikken af SPD, i hvert fald indtil ensretningen og centraliseringen efter sovjetisk for-

billede sejrer i KPD. Hvad angår nederlaget til nazismen, så bliver KPD dog ikke

gjort eneansvarlig for den fatale strid med SPD. Og selvom forfatteren lægger stor

vægt på at forklare SPDs vanskelige situation i forbindelse med udviklingen op til

Hitlers magtovertagelse, så bliver fremstillingen dog heller ikke bortforklarende el-

ler undskyldende.
Bogens opfattelse af arbejderbevægelsens rolle i forbindelse med nazismens sejr i

Tyskland kan sammenfattes i en række teser:

- splittelsen 1918-19 bevirker, at man aldrig får gjort op med de konservative og

antidemokratiske kræfter, industri, godsejere, hæren og bureaukratiet
- SPD bliver bundet til republik, demokrati og parlamentarisme som vejen til soci-

alisme gennem reformer
- det borgerlige Tyskland havde 1932-33 opgivet demokratiet og affundet sig med

Hitler
- SPD er ved Hitlers magtovertagelse svækket på grund af indre splid siden slutnin-

gen af 20*erne og på grund af en stribe politiske nederlag
- KPD har ligesom højrekræfterne republikkens opløsning som mål

- SPD kæmpede kraftigt mod en nazistisk magtovertagelse, men kampen førtes

som en kamp om at udelukke nazisterne fra regeringsmagten, og den blev usigts-
løs under de givne vilkår.

I betragtning af de snævre fysiske og tematiske rammer for denne bog, der som

nævnt er lagt af udgiverne og forfatteren selv, er opgaven løst fortrinligt.
Der skal ikke her tages stilling til, om de fulgte retningslinjer er rimelige i forhold

til den læsergruppe, man har ønsket at få i tale. Men det må være rimeligt at påpege
konsekvenserne af de snævre rammer, også med det i tankerne, at man har ønsket at

henvende sig til den historisk ret forudsætningsløse læser både i og uden for fagbe-
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vægelsen, hvad der kan udledes af Max Harvøes forord, forfatterens indledning
samt ABA's introduktionsskrivelse.

Selv føler anmelderen, at han helt klart er blevet klogere på den tyske arbejderbe-
vægelses historie ved at læse denne bog. På den anden side kan jeg ikke frigøre mig
for en fornemmelse af, at det for en stor del skyldes, atjeg som historiker sidder inde

med en vis viden på en række områder, og at denne er en forudsætning for erhvervel-

se af det fulde udbytte af bogen. Det gælder eksempelvis kendskab til industrialise-

ringen og den demografiske udvikling i det 19. århundrede, til grundtrækkene i den

internationale og den tyske økonomiske udvikling i mellemkrigstiden, til Tysklands
historie i almindelighed og til den internationale arbejderbevægelses historie i al-

mindelighed, herunder også den danske. Det overordenede helhedsperspektiv sav-

nes som indfaldsvinkel til den specielle historiske proces. Og det kan frygtes, at det

især vil blive et pædagogisk problem, da bogen jo ikke primært er tænkt som en

lærebog. I klasseværelset eller i studiekredsen ville læreren selv ved at supplere, pa-

rallellisere og lægge andre synsvinkler på stoffet kunne overvinde bogens snævre

rammer, så overblikket kan opbygges, forklaringerne og forståelsen kan gå mere i

dybden, og det unike ved den tyske arbejderbevægelses historie kan fremhæves.

Men den individuelle læser vil desværre nok ofte være ladet noget i stikken.

Enkelte utilstrækkeligheder er bogens snævre rammer ikke nødvendigvis en und-

skyldning for:

Man kunne ønske, at bogen var kommet lidt mere systematisk ind på, hvad man

kunne kalde arbejderbevægelsens interne sociologi, antydet ved følgende spørgs-
mål: Forholdet mellem faglærte og ufaglærte? Hvem blev arbejdsløse? Hvem blev

revolutionære og hvem reformister, hvem stemte på KPD, hvem på SPD?

Man kunne også ønske sig en lidt mere systematisk og konkluderende behandling
af forholdet mellem den faglige og den politiske side af arbejderbevægelsen,også set

i relation til ideologiske modsætninger.
Mere forklarligt er det nok, at der ikke er fundet plads til nogle mere markante

portrætter af ledende skikkelser i den tyske arbejderbevægelse.
I litteraturlisten savnes Johan Nielsens »Tysklands industrialisering 18304914«

(1981), en meget systematisk opbygget materialesamling til undervisningsbrug,
hvoraf mindst halvdelen belyser arbejderklassens og arbejderbevægelsens historie.

Endelig burde vel også den nu efterhånden tolv år gamle og stofrige Arbejderbevæ-
gelsens hvem-hvad-hvor fra Politikens forlag have været anført.

Til slut skal anmelderens uforbeholdne begejstring for bogens fotografier næv-

nes. De er generelt fremragende, intense historiske øjebliksbilleder, som føjer at-

mosfære og en konkret menneskelig dimension til tekstens ret høje abstraktionsni-

veau.

Erik Stenz

Willy Markvad: Fælles Fodslav. Fællesorganisationen København/ Frederiksberg
1886 - 25. okt. - 1986. Udgivet af F0 Kbh.⁄Frb. 104 s., ill.

Bogen er opdelt i 8 hovedafsnit og omhandler følgende: Struktur- 0g vedtægtsæn-

dringer, lidt om den danske arbejderbevægelse optil 1886, om oprettelsen af fælles-

organisationen, dens arbejde på forskellige områder: læsestue, arkiv, højskole, til-

lidsmandsskole, Arbejdernes Landsbank, Folkets Hus, fagenes fest, Arte, ung-

domsklubber, og miljøudvalg m.m. Desværre er disse kulturelle tiltag kun remset

op. Kultur- og socialhistorisk spændende områder som der kunne have været beret-
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tet om af ældre arbejdere. De sidste afsnit handler om gæstehjemmet for rejsende
arbejdere, brændselsforretningen,1. maj dagen og til slut en navneliste over forret-

ningsudvalgsmedlemmerne i de forløbne 100 år.

Der er to afsnit, som fortjener en positiv kommentar, idet forfatteren her gør for-

søg på at berette på en levende og personlig måde. Desværre lykkes det kun i det ene

tilfælde, nemlig i afsnittet om oprettelsen af fællesorganisationen,s. 35 og 36. Her'

gives et fiktivt stemningsbillede af det første stiftende møde. Det er meget fint gjort.
Et godt eksempel på, hvordan der kan populariseres, uden at det går ud over faglig-
heden.

Det andet afsnit omhandler 1. maj dagen, 5. 81 f. Her lader forfatteren et barn
berette - i bedste dansk stil - om en 1. maj-oplevelse med sin far. Ideen er udmærket,
men fiktionen afsløres ikke. Umiddelbart må man tro, at jeg-fortælleren er forfatte-

ren, men det kan imidlertid ikke være tilfældet, da flere realoplysninger fortæller, at

denne 1. majfest må have fundet sted i begyndelsen af 1980'erne.
Man må så gætte på, at forfatteren enten har skrevet fortællingen set med et barns

øjne, eller også har omskrevet et barns danske stil.

Det afgørende ved beretningen er imidlertid, at den er overdrevent sentimental,
og kun videregiver et nostalgisk budskab uden politisk indsigt og holdning. Barnet

(og læseren) oplever højtidelighed, men får ikke Viden om -

og erkendelse af arbej-
derbevægelsens nødvendighed og fremtidsmål.

Fællesorganisationens 100 års historie er stort set blevet en kedelig og ensidig be-

retning udelukkende baseret på forhandlingsprotokoller. En traditionel socialde-

mokratisk organisationshistorieskrivning. Utroligt at man ikke er kommet længere.
Organisationen skildres isoleret, og uden menneskeligt- og politisk kød og blod.

Derved kan forandringerne i organisationen heller ikke forklares. De sker blot.

Arbejderbevægelsen og fællesorganisationen gøres endvidere politisk identisk
med socialdemokratiet (både i tekst og billeder) - endda den del af partiet, som

mangler klassebevidsthed, kampgejst og socialistiske visioner.

Syndikalisterne nævnes slet ikke. Det hedder, om den periode i arbejderklassen
således:

»Første verdenskrig gjorde ikke situationen bedre og i årene efter denne fik ar-

bejdsløsheden også politiske følger, idet der dannedes politiske partier med rod hos

de arbejdsløse. Det ligger udenfor dette festskrifts rammer at komme ind herpå,
men der findes rigeligt med historisk materiale omkring denne periode«.
Venstrefløjen - syndikalisterne, SF og DKP har åbenbart ikke været en del af fæl-

lesorganisationen i København/ Frederiksberg. Og dog - s. 20 får man indirekte op-

lyst, at henved halvdelen af årsmødedeltagernei 1974 var imod at fjerne repræsenta-
tionen fra S, SF og DKP i forretningsudvalget. Men et snævert flertal vedtog allige-
vel dette. Det var jo stort set kun venstrefløjen, der behøvede at være utilfreds her-

med, idet socialdemokraterne via de faglige organisationer og kooperationen fort-

sat ville være repræsenteret i forretningsudvalget.
Ordningen om venstrefløjensrepræsentationvar blevet vedtaget på årsmødet i

1971, og i de to næste år nåede Holger Foss og Preben Henriksen, fra henholdsvis
SF og DKP, at være medlemmer af forretningsudvalget. Det fremgår dog af listen
over forretningsudvalgsmedlemmer bagest i bogen.

Festskriftet er også problem- og konfliktfortrængende, hvilket passer godt med

traditionen, når den får lov til at fortsætte ukritisk. Man bilder sig ind, at man bliver
stærkere ved at stikke hovedet i busken. Men problemerne er der stadig. For fælles-

organisationerne består de bl.a. i at finde ud af, hvilken funktion man skal have i
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lokalsamfundet. Mange har svært ved at se nytten af disse organisationer. Man har

sin egen fagforening, sit eget forbund, og det væsentlige tværfaglige foregår centralt

i LO.

Den københavnske fællesorganisation var forløberen for De samvirkende Fag-
forbund. Dengang kunne man bindes sammen af solidarisk nødvendighed lokalt,
med bl.a. strejkebidrag men efter oprettelsen af det centralistiske DSF, senere LO, er

det tværfaglige arbejde svært at få øje på. Men nødvendigheden er der i høj grad.
Det ville have været dejligt om f.eks. sådanne problemer var blevet berørt, og om

der også var givet nogle visionære løsningsforslag.
Erik Bartram Jensen

ÅgeMunk: På sporet. Beretning om Arbejderbevægelsens Erhvervsråd gennem 50

år, København 1986, 78 5., kr. 50,- + forsendelse

Det er en kronologisk inddeling af erhvervsrådets 50 år, der er valgt som disposi-
tion. Det er blevet til ialt 5 perioder, hvor de enkelte års tildragelser i erhvervsrådet -

eller som menes udefra at have betydning for dets virksomhed - gennemgås slavisk,
og resultatet bliver meget let en refererende staccatofremstilling. Materialet præsen-
teres med andre ord ufordøjet, og da linjerne ikke trækkes frem, må de udredes gen-
nem læserens egen minutiøse gennemgang. Hvis man skal forsøge at formidle bare
et enkelt gennemgående træk, må det blive det, at erhvervsrådet har involveret sig
på et detaljeret plan i de daglige økonomiske spørgsmål, som menes at have haft
størst betydning for arbejderbevægelsen.Herved har man etableret kontakter til det

politiske miljø specielt via de intime relationer til Socialdemokratiet, der ikke auto-

matisk har viderebragt rådets opfattelser. Derudover har man etableret kontakter
til det administrative niveau gennem deltagelse i en lang række offentlige udvalg,
hvor man både har kæmpet mod arbejdsgivernes erhvervsorganisationer og har del-

taget i administrationens løbende sagsorienterede arbejde med henblik på at opnå
kompromisser, etablere procedurer etc. Erhvervsrådet har faktisk også udviklet vi›

sioner, men dette moment træder ikke frem i beretningen om rådets virksomhed.
Ved at behandle forholdet mellem feks. det visionære og de daglige spørgsmål

kunne fremstillingen uden tvivl blive langt mere spændende og problematiserende.
Med de erfaringer, der trods alt er indsamlet, kunne der udmærket tages et skridt i
denne retning. Dermed ville man også kunne tegne et billede af arbejderbevægelsens
muligheder og ikke mindst vanskeligheder på det erhvervspolitiske felt. I denne for-
bindelse kan det også undre, at fremstillingen ikke beskæftiger sig mere indgående
med baggrunden for selve Erhvervsrådets oprettelse og eksistens, som kun er be-
handlet på den allerførste tekstside. Ved at tage problemer op omkring rådets bag-
grund og arbejdsstil ville der være åbnet for en diskussion af udviklingen fremover,
og tilbageblikket kunne således bruges til ikke blot at fejre jubilæet. Dermed være

på ingen måde sagt, at en eller anden type programerklæring ville være på sin plads.
Det der efterlyses, er en behandling af principielle spørgsmål i rådets virksomhed.
Flere muligheder byder sig til.

Egentlig blev rådet oprettet som en konkurrent til allerede eksisterende kapitalor-
ganisationer med det formål at levere arbejderbevægelsenmodekspertise og blive

repræsenteret i offentlige udvalg på linje med disse organisationer. Dette er også
lykkedes, og man har samtidig leveret en tilsigtet eller utilsigtet legitimitet til statsli-

ge beslutninger og administration af lovgivningen. Vi er således vidne til et skisma
mellem interessevaretagelse og påtagelse af medansvar, og der er i denne konflikt og
den balancering, der er søgt, en mængde ubearbejdet stof.
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Man har taget et medansvar, hvad der helt klart også er tilfældet for de andre er-

hvervsorganisationers vedkommende, men spørgsmålet er tillige, hvilke midler man

har grebet til, når organisationernes interesser i udpræget grad er negligeret. Er mo-

bilisering af medlemmerne f.eks. en mulighed? Da rådets medlemmer kommer fra

LO, det socialdemokratiske parti, kooperationen mv er medlemmerne så at sige
andre organisationer, hvorfor der er en relativ stor distance til de individuelle med-

lemmer, som medlemsorganisationer selvfølgelig hver for sig organiserer, og de er

derfor kun i en meget indirekte forstand tilknyttet Erhvervsrådet, der er en overbyg-
ning på medlemsorganisationerne. En stærk støtte fra lavere niveauer indenfor den

socialdemokratiske del af arbejderbevægelsen har derfor af gode grunde vanskeligt
ved at udvikle sig, og omvendt synes det i forbindelse med negligering af vigtige in-

teresser også svært at mobilisere »medlemmerne«, eftersom dette ville stille krav til

medlemsorganisationernes autonome beslutningstagere og procedurer. Kontakten

mellem organisation og medlemmer i de konkurrerende erhvervsorganisationer sy-

nes derimod slet ikke så kompliceret, hvorfor eventuelle mobiliseringsmuligheder
der er anderledes. Dette må siges at være en strukturel svaghed for Erhvervsrådet.

Problemet har også relevans for det fremtidige arbejde, idet en mere offensiv indsats

for at organisere arbejderbevægelsens folk faktisk er unødvendig, da man har kol-

lektive medlemmer, der jo allerede har organiserede medlemmer. Problemet er dog,
at forbindelsen og engagementet aldeles ikke er sikret ad denne vej, og hvis man skal

have optimal gavn af rollen som »think - tank« må der givet etableres mere tætte

kontakter til andet end ledelsesniveauet indenfor de store og betydningsfulde topor-

ganisationer.
Karsten Ronit

Nord nytt. Nordisk tidsskrift for folkelivsforskning nr. 27/1986, Museumstjenesten,
Lysgård, 8800 Viborg.
Dette nr. af Nord-nytt indeholder bl.a. 5 artikler med relevans for arbejderkultur.
Torbjørn G. Sørli - »Bak maskinene, under fanene«. Ei temporær utstilling som fyl-
ler 7 år i 1986 (5. 5-12) - beretter om baggrunden for og udformningen af en udstil-

ling om arbejdermiljøet i Oslo i anden halvdel af 1800-tallet. Artiklen er godt illu-

streret og diskuterer udstillingens succes. Marit Ekne Ruud følger det op med en

konkretiseret artikel om »En gate på Grønland. Leiegårdsbebyggelse og beboere på
Kristianias østkant« (s. 13-22), Grønland er navnet på et arbejderkvarter i Oslo. Den

handler om en del af arbejderklassens konstitueringsproces i samme tidsrum.

Tommy Sørbø beskæftiger sig i »Fagforeningsfaner, Seremoni- og symbolarv i

arbeiderbevegelsens pionertid«(s. 23-34) bl.a. med de symboler, som fandtes/ findes

på fagforeningsfaner, en slags heraldik for arbejderbevægelsen. Han kan opspore en

lang tradition for nogle af disse symboler, også selve den røde fane tradition.

I »Skjønnlitteratur - historiens speil eller forfatterens talerør? Et eksempel på
bruk af s'kjønnlitteratursom kilde i etnologien« (s. 34-54) går Grete Swensen bl.a.

ind på arbejderskers optræden i litteraturen. Det er specielt sypiger, der' optræder
forholdsvis hyppigt som hoved- eller bipersoner. Grete Swensen har tidligere og me-

re udførligt beskæftiget sig med dette emne. Endelig behandler Jon Egil Brekke

spørgsmålet om »Arbeidarmusikken - finst det?« (5. 55-68). Han diskuterer hvad der

*fornuftigvis' kan forstås under begrebet arbejdermusik, om der findes arbejdermu-
sik, mens han åbenbart er mere usikker på om den også vil findes i fremtiden.

Gerd Callesen
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Lars Olsen: Arbejderbevægelsen i Italien. Det andet Italien, International arbejder-

bevægelse, Fremad, København 1986, 82 5., kr. 78,-
At give et signalement af arbejderbevægelsen i et så Vigtigt og anderledes land som

Italien er en meget vanskelig opgave.

Man støder på to store problemer: For det første mangel på viden om elementer

(historiske og kulturelle træk), der har haft stor indflydelse på befolkningens, insti-

tutionernes og klassernes adfærd. For det andet forkert viden skabt af en overdre-

ven vægt lagt på nogle tilfældige (omend nutidige) begivenheder og mytedannelsen

omkring dem.

I en tekst på ca. 80 sider, velredigeret og rig på illustrationer og fotos, lykkesdet

Lars Olsen at motivere læseren til en fortsat uddybning af emnet med udgangspunkt
i det kendte om Italien. Således forsøger han at rode bod på de to ovennævnte

mangler.
l bogens begyndelse introduceres nogle af de velkendte og typiske træk af dette

samfunds politiske liv: folkelig bevægelser, »kirken«, »kommunisterne«, »korrup-
tion og splittelse« Dette bruges som udgangspunkt til en gennemgang af den italien-

ske arbejderbevægelses historie i to dele: 1860-1960 og 1960-1985.

Trods den valgte tidskronologiske struktur har forfatteren produceret en læse-

venlig tekst ved hjælp af selektivitet og opbremsninger omkring de vigtigste emner:

»arbejderbevægelsens barndom«, »krig og fabriksbesættelser«, »arbejderne splittes
- fascismen triumferer«, »frihedskampen«,»arbejderbevægelsen i opposition«,»åb-

ningen til venstre«, »det historiske kompromis«, »ændringer men ikke reformer«,

osv.

Den historiske gennemgang er afbrudt af et kapitel om »Et splittet samfund«, der

sætter fokus på nogle strukturelle særtræk. Denne afbrydelse virker lidt kunstig og

kunne være undgået ved at flytte det til slutningen af bogen, hvor nogle vigtige op-

lysninger kunne have fået en mere udførlig behandling (feks. nord-syd problemet,
det offentlige sektors struktur og rolle, de sociale og folkelige bevægelser), mens an-

dre emner (feks. »Det kristelig-demokratiske Parti« og »De røde Brigader«) kunne

være overført til de steder, hvor de bliver omtalt i den historiske forløbsbeskrivelse.

»Arbejderpartierne«og »fagbevægelsen«bliver præsenteret i anden halvdel af bo-

gen sammen med en interessant analyse af deres geografiske og sociale spredning.
Arbejderbevægelsens ideologiske dannelsesproces bliver introduceret.

Trods bogens overvejende beskrivende karakter, lykkes det forfatteren at rejse in-

teresse omkring nogle nøglespørgsmålvedrørende den italienske arbejderbevægelse
uden at begå den almindelige fejl at pådutte den italienske udvikling problemer, der

stammer fra vores virkelighed. Tværtimod forsøger han netop at'beskrive udviklin-

gen i overensstemmelse med Italiens egen udviklingsdynamik.
Dette gælder feks., hvor han bemærker, at: »En mere markant socialistisk re-

formpolitik kunne - måske - have stillet arbejderbevægelsen stærkere inden for

rammerne af det parlamentariske demokrati«. Dette har selvfølgelig sine rødder i

den »revolutionære« tradition, der i modsætning til den »reformistiske« har været

dominerende i Italien.

Arbejderbevægelsen afspejler til dels borgerskabet. Og dens kampformer og dens

forhold til staten og institutionerne er resultatet af en kultur, der har rødder i agrar-

samfundet og i den måde, hvorpå staten er blevet dannet. Dette gælder for os (dvs.
forklarer vores reformistiske tradition) og for Italien (dvs. forklarer deres revolutio-

nære tradition), og dette aspekt kunne der godt have været gjort mere ud af.

Læseren vil forhåbentlig bemærke og endog blive overrasket over, at den beskri-
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velse af forholdet mellem staten og arbejderbevægelsen i Italien, som bogen giver,
meget ligner det billede, vi ofte får serveret herhjemme af de samme forhold østpå,
f.eks. i Polen. Men dette er ikke nogen overdrivelse. Satellitstater og undertrykkelse
af arbejderbevægelsenog af menneskerettighederne findes også i vesten. Vi burde

altid huske at bruge begrebet »virkeliggjortkapitalisme« lige så flittigt som vi bruger
begrebet »virkeliggjort socialisme«,

Bruno Amoroso

»Protest og oprør. Kollektive Aktioner i Danmark 1700-1985«,Flemming Mikkel-
sen (red.), Modtryk 1986, 365 5., kr. 150,-
Denne bog med bidrag af historikere, sociologer og politologer er resultatet af et

projekt om de kollektive aktioners historie i Danmark, som iflg. bogens forord star-

tedes i 1982. Bidrag og oplæg blev diskuteret på et seminar på Sostrup slot i april
1984, og sidste år forelå så bogen med ialt 14 bidrag.

Bogens indledning starter med nogle »manende ord« til historikerne af Johan

Hvidtfeldt fra 1945: »Historikeren ved i hvert fald meget lidt at fortælle om urolig-
heder, om de undertryktes forsøg på at ændre deres trange levevilkår« konstaterede

Hvidtfeldt, og videre skrev han, at historikerne i alt for ringe grad havde »søgt at

lodde dybden i fortidens samfund og at forstå datidens mennesker og deres åndelige
og økonomiske problemer, at lære hele det brede folk at kende, som var med til at

skabe det samfund, der var datidens Danmark. En indgående fordybelse i sam-

fundsforholdene vil også give et indtryk af, at bag den rolige overflade har der været

lidenskaber hos underklassen, som kunne komme i kog og give sig udslag i »oprør«

og stemplinger, demonstrationer, ja, selv vold mod øvrighedspersoner eller over-

klassens repræsentanter«. Så vidt Hvidtfeldt. Den foreliggende bogs formål har væ-

ret »at lodde dybden i samfundet«, og som Flemming Mikkelsen skriver at »inspire-
re til flere studier inden for dette både væsentlige og engagerende forskningsområ-
de«. Indledningsvis skal det siges, at dette formål opfylder bogen.

Bogen indeholder en række kompetente bidrag af meget forskellig art: Detailstu-

dier af enkelte oprør, artikler af mere oversigtsmæssig karakter, hvor nogle lange
linjer forsøges trukket, og artikler af historiografisk art. Af særlig interesse i denne,
d.v.s. »Arbejderhistorie«ssammenhæng, er de artikler, som behandler udviklingen i

arbejderbevægelsens kollektive aktioner og kampe.
Thomas Bloch Ravn*s bidrag »Oprør, spadseregange og lønstrejker i København
før 1870« hører til de allerbedste. TBR behandler den første »store« problematik
vedr. arbejderklassens, eller måske rettere underklassens, kollektive aktioner, nem-

lig overgangen fra oprør eller opstand til strejkekampe. Kronologisk dækker TBR

perioden ca. 1700-1860'erne. Interessant er hans diskussion om, hvorvidt tømrer-

strejken var et vendepunkt - i udviklingen fra oprør til strejke. Vigtig i denne diskus-

sion er hans påpegning af, at underklassens kollektive aktion handlede om »rettig-
heder« Lønkrav kom ind i billedet i f.m. tømrerstrejken. Men det principielle i kam-

pen var, at to former for rettigheder stod overfor hinanden: Mestrenes ret til at be-
holde en svend indtil skiftedag og svendenes ret til at forlade en mester, hvis han ville

drage udenlands. Et vigtigt forhold i forbindelse med disse tidlige kollektive kampe
var endvidere, at overgangen fra oprør til strejke indledtes, før en egentlig bykapita-
listisk udvikling i bredere forstand var slået igennem. Vi befinder os i det laugsorga-
niserede håndværks opbrudstider, og svendene reagerede imod de tilfælde af knæg-
telse af hævdvundne rettigheder, som dette opbrud også medførte.

Hvor TBR stopper, tager Kurt Klaudi Klausen over. Hans bidrag om »Industriel-
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le konflikter« dækker stort set perioden fra 1870”erne frem til efterkrigstiden, ca.

1960'erne. KKK”s bidrag har overvejende historiografisk karakter, hvortil kommer

en række metodiske og principielle overvejelser - eksempelvis om brugen af strejke-
statistikken, overvejelser omkring ideologi og strejkeudviklingen. KKK sammenfat-

ter nogle centrale punkter fra den hidtidige historieskrivning om strejkebevægelser

og kommer med gode og rigtige kritikpunkter mod den hidtidige historieskrivning.
Omvendt kunne det så også siges, at begrænsningernei den hidtidige historieskriv-

ning også er blevet begrænsningerne i KKK's bidrag. KKK har ladet sig præge af

den hidtidige historieskrivning og har stort set afstået fra at komme med egne syns-

punkter vedr. strejkeudviklingen i Danmark i perioden. Lidt en skam. For derved

bliver det ikke muligt at følge tråden fra Thomas Bloch Ravn's udmærkede bidrag.
Hvad sker der med strejkekamp-udviklingen i den periode, hvor det industrielle

gennembrud i Danmark fandt sted? Det har vel været en af svaghederne i den eksi-

sterende strejke-/arbejdskamps-forskning, at den i så ringe grad har sat arbejds-
kampens udvikling ind i sammenhæng med den industrikapitalistiske udviklings
konkrete forløb; at den i så ringe grad har sat arbejdskampens udvikling i sammen-

hæng med arbejdets og produktionens udvikling. Ej heller bliver det muligt at følge

spørgsmålet om indholdet i strejkekampene op: Blev de »moderne« strejkekampe til

lønaktioner - eller forblev de også fortsat en kamp om rettigheder? Alt i alt ville jeg
gerne havde haft, at KKK var kommet noget mere ind på de »industrielle konflik-

ters« baggrund, forudsætninger og indhold; at KKK ikke havde ladet sit bidrag sty-
re helt så meget af den eksisterende historieskrivning, men havde fremsat egne bud

på ovennævnte spørgsmål.
Et kvindehistorisk perspektiv på de kollektive aktioners udvikling i denne periode

leverer Agnete Birger Madsen i »Kvindekamp og kollektive aktioner omkring år-
hundredeskiftet«. »Kvindekampen startede med, at kvinder begyndte at organisere
sig«, skriver ABM, og hun giver derpå en oversigtsmæssig fremstilling af 21)Middel-

klassekvindernes organisering i »Dansk Kvindesamfund« og deres aktiviteter og ak-

tioner, og b) Arbejderkvindernes fagforeningsmæssige organisering og kampe fra

de sidste årtier af det 19. århundrede frem til omkring 1. verdenskrig. En i alle hense-

ender og god og læseværdig artikel, som man bliver klogere af at læse - det synes jeg
i det mindste, at jeg gjorde!

I Hans Hoier Nielsen & Arne J. Rolighed's »Strejker og fagopposition i 1970'er-

ne« føres linjen videre fra omkring det tidspunkt, hvor Kurt Klaudi Klausen slap. I

artiklen behandles strejkeopsvingsperioden fra midten af 1970'erne - hvorved HHN

& AJ R's bidrag også bliver en videreførelse af M. Groth”s analyse (fra 1979) af strej-
keudviklingen i Danmark 1969-72 (fra 1979). Strejkeopsvinget ser de klart begrun-
det i den økonomiske lavkonjunktur, samtidig med at de to forfattere mener at kun-

ne påpegeen forskel mellem konflikterne på det private arbejdsmarked, som over-

vejende havde et offensivt præg, og konflikterne på det offentlige arbejdsmarked,
som overvejende førtes på et defensivt grundlag. I forlængelse af denne kvantitativt

funderede analyse undersøges de fagoppositionelle grupperinger i sidste halvdel af

70”erne - Arbejdersolidaritet, Formandsinitiativet, Socialistisk Arbejder Klub og

Tillidsmandsringen - m.h.p. at vurdere disse gruppers betydning for strejkerne.
Konklusionen er, »at der i l970*erne har været et omfattende kontaktnet mellem de

konfliktende arbejdskollektiver«,og de finder endvidere grundlag for at hævde, »at

der i l970*erne har været en række ansatser til selvstændig faglig organisering i til-

knytning til konfliktudviklingen som har udgjort en alvorlig udfordring til den etab-

lerede fagbevægelse og dennes partitilknytning«.- Alt i alt er det en meget grundig
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analyse, der her præsenteres, hvilket ikke forhindrer, at enkelte af konklusionerne

kan diskuteres.

Der er en række andre bidrag i »Protest og Oprør«, som blot skal nævnes: Birgit
Løgstrups artikel om »Bondeprotest på Lynderupgård 1781-1802«,Bent Blüdnikow

& Bent Christensen's »J ødefejden 1819«,Vagn Wåhlin's »Opposition og statsmagt«

(om stat/ myndigheder og folkelige bevægelser, i by og på land, fra begyndelsen af

1700-tallet frem til omkring 1840'erne), Erik Helmer Pedersen om »Oprørsbevægel-
ser i dansk landbrug«, Peter Gundelach om »Græsrodsbevægelser og aktioner« (fra
ungdomsoprørets tid i slutningenaf 1960'erne), Ole Borre: »Protest og ideologi«(et
forsøg på ud fra en interviewundersøgelsei f.m. folketingsvalget i 1979 at indkredse

holdninger og ideologi bag en »protestadfærd«herhjemme i 70'erne), Jørgen Jep-
sen: »Statsmagten, politiet og kollektive aktioner i nyere tid - gentager historien

sig?«(fortrinsvis om de kollektive aktioner i perioden 1973-81, samt bolig- ogtung-

domsaktioner, herunder BZ'erne) og afsluttende Flemming Mikkelsen's oversigt
over »Kollektive aktioneri Vesteuropa 1500-1985«. I nogle af disse bidrag præsente-
res ny spændende viden, i andre gives der gode sammenfatninger af forfatternes tid-

ligere undersøgelser.
Af særlig interesse i Flemming Mikkelsens afsluttende bidrag er hans behandling

af de nyere undersøgelser over strejkeudviklingen i England, Tyskland og Frankrig
fra 1800-tallet og frem. FM's bidrag er også overvejende af historieografisk og teore-

tisk-metodisk karakter - her behandles flere af de kendte navne inden for strejke- og

konfliktforskningen, eksempelvis: Rudé, Tilly -

og Shorter, Cronin, Heinrich Volk-

mann m.fl. En fin og udmærket oversigt - som imidlertid også uværgerligt efterla-

der en undren over, i hvor ringe grad de teoretiske positioner i den internationale

forskning er blevet inddraget systematisk i studierne af den danske udvikling.
I redaktørens indledning bemærkes det, at projektet om de kollektive aktioners

historie i Danmark skulle være »pluralistisk i sit valg af metode og teori ...« Denne

pluralistiske tilgang er helt forståelig.Alligevel kan det synes en skam, at den fore-

liggende bog i mindre grad afspejler, hvorvidt det er lykkedes denne fagligt bredt

sammensatte gruppe at bryde faggrænser og angive muligheder/ perspektiver i en

tværfaglig/ tværvidenskabeligtilgang. Måske er det noget, vi har til gode.
Knud Knudsen

Arvid Rundberg: Frisco-Per. Tiden København 1986, 256 5., kr. 150.-

Udgivelsesstrømmen af erindringer er imponerende. Den subjektive oplevelse af,
hvordan det egentlig var at være en lille brik i det store spil, gengives nu både af de

almindelige mennesker og af enerne. Erindringer har altid været en populær genre,

fordi den i så udpræget grad har mennesket i centrum. Men mest har det naturligvis
været de kendte og de ,store', der har haft det privilegium at få lov til at se tilbage i

bogform, mens de mange, der i lige så høj grad har bidraget til samfundsudviklingen
i højere grad er blevet glemt. Heldigvis er interessen for arbejdererindringer voksen-

de, og en del af den usynlige historie gøres synlig.
Set i lyset af erindringsudgivelserne placerer »Frisco-Per« sig både som en arbej-

dererindring og som en skæbnefortælling ud over det almindelige. Forfatteren Ar-
vid Rundberg har tidligere udgivet en russisk, en svensk, en tysk og en engelsk arbej-
ders erindringer, og nu følger så historien om den svenske sømand Per Eriksson, der

var spaniensfrivillig og senere fagforeningsrepræsentant i USA under 2. Verdens-

krig, hvor mange svenske søfolk levede i ufrivilligt eksil, fordi deres skibe ikke kun-

ne vende hjem.
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Per Eriksson (f. 1907) har haft et oplevelsesrigt liv, han har i bogstaveligste for-

stand været med i verdenshistoriens brændpunkter, så læsningen er så underholden-

de og spændende som nogen roman. Gennem sit livssyn og klassebevidsthed fortæl-

ler Eriksson sin version af verdensbegivenhederne og han korrigerer langs ad vejen
den officielle historiefremstilling og den viden, som befolkningerne i de respektive
lande fik lov at få. Per Eriksson voksede op i fattige kår i Kristianehamn. Dermed

adskiller han sig ikke fra tusinder af andre arbejdere. Han tog imidlertid realeksam-

en og fik dermed mere skolegang end de fleste arbejderklassebørn. Hurtigt måtte

han dog sande, at selv med en eksamen var det ikke muligt for fattigfolks børn at få

en uddannelse. Hans drøm var at blive telegrafist. Hans mor døde kort efter hans

eksamen, og intet bandt ham til land, så han stod til søs som søfyrbøder. Det var

hårdt og usundt arbejde, men han var ung og stærk. Efter nogle år på verdenshavene

blev han soldat og kom til ingeniørtropperne.
Efter hjemsendelsen blev han fyrbøder igen, og i slutningen af 20'erne sejlede han

med bananer mellem Rotterdam og Mellemamerika. Hans erindringer om den tid

koncentrerer sig om råheden og brutaliteten i bananrepublikkerne. Nogle steder var

det livsfarligt at gå i land og nogle søfolk skaffede sig en net ekstrafortjeneste ved at

smugle våben som returgods fra Holland. Endnu var Eriksson ikke politisk aktiv og

bevidst, han havde altid betalt sit kontingent til søfyrbøderforbundet og som grund-

indstilling været antimilitarist, men han var endnu ikke blevet ”rødi Fra omk. 1930

blev han fast bruger af den internationale sømandsklub, der havde både aviser, bib-

liotek og balaftener.

I 30,erne blev livet politiseret, og i 1931 søgte Eriksson optagelse i det kommuni-

stiske parti. Det var hårde tider både i land og til vands. Fattigdommen var stor i

Sverige og massearbejdsløsheden drev folk på vandring, hvorefter politiet tog folk

for løsgængeri og sendte dem til arbejdslejre. Til søs vandt motorskibene frem, men

kulprisen havde hidtil været konkurrencedygtig, så kun langsomt overtog dieselmo-

torerne markedet. Per Eriksson fulgte dog med tiden og blev motormand. Arbejds-
miljøet blev dog ikke mærkbart forbedret. Kulstøvet var nemmere at vaske af, mens

olien klæbede til alt, og larmen ved motorerne umuliggjorde samtale. Nytårsdag
1937 drog Eriksson til Spanien og han gjorde hurtigt karriere, blev såret, kom på
officersskole og blev livvagt for den berømte Dolores Ibarruri, bedre kendt som La

Passionaria. Sulten og nøden var forfærdelig og først efter bombardementet af Gu-

ernica begyndte verdensopinionen at lægge mærke til, hvad der foregik. Eriksson er

meget negativ overfor anarkisterne, der ifølge hans erindringer opførte sig som be-

væbnede bander og kun skabte rod og splittelse. Han fremhæver også betydningen
af, hvilke grupper, der var draget til Spanien. Fra Sverige var det mest Sømænd og

kommunister, mens amerikanerne bestod af akademikere, journalister, kunstnere

og læger,og ikke mindst Hemingways tilstedeværelse i Spanien var medvirkende til,
at der i progressive kredse i USA var større forståelse for indsatsen i Spanien end det

var tilfældet i Sverige. I 1940 tog Eriksson til USA og vendte først tilbage til Sverige
10 år efter. Han var aktiv først i New York og siden i San Fransisco, hvor han blev

Sømandsforbundets repræsentant og kom på fast løn.

I USA var han først med til at opleve radikaliseringen i brede kredse. Først efter

Pearl Harbour gik krigens alvor rigtig op for de fleste amerikanere, men til gengæld

var der så et stærkt antifascistisk gennembrud. Aggressionerne ramte til gengæld

hårdt for de japanere, der var bosat i USA. De blev forfulgt og mishandlet.

Kvinder i Erikssons liv er indtil da så godt som usynlige, men i 1943 blev han for-

elsket i kunstneren Adelyne Cross, der var elev af New Bauhaus-skolen, der var ble-
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vet tvunget ud af Hitlers Tyskland i 1933. Hun var med i WPA (Works Project Ad-

ministration) der sendte kunstnere ud til folket, bl.a. for at grave den skjulte folkeli-

ge kultur frem, som var usynliggjort af den kommercielle kulturindustri. Indianere,
sorte og andre undertrykte blev inddraget i grupperne.

De progressive år var dog en kort fornøjelse. Efter krigsafslutningen og Roose-
velts død ventede den kolde krig og kommunistforfølgelsernelige om hjørnet. Fag-
foreningerne skulle bekæmpes med alle midler og hekseprocesserne florerede. Per
Eriksson og Adelyne Cross giftede sig i 1947 og planlagde at rejse til Sverige, men

forinden blev Eriksson interneret af det amerikanske politi og sigtet for at have væ-

ret medlem af det amerikanske kommunistparti. Først efter en grotesk retssag lyk-
kedes det parret at rejse hjem i slutningen af 1949.

Fra et kort politisk ”forår” var den kolde vinter kommet til USA. Og ikke mindst
de amerikanere, der havde være med i Spanien blev forfulgt, samtidig med at USA

gæstfrit tog imod mange af de fascistiske bødler. Siden 1950 har Eriksson levet i

Sverige, stadig aktiv i partiet og i fredskampen.
Bogen er læseværdig som en frontkæmpers tilbageblik på hans indsats i en urolig

tid. Stærkest og varmest fremstår Erikssons skildring af sømændenes liv og hans

synliggørelse af deres indsats under krigen. Med livet som indsats - et liv ganske
mange mistede -

og med ringe løn og arbejdsvilkårgjorde de deres til at holde hjule-
ne i gang. Bogen kan således læses også som et mindesmærke over disse søfolks ind-
sats.

Med hensyn til personen Eriksson kommer man derimod ikke meget ned bag
overfladen. Hans eget udsagn er, at han frem til mødet med Adelyne Cross faktisk

ikke havde noget privatliv, hans liv havde været arbejde og kamp indtil da. Alligevel
er der for lidt refleksion og overvejelser omkring begivenhederne til at mennesket

Eriksson bliver levende for læseren. Han bliver en spændende frontkæmperfigur
først og fremmest. Til gengæld er de verdenspolitiske begivenheder, han tog del i, så
centrale, at det er interessant med en subjektiv beskrivelse af oplevelserne.

Britta Lundqvist

Poul Thestrup: Nærbutik og næringslovs-omgåelse.En undersøgelse af brugsfore-
ningerne og deres placering i innovationsprocessen i Danmark mellem 1850 og

1919, Odense Universitetsforlag, Odense 1986, 549 5., kr. 292,80
Denne omfangsrige disputats om brugsforeningernes gennembrud i Danmark i pe-
rioden mellem 1850 og 1919 skal iflg. Poul Thestrups opfattelse ses som en del af en

analyse af den ændringsproces Danmark gennemgik i perioden. Thestrup inddrager
også nogle af de andre »innovationer«, som det kaldes her, i analysen - dog behand-

ler han generelt ikke de politiske partier, hvis betydning han bestemt ikke underken-

der - ej heller fagbevægelsen. Selvom han til en vis grad beskæftiger sig med folkeli-

ge bevægelser undgår det hans opmærksomhed, at der er en sammenhæng mellem

arbejderbevægelsen og sygekassernes fremvækst - i det mindste i det københavnske

område.

Arbejderbevægelsensholdning til brugsforeningstanken behandles meget kort (s.
102-105, 158-162, 445-450) og næsten udelukkende på baggrund af sekundær-litte-

ratur. Der er altså næppe noget nyt at hente her. Thestrup har ikke i disputatssam-
menhæng beskæftiget sig særlig indgående med arbejderbevægelsen,og dette kan

godt forsvares. Han har nok næppe helt kunnet undgå det, selvom det ville have

været en fordel. Han kunne nemlig derved havde undgået fejl, feks. skriver han (5.
473), at Lassalles opfattelse af brugsforeninger overlevede i det tyske socialdemo-
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krati (det er allerede ret tvivlsomt), og derfor også i de skandinaviske partier. Denne

konstruktion er en fejlfortolkning. De skandinaviske partiers programudvikling er

selvstændig, omend de var opmærksomme på, hvad der skete i det tyske parti. An-

dre fejl er mindre betydningsfulde: Socialisten var i 1904-1905 ikke partiets tidsskrift

(s. 447), men diskussionsklubbernes.

S. 161 er 446 anføres citater fra Social-Demokraten fra hhv. 1875 og 1893. Der er

stor overensstemmelse mellem disse og begge indeholder en klar og velbegrundet

stillingtagen til brugsforeningstanken i modsætning til Borgbjergs tale fra 1908,
hvor han grundigt forplumrede arbejderbevægelsens vurdering.

Imidlertid handler disputatsen ikke om arbejderbevægelsensholdning til brugs-

foreningerne, hovedemnet er brugsforeningernes udvikling især i landkommunerne

og dette emne forekommer grundigt analyseret.
Gerd Callesen.

Dorte Uldall Petersen: Arbejderbevægelsen i Tanzania - fra kolonialisme til afri-

kansk socialisme, International Arbejderbevægelse, Fremad Kbh. 1986, 50 5., kr.

45,-
Hvad betyder arbejderbevægelse og hvad betyder fagbevægelse i et land, hvor 80-90

procent af befolkningen er bønder, og hvor man iøvrigt officielt bekender sig til en

afrikansk socialisme, der - let forenklet - fører til den praktiske konklusion, at

magthavere, bønder og arbejdere hævdes at være grupper med ensartede interesser.

Det ligner i hvert fald ikke meget, det vi kalder arbejderbevægelseog fagbevægel-
se i et europæisk industriland.

Dorte Uldall Petersen får beskrevet denne anderledeshed meget godt i dette lille

hæfte. Der er ikke megen romantisering, men en god -

og for mig ny
- historisk gen-

nemgang af fagbevægelsens fremvækst før uafhængigheden, af debatten og enighe-
den indtil sammensmeltningen med partiet, og af velmente men ikke særlige vellyk-
kede forsøg på at forene alle interesser i fagbevægelse,parti og regering i et temmelig
centralistisk system.

Et typisk u-landsproblem - som i høj grad har præget Tanzanias udvikling -

er, at

byudviklingen får prioritet frem for den udvikling af landdistrikterne, som med ri-

melige vilkår for bønderne kan føre til vækst i landbrugs- og fødevareproduktion.
Mange steder har man trukket ressourcer væk fra landområderne i stedet, og man

har blandt andet gjort det ved at underbetale bønderne.

En konskevens af en sådan udvikling kan være, at industriarbejdere i underskuds-

skabende moderne virksomheder har bedre vilkår end de bønder, der via deres pro-
duktion skal være med til at dække underskuddene.

Også det er i høj grad en aktuel problemstilling i Tanzania, hvor alle nu erkender,
at retorikken om at styrke landdistrikterne i årevis netop kun var retorik. Bureau-

kratiet voksede. Også i nationaliserede virksomheder.

Dorthe Uldall Petersen gør vel ikke meget ud af denne problematik, men hun for-

bigår den ikke, og det er prisværdigt. Hun fortæller også åbent, at da virksomheds-

ledelserne i en periode ikke havde sanktionsmuligheder i forhold til arbejderne, så
forsvandt arbejdsdisciplinen også, med faldende produktivitet som resultat. Slæg-
ten og jorden er vigtigere end industriarbejdet.

Der kunne dog godt have stået mere om, at et af Tanzanias problemer i snart ad-

skillige år har været virksomheder, der gav dundrende underskud, fordi man havde

bevaret arbejdsstyrken, selv om produktionen næsten var gået i stå på grund af

mangel på råvarer, nedkørte maskiner mv.
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I en så koncentreret og alligevel populær fremstilling er det umuligt at få sat alle

oplysninger om hovedemnet ind i en samlet relevant ramme. Trods mangler - især

fra de sidste års udvikling - får læseren imidlertid et rimeligt nuanceret samlet ind-

tryk af landet og dets arbejderbevægelse,således at proportionerne bliver nogenlun-
de korrekte.

Det beskrives også, hvilke uhyre vanskelige vilkår lederne har været oppe imod
siden selvstændigheden, og hvilken afhængighed man også i dag må leve med. Pris-

ændringer på verdensplan kan torpedere enhver udviklingsplan.
l konklusionen hedder det, at eneste vej ud af moradset synes at være satsning på

landbrugseksport. Da det fortsætter den onde cirkel med råvareeksport,ulige bytte
og afhængighed,må der imidlertid samtidig satses på arbejdsintensive småindustri-
er fremfor storindustri, som er komplet afhængig af importerede dele.

Men en sådan udvikling vil tage mange år, og der rejses det meget relevante

spørgsmål om verden (hvem det så end i praksis er), vil give Tanzania og øvrige 3.

verdenslande tid til en sådan udvikling. Og muligheder.
Knud Vilby

Tinne Vammen: Rent og urent. Hovedstadens piger og fruer 1880-1920. Gyldendal,
København 1986, 296 sider', kr. 148,-
Tinne Vammen har med sin nye bog fulgt parolerne fra den feministiske historie-

skrivning, idet hun tager et subjektin og personligt udgangspunkt. Som afsæt for en

bred analyse af tjenestepigevilkår i København i perioden 1880-1920, har hun valgt
at beskrive datidens hverdagsliv i den byejendom, som hun selv bor i nu.

Ejendommen Sølvgade 30 med dens skare af beboere, herskaber såvel som tjene-
stefolk, forhusbeboere såvel som baghusbeboere, har sin egen specifikke historie,
men samtidig kan den ses som et historisk eksempel på, hvordan hverdagsliv blev

levet i København i perioden.
Det er en meget detaljeret og bredt anlagt bog, som belyser emnet fra flere forskel-

lige vinkler. Udgangspunktet er det herskabshuslige rum, der primært er en kvindes-

fære, hvor kvinder fra forskellige klasser mødes på borgerskabets kvinders præmis-
ser. Tjenestepigerne ses som en særlig slags lønarbejdere,der qua deres tætte tilknyt-
ning til herskabsfamilierne kommer til at repræsentere en meget undertrykt og isole-

ret gruppe, der direkte på deres egen krop mærker klasseforskellene. Samtidig in-

volveres de direkte med borgerskabet og i den intime kontakt med herskaberne op-

står der følelser og samspil, positive såvel som negative.
Bogen falder i 8 afsnit, og bevæger sig som nævnt fra det specifikke til det generel-

le, fra mikrouniveset i Sølvgade til tjenestepigernes organisering i Københavns Tje-
nestepigeforening i 1899.

Allerede i bogens 2. kapitel forlades Sølvgade og universet bredes ud. De følgende

kapitler belyser tjenestepigernes arbejdsforhold og herskabsfruernes h_usligekvinde-

lighedsidealer. Tyendearbejdet havde perioden igennem et særligt førkapitalistisk

tilsnit, idet erhvervet helt frem til 1921 var underlagt Tyendeloven af 1854, der be-

tød, at de ansattes hele arbejdskraft var til de foresattes disposition, skillelinien mel-

lem lønarbejdstid og fri tid eksisterede ikke.

Anskuet i forhold til arbejdstidens længde har tjenestepigerne også været dårlige-
re lønnet end andre ufaglærte kvinder, og værelsesforholdene har været elendige.
Alligevel betød tjenestepigernes isolerede arbejdssituation,de fleste herskabshus-

holdninger havde kun 1 tjenestepige, en mangel på udvikling af kollektiv bevidsthed

og organisering. Men selv om tjenestepigerne ikke udviklede kollektive modstands-
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former, vidner tjenestepigernes hyppige pladsskift om individuelle befrielsesforsøg.
Tinne Vammen viser, at omkring år 1900 var ansættelse for en måned snarere end

for et halvt år blevet det almindelige i hovedstaden. Herskabelige klager over det

urolige tjenestepigemarked er ligeledes hyppigt forekommende i kilderne.

Et af Tinne Vammens hovedresultater bliver da også, at magtforholdet mellem

herskab og tyende er i krise, og at tyendeerhvervet i perioden er på stærk tilbage-

gang. Dette hænger naturligt sammen med industriens og andre erhvervs øgede ef-

terspørgsel efter den kvindelige arbejdskraft. Tjenestepigerne får herved nogle alter-

nativer til det bundne liv i herskabshjemmene.
Denne udvikling markerer, pointerer forfatteren, et af de vigtigste opbruü i kvin-

ders arbejdsliv, som er foregået i overgangen fra landbrugs- til industrisamfundet.

I senere afsnit i bogen belyses mulighederne for tjenestepigernes seksuelle udfol-

delse og vilkårene for tjenestepigestandens ugifte mødre. At en tjenestepige fik barn

udenfor ægteskab førte hende ofte i forbindelse med en af datidens mange filantro-

piske institutioner eller foreninger, som borgerskabets kvinder oprettede og tog del i

med stor iver. Tinne Vammen viser, hvordan herskabskvindernes deltagelse i filan-

tropiske, kvindesaglige og husmoderorganisatoriske bevægelser skabte ændringer,

impulser og karrieremuligheder i deres egen tilværelse, men samtidig legitimerede
velgørenheden en maternalistisk magtudøvelse over kvinder fra lavere sociale lag.
At få del i denne godgørenhed, betød samtidig, siger Tinne Vammen, at kvinderne

blev fastholdt i en underdanig, underordnet og afhængig position.
Et andet objekt for borgerlig, filantropisk intervention var de prostituerede, som

tildeles et særligt 'afsnit i bogen, ud fra den betragtning, at mange tjenestepiger ud-

stødtes af erhvervet og blev prostituerede.
Endelig tildeles et sidste afsnit organiseringen i Københavns Tjenestepigefore-

ning, der blev stiftet i 1899. Tinne Vammen redegør for den indre udvikling i fore-

ningen, dens problemer med det spinkle medlemsgrundlag, problemer med at slå

igennem blandt de unge, og problemer med medlemsgennemtræk. Desuden belyses
de interne ideologiske diskussioner, dilemmaet mellem at være en herskabelig støt-
tet fagforening og ønsket fra nogle medlemmer om partipolitisk alliance med Soci-

aldemokratiet. Foreningen karakteriseres som modsætningsfyldt, den magtede ikke

at få gennemført konkrete resultater hverken på løn- eller arbejdstidsområdet i pe-

rioden.

Som det fremgår af ovenstående er det en meget stofrig bog, der bygger på et me-

get stort og varierende kildemateriale, spændende fra officielle kilder som politipro-
tokoller, folketællinger, mandtalslister, love og forordninger, statutter for de kø-

benhavnske tyendeforeninger, filantropiske organisationer mm., til uofficielle kil-

detyper som erindringer, breve, dagbøger og litteratur.

Tinne Vammen søger at analysere dette mangesidige kildemateriale ud fra flere

forskellige videnskabelige indfaldsvinkler, idet hun kombinerer anvendelsen af de

historievidenskabelige metoder med inddragelsen af de i den feministiske historie-

skrivning meget anvendte etno- og mentalitetshistoriske tilgange, hvor kilderne ud-

frittes ved hjælp af metoder hentet fra bl.a. litteraturvidenskaben.

Jeg syntes, det er en meget spændende og læseværdig bog, Tinne Vammen har

skrevet, og det er lykkedes hende at få slået fast, at historikerens arbejde består i

analysen af såvel kontinuiteten som forandringen i samfundets udvikling. Bogen
bliver ganske vist noget fragmentarisk pga. sine pluralistiske indfaldsvinkler, og de

mange detaljer betyder, at man af og til mister tråden.

Bogens hovedærinde er belysningen af magtforholdet mellem herskabskvinder og
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tjenestepiger, forstået som et forhold mellem arbejdsgiver og lønarbejder,og derfor

virker det af og til lidt diffust, når synsvinklen skifter, og der ofres mange kræfter på
at belyse herskabskvindernes undertrykkelse i forhold til deres mænd. Beskrivelsen

er givetvis korrekt, men det klassemæssige aspekt flyder ud.

Brugen af de utraditionelle kildetyper virker i bogen frugtbar, fordi kilderne hele

tiden relateres til en bredere samfundsmæssig sammenhæng. Når Tinne Vammen

søger at finde frem til mentaliteten i den kvindedrevne københavnske ñlantropi,
sættes denne bevidsthedsform i relation til datidens sociallovgivning og til arbejder-
bevægelsens fremvækst. På denne baggrund når hun frem til at forklare filantropi-
ens egentlige formål, som et forsøg på at inddæmme social protest, og dermed som

et af borgerskabets våben i kampen mellem klasserne. Bevidsthedshistorie anvendt

på denne måde virker konstruktivt og fornyende.
Værket er med sin pædagogiskeopsætning,hvert kapitel er opbygget omkring en

indledning med problemformulering, fremstilling og afrunding, henvendt til en bre-

dere modtagergruppe end lige faghistorikernes snævre kreds. Dette understreges og-
så af dens meget flotte billedmateriale, som fungerer fint i overensstemmelse med

teksten. Bogen er blevet til som et led i et fællesnordisk forskningsprojekt, som skal

belyse tidligere generationers kvindearbejde. Lad os håbe, at de følgende bøger bli-

ver af samme kvalitet.

Bodil Redder
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FORSKNINGSMEDDELELSER

Tidsskrift for arbeiderbevegelsens'historie til minne

For en tid siden sa jeg ja til å skrive en presentasjon av Tidsskrift for arbeider-

bevegelsens historie i Norge. Kort før jeg skulle begynne på artikkelen fikk

jeg beskjed om at det måtte bli en nekrolog; tidsskriftet skulle gå inn etter 11

års virksomhet.

Også vi som ikke hørte til tidsskriftets indre kjerne visste at situasjonen var

vanskelig. Et tidsskrift som Tidskrift for arbeiderbevegelsens historie, (heref-
ter TFAH) er -i alle fall i et lite land som Norge - avhengig av mye støtte og

velvilje utenfra. I 1984 holdt det på å svikte, men løste seg så vidt. Oppgaven
for de som har holdt tidsskriftet gåendehar sikkert ikke vært enkel. Vi andre

får bare være dem takknemlig at de klarte det så lenge. Men også beklage at

det i et velstandsland som Norge ikke skal være mulig å opprettholde et tids-

skrift som så klart hadde en funksjon. ll-åringen hadde nok sine svakheter.

Men var fortsatt vital, og burde hatt et lengre liv.

Noe av bakgrunnen for TFAH må søkes i de norske tradisjonene. I mel-

lomkrigstida var tilknytningen mellom ledende norske historikere og den er-

ganiserte arbeiderbevegelsen sterk. Edvard Bull og Halvdan Koht trakk trå-

dene både i sine historiesyn og som politikere i arbeiderbevegelsen. Etter 2.

verdenskrig ble denne tilknytningen i det vesentlige brutt. Men tradisjonen
fantes, og kunne gjenopptas når forholdene lå til rette for det.

Forholdene kom med det politiske »tøværet« og radikaliseringen på slut-

ten af 60- og begynnelsen av 70-tallet. Streiker og aksjoner viste arbeiderklas-

sen som subjekt i, ikke bare gjenstand for historien. Spørsmål knyttet til arbe-

iderbevegelsens historie og teori fikk økende interesse blant forskere, og sær-

lig blant studenter. Interessen ble næret og båret fram av et sterkt politisk en-

gasjement, og denne enheten mellom teori og praksis, fag og politikk, lot også
studier og undersøkelser bli del av en bevegelse.

I dette feltet og i denne bevegelsen var det TFAH ble født. Tilknytningen
gjøresklar i første nummer i 1976:

»Studier av arbeiderbevegelsens historie har lange tradisjoner i det norske

akademiske miljø. Antall forskningsbidrag på dette feltet har allikevel økt

meget sterkt i de seinere åra. Dette henger nøye sammen med det sterke politi-
ske engasjement både hos forskere og studenter. Samtidig med at arbeiderbe-

vegelsens historie studeres mer intenst i universitetsmiljøene,vokser interes-

sen for denne historia hos et langt bredere publikum. Det har hittil ikke vært

noe organ til å formidle dette stoffet. Tidsskrift for arbeiderbevegelsens histo-

rie ønsker å bringe forskningsresultatene ut til en bredest mulig krets av lese-

re«.
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Hva har vært drøm, og hva realitet i dette? Det er vanskelig å si. Jeg kjen-
ner ikke til noen undersøkelse over TFAHs lesere. Sikkert ligger tyngde-
punktet i tilknytning til universitets- og forskningsmiljøene.Men alt er ikke

sagt med det. TFAH har hatt sin tilknytning til arbeiderbevegelsen først og
fremst gjennom Arbeiderbevegelsens arkiv 0g bibliotek. I tillegg har flere fag-
forbund fram til tidsskriftets siste år, stått som bidragsytere. Hvor langt slike

forbindelseslinjer bærer er naturligvis vanskelig å si. Men de betyr i alle fall at

tidsskriftet har befunnet seg innenfor arbeiderbevegelsen, klar til benyttelse
for de som vil ta det i bruk.

På den anden siden spilte tidsskriftet, spesielt de første årene,en viktig rolle

i de miljøene som arbeidet med arbeiderbevegelsens historie. Ikke minst

gjaldt det studenter som skrev hovedfagsopgaver herfra. Det ligger et stort

arbeid bak hovedfagsopgaver i historie i Norge, og de har ofte et svært høyt
faglig nivå. Allikevel kommer de færreste lenger enn til Universitetsbibliote-

kets håndskriftsamling.Med TFAH åpnetdet seg nye muligheter for studen-

ter i arbeiderbevegelsens historie. Det ble en berikelse for begge parter.
TFAH fikk et vidt spekter av dyktige bidragsytere og kunne belyse mange
emner med originale forskningsresultater. Hovedfagsstudentene fikk sam-

menfattet og publisert sine undersøkelser, og gitt dem en funksjon i forhold

til en bevegelse også mange av dem følte en tilknytning til.

Det er neppe tilfeldig at de to første årgangeneaf TFAH (tidskriftet har

kommet med to nr. i året med unntak av 1984 da det bare kom ett) tok opp
store spørsmål i norsk arbeiderbevegelses historie: radikaliseringen i norsk

arbeiderbevegelse før og under 1. verdenskrig, og vilkårene og rammene for

faglige kamper. Med det første emnet ble også trådene knyttet til mellomkri-

stida: Første artikkel i det første nummeret var Edvard Bull d.e.s. klassiske

artikkel Arbeiderbevægelsens stilling i de tre nordiske lande 1914-1920 fra

1922. Diskusjonen knyttet til denne artikkelens hovedteser har også været en

av de største i TFAH.

T0 år etter ble søkelyset rettet ikke mot radikalismen, men mot reformis-

men i norsk arbeiderbevegelse. Rundt dette ble det en livlig debatt, som viste

hvor nær forbundet historie og politikk er, og som ogsåpekte på uløste spørs-
mål når det gjaldt studiet av arbeiderbevegelsens historie, kanskje særlig for-

holdet mellom klassen og bevegelsen.
Årene som fulgte markerte en nedtur for bevegelsen bak TFAH- i alle fall

den mest konjunkturutsatte delen av den, dvs. studentene. Både den aktuelle

og den historiske situasjonen framsto som mer komplisert. Enheten mellom

fag og politikk mindre umiddelbar. Studiet av arbeiderbevegelsens historie

sluttet å være et viktig felt for hovedfagstudenter.
Det tjener TFAH til ære at tidsskriftet fortsatte å komme ud regelmessig

med numre av god kvalitet ogsånår noe av grunnlaget skrumpet inn. Antake-

lig har det sammenheng med stabiliteten i den indre kjernen. Av de 8 medlem-

mene (inkluderet varamann) av redaksjonsutvalget i nr. 1/76 var 6 fortsatt

med i redaksjonen i 1986. Denne kjernen har basis både i Universitetsmiljøe-
ne og i Arbeiderbevegelsens arkiv, og slik har de viktigste forbindelseslinjene
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vært sikret. Til sammen ga disse numrene materiale og analyser om mange og

ulike aspekter av arbeiderbevegelsens historie: Arbeiderbevegelsen og offent-

ligheten, organisering og klassekamp på landsbygda, tidlige organisasjons-
forsøk, tidlige spontane kollektive ytringer »Fra matopprør til streik«, arbei-

derkultur, overvåking,arbeidsløshet, boligpolitikk- og boforhold.

Hva så med de videre målsettingene?Målsettingen om politisk relevans ble

ikke gitt opp. Noen ganger ble den også formulert mer eksplisitt. F.eks. i

nummeret om boligpolitik (2/ 83) hvor tidsskriftets målsettingom »å ta opp

historiske emner som også har en politisk karakter« også blev understreket

ved å ta inn artikler av mer aktuell boligpolitisk karakter. En annen type poli-
tisk relevans har vist seg særlig i artikler om arbeiderkultur, tatt opp både

som eget tema (2 / 82) og i andre nummer. Her er det problematiseringen av

dagens arbeiderbevegelse og dens mangel på egen kultur som gir artiklene en

viktig bakgrunn. Noen virkelige diskusjoner har allikevel ikke disse numrene

avfødt. Slutten av 70- og begynnelsen af 80-tallet har allikevel ikke bare vært

preget av fallende interesse for arbeiderbevegelsen, men også av nye spørsmål

og problemstillinger med sterkere fokus på klassen enn bevegelsen. Det har

ogsågjort nye metoder nødvendige.Grovt kan en kanskje se to hovedtilnær-

minger: For det første den sosialhistoriske, »historie nedenfra«-retningen,

med vekt på å beskrive vanlige menneskers liv, vilkår og oppfatninger. En

slags Videreutvikling her er Grav der du står - retningen; forsøkene på å trek-

ke arbeiderklassen aktivt med i, eller la den selv drive, sin egen historieforsk-

ning. Den andre retningen kan kalles den arbeidsprosessorienterte. Her rettes

søkelyset mot selve arbeidet, organiseringen av det og de sociale forholdene

som springer ut av det også for å forstå arbeiderbevegelsen. I dette ligger også
et oppbrudd fra den tradisjonelle fokuseringen på politiske og ideologiske
faktorer.

Den sosialhistoriske strømningen har hele tiden stått TFAH nært. Ikke

minst gjennom nylig avdøde Edvard Bull som i svært mange år har represen-

tert en slik tilnærmning, og som hele tiden har vært med i TFAHs redaksjon-

sutvalg/ redaksjon. Allikevel er det også her i TFAH en klar utvikling over tid

- i tråd med at en sosialhistorisk tilnærmning også ellers får gjennomslag i

flere miljøer.Betydningen av å bryte tradisjonelle rammer og ta inn sosialhi-

storiske synspunkter blir stadig oftere understreket. Vekten på arbeiderkul-

tur er uttrykk for det samme. De siste numrene legger stor vekt ogsåpå indu-

strimuseer, dvs. arbeidermuseer, »for å konkretisere, synliggjørearbeidernes

historie« (1 / 84). I tråd med dette har også innholdet i dokumentasjonen - som

har vært et viktig innslag i TFAH - endret seg, fra hovedvekt på dokumenter

fra arbeiderbevegelsens organer, til langt større vekt på intervjuer og kultury-

tringer.
Den anden retningen har stått fjernere fra miljøetrundt TFAH. Den finnes

i et par enkeltartikler (2/ 80, 2/ 86), men de utfordringene som ligger i denne

tilnærmingen er ikke tatt opp og diskutert.

Her vises kanskje noen av svakhetene ved en så solid indre kjerne og foran-

kring som TFAH har hatt; Det kan være vanskelig å følge med i hva som
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skjer i andre miljøer.Særlig på et felt synes jeg det er påfallende:Kvinnehisto-
rien.

Av alle felter er det vel dette som har hatt den mest eksplosive veksten de
siste ti årene. En god del av dette har vært arbeiderbevegelse-

og kanskje sær-
lig arbeiderhistorie. Men kvinnehistorikerne har hatt sine miljøer og de har
ikke - før helt nylig - nådd fram i TF AHs spalter. Til ettertanke: I 1982 skiftet
den engelske tidsskriftet History Workshop Journal undertittel fra »a journal
of socialist historians« til »a journal of socialist and feminist historians« ut fra
en erkjennelse av kjønnsaspektetsbetydning som en ureduserbar faktor -

og-
så i arbeiderklassens historie.

Jeg har ikke sagt noe om de siste numrene av TF AH. 1/84 (eneste det året)
har en større spredning, men allikevel fortsatt et hovedtema: En grundig ar-

tikkel om de særegne vilkårene for arbeiderbevegelsen i Nord-Norge, kombi-
nert med dokumentasjon over arbeiderne i Sulitjelma gruvesamfunns kamp
for sin eksistens. Selve emnet gjør det her mulig å knytte trådene tilbake til de
store sammenhengene fra 70-tallet; »historien som politisk kraft« som num-

meret innledes med. De 4 numrene i 1985-1986 har et annet preg: hovedem-
nerne oppløses og gir rom for et langt større mangfold enn tidligere. Redak-
sjonelt gjøres det klart at det er et bevisst valg, - men ikke hva slags. Uansett
er resultatet - slik jeg ser det - positivt. Det gis rom for flere tilnærmningerog
bidragsytere. Både kvinnespørgsmålog tilnærmingersom tar utgangspunkt i
arbeidsforhold er med, sammen med viktige emner som fag og kvalifikast-
ner i arbeiderklassen. Samtidig er fortsatt den politisk pregede arbeiderbeve-
gelseshistorien rikt representert, her særlig knyttet til jubileet for regjeringen
Nygaardsvold (den første norske varige arbeiderpartiregjeringen) i 1935.

Hvilken vei TFAH nå ville og kunne ha gått er det jo vanskelig å si noe om.

Men bredden i de siste numrene var lovende. Kanskje ville det også vært rom

for enda to aspekter jeg har savnet: - Internasjonale perspektiver og sammen-

likninger. De har ikke vært fraværende. Særlig tidsskriftets mangeårigere-

daktør, Einhart Lorenz, har med sitt kjenneskap til spesielt tysk arbeiderbe-
vegelse kunnet gi mange viktige bidrag. Skulle gjerne hatt mer slikt, mer kon-
takter med utenlandske miljøer.Gjerne også mer av nordiske sammenliknin-

ger, som i nummeret om arbeiderbevegelsens kultur. - Mer debatt knyttet til
teori og metode. I mange av de nye tilnærmingeneligger viktige oppbrudd fra

tidligere forutsetninger. Mange av disse burde vært diskutert: enhet/ splittelse
i arbeiderklassen, kjønnsdimensjonensbetydning, betydningen av arbeids-

prosesser versus ideologiske og politiske faktorer for arbeiderklassebevisst-
het etc.

Oppgavene er der. Men dessverre altså ikke tidsskriftet. En del av det
TFAH gjorde vil sikkert kunne komme ut gjennom publikasjoner fra Arbei-

derbevegelsens arkiv. Men et tomrom vil det allikevel bli. Det er ikke noe dår-

lig ettermele for et tidsskrift.

Inger Bjørnhaug

Fra efteråret 1987 vil Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Folkets Hus, Youngstg 11 C,
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Oslo 1, Norge) udgive en årbog, som vil videreføre traditionen fra TFAH. Første bind vil bl.a.

bringe stof om Willy Brandt og andre tyskere i eksil i Norge i mellemkrigstiden.
_

Årbogenskal bestilles direkte fra Arbeiderbevegelsens arkiv og prisen vil i abonnement blive

ca. 120.- nkr.

Registrant over Lolland-Falster Social-Demokrat

I forbindelse med projektet »Nakskov 1900-1940« er der udarbejdet en regi-
strant over »Lolland-Falster Social-Demokrat« i perioden fra avisens start

(inklusive 2 prøvenumre) i 1901 indtil 31. marts 1940.

Den er udarbejdet så den kan anvendes som »nøgle«til kommunens liv og
historie, og ved en hurtig gennemgang giver den et resumé af Nakskovs histo-
rie i den behandlede periode. Med dato, sidetal og spalteangivelse er det der-
efter muligt at gå til den egentlige kilde - avisen - for uddybende information.

Materialet er ordnet systematisk således at artikler om samme emne er

grupperet sammen. Systematikken er den der anvendes på folkebibliotekerne

(DK-5, l985-udgave) dog i en vis tillempet form.

Inden for hver gruppe er artiklerne ordnet kronologisk, med de ældste

først, og man får således - ved at »læse« en gruppe
- angivet den historiske

udvikling inden for et emne, således som det er kommet til udtryk i »Lolland-
Falsters Social-Demokrat«,

Den geografiske afgrænsing er Nakskov kommune, som grænserne har
været i perioden 1921-1940. I 1921 blev Nakskov landsogn indlemmet i Nak-
skov kommune, og artikler om landsognet før 1921 er medtaget.
Formålet med registreringen har været at bidrage til belysning af Nakskov

kommunes historie og materialet er registreret med henblik på dette.

Registranten er tilgængeligpå Lokalhistorisk Arkiv, Søvej 8, 4900 Nak-
skov.

(Fra registrantens indledning).

Generalforsamling i SFAH den 13. februar 1987.

Forsamlingen valgte Niels Senius Clausen til dirigent og Anette Vasström til
referent. Herefter aflagde selskabets formand Henning Grelle bestyrelsens
beretning for året 1986.

Formandens beretning:
SFAH har i 1986 som også de tidligere år afviklet et vellykket seminar, præ-
senteret nyudgivelser, udgivet tidsskrifter, arrangeret mødeaftener samt iøv-

rigt arbejdet med at videreføre og udbygge selskabets mange aktiviteter. Det

høje aktivitetsniveau må imidlertid vurderes i forhold til medlemstal og der-

med sammenhængende økonomiske basis.

Medlemstallet slutter for 1986 med ca. 640 medlemmer, en mindre tilbage-
gang i forhold til 1985. Det bør være et mål for selskabet i 1987 at nå op på
700 medlemmer hvis foreningsskrifternes standard skal kunne bevares. 1987
må derfor udnævnes til et medlemshvervningsår.
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Forlagets udgivelser har haft et solidt økonomisk grundlag ved udgivelsen
takket være støtte fra fondsmidler, og de har alle solgt godt. Den internatio-

nale Arbejderforening var udsolgt i foråret, d.v.s. 700 expl. på et halvt år. Det

gav et overskud som foranledigede et genoptryk.
Forudbestillingerne på de to monografier »Mod Strømmen« og »Arbejder-
bevægelsens forhistorie« har været tilfredsstillende. Pjecen »Kend din histo-

rie« kunne man have ønsket en større udbredelse, men den er endnu ikke for-

ældet og den kommer ikke til at give underskud. Her er iøvrigt tale om en

pjece som også opfylder ønsket om en generel information om SFAH.

Forlagssiden er således gået tilfredsstillende. Recepten er udgivelser med

økonomisk støtte, målrettet reklame m.m.

Sidste generalforsamling pålagde bestyrelsen at arbejde for, at der blev

skrevet en generel indføring i dansk arbejderbevægelses historie. Det skulle

være en indføring i hele bevægelsen og den skulle integrere resultaterne af de

mange nye forskningsomåder,som de sidste 15 års forskning har opvist.
Forfattergruppen består af Hanne Caspersen, Vagn Oluf Nielsen og Knud

Knudsen. Gruppen har lovet et manuskript færdigt til årsskiftet 1987/ 88.

Der sigtes mod en udgivelsei efteråret 1988.

For tidsskrifternes vedkommende har man i det forløbne år arbejdet med

at give Arbejderhistorie en anden struktur. Det er ikke så meget indholdet

som formen, der foreslås ændret. Bestyrelsen har tilsluttet sig redaktionens

forslag om en mere »læservenlig«disponering af stoffet med en introduktions

»manchet« til de videnskabelige artikler. Den ændrede struktur er bl.a. afledt

af diskussionerne i bestyrelsen om at lancere et helt nyt populærvidenskabe-

ligt tidsskrift, en tanke der dog foreløbigt er skrinlagt p.gr. af økonomiske

vanskeligheder.
Emnet for l986-seminariet var »Arbejderbevægelse og teknologiudvik-
ling«i et tværfagligtperspektiv. Temaerne i de 3 sektioner var: Teknologiens
indflydelse på arbejdsprocessen, Arbejderbevægelsens forståelse af teknolo-

giudviklingen samt Teknologiens konsekvenser i dag og i morgen. Der vil bli-

ve udsendt en rapport om seminaret.

Efter udsendelsen af pjecen »Kend din historie« har lokalhistorieudvalget
afholdt en konference og en række møder, hvor man har diskuteret udvalgets
formål og opgaver. I september afholdtes en konference, hvor indholdet i for-

skellige lokale jubilæumstidsskrifterog forskellige former for formidling af

lokal arbejderhistorie blev debatteret. Udvalgets nyeste udspil er en rund-

spørge til SFAHs medlemmer m.h.p. en registrering af alle kendte lokalhisto-

riske projekter. Denne rundspørge har allerede givet mange svar-som udval-

get vil kunne bygge videre på.
Bestyrelsens nyetablerede mødeudvalg har gennemført 3 arrangementer. I

foråret' blev medlemmerne inviteret til at en prøve på DRs serie i 7 dele om

arbejderbevægelsenshistorie. I efteråret arrangeredes en tur til Lund, hvor

der var lejlighed til at se en udstilling om svenske landarbejdere. Det 3. arran-

gement var med Finn Vadmand, der viste lysbilleds'erien om generalstrejken i

Randers 1922. Herudover er planlagt et besøg på Arbejdermuseet til april og
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et besøgpå Filmmuseet. Mødeudvalgetvil fortsætte med ca. 1-2 arrangemen-
ter hvert semester.

SFAH var repræsenteret ved et seminar i Reykjavik i juni 1986, arrangeret
af de nordiske selskaber for arbejderbevægelsenshistorie. Det næste møde/
seminar vil finde sted i Stockholm i 1988.

Ved det afholdte seminar i ITH i Linz var deltagelsen fra SF AHS side deri-

mod ikke overvældende. Formanden opfordrede medlemmerne til at være

opmærksomme på disse seminarer, hvortil selskabet har mulighed for at sen-

de flere repræsentanter. Temaerne i 1987 vil være Arbejderbevægelsenog

fredsspørgsmåletsamt nye former for formidling af arbejderbevægelsenshi-

stone.

Formanden afsluttede beretningen med at takke ABA for den hjælp insti-

tutionen har ydet selskabet igennem alle år og rettede også en tak til Statens

humanistiske Forskningsråd og Københavns Universitets humanistiske Fa-

kultet for økonomisk støtte.

Den efterfølgende diskussion af formandens beretning beskæftigede sig
bl.a. med selskabets vigende medlemstal. Det blev oplyst, at der er vækst i

institutionsmedlemsskaberne, mens det er de individuelle medlemsskaber,
der går tilbage. Bestyrelsen vil være indstillet på en mere målrettet hverve-

kampagne i 1987. Man vil f.eks. tilstræbe en mere målrettet annoncering af

SFAHs arrangementer i relevante fagblade således som man allerede har

gjort det i forbindelse med de årlige seminarer. Et forslag om at forsyne
SFAHs publikationer med en kort engelsk introduktion til selskabet og dets

aktiviteter blev taget til efterretning. Det blev oplyst, at den omtalte struktur-

ændring af Arbejderhistorie skulle motivere til at skaffe abonnementer i bre-

dere kredse (højskoler f.eks.). Det stærkt akademiske præg skal neddæmpes
og man vil bl.a. satse på flere illustrationer.

Fra forfattergruppen bag »Arbejderbevægelsenshistorie« oplystes, at man

endnu ikke var nået meget længere end til overvejelsesplanet. Der var imid-
lertid enighed om, at fremstillingen ikke skulle være »traditionel« og at de so-

cialhistoriske aspekter ville blive tilgodeset. Et forslag om at udsende en sten-

cileret udgave af bogen til kritik inden den endelige publicering blev afvist.
Formandens beretning blev herefter enstemmigt vedtaget.
Selskabets regnskab for 1986.' Kasserer Erik Strange Petersen fremlagde

regnskabet. Han understregede at den pæne likvid-beholdning primært
skyldtes tilskud til trykning af Den internationale Arbejderforening. Det op-

lystes endvidere at Niels Finn Christiansens bog om Arbejderbevægelsens
forhistorie er modtaget i kommission fra Det humanistiske Fakultet v. Kø-

benhavns Universitet hvorfor trykkeriudgifterne hertil ikke belaster udgifts-
siden. Det klare overskud på forlagssiden opvejes imidlertid til fulde af mind-

skede kontingentindtægterog øgede udgifter til porto og administration på
foreningssiden. Kontingentindtægterne kan ikke afbalancere udgifterne til

trykning og udsendig af selskabets tidsskrifter. Ved den efterfølgende diskus-

sion blev det understreget at forlagssidens overskud ikke i så høj grad skyld-
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tes »kassesuccesser« som tildelte fondsmidler fra SHF, Humanistisk Fakultet

og Walthers legat. Regnskabet blev herefter godkendt enstemmigt.
Kassereren fremsatte herefter på bestyrelsens vegne forslag om at forhøje

det årligekontingent til 200,- kr. Det er især de øgede porto- og trykkeom-
kostninger, den mindskede kontingentindtægtsamt et formindsket tilskud
fra SHF som nødvendiggør kontingentforhøjelsen. Kontingentforhøjelsen
blev herefter enstemmigt vedtaget.

Indkomne forslag. Fra Preben Skoulund Andersen, Otterup var indkom-

met et forslag til generalforsamlingen om at generalforsamlingen samt andre

møder og arrangementer i selskabet blev udflyttet fra København til »det øv-

rige land«, Fra bestyrelsens side blev forslaget kommenteret med den oplys-
ning, at over 60% af de individuelle medlemsskaber i selskabet befinder sig
øst for Storebælt, hvorfor generalforsamlingen bør finde sted på ABA som

hidtil. Det blev desuden påpeget,at det årligeseminar finder sted på Fyn. Et

forslag fra salen om at sammenkæde generalforsamling med seminar blev af-

vist med den begrundelse at seminaret i forvejen havde et »presset« program,

og at det henvendte sig til forskellige interessegrupper fra gang til gang. For-

slaget om at flytte generalforsamlingen blev herefter nedstemt med 0 stemmer

for og 21 stemmer imod. 13 undlod at stemme.

Fra Therkel Stræde var indkommet et forslag til vedtægtsændring. Ved-

tægternes 5. afsnit: »Selskabet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer som

Vælgespå en årlig generalforsamling«foreslås ændret til »Selskabet ledes af

en bestyrelse på 9 medlemmer, som vælges på en årligegeneralforsamling«.
Forslagsstilleren begrundede forslaget med, at bestyrelsesarbejdet ressour-

cemæssigt burde styrkes og kontakten til forskningsmiljøerne forbedres, så

bestyrelsen blev bedre rustet til offensive initiativer imod den aktuelle ned-

gang i interessen for arbejderbevægelsenshistorie, som må frygtes at ville ac-

celerere i den kommende tid. Fra den øvrigebestyrelses side blev det fremhæ-

vet, at man principielt er imod forslaget om udvidelse af bestyrelsen med to

medlemmer. Gennem udvalgsarbejdet er der netop etableret de kontakter,
som forslagsstilleren ønsker at styrke. Hertil bidrager også det årlige fælles-

møde hvortil repræsentanter fra forskningsinstitutionerne indbydes. Flere

bestyrelsesmedlemmer understregede i stedet behovet for at få styrket sekre-

tariatsfunktionerne med hjælp til udsendelser mm. Det vil blive vanskeligt at

samle en større bestyrelse end den nuværende, og iøvrigt fungerer kontakten

til forskningsinstitutionerne tilfredsstillende bl.a. gennem de mange udvalg.
Da bestyrelsen imidlertid i praksis har fungeret med to valgte suppleanter
som fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen stillede Erik Strange Petersen der-

for forslag om at man vedtog Therkel Strædes ændringsforslagom at udvide

bestyrelsens antal fra 7 til 9 medlemmer. Derimod skulle der ikke vælges sup-

pleanter til bestyrelsen.
Forslaget til vedtægtsændring:»Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 med-

lemmer, som vælges på en årlig generalforsamling«blev herefter sat til af-

stemning. Der var 29 stemmer for forslaget, 3 imod og 2 undlod at stemme.
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Fra forsamlingens side fremsattes siden 3 forslag som supplement til denne

vedtægtsændring.De omhandlede alle valg af eventuelle suppleanter.

1) Der vælges som hidtil 2 suppleanter, der deltager på lige fod med den

øvrige bestyrelsei arbejdet, dog uden stemmeret.

2) Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Disse suppleanter indkaldes

kun ved forfald.

3) Der vælges ingen suppleanter til bestyrelsen.

Forslag 1) blev forkastet med 9 stemmer for, 16 imod, 9 undlod at stemme.

Forslag 2) blev vedtaget med 12 stemmer for, 11 imod mens 10 undlod at

stemme.

Forslag 3) bortfaldt hermed.

Valg til bestyrelsen: To af de hidtidige bestyrelsesmedlemmer: Keld D.

Larsen og Peter Thorning ønskede ikke at genopstille.
Bestyrelsen opstillede herefter følgende personer: Erik Strange Petersen,

Karen Jansson, Annette Eklund Hansen, Steen Bille Larsen, Therkel Stræde,

Henning Grelle og Margaret Nielsen som alle er bestyrelsesmedlemmer. Des-

uden foreslog bestyrelsen følgende 2 kandidater: Anna-Birte Ravn (AUC) og
Carl Erik Andresen (KU). Forsamlingen opstillede desuden Erik Bartram

Jensen, Annette Faye Jacobsen og Mette Visti.

Af de opstillede kandidater blev følgendevalgt til bestyrelsen: Erik Strange
Petersen, Karen Jansson, Annette Eklund Hansen, Steen Bille Larsen, Ther-

kel Stræde, Henning Grelle, Anna-Birte Ravn, Carl Erik Andresen og Mar-

garet Nielsen. Da der var stemmelighed mellem Margaret Nielsen og Anette

Faye Jacobsen blev der foretaget lodtrækning.Anette Faye Jacobsen og Erik
Bertram Jensen blev herefter valgt som suppleanter.

Valg af revisorer: Forsamlingen genvalgte Karen Pedersen og Tue Mag-
nussen. Som revisorsuppleanter valgtes Thomas Verner Hansen og Hannah
Lindén.

Eventuelt: Da ingen ønskede at fremføre noget under dette punkt afslutte-
de dirigenten hermed generalforsamlingen.

Afhandlinger under udarbejdelse
Nedenstående er modtaget som svar på det spørgeskema, som fast bringes i

hvert nummer af Arbejderhistorie. Numrene refererer til skemaets spørgs-

mål: 1. Navn, 2. Adresse, 3. Projektets titel (arbejdstitel), 4. Nærmere beskri-

velse af projektet, 5. Projektets art, 6. Hvornår påbegyndes og forventes pro-

jektet afsluttet?

Burton, Patricia

19 Portersfield Road, Norwich, Norfolk, England, tlf. 0603 628187

Den danske arbejderbevægelse
En opgave

- 10.000 ord til universitetet

Foråret 1988QPPNT*
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Dahlkild, Nan

Thorupgård Alle 41, 2720 Vanløse/ Danmarks biblioteksskole, 2300 Kbh. S.

Ferieformer og fritidsbebyggelser i Danmark

En undersøgelse af forholdet mellem den moderne masseturisme og dens forudsætninger
og de sociale og kultur-formidlende feriebevægelser,især Dansk Folke-Ferie og vandrebe-

vægelsen, med særlig vægt på bebyggelser og billeder.

5. Forskningsrapport i tilknytning til Statens humanistiske Forskningsråds prioritetsområde
»Billede og Samfund«

6. 1. febr. 1987-31.jan 1988

PPN?

1. Holm, Peter og Lars B. Olsen

2. Nørregade 23 1.tv., 9000 Ålborg
3. Fremmedloven af 1875 og dens benyttelse på russiske indvandrere, samt Danmarks for-

hold til Rusland 1904-1910

4. Hvorledes det dansk-russiske forhold får indflydelse på immigrationspolitikken specielt
for russere. Kildearbejde på: 1)det russiske socialdemokratis kongres i København 1907; 2)
udvisning af en japansk spion i 1904; 3) evt. våbensmugling til Rusland 0. 1905; 4) udvis-

ning af russeren Kasdan fra Århus 1906; S) udvisning af 11 russere i 1908

Historiespeciale
1. sept. 1986 - 1. maj 1987PP'
Jensen, Keld

Ved Bellahøj 14,9. - l, 2700 Brønshøj. til. 01 60 61 47

Presse og parti
En analyse af SFs periodiske udgivelser: SF-Bladet, Her og Nu, Praksis

Hovedopgave ved Danmarks Biblioteksskole

April 1986, afsluttes april 1987PMPPNT
Mathiasen, Karsten

Mosevej 52, 2860 Søborg

Gøglernes historie

Jeg er i 1984 påbegyndtet formodentligt livslangt forskningsprojekt om gøglernes historie.

Jeg har kildemateriale til flg. temaer: l) legere (gøglere), sejdfolk, skamaner: dengang gøg-
lere var åndemanere og åndemanere var gøglere. 2) Uglspil traditionen. Her undersøgerjeg
b1.a. gøglernes forbindelse med bondeoprør og hekseprocesser. Forfølgelse af gøglere og

andre omrejsende. 3) De sidste gøglere. Fra professor Labri til Tribini - Cibrino og Her-

man Hermanitto. 4) Gøglere og troubadourer. 5) Som det sidste tema dokumenterer jeg
vore dages gøglerteaters udspring i »den forbudte leg på arbejdspladsen«-

og »kitdagen«.
Den røde tråd i min undersøgelse er at jeg vil påvise hvorledes gøglet traditionelt er en op-

positionel kunstform, hvis udøvere altid er kommet fra randgrupperne, de nederste og de

udstødte i samfundet (samt dem der ikke vil tilpasse sig).
5. Multimedie-projekt. Jeg er begyndt at holde foredrag om emnet. Har lavet radioudsendel-

ser om »Cirkus Tusindben«.

6. 1984 - ?

PPP?

Rockwell, Hugh F.

Vesterå 11 B, 9000 Ålborg,tlf. 08 H 45 84

Danskere i Chicago 1920-1940

Danskere og deres foreninger, fagforeninger, kulturforeninger osv.

Speciale
1987-1988QMPPNT'

1. Rogild, Susan

Ørnens Kvt. 2 B, 2620 Alberstlund, tlf. 02 64 28 47N
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6.

.OP'PP'NT'

Specialarbejderforbundet i Danmarks ligestillingspolitik gennem 2 kongresberetninger og

overenskomster

Hvordan afspejles Specialarbejderforbundets ligestillingspolitik i forbundets kongresbe-
retninger og overenskomster i 2 kongresperioder fra l977 til l983

Speciale
Afsluttet 1. juni 1987

Sommermark, Hanne

Olufsvej 52, 2l00 København Ø

En analyse af arbejdsskadeerstatningen gennem lOO år

En politisk, juridisk og sociologisk analyse
Magisterkonferens, lnstitut for kultursociologi
l987

. Sørensen, Jan lngemann
Alleen 65, 2. sal tv., 2770 Kastrup, tlf. 01 51 74 05

Udviklingen af den politiske og faglige organisering af danske immigranter i USA (ikke
endelig fastlagt)
Undersøgelse af Louis Pios virke og personkredsen omkring ham. Kildemateriale: endnu

ikke endeligt fastlagt, men nærmere undersøgelser i USA vil indgå.
Speciale
1987-1990
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ADRESSEFORTEGNELSE FOR BESTYRELSES-, REDAKTIONS-

0G FASTE UDVALGSMEDLEMMER I SFAH, februar 1987

Bestyrelsesmedlemmer
Henning Grelle (formand), Olesvej 9, 2830 Virum .......................... .. 02 85 33 38

Erik Strange Petersen, Frederiksdal Allé 39, 7800 Skive ................. .. 07 52 60 40

Therkel Stræde, Andreas Bjørnsgade 25, 2.tv., 1428 København K 01 95 18 72

Karen Jansson, Nordlandsgade 14, st.th., 2300 København S ......... ..01 54 03 64
Anette Eklund Hansen, Kirkebjergallé 156, 2600 Glostrup ............. .. 02 45 04 16

Anna-Birte Ravn, Gertrud Rask Vej 118, 9210 Aalborg SØ ............ ..08 14 64 24

Carl Erik Andresen, L. Sørensensvej99/ 408, 2000 Frederiksberg 01 19 02 49

Steen Bille Larsen, Åbenrå 33,1, 1124 København K ...................... .. 01 15 04 61

Margaret Nielsen, Kücklersgade 25, 1774 København V ................ .. 01 24 89 44

Erik Bartram Jensen (suppl.), Slesvigsgade 13,1, 8000 Viborg ........ .. 06 62 96 02

Anette Faye Jacobsen (suppl.), Vesterbrogade 87, 1800 Kbh. V ...... .. 01 23 41 83

Årbogsredaktion
Svend ÅgeAndersen, Hørmarks Allé 24, 8240 Risskov .................. .. 06 17 57 50

Niels Finn Christiansen, Lindehøjen 5, 2720 Vanløse ..................... .. 01 74 63 33

Lars Torpe, Nørretrandersvej 38, 9000 Ålborg............................... .. 08 13 95 07

Hannelene Toft Jensen, Dronningensvej 23, 2000 Kbh. F. .............. .. 01 87 49 96

Hilda Rømer, Ny Munkegade 70,2, 8000 Århus C .......................... .. 06 12 89 07

Hanne Caspersen, L. Sørensensvej 25, 402, 2000 Frederiksberg ...... .. 01 87 78 52

Arbejderhistorie
Gerd Callesen, Teglgårdsvej341,st.tv., 3050 Humlebæk ................. ..02 19 15 94

Niels Ole Højstrup Jensen, Maglehøjen 2, 4320 Lejre ..................... .. 02 38 12 48

Steen Bille Larsen, (s.o.)

Lokalhistorieudvalg
Keld D. Larsen, Søndergade 14, 8560 Kolind ................................. .. 06 39 20 65

Peter Thorning, Fuglsangpark 9, 3520 Farum ................................ .. 02 95 52 06

Hilda Rømer, (5.0.)
Erik Bartram Jensen, (s.o.)
Anette Eklund Hansen (5.0.)
Annette Vasström, Havremarken 10, Espergærde, 3000 Helsingør 02 23 16 10

Udvalget for international arbejderhistorie
Knud Knudsen, Geskevej 28, 9000 Aalborg ................................... .. 08 18 29 61


