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Forside: Efter godt to års krig var manglen på fødevarer mærkbar i Spani-
en. Efter hjemkomsten november 1938 tog de danske frivillige aktivt del i

indsamlingen til fordel for fødevarer til Spanien.



Carsten Jørgensen

Danske frivillige i den spanske borgerkrig

Omkring 500 danske deltog som frivillige i den spanske
borgerkrig. I denne artikel undersøges de danske frivilli-
ges rekruttering med henblik på at bestemme det præcise

antal, der deltog, samt beskrive deres sammensætning og

sociale baggrund.

Da den spanske borgerkrig som følge af tre årtiers stigende indre sociale og

politiske modsætninger brød ud den 18. juli 1936, blev Spanien hurtigt cen-

trum for international politisk opmærksomhed. Oprørsofñcererne fik mili-

tær støtte fra Tyskland og Italien, mens Frankrig støttede den republikan-
ske regering. Da den franske regeringsleder Leon Blum imidlertid befrygte-
de, at Spanien kunne blive udgangspunktet for en Storkonflikt, slog han om

og foreslog i stedet en Non-Interventionsaftale, som skulle forbyde salg af

våben til nogen af parterne i borgerkrigen. Væsentligst fordi England uden

tøven kunne tilslutte sig en ikke-indblandingspolitik i den spanske konflikt,
blev Blum's forslag accepteret af de øvrige europæiske magter. Danmark

tilsluttede sig i august 1936'.

Non-Interventionsaftalen var i realiteten en diskvalificering af den span-

ske regering, som i henhold til international ret havde lov til at opkøbe vå-

ben til sit forsvar, som enhver anden anerkendt regering. Eftersom Tysk-
land og Italien aldrig stoppede deres våbenleverencer til oprørerne, forblev

ikke-indblandings-politikken et politisk spilfægteri borgerkrigen ud. De

demokratiske stormagter ønskede ikke at provokere Hitler og Mussolini.

Den europæiske arbejderbevægelse støttede fra starten den spanske rege-

ring, og det blev fra denne kant en del af hjælpen til den trængte regering
skulle komme. Indsamlinger blev foranstaltet, og et propagandaapparat
oprettedes under Kominterns Vestbureau i Paris. Ikke mindst strømmede

internationale frivillige til Spanien for at deltage i kampen mod oprørerne,

og deres eksempel blev medvirkende til dannelsen af de såkaldte Internatio-

nale Brigader. Der var også danskere, som af forskellige årsager valgte at

kæmpe i Spanien. Denne artikel tager i det følgende væsentligst sigte på at

give et signalement af de danske frivillige og deres motiver til at sætte liv og

førlighed på spil i den spanske borgerkrig.



De internationale Brigader
Allerede fra borgerkrigens første dage var der udlændinge, som kæmpede i

Spanien. Det var først og fremmest fastboende politiske emigranter, som

havde fundet det politiske klima under folkefronten tiltrækkende, men også

deltagere i den samtidigt afholdte Arbejder-Olympiade i Barcelona tog til

fronten. Snart kom mange arbejdere, især fra Frankrig og Belgien, men

stort set fra hele Europa, til Spanien for at deltage i kampen mod oprørs-

styrkerne. Disse første frivillige organiseredes i såkaldte columnas eller cen-

tun'as, som var blevet oprettet af henholdsvis kommunister, socialister og

anarkister. De første fire danskere ankom til Barcelona den 3. september og

blev indrulleret af den tyske eksilkommunist Hans Beimler i Centuria

»Thälmann«, som hørte under PSUC-kolonnenz. Disse første frivillige be-

løb sig i de første måneder til ca. tusind. De fleste deltog i kampene på nord-

fronten omkring Huesca, [rum og San Sebastian, mens andre kæmpede i det

kommunistiske Ste Regiment omkring Madrid.

Komintern havde på dette tidspunkt oprettet et net af agenter, som op-

købte våben, hvor de kunne, til Republikken. Arbejdet foregik i dybeste
hemmelighed under den russiske efterretningschef i Vesteuropa, Krivitski,
og fra Danmark virkede søfyrbødernes formand Richard Jensen som vå-

ben- og skibsopkøber.
Det stod imidlertid klart, eftersom Franco*s professionelle enheder i il-

tempo nærmede sig Madrid sydfra, at yderligere hjælp udefra var nødven-

dig, hvis ikke den endnu desorganiserede republikanske hær skulle lide et

hurtigt nederlag. Ikke bare våben, men også mandskab behøvedes. Der be-

fandt sig i forvejen sovjetiske militære vejledere i Madrid, og på forslag fra

dem og italienske og franske ledere i Komintern blev det besluttet, at

Sovjetunionen skulle yde mere omfattende militær hjælp, og at Komintern

skulle organisere en international styrke af frivillige, som skulle være et

slagkraftigt supplement til den stående hær og de til dels ineffektive milit-

ser. Det var udelukket, at sovjetiske regulære tropper skulle optræde på
spansk jord, selv om diktaturerne Tyskland og Italien for deres part allere-

de var involveret på Franco-siden. Selv en mindre invasion af sovjetiske
tropper i Spanien kunne udvikle sig til en uerklæret krig mellem Sovjet og

Tyskland-Italien. Den som trak det korteste strå i en sådan styrkeprøve vil-
le lide et betydeligt prestigetab, og for at afvende et nederlag ville krigsind-
satsen uvægerligteskalere. Dertil kom, at Sovjet som agressor ville tabe sin

troværdighed hos England og Frankrig, og Stalin ønskede i den spændte

europæiske situation ikke at blive isoleret. Våbenhjælp til republikken kun-

ne derimod over for Non-Interventionskommiteen forsvares under henvis-

ning til det tyske og italienske engagement på oprørssiden -

og blev det.

Desuden kunne Sovjet henholde sig til, at våbensalg til en anerkendt rege-

ring i international folkeretlig forstand var fuldt ud lovligt3.
Ved siden af de hemmelige våbenkøb blev organiseringen af De Interna-

tionale Brigader, som de snart døbtes, Kominterns vigtigste opgave i efter-

året 1936.



Gennem de hemmelige våbenopkøb og tilstedeværelsen af flere militære

rådgivere og efterretningsfolk blandt det sovjetiske diplomatiske korps var

kommunisternes indflydelse på begivenhederne i Spanien efterhånden an-

seelig, når iberegnes det spanske kommunistpartis vækst og større indfly-
delse efter borgerkrigens udbrud. Med tilstrømningenaf sovjetiske våben -

tunge som lette -

og oprettelsen af De Internationale Brigader blev denne

yderligere cementeret. Ideologisk set betød tilstedeværelsen af De Interna-

tionale Brigader i Spanien en styrkelse af den kommunistiske opfattelse af

den spanske borgerkrig som kampen mellem demokratiet og den interna-

tionale facisme. Under denne parole blev det overladt de nationale kommu-

nistpartier at rekruttere frivillige til de spanske fronter, og i overensstem-

melse med denne tese kunne alle rekrutteres, som vedkendte sig at være an-

tifascister. Det blev overladt til de lokale hververe gennem interviews med

frivillige at afgøre, hvorvidt den pågældendemotivation for deltagelse i den

spanske borgerkrig var i overensstemmelse med folkefrontstesen. Ikke alle

antifascister var tilhængere af samme fortolkning. Revolutionære elemen-

ter blev afvist, hvilket skal ses i sammenhæng med Stalins udrensning af

Trotsky*s tilhængere på samme tid. Således blev den danske trotskist og

spaniensfrivillige ÅgeKjeldsø afvist, da han i første omgang henvendte sig
på Folkefrontens rekrutteringskontor i Marseille (Forinden blev han tvun-

get til at lade sig fotografere)4. De lokale rekrutteringskontorer var således

med til at sikre Brigaderne en vis ideologisk renhed. Det havde den fordel,
at man nemmere kunne skabe en slagkraftig homogen hær, som samtidig
bedre kunne ledes og kontrolleres af Komintern. Med hensyn til de russiske

Våbenleverancer var Brigaderne et bekvemt sted at placere dem, og det blev

derved undgået, at våbnene skulle falde i hænderne på andre end dem, de

var tænkt for. Materiellet blev bragt ud til afsides liggende lejre, flyveplad-
ser og depoter. Det var op til den sovjetiske efterretningstjeneste at holde

opsyn med depoterne, og op til rådgiverneog ledende kommunister at for-

dele dem. End ikke højtstående republikanske regeringsembedsmænd
kendte i alle tilfælde omfanget og placeringen af de sovjetiske våben.5.

T0 danske frivillige kom i kedelig berøring med denne hemmeligholdelse.
Henry Jacobsen korn uforvarende i nærheden af et våbendepot. Han blev af

fire russere arresteret for spionage, og grundigt afhørt, indtil hans uskyld
blev bevist. En anden dansker, Karl Christensen, frivillig i luftværnet, blev

temmelig oprevet over at få at vide, at avancerede russiske luftværnskano-

ner holdtes skjult et sted sydpå, og ikke måtte bruges. Nye tyske og italien-

ske fly viste sig nemlig at være for hurtige for batteriets eksisterende kano-

ner.6.

Fra september var Kominterns betroede folk aktive med organiseringen
af Brigaderne. Luigi Longo (»Gallo« i Spanien), nummer to i det italienske

kommunistparti efter Palmiro Togliatti, som var Kominterns mand tilknyt-
tet det spanske kommunistparti, var hovedkraften i den tidlige planlæg-
ning.7.

Folkefrontens Frankrig blev udset til rekrutteringscentrum. l Paris lå det



centrale rekrutteringskontor, og enhver frivillig til Brigaderne måtte rundt

om kontorerne Rue Lafayette, Avenue Mathurin-Moreau eller Place de

Combat for at blive interviewet og lægeundersøgt. Her blev man udstyret
med en billet sydpå enten til Marseilles eller Perpignan, hvorfra ruterne til

Spanien gik over Pyrenæerne eller med skib til Barcelona. I den spanske

grænseby Figueras fungerede en gammel borg som første opsamlingssted
for de frivillige, inden rejsen gik videre langs kysten over Barcelona og Va-

lencia til Albacete, som var blevet valgt som garnisionsb'y og administrativt

centrum i Spanien. Særligt i begyndelsen var det almindeligt, at de frivilli-

ges tog flere steder undervejs blev mødt med hornmusik, begejstrede taler

og kurvevis af appelsiner fra de spanske mødre.

Omkring samme tid som de første russiske jagerfly sås på himlen over

Madrid, marcherede den første internationale kolonne, kaldet XI.Brigade,
ned af Gran Via. Den bestod af tre batailloner - den tyske »Edgar André«

(heriblandt en enkelt dansker), den franske »Commune de Paris« og den

polske »Dombrowsky«. De bestod tilsammen af ialt 1900 mand som indtog
deres stillinger i Casa de Campo i Madrids vestlige udkant. Den i al hast

formerede XII.Brigade fulgte snart efter. Den var hovedsagelig italiensk,
men havde en tysk bataillon »Thälmann« under kommando af den tyske
forfatter og kommunist Ludwig Renn. »Thälmann«, hvori befandt sig de

fire førnævnte danskere, blev senere under slaget om Madrid overført til

XI.Brigade.
I Madrid led Brigaderne deres første store tab, og det blev et mønster,

som skulle holde krigen ud. De opnåede et nærmest legendarisk ry for deres

mod og kampvilje, og de var blandt de bedste enheder i den republikanske
hær. Brigaderne blev brugt som stødtropper, og blev sat ind i første linie

overalt, hvor det brændte på. Ved ethvert større slag: Madrid, J arama, Gu-

adalajara, Brunete, ved forsvaret af Teruel og under slagene på Ebro fron-

ten, havde Brigaderne en tabsprocent på over 50, når antallet af sårede ind-

drages i statistikken. Praktisk talt alle danske frivillige, som kom til Spani-
en i foråret 1938 blev såret; foruden de 55 som mistede livet fra Franco's

forårsoffensiv i marts 1938 til Brigadernes sidste kampdag den 24. septem-
ber samme år.

De første danske frivillige i Spanien
Den organiserede rekruttering herhjemme begyndte sandsynligvis i slutnin-

gen af november 1936, og den 12.december sendtes det første store hold af-

sted til Spanien. Det bestod af tolv danskere, og derudover nogle svenskere

og 30 tyske emigranter. På det tidspunkt var kampene om Madrid stadig på
sit højeste. Men der var danskere, som var taget afsted inden da, og som

havde kæmpet i militserne i den første tid.

Som tidligere nævnt ankom de første fire danskere den 3.september 1936,
'

og de kom sammen med Centuria »Thälmann« til Huesca fronten vest for

Barcelona. Det var tre brødre fra København Harald, Kaj og ÅgeNielsen

og Kaj's arbejdskammerat sønderjyden Hans Petersen. En var slagter, to

5
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maskinarbejdere og den sidste jord- og betonarbejder, og de var alle med-

lemmer af DKU. Yngst var Ågemed 18 år. Engang i august tog de afsted på
deres cykler, og afrejsen fandt sted fra kommunisternes ungdomshus i Bjel-
kes Allé på Nørrebro i København. Der var yderligere fire danskere som

deltog i kampene i de oprindelige militser. En af dem som ikke ønsker sit

navn offentliggjort, tog alene afsted engang i efteråret 1936, og kom i første

omgang med POUM's milits til Huesca frontens. Han kom senere med i den

første organiserede bataillon under De Internationale Brigader, kaldet »Ed-

gar André«, og var med da bataillonen som del af XI.Brigade gjorde sin en-

tré i Madrid. Også han var arbejder og politisk engageret, men uden fast

partimæssig tilknytning. De øvrige tre danskere i militserne tilhørte heller

ikke noget egentligt parti. De var derimod politisk aktive i grupperinger på
den revolutionære venstrefløj i Danmark, som var udgået fra enten DKP

eller DSU. To af dem, som ligeledes tog til Spanien i efteråret 1936, tilhørte
den såkaldte Metz-gruppe, som bestod af den fløj af kommunisterne, som i

forhold til Stalins kurs blev kaldt for »højreoppositionelle«.De to danske

frivillige, Kaj Andersen og Hjalmar Püschl, meldte sig til POUM”s milits,
eftersom dette parti bedst repræsenterede deres synspunkter i Spanien.
Danskerne var stærkt kritiske overfor kommunisternes fortolkning af bor-

gerkrigen i Spanien, og ikke mindre overfor deres anvendte politik. I et brev

6



hjem til den syndikalistiske avis, Arbejdet, forudså de tidligt kommunister-

nes og centralregeringens nedkæmpelse af den sociale revolution, som

straks efter officerernes kupforsøg brød ud i Catalonien og Aragon.9
For ÅgeKjeldsø var POUM's milits også et naturligt sted at befinde sig.

Her kom han dog først senere. Da han for første gang drog til fronten okto-

ber 1936 var det sammen med en anarkistisk kolonne, hvis standpunkter
imidlertid ikke lå ham fjernt. ÅgeKjeldsø var trotskist, og dermed »venstre-

oppositionel«,og arbejdede i Danmark sammen med en gruppe, som var

organiseret under 4. Internationale. Sammen med en kammerat fra denne

gruppe, Tage Lau, var han i Østrig og Jugoslavien på cykeltur, da borger-

krigen i Spanien brød ud. Fra Jugoslavien cyklede han nord over Italien og

til Spanien. Også Tage Lau kom til Spanien. I december 1936 kom han til

Barcelona, hvor han en tid arbejdede i POUM”s internationale afdeling.

Sandsynligvis er også Carl Viggo Petersen og Niels Poul Hansen taget

afsted inden rekrutteringen begyndte. I modsat fald har de været med i den

første gruppe. De var begge med i DKP, men tilhørte en gruppe, som stille-

de sig kritisk til Stalin. Medlemskabet i DKP forhindrede dem heller ikke i

at sympatisere med syndikalisterne og deres formand Chr.Christensen.10

Det er således interessant at se, at der blandt de første danskere, som tog

til Spanien inden organiseringen rigtig kom igang, befandt sig: Fire kom-

munister, én partiløs, to »højreoppositionelle«,to trotskister og to syndika-
lister. D.v.s. en svag overvægt til de revolutionære overfor folkefrontstil-

hængerne. Det var det samme billede, som afspejledes blandt centuriaernes

og militsernes deltagere i Spanien. Med oprettelsen af De Internationale

Brigader ændredes dette betydeligt. Kommunisterne blev herefter langt den

største enkeltgruppe, hvilket klart skal ses i forlængelse af, at Brigaderne
var Kominterns initiativ, og at rekrutteringen blev lagt i hænderne på kom-

munistpartierne. Omkring 40 % af de danske frivillige var herefter medlem-

mer af DKP eller DKU. Kun godt 2% var DSU'ere. Socialdemokratiet be-

tragtede ethvert samarbejde med kommunisterne som eksklusionsgrund fra

partiet, herunder tilmelding til De Internationale Brigader. Den relativt la-

ve procentdel af socialdemokrater blandt de spaniensfrivillige kunne tyde
på, at partidisciplinen, som den med modsat fortegn gjorde sig gældende
blandt kommunister, har haft en betydning. De socialdemokratiske spani-
ensfrivillige var da også at finde blandt den gruppe, som ikke ville acceptere

partiets anerkendelse af Non-Interventionspolitikken. Modstanden mod

partiets officielle spanienspolitik var overhovedet til stede, men blev usyn-

liggjort fra partiledelsens side.” De resterende spaniensfrivillige har været

partiløse tilhørende venstrefløjen. Størstedelen heraf befandt sig i omegnen

af DKP. Udover de få som af helt anderledes og personlige grunde meldte

sig til De Internationale Brigader har gruppen omkring DKP, og dem, som

passende kunne kaldes »intuitin venstreorienterede«, kunnet tilslutte sig

folkefrontsstrategien og især modstanden med Non-Interventionspolitik-
ken. Hvad Socialdemokratiet således har tabt inden for denne potientielle
vælgermasse, har DKP vundet.



Rekrutteringen
Herhjemme blev alt vedrørende rekrutteringen organiseret af to personer -

Hartvig Sørensen og Harald Ferdinand Nielsen - som begge var partisekre-
tærer i DKP tilknyttet »SjællandsDistrikt«. Lokalerne i H.C. Andersensga-
de 14 blev brugt som rekrutteringskontorer. Hartvig Sørensen var leder af

partiets faglige sekretariat, og Harald F. Nielsen tilhørte den stærke »celle
50« på Frederiksberg. Mange af cellens medlemer var involveret ixDKP's
spaniensengagement: H.E. Heimann havde en smørrebrødsforretning i Ny-
havn, som blev brugt som kontaktsted for de frivillige. Der var flere spani-
ensfrivillige - Leo Kari, Kaj Jensen (faldt ved Ebro, juli 1938), Roald

Thomsen, og Svend W. Blicher (faldt ved J arama, febr. 1937). Eigil Nielsen
- den senere leder af BOPA - sejlede våben til Spanien ombord på de så-
kaldte »krudtbåde«, og endelig var der Carl Madsen, som ved et par lejlig-
heder hentede penge hjem fra Paris til financiering af de frivilliges rejser.12
Også Richard Jensen, som var Kominterns betroede mand i DKP, hentede

penge i Paris, ligesom han var organisator af frivillige blandt søfolkene.
»International Sømandsklub« i Gothersgade 17 var et andet hyppigt brugt
kontaktsted.

Med oprettelsen af et organisatorisk apparat går der kun en tynd grænse
mellem rekruttering og frivillig tilmelding. Mange ville have været taget af-
sted alligevel, men antallet af frivillige er på længere sigt øget.13

I grænsefeltet mellem den helt frivillige tilmelding og den regulære opfor-
dring til at tage til Spanien spiller særligt tre faktorer ind. Det er miljøpå-
virkning, partidisciplin og godkendelse. For at tage det sidste først så var

det overhovedet en betingelse for at komme til Spanien ad disse kanaler, at

den potentielle frivillige blev godkendt som egnet af de to partikadrer. Det

var i særlig grad en politisk, men også en sikkerhedsforanstaltning. Miljø-
påvirkningensbetydning for beslutningen om at tage til Spanien lå i, at de

spaniensfrivillige kom fra en relativt lukket kreds. De færdedes for en stor

del de samme steder, og Spanien blev ofte diskuteret. Et godt eksempel var

ungkommunisternes hus i Bjelkes Allé på Nørrebro. Huset var godt besøgt
- også af mange som ikke var medlem af partiet. Flere tog afsted herfra, og

eksemplet har i sig selv opfordret til efterfølgelse.
Endelig gør hensynet til den stærke partidisciplin indenfor DKP's ræk-

ker, at der ikke kan skelnes skarpt mellem frivillig tilmelding og rekrutte-

ring. Da Leo Kari overfor Harald F. Nielsen gjorde gældende, at han gerne
ville gøre en indsats i Spanien, blev han i første omgang afvist. Han var fo-

reløbig udset til en fremtidig højere post inden for partiet. Planerne blev
imidlertid udskudt, og han blev opfordret til alligevel at tage afsted.14 I og
med at det var kommunisterne, som stod bag De Internationale Brigader,
anså mange medlemmer det for en pligt, og endda en ære at melde sig. Mod-
sat blev andre, som f.eks. var arbejdsløse, inddirekte opfordret til at tage
afsted. De særlige forhold inden for DKP synes at blive bekræftet, når man

ser på de frivilliges geografiske placering. De fleste kom naturligt nok fra



Postkort: (Oversætt.:) »Folk fra hele verden er i De internationale Brigader på det

spanske folks side.« 0 En væsentlig del af Kominterns propaganda fremhævede, at

53 lande var repræsenteret i Brigaderne. Imidlertid kom omkring 90% fra Europa
og Nordamerika. Dvs. at ca. 25 lande kun repræsenterede 10%. Heraf var flere for-

mentlig bosiddende i Europa.



København, men der fandtes omtrent ikke den danske købstad, ned til en

størrelse af Nyborg, som ikke havde et bysbarn i Spanien.
Den »ideelle« spaniensfrivillige, den type som organisatorerne i særlig

grad var interesseret i, så alt i alt således ud: En politisk bevidst og pålidelig
ung, ugift mand ca. 23-26 år, med en militæruddannelse bag sig som rakte

ud over værnepligten, og med fagforeningsbogen i orden.

Kommunisterne var flest i begyndelsen, ligesom en del havde en underof-

ficersuddannelse. Med tiden blev der færre at vælge i mellem, færre meldte

sig, og kravene til den enkelte slækkedes i takt hermed. Graden af rutine-

rekruttering i kaffebareriie og ved kontrolstederne voksede. Ud fra begiven-
heder og forhold i Spanien, som senere skal omtales, synes det uforståeligt,
at organisatorerne overhovedet har sendt folk afsted efter marts/ april 1938;
selv om de henvendte sig frivilligt.

Under samtalerne med Hartvig Sørensen og Harald F. Nielsen blev det

indskærpet de frivillige, at det ikke var et Sovjet-Spanien de skulle ned og

kæmpe for, men derimod et folkefrontsdemokrati eller et »borgerligt« de-

mokrati.15 Når en frivillig var blevet godkendt, var det iøvrigt ikke ualmin-

deligt, at han blev opfordret til selv at rekruttere en pålidelig kammerat fra

omgangskredsen, meget gerne en ikke-kommunist for at bevare folke-

frontsbalancen.16

Med formaliteterne bragt i orden blev de frivillige udstyret med en billet

og nogle lommepenge til rejsen. Endestationen var altid Paris, men billet-

tens destination kunne i første omgang lyde på Antwerpen, Le Havre, Dun-

kerque eller Bruxelles. De frivillige blev pålagt ikke at betro deres foreha-

vende til nogen, hverken før afrejsen eller undervejs. Den foretrukne rute

gik fra København med lyntoget til Esbjerg, hvorfra damperen »A.P. Bern-

storff« stod for den videre befordring til de franske og belgiske havnebyer.
Togruten gennem Tyskland til Bruxelles eller Paris blev mindre benyttet.
Det tyske politi foretog jæanigt razziaer.

Rejserne skulle foretages under et eller andet dække. Det første hold på
tolv mand optrådte som fodboldhold, mange skulle hyre et skib i en af hav-

nebyerne, og andre fik besked på at pakke en typisk turistkuffert for en uges

ophold, f.eks. i Paris under Verdensudstillingen i 1937. Selv om afrejserne
således blev søgt holdt i det skjulte, blev offentligheden hurtigt klar over

trafikken. De borgerlige blade bragte i januar 1937 nogle mere eller mindre

sensationelle oplysninger om kommunistpartiets hvervning af frivillige til

Spanien mod betaling. DKP nægtede at være involveret. Sagen kom op i

Folketinget gennem en forespørgsel stillet af den konservative Victor Pür-

schel til justitsministeren vedrørende hvervningen. Steincke svarede, at

man fra politiets side var bekendt med afrejserne, samt bestræbelser på at

opfordre emigranter til at tage til Spanien, men egentlig hvervning i juridisk
forstand var der ikke tale om]7
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Motiver og baggrunde
De danske frivilliges socio-politiske baggrund er, som tidligere antydet, me-

get snæver. De internationale Brigader blev kaldt »de litterære battailloner«

under henvisning til de intellektuelle, som deltog. De har alle efterladt sig en

betydelig litterær skat, men deres antal er overdrevet. Omkring 90% af de

spaniensfrivillige bestod af arbejdere. For Skandinavien udgjorde de højere
uddannede og kunstnerne højst 5%. Resten var industriarbejdere, arbejds-
mænd, landarbejdere, håndværkere og en særlig stor gruppe af søfolk, hvis

kerne bestod af kommunister. Den eneste af de mere kendte danske intel-

lektuelle i Spanien var digteren Gustaf Munch-Petersen, som også var den

eneste, så vidt vides, som kom fra et akademisk miljø.18
De danske frivillige var småkårsfolk. De kom typisk fra børnerige famili-

er i dårlige boliger. Hjemmet var som regel ramt af arbejdsløshed. Dette

medførte i mange tilfælde et aktivt politisk engagement inden for arbejder-
bevægelsen. Mange frivillige havde enten selv været i arbejderværnet eller

havde fædre og brødre, som var det. Miljøet, de frivillige færdedes i, var

således tæt afgrænset. De var blandt de mennesker, som i 30'ernes Dan-

mark havde følt fattigdommen og arbejdsløsheden på kroppen. Arbejdsløs-
heden blev i sig selv et incitament for at tage til Spanien. Over halvdelen af

de danske frivillige var arbejdsløse. For de frivillige, som rekrutteredes i

1938, må arbejdsløsheden have været på ca. 80%, hvis ikke mere.

Mange af de frivillige var vokset op under fattige kår på landet. Et fælles-

træk for dem var, at de tidligt var overladt til sig selv. De kom ud at tjene fra

barnealderen, blev usselt behandlet, flere lagde vejen om ad benhårde op-

dragelsesanstalter, for at ende i arbejdsløshedskøerne foran kontrolsteder-

ne i København. Beslutningen om at tage til Spanien var i grunden ikke

spor dramatisk, for så vidt som Spanien repræsenterede muligheden for at

reagere imod den behandling, de havde fået det meste af deres liv.

Hovedmotivet for at tage til Spanien var at bekæmpe fascismen, som

gennem sine handlinger havde vist sig at stå for alt det modsatte af det, de

frivillige troede og håbede på. I deres dagbøger og i deres breve hjem be-

nævner de danske frivillige Franco-siden over en kam som fascister, hvilket

strengt taget ikke var i overensstemmelse med de faktiske forhold. Da gni-
sten til den spanske borgerkrig sprang, udløstes samtidig et netværk af

modstridende opfattelser på begge sider af fronten. Franco-siden var ikke

kun fascistisk, men bestod af flere forskellige konservative, katolske og mo-

narkistiske partier, og grupperingerne på den republikanske side, hvor en

social revolution prompte iværksattes i anarkisternes Catalonien, ønskede

ikke alle det samme demokrati. Denne bredde i opfattelser medførte på
begge sider stærke uenigheder om krigens mål og midler.

I denne sammenhæng er det imidlertid vigtigst at fastholde, at antifascis-

men var det politiske hovedmotiv for at tage til Spanien. I de frivilliges øjne
frembød kampen i Spanien muligheden for at stoppe faseismens frem-

march, som i modsat fald ville brede sig yderligere. Ved at ile fjenden i møde

hindrede man ham så at sige i at komme i eget hus. Forudsætningerne for at
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vurdere, at en sejr til Franco ville medføre et fascistisk diktatur i Spanien lå
først og fremmest i, at Hitler og Mussolini åbenlyst støttede oprørerne mili-

tært. Det lå lige for at forestille sig, at den undertrykkelse af de demokrati-

ske institutioner, som fulgte i kølvandet på diktatorernes magtovertagelse i

Tyskland og Italien, såvel i sin form som sit indhold, ville gentage sig i Spa-
nien efter en sejr til oprørerne med diktatorernes hjælp.

En opfattelse af et fremtidigt fascistisk diktatur i Spanien var ikke kun

isoleret til venstrefløjen. I en leder i Berlingske Tidende den 14. aug. 1936

skrev bladets førende udenrigspolitiske kommentator, Nic. Blædel, om sin

vurdering af borgerkrigen: »Kampen i Spanien gælder et proletarisk eller et

fascistisk diktatur«. Med et »proletarisk diktatur« hentydede Blædel til den

sociale revolution, som på denne tid var i hurtig udvikling.
Vedrørende den sociale revolution herskede der uenighed blandt de dan-

ske frivillige. Trotskisterne og de »højreoppositionelle«støttede en proleta-
risk revolution, mens hovedparten, kommunisterne, støttede et folkefronts-
demokrati i henhold til den strategi, som var blevet vedtaget af Komintern

på kongressen i 1935. Denne modsætning resulterede i Kominterns forføl-

gelse af udenlandske og spanske revolutionære, hvilket også skal ses i lyset
af de samtidige processer i Moskva. Efter nedkæmpelsen af de revolutionæ-

re i Barcelona i maj 1937 indledtes en klapjagt på de revolutionære, i særlig
grad på trotskister og POUM,s tilhængere. Hjalmar Püschl og Kaj Ander-

sen måtte flygte fra Spanien. Trotskisten ÅgeKjeldsø blev opsporet af den

militære efterretningstjeneste SIM og arresteret. SIM blev styret af uden-

, landske kommunister, og opererede nærmest selvstændigt. De havde et pri-
vat fængsel i Barcelona - i Puerta del Angel .- og her sad ÅgeKjeldsø en

overgang fængslet i foråret 1938 inden det lykkedes ham at flygte.

Antal

Forskellige tal har været nævnt i forbindelse med antallet af danske frivilli-

ge i den spanske borgerkrig. Leo Kari - selv spaniensfrivillig fra maj 1937 til

oktober 1938 - har i sin mindebog om de danske spaniensfrivillige angivet
tallet til at være ca. 550. Det bygger han på, at omkring 190 vendte tilbage,
mens antallet af faldne er på 1 10. Om de resterende 250 tilføjer han, at deres

skæbne er uvis, og at end ikke deres navne kendes. Kari kan i sin tid have

fået oplysningerne mundtligt fra organisatorerne herhjemme, men det angi-
ves ikke, og han argumenterer ikke yderligere for sin høje usikkerhedsmar-

gin. Han nævner andetsteds, at det danske politi, ifølge daværende justits-
minister Thune Jacobsen, havde registreret 400 danske frivillige, da en stor

del af dem blev interneret i Horserødlejren i nov. 1942.

I en svensk disputats om den svenske arbejderbevægelse og den spanske
borgerkrig nævnes et tal på 377 danske frivillige, hvoraf de 100 var politiske
flygtninge. Kilden til denne oplysning er angiveligt en rapport fra det dan-

ske politi, som telefonisk er videreberettet fra den svenske ambassade i Kø-

benhavn til Utrikesdepartementet i Stockholm den 7.11.1938.|9

I dag kendes navnene på ca. 410 danske spaniensfrivillige. Kun enkelte er
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usikre. Et dokument fra den sydfranske flygtningelejr Vernet viser, at 30

danske frivillige stadig sad interneret i lejren i august 1940. Det har ikke væ-

ret muligt at finde yderligere materiale, som kunne oplyse om deres identi-

tet eller videre skæbne. Det er derfor sandsynligt, at de ikke er blandt de

410, som kendes. Det vides yderligere nu, at enkelte frivillige efter deres

hjemkomst emigrerede til USA. og Canada. Det nøjagtige tal. kendes ikke,
men et gæt på bare 10 er rimeligt. Det giver et foreløbigt samlet tal på 450

frivillige. Indtil mere sikre oplysninger eksisterer, må dette tal sættes som

minimumstal. Ud fra en betragtning om, at der kan have været flere, men få

fra de revolutionære grupper, at der kan have været flere søfolk, som af-

mønstrede i Spanien, og at der kan have været flere, som forsvandt på Ara-

gon fronten under det kaotiske tilbagetog i foråret 1938, må der med rime-

lighed sættes en usikkerhedsmargin på 10%. Hvilket så bringer det maksi-

male tal op på ca. 500 danske spaniensfrivillige. Dette tal stemmer også for-

holdsmæssigt godt overens med den øvrige skandinaviske deltagelse. Med

samme usikkerhedsmargin på 10% bliver tallene ca. 550 fra Sverige og ca.

200 fra Norge.
Antallet af politiske flygtninge (el. emigranter), som tog til Spanien fra

Danmark, er sværere at vurdere. Der foreligger ikke meget materiale. Før-

nævnte politirapport nævner tallet 100, men tallet er sandsynligvis højere.
Mange danske frivillige har rejst sammen med, eller mødt, større eller min-

dre grupper af tyske emigranter. En enkelt har berettet, at en tysk emigrant
af Røde Hjælp fik besked om at tage til Spanien, da han ikke kunne blive

ved med at få understøttelse. De fleste tyske emigranter er formentlig taget

tidligt afsted herfra. Politiske flygtninge fra Tyskland, Italien, Østrig og

Østeuropa spillede en stor rolle i De internationale Brigader. Tvunget væk
fra deres hjemlande håbede de at kunne slå fascismen/ nazismen på spansk
jord.2°

Leo Kari sætter i sin bog antallet af faldne danske frivillige i Spanien til

ca. 200, hvilket synes at være overdrevet. Det har tillige vist sig, at seks per-
soner af de i Kari's bog navngivne 105 faldne af forskellige årsager kan ude-

lukkes af statistikken, hvilket bringer tallet ned på 99.21 I sin bog skriver

Leo Kari, at en opgørelse affattet af den skandinaviske kadreafdeling i Spa-
nien i maj 1937 udviser et tal på 140 faldne danskere. Kari tilføjer at mindst

80 mistede livet siden da, og når således til tallet 220 faldne. Hvor Kari har

sin oplysning om de 140 faldne fra vides ikke. Det eventuelle dokument ek-

sisterer ikke mere. Da det ud fra andre eksisterende dokumenter har vist sig,
at forvirringen vedrørende danske, svenske og norske navne var stor, kan

de 140 danske faldne ikke tages for givet.
Ud fra de ca. 410 danske navne som kendes, ligger den danske tabspro-

cent på ca. 25. Skal den følge procenten for den øvrige brigade må den sæt-

tes til 30%. Antallet af danske frivillige, som mistede livet under borgerkri-
gen, må af de ca. 450, som synes et minimum, sættes til omkring 135. Antal-

let af sårede kendes ikke nøjagtigt, men ud fra de oplysninger som foreligger
om brigadens indsats i de forskellige slag, må tallet have været ualmindeligt
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højt. Det samme gælder for de øvrige internationale brigader. Nogle blev

såret flere gange, men slap med livet i behold, og det må alt i alt fastslås, at

udover dem, som har deres grav et sted i Spanien, var det kun omkring 150

danskere som ikke lagde vejen forbi en sanitetsstation eller et hospital for at

blive behandlet for lettere eller alvorligere sår.

Tidspunktet for afrejsen til Spanien kendes for 219 danske frivillige. Der-

udover kan 40 registreres, som er taget afsted enten vinter, forår, sommer,

efterår i de respektive år. For andre igen vides det kun, at de er taget afsted i

løbet af enten 1937 eller 1938. En af de bedste kilder, omend ikke altid sik-

ker, til afrejsetidspunktet -

og hjemkomst- er Arbeiderbladet. Her bragtes
jævnligt hilsner og breve fra de frivillige i træningslejrene, ved fronten og på
hospitalerne. Ved at gennemgåArbejderbladet kan det således ses, hvornår

nye grupper af navne findes blandt underskriverne. En svag forskydning i

retning af flere afrejser i 1938 er ikke umulig. De danske frivilliges afrejse-
mønster følger nogenlunde de svenske frivilliges. For foråret 1938 vides det,
at over 30 svenskere tog afsted månedligt.22

Det kunne umiddelbart undre, at tilgangen til Spanien har udvist så store

udsving, som diagrammet Viser. Især når det ses under synsvinklen: frivillig
tilgang eller rekruttering? Diagrammets udsving synes at være bestemt af

begivenheder i Spanien såvel som i Danmark.

Efter at rekrutteringen rigtigt kom igang herhjemme i december 1936

sendtes op mod hundrede danskere afsted de tre første måneder, hvorefter

afrejserne stoppede brat. Det havde en rimelig årsag. Den 26. februar 1937

vedtog det danske Folketing en lov om deltagelse i den spanske borgerkrig,
sådan som foreslået af Non-Interventionskommiteen. Enten har de 40 da-

ges hæfte, som straffen lød på, været effektiv, eller også havde organisato-
rerne valgt at ligge stille et stykke tid. Det er betegnende, at af de tre danske-

re som tog til Spanien i marts 1937 kom én - Henry Meyer - fra Canada, og

de to - Villy Fuglsang og Harald J acobsgård Hansen - fra Moskva. Fugls-
ang og Jacobsgård var på politisk skole i Moskva. De fik af Arne Munch-

Petersen tilladelse til at reje til Spanien. Mange senere højt- eller højere-
stående udenlandske kadrer og officerer inden for Brigaderne kom direkte

fra Moskva. Fuglsang og Jacobsgård avancerede hurtigt til løjtnanter (Ha-
rald Jacobsgård Hansen faldt kort efter, juni 1937), under et natangreb ved

Utande i nærheden af Guadalajara).23
Aprilholdet rejste først omkring den 30. i måneden, og bør snarere regnes

under maj. I maj måned og de efterfølgende sommermåneder steg antallet

af afrejser igen kraftigt. I juli indledte republikanerne deres første store of-

fensiv ved Brunete. Alle fem Internationale Brigader kæmpede for første

gang side om side som spydspidser i offensivstyrken. Den umiddelbare stig-
ning i tilgangen af frivillige taget i betragtning er det ikke usandsynligt, at de

nationale rekrutteringscentre er blevet instrueret om at øge tilgangen for at

bringe Brigaderne op på fuld styrke igen. Det samme gælder for vinteren

1937/38. Gennem efteråret 37 faldt tilgangen af nye frivillige til Spanien
drastisk. Med mange syge og sårede på hospitalerne var situationen langt
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fra tilfredsstillende for brigadeledelsen (En tyfusepidemi ramte omtrent

samtlige skandinavere i XI. Brigade). Nye frivillige behøvedes for at fylde
hullerne, og fra december 1937 var rekrutteringscentrene aktive igen. Fra

Skandinavien var tilgangen herefter jævn og relativ høj frem til maj 1938,
hvorefter den igen faldt brat. I andre lande måtte organisationerne erkende,
at dem fra deres område, som ønskede at kæmpe frivilligt i Spanien, allere-

de befandt sig dernede. De tre sidste frivillige fra Wales tog afsted i midten

af marts 38.24

I Spanien
Som nationalgruppe betragtet er det karakteristisk for danskerne, at de i

Spanien udgjorde de meniges rækker, og at de dermed var uden indflydelse
på beslutningsprocesserne. Kun en enkelt, Jørgen Nørup, steg til kompag-
nifører med rang af kaptajn. De var repræsenteret i alle tjenestegrene, og

der har på et eller andet tidspunkt været danskere i alle fem internationale

brigader, ligesom der var danskere i alle store slag. De fleste kom naturligt
nok til infanteriet, hvor tabsprocenten var højst, men der var også danskere

i de øvrige store tjenestegrene: artilleriet, luftværnet, autoparken, og sani-

tetstjenesten. Enkelte var at finde blandt partisanerne, i køkkentjenesten el-

ler udførte administrativt arbejde. DKP havde en repræsentant for de dan-

ske frivillige, Svend Hansen, ved den skandinaviske kaderafdeling i Albace-

te.

På trods af spredningen er det først og fremmest XI. Brigade, som er

knyttet til danskernes historie i Spanien. Her kom langt de fleste. Brigadele-
delsen var tysk, og den bestod af frivillige fra lande med et vist sprogfælles-
skab med det tyske. Et skandinavisk kompagni blev i februar 1937 i forbin-

delse med slaget i J arama-dalen oprettet i den navnkundige Battaillon

»Thälmann«, hvis ledelse også udgjordes af tyske eksilkommunister. På

kommunistisk foranledning var Brigaderne organiseret under parolerne
»jerndisciplin«og »enhedskommando«, og i takt hermed indførtes hurtigt
hilsepligt og højere løn til officerer (En menig ñk ca. 10 pts. om dagen, en

kaptajn ca. 30). Disse foranstaltninger, som aldrig blev populære blandt de

menige frivillige og underofficererne, blev forklaret som et udtryk for en

særlig »kammeratlig« disciplin.25
I de relativt lange perioder, hvor fronterne lå stille, skrev de danske frivil-

lige en del breve og artikler til Arbejderbladet. Heri fremstillede de den dan-

ske frivillig som en beskeden, nærmest tilbageholdende mand - men poli-
tisk bevidst, rank i ryggen og modig, når det gjaldt. Heltebeskrivelser faldt

ikke i tråd med denne selvopfattelse, men især i begyndelsen, hvor det end-

nu gik godt ved fronterne, slog begejstringen og heroiseringen alligevel
igennem i artiklerne.26 Arbejderbladet bragte senere hilsner fra de pårøren-
de i Danmark i avisens spalter, og var overhovedet den eneste avis, som i

større omfang omtalte, at der fandtes danskere i Spanien.
Sammenfattende kan de danske frivillige inddeles i tre grupper, alt efter

afrejsetidspunkt og de begivenheder i Spanien, som de tog del i.
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Jørgen Nørup - den eneste dansker, som steg til kompagnichef - er her fotograferet ved sit

»refugio«, Canizar omkr. maj 1937. Jørgen Nørup var partiløs og blev ofte fremhævet i

Arbejderbladet som eksempel på, at ikke alle frivillige var kommunister.

Første gruppe udgøres af dem, der tog afsted fra december 1936 til febru-

ar 1937. I disse måneder afgjordes kampene om Madrid. Oprørerne blev

stoppet i Madrids vestlige udkant, og to forsøg på at omgå hovedstaden - i

februar 1937 gennem Jarama-dalen sydfra, og marts s.å. nordøstfra ved

Guadalajara - blev ligeledes stoppet. Forsvaret var således effektivt, og de

frivillige var præget af optimisme og høj moral.

Anden gruppe består af dem, som kom til Spanien fra maj 1937 til hen på
sensommeren, og som kom til at tage del i regeringsstyrkernes første offen-

siver - ved Brunete i juli måneds stegende hede og i august på Aragon fron-

ten Ved Quinto/ Belchite. Regeringsstyrkerne viste sig svagere i angrebskrig,
og offensiverne resulterede kun i halve sejre. De første problemer indtrådte.
Lydighedsnægtelse og desertering medførte en øget stramning af discipli-
nen blandt de internationale i et forsøg på at højne moralen. Desuden var

den republikanske hær nu så reorganiseret, at de frivillige, som også var an-

kommet i mindre antal til udfyldelse af de store tab, kun udgjorde en min-
dre proeentdel af den samlede styrke.

I efteråret 1937 gennemførtes en reform, hvorved De Internationale Bri-

gader endeligt inkorporeredes i den nye spanske »folkehær«. De spanske of-
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ficerer skulle være i overtal 0g politkommisærens rolle formindskedes.27

Følelsen af at være svigtet indtrådte hos de danske frivillige, som i denne

periode lå i anden linie på Aragon-fronten. Rygterne om, at Brigaderne
skulle trækkes tilbage, skabte usikkerhed hos de frivillige. Og resulterede i

en fornemmelse af betydningsløshed. Danskerne klagede over deres for-

hold, og bad om bedre forplejning. Moralen var på nulpunktet, og i et for-

søg på at ændre stemningen tilkaldte den skandinaviske kaderafdeling en

repræsentant for de hjemlige kommunistpartier, for at han kunne løse op
for problemerne. Han lovede bedre forsyningslinier hjemtil, og fortalte om

de frivilliges store betydning, i Spanien som hjemme, og understregede end-

da for at imødegå den tiltagende lyst til at tage hjem, hvor populære de fri-

villige var, som holdt ud og vendte hjem på regulær vis. Samtidig ville alt

blive gjort for at ændre demokratiernes holdning. I en efterfølgende resolu-

tion rettedes en appel til den internationale arbejderklasse om at stå sam-

men i kampen mod fascismen. Bag ordene anes et forsøg på at mobilisere

nye frivillige.
Kort efter overflyttedes skandinaverne til den østrigske bataillon »12. Fe-

bruar«, hvilket var en konsekvens af et stigende dårligt forhold til tyskerne.
Kun en uges tid efter udbrød en tyfusepidemi, som rev næsten alle skandi-
navere med sig. Fem danskere døde af sygdommen, som formentlig skyld-
tes de dårlige hygiejniske forhold i de mudderopløste lejre, skabt af ugelang
dagsregn.28

Tredie gruppe af de danske frivillige består af dem, som kom til Spanien
fra december 1937 og frem til Brigadernes endelige tilbagetrækning i sep-
tember 1938. Set i forhold til et år tidligere var praktisk talt alt forandret.
De frivillige blev indrulleret i en regulær hær, og halvandets års krig gjorde
de manglende forsyninger mærkbare. Tidligere tiders optimisme var for-
svundet i takt med stramningen af disciplinen og de ændrede forhold. »Ån-
den« fra årsskiftet 1936/ 37 var helt forsvundet og erstattet af depression og

demoralisering. De materielle forhold var markant ringere i 1938. Fodtøj
blev forarbejdet af pap og sækkelærred, og et gevær fik de frivillige først
ved fronten. Manglende leverancer af levnedsmidler gav sig udslag i en for
ensartet kost; enkelte danskere måtte efter hjemkomsten til behandling for

underernæring. De frivillige har næppe fået noget at vide hjemmefra om

disse forhold. En frivillig gik i skuffelse til et borgerligt blad ved sin hjem-
komst, og fortalte at han havde ladet sig hverve under falske forudsætnin-

ger. Han var blevet lovet »guld og grønne skove«, samt fået at vide at han

kunne komme hjem, når han ønskede det. Det sidste har formentlig aldrig
været tilfældet, hvilket set ud fra en militær operationel betragtning kan sy-
nes indlysende.29

En anden dansk frivillig, Gerhard Schultz, deserterede på grund af desil-

lusionering i efteråret 1937. Han skrev efter sin hjemkomst en artikel om

årsagerne hertil i Nationaltidende, »Spansk borgerkrig i smoking og siv-

sko«. Arbejderbladet sendte artiklen til Spanien, og modtog et langt brev

fra en gruppe danske frivillige, som i stærke vendinger tog afstand fra Ger-
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(Oversætt.:) ›>Soldat! Vær renlig! Hygiejne bevarer helbredet«, - På trods af opfor-
dringer som denne var de hygiejniske forhold ringe. Bl.a. på grund af mangel på sæ-
be. Lusene Horerede, og en stor tyfusepidemi brød ud hos 11. brigade.
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hard Schultz og hans beskrivelse af kommunisternes dominans inden for

Brigaderne.30
I marts 1938 oprettedes for første gang en skandinavisk bataillon, som

efter pres fra ledelsen kaldtes »Hans Beimler«. Spanske soldater udgjorde
efterhånden langt over halvdelen af mandskabet i De internationale Briga-
der, og skandinaverne var således talrige nok til at udgøre det internationa-

le element. Det skandinaviske kompagni udskiltes i et dansk, et norsk

(»Egede-Nissen«) og et svensk kompagni (»Georg Branting«). Danskerne

vedtog at kalde deres kompagni for »Martin Andersen Nexø«. Det kom til

at bestå af 60 danskere, 80 spaniere, hovedsageligt catalanere, l7 finner og 3

estlændere.

Som tidligere nævnt skete der på dette tidspunkt et nyt opsving i tilgan-
gen af danske frivillige. Det kan synes underligt, al den stund Brigadernes
militære betydning til stadighed var faldende parallelt med, at den spanske
»Folkehær« voksede til ca. 600.000 mand, og al den stund Brigadernes op-

løsning og hjemsendelse diskuteredes i Folkeforbundet.

På samme tidspunkt som dannelsen af den skandinaviske bataillon ind-

ledte Franco sin afgørende offensiv i retning mod middelhavet. Danskerne,
som sammen med XI. Brigade lå i forreste linie, blev sendt på et frygteligt
tilbagetog. Hele kompagnier og batailloner blev væk fra hinanden, og faldt

i de fremrykkende Franco styrkers fangenskab eller blev dræbt. Af ialt 18

danske krigsfanger blev de 13 taget til fange i denne måned, og overført til

lejre, hvor de levede under umenneskelige forhold.

De frivillige deserterede i hundredevis, både under selve tilbagetoget som

bagefter, da demoraliseringen slog igennem for alvor. Praktisk talt alle

nyankomne danske frivillige talte om at stikke af i denne periode. Omkring
30, heriblandt også nogle veteraner deserterede eller måtte af disciplinære
grunde overføres til straffekompagniet, populært kaldet »Axel Larsen«. En

gammel borg i Castelldefels (nær Barcelona) blev brugt som fængsel for de-

sertører og desillusionerede.31

Efter en sidste republikansk offensiv over Ebro-floden, hvor de frivillige
endnu engang var stødtropper og led store tab, blev det efter en overens-

komst mellem regeringschef Negrin og Folkeforbundet vedtaget at opløse
De internationale Brigader og hjemsende de frivillige. I en kommision un-

der Folkeforbundet til kontrol med hjemsendelsen deltog kaptajn Fritz

Schrøder som dansk repræsentant.32
De danske frivillige vendte hjem omkring årsskiftet 1938/ 39, og det før-

ste store hold på 89 danskere og 2 islændingefik en strålende modtagelse på
Københavns Hovedbanegård.Socialdemokratiet havde i sidste øjeblik æn-

dret kurs over for de frivillige, og Fællesorganisationens næstformand

Knud V. Jensen roste i sin velkomsttale de frivillige for deres indsats. Fra

Socialdemokratiet modtog de et engangsbeløb på 30 kr., og fagforeninger-
ne blev opfordret til at sætte en streg over det manglende indbetalte kontin-

gent. På trods af løfter om kontingentets vedligeholdelse hjemmefra var

dette i de fleste tilfælde ikke blevet gjort.
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Den danske regering undlod efter henstilling fra Non-Interventionsko-

miteen, som selv var blevet holdt helt uden for forhandlingerne om hjem-
sendelsen, at retsforfølge de frivillige i henhold til loven af 26. februar 1937.

Regeringen tolkede imidlertid henstillingen således, at kun dem, som var

begyndt hjemrejsen efter bestemmelsen om evakuering, ikke skulle retsfor-

følges.33De, som var taget afsted efter lovens ikrafttræden og rejste hjem
inden henstillingen om benådning, blev retsforfulgt. Alle danske frivillige
skulle desuden betale selv for deres hjemrejse.

Kun få danske frivillige har givet udtryk for, at de blev svigtet. Det er imid-

lertid en fornemmelse, som trænger sig på, de frivilliges historie skal vurde-

res under ét. Frivillig eller ej, så fik de ikke ordentlige informationer hjem-
mefra om forholdene i Spanien, og måtte som sådan se sig brugt som led i et

større propagandistisk felttog til fordel for Kominterns politik. Afvigere fra

linien blev straffet hårdt. Den afgørende diskvaliñcering af den spanske re-

gering gennem demokratiernes Non-Interventionspolitik gav sig konkrete

udslag i form af ringe materielle vilkår. Ved deres hjemkomst stiftede de fri-

villige en forening af hjemvendte spaniensfrivillige, som skulle arbejde både

politisk til fordel for den spanske republik, men også foranstalte indsamlin-

ger til fødeleverancer til Spanien. Foreningen blev opløst af DKP, som efter

Stalins pagt med Hitler ikke ønskede nogle frontorganisationer. Den dan-

ske stat svigtede dem ved ikke at have konduite nok til at indføre en generel
amnesti, og fagforeningerne svigtede ved ikke at give dem tilstrækkelig støt-

te til begyndelsen af et nyt liv efter de traumatiske oplevelsen i Spanien. Ef-

ter tyskernes besættelse af Danmark måtte de frivillige lide den skæbne, at

de som uønskede af den tyske okkupationsmagt, godt hjulpet af det danske

politi, blev interneret i Horserødlejren, hvorfra flere efter sammenbruddet

af samarbejdspolitikken blev overført til den tyske koncentrationslejr
Stutthof.
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Abstract. Jørgensen, Carsten: Danish Volunteers in the Spanish Civil

War. Arbejderhistorie, 32 (1989).

Approximater 500 Danes volunteered for the Spanish Republican
Army as part of the International Brigades. In this article the Danish

volunteers are studied with regard to their precise number, their social

background and political affiliations. Although most of the volun-

teers were members or sympathizers of the Communist Party, a not

inconsiderable number - especially among the very first volunteers -

were members of the smaller revolutionary groups. Also some Social

Democrats went to Spain. The Danes were mostly part of the XIth

brigade and virtually all of them were privates. Almost all of the survi-

ving volunteers later participated in the underground resistance mo-

vement during the Nazi-occupation.
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Kim Kristensen

Revolutionære Socialister i Randers

Striden om indholdet i revolutionær politik går lige fra
starten gennem dansk arbejderbevægelseshistorie. I 1889
- altså for 100 år siden - blussede diskussionen så vold-

somt op, at den medførte en splittelse i den politiske bevæ-
gelse. Et af de få steder, hvor striden også havde følger for
den lokale arbejderbevægelse,var Randers. Kim Kristen-

sen gør rede for bevægelsens konstitueringsproces og for
diskussionerne i byen. De lä tæt på de københavnske, men

der var umiskendelige lokale særtræk forårsaget af bevæ-
gelsens senere opståen i Randers.

Hen på sommeren 1887 fik hotel »Jylland« i Randers en ny tjener til assi-

stance i højsæsonen. Manden blev kun i byen et års tid, men da han forlod

den igen, havde han bag sig den første egentlige organisering af arbejderbe-
vægelsen i fjordbyen. Der var stiftet en række nye fagforeninger. Det social-

demokratiske dagblad var grundlagt. Socialdemokratiske partiorganisatio-
ner var dannet i Randers og Kristrup, og der var skabt en fællesbestyrelse
for fagforeningerne og Socialdemokratiet. Meget mere var på bedding.

Sommerkelneren var den dengang kun 21-årigePeter Sabroe, der allerede

i 1888 igen forlod byen for at påbegyndesin journalistiske løbebane ved det

socialdemokratiske dagblad »Demokraten« i Århus. Men da var arbejder-
bevægelsen i Randers også endelig, efter mange års forberedelse, i stand til

at stå på egne ben.

Begyndelsen
Den første organisering af arbejderne var sket i »Randers Arbejderfore-
ning«,som var stiftet i 1867. Den fik hurtigt mange medlemmer, men nogen

faglig forening var det ikke. Tværtimod; det var en selvhjælpsforeningi lig-
hed med Rimestads københavnske arbejderforening. Den skulle hjælpe ar-

bejderen til at stille sig tilfreds med forholdene som de var og havde en for-

brugsforening med bageri samt en spare- og lånekasse. Senere udviklede
den sine aktiviteter betydeligt med flere forretninger.

Da Geleff på sin berømte agitationsturné i eftersommeren 1871 nåede til

Randers, anså formanden for »Randers Arbejderforening«,lærer Albrect-
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sen, det som sin pligt at beskytte »sine« 700 arbejdere mod den truende soci-

alisme. Han gik så vidt som til at true med udsmidelse af foreningen, hvis

man tilsluttede sig Internationalen. Han har dog ikke stolet på, at hans trus-

ler alene har kunnet gøre det, så da Geleff mødte op for at holde sit møde,
havde Albrectsen besat lokalet med pibere, der lavede en sådan larm, at mø-

det måtte stoppes efter Geleffs første indlæg.
Alligevel blev der oprettet en afdeling af Internationalen i Randers.

Snedker Schou, der tilhørte det bjørnbakske Venstre tog initiativ til et nyt
møde med Geleff og den 14. november blev organisationen oprettet med

venstremanden selv som formand. Den korn imidlertid ikke til at holde læn-

ge. Modsætningerne mellem Schou og socialistisk orienterede arbejdere var

for store, og Geleff måtte igen til Randers for at skabe orden. Han smed

Schou ud af Internationalen, men sammen med ham forsvandt de fleste

medlemmer, og på trods af genoplivningsforsøgophørte foreningen med at

eksistere i foråret 1872.

Derimod begyndte der at komme gang i de faglige aktiviteter, og de første

fagforeninger blev dannet: skræddernes i 1875, typografernes i 1875 og
snedkernes og stolemagernes i 1877.

Så skete der ikke meget i Randers før 1884, da forvirringen efter førernes

flugt i 1877 var ved at have lagt sig i hele bevægelsen. På baggrund af en ny

fremgang, der bl.a. havde givet sig udtryk i valgsejren i 1884, gennemførte
Socialdemokratiet samme efterår en agitationsturné ud over landet. Rejse-
agitator F. Hurop kom til Randers den 30. august og fik oprettet den social-

demokratiske forening, »Demokratisk Samfund«. Det blev heller ikke no-

gen succes. Efter et par måneder var der kun 14 medlemmer tilbage, og i

efteråret 1886 afgik foreningen ved en stille død.l

Gennembruddet

Den 30. juni 1887 stiftedes den første fagforening for ufaglærte i Randers.

»Arbejdsmændenes Fagforening« blev hurtigt byens største med 130 med-

lemmer, og på den stiftende generalforsamling besluttedes det at arbejde for
dannelsen af en socialdemokratisk forening.

Og så kom Peter Sabroe. Første gang, vi hører om ham, er, da han sam-

men med F. .1. Nielsen-Kolding kom til byen for at oprette en »F remskridts-
klub«. Nielsen-Kolding var formand for Fremskridtsklubben i Århus,men

lillebror i Randers blev fra starten i langt mindre grad end denne en social-

demokratisk ungdomsforening. »Fremskridtsklubben for Randers og Om-

egn« skulle samle hele oppositionen mod Estrupdiktaturet på Randerseg-
nen, og den var med sin store tilslutning klart domineret af unge venstre-

mænd?-

Hen på sommeren flyttede så Sabroe til Randers og tog fat. Den 1. okto-

ber påbegyndte han udgivelsen af »Randers Arbejderblad«. Den 14. okto-

ber var han hovedmanden bag oprettelsen af »Socialdemokratisk Forbund

for Randers«, som han også blev formand for. Den 22. oktober stod han

bag dannelsen af den første fælles organisation for fagforeningerne og Soci-
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aldemokratiet i Randers. »Fællesbestyrelsen for Fagforeningerne« var nav-

net, der dog allerede inden årets udgang var skiftet til »De samvirkende

Fagforeninger«, Sabroe blev formand.

I december dannedes Smede- og maskinarbejdernes fagforening, Tøm-
rerne og murerne dannede selvstændige fagforeninger i april 1888, og om

sommeren samme år stiftedes formernes fagforening. De følgende år ligger
foreningsdannelserne tæt efter hinanden.

Arbejderbevægelsen havde fået fodfæste.

Revolution eller reform

Den fremgangslinie, der havde båret grundlæggelsen af arbejderbevægelsen
i Randers igennem, blev midlertidigt brudt ved folketingsvalget i 1887, hvor

den almindelige stagnation i bevægelsen gav sig udtryk i tabet af det ene af

de to mandater fra 1884. Ledelsen besluttede i første omgang at imødegå
den uheldige udvikling med stort set udelukkende organisatoriske forbed-

ringer, men både i partiets og fagbevægelsens rækker opstod der utilfreds-

hed med partiets politik og taktik.

I første række rettede kritikken sig imod valgsamarbejdet med partiet
Venstre, som havde tvunget Socialdemokratiet til at trække sine kandidater

i flere kredse - også i kredse hvor Højre slet ikke stillede op -, og kritikken

bredte sig til et oprør mod den reformistiske linie i partiets politik, der åb-

nede for et samarbejde med det liberale parti. De mest fremtrædende kriti-

kere var folk som formanden for Amager partiforening, Ferdinand Møller,

Nicolaj Petersen og Signe Andersen, der faktisk opnåede at gøre sig gæl-
dende i diskussionerne på partiets 3. kongres i 1888 uden dog at opnå næv-

neværdige resultater.

I begyndelsen af 1889 vendte Gerson Trier hjem efter et ophold i Eng-
land. Sammen med Nic. Petersen kom han snart til at stå i spidsen for »de

revolutionære«, som oppositionen kaldte sig. De to havde det tilfælles, at de

begge i længere tid havde opholdt sig i udlandet og dér sluttet sig til arbej-
derbevægelsen, som ude omkring ofte havde et mere revolutionært snit end

den danske. De var begge til stadighed i kontakt med den internationale be-

vægelse og havde bl.a. en omfattende korrespondence med Friedrich En-

gels.3
Med Triers hjemkomst øgedes oppositionens aktiviteter med en egentlig

agitationskampagne i de socialdemokratiske foreninger, og fra april 1889

begyndte Trier og Nic. Petersen udgivelsen af »Arbejderen - Socialistisk

Ugeblad« som et forum for oppositionen. Partiet havde på kongressen i

1888 besluttet at centralisere arbejderpressen og nægtede nu at acceptere
bladet, som heller ikke måtte distribueres og forhandles fra partiets konto-

rer.

Striden tilspidsedes i spørgsmålet om Socialdemokratiets deltagelse i de

to internationale arbejderkongresser, der afholdtes i Paris i 1889. I det

spørgsmål sejrede oppositionen og fik vedtaget, at partiet skulle deltage i

marxisternes kongres, der grundlagde 2. Internationale, mens partiets 1e-
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delse, efter flere forsøg på at få beslutningen omstødt, måtte trøste sig med,
at fagforeningerne besluttede at sende repræsentanter til de reformistiske

»possibilister«s kongres.
I september 1889 oprettede »de revolutionære« en selvstændig organisa-

tion, »Literær Socialistisk Forening«, hvilket af partiledelsen blev opfattet
som en forberedelse til splittelse af partiet, og man gjorde klar til et endeligt

opgør med oppositionen. I november afholdtes urafstemning om eksklusio-

nen af 7 af de ledende oppositionelle - »Arbejderen«sredaktionskomité.

For stemte 2643, imod 391. Kun i to af 75 partiforeninger var der et flertal

imod eksklusionerne. Den ene var Amager, hvor den ekskluderede Ferdi-

nand Møller var formand - den anden var Randers.4

Venstreoppositionen i Randers

De ideologiske brydninger i Randers startede allerede ved arbejderbevægel-
sens grundlæggelse, hvor den skulle forsøge at afgrænse sig i forhold til den

liberale bevægelse. Allerede i foråret 1888 blev skrædder Visborg eksklude-

ret af Socialdemokratisk Forbund på grund af venstresympatier. Han var

fremkommet med skarpe angreb på Sabroe og udtalt sig imod »kunstsmør-

ret«.5

»Kunstsmørret«, eller margarinen, var på det tidspunkt en varm kartof-

fel. Bønderne og deres parti ønskede forbud mod margarineproduktionen,
fordi den truede afsætningsmulighederne for det rigtige smør og dermed

udgjorde en trussel mod bøndernes indtjening. Omvendt støttede arbejder-
ne og deres organisationer produktionen, fordi den gjorde det muligt, også
for fattige arbejdere, at få smør på brødet.
Skrædderens eksklusion betød, at der var gjort klart til et angreb på de

mennesker inden for bevægelsen, som nærede for store sympatier for Ven-

stre, og balladen bredte sig til »Fremskridtsklubben«. Slaget kom til at stå i

forbindelse med foreningens anskaffelse af en fane. Majoriteten af venstre-

mænd ønskede en dannebrogsfane, mens det socialdemokratiske mindretal

insisterede på en rød. Problemet skulle løses på en ekstraordinær general-
forsamling, hvortil der indmeldte sig en stor flok socialdemokrater i klub-

ben, og det var nok til at skaffe det nødvendige flertal. Til gengæld betød

kuppet, at venstremændene forlod »Fremskridtsklubben«, der herefter i

praksis en tid lang kom til at fungere som Socialdemokratiets ungdomsor-

ganisation som storebroderen i Århus.6 Formand blev korkskærer 0.

Malmberg, der senere førte sig frem som én af de mere markante revolutio-

nære socialister i byen.
Fra den 12. til den 14. juli 1888 havde Peter Sabroe repræsenteret Ran-

dersafdelingen på Socialdemokratiets 3. kongres, hvor der blev truffet be-

slutning om at centralisere arbejderpressen. Det vil sige, at »Social-Demo-

kraten« i København blev ledende også for provinspressen, hvor bl.a. »De-

mokraten« i Århus og »Randers Folkeblad« var opstået uden at være led i

en central planlægning. For Randers fik beslutningen den konsekvens, at

bladet den 30. september 1888 skiftede navn til »Randers Arbejderblad«,og
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l Vestergrave, i det gamle »Jyllands«s ejendom, fik Randers Arbejderblad sit lokale tryk-
keri hos en privat bogtrykker. Ved bladets start var det et aftryk af »Demokraten« fra År-
hus, men med selvstændigt hoved og med navnet »Randers Folkeblad«. Det var altså ikke
direkte et lokalt blad, men et århusblad, der fik indlagt lokalstof fra Randers. I efteråret
1888 ændredes navnet til »Randers Arbejderblad«.

at »Social-Demokraten«s kontrahentforsamling i København besluttede at

flytte Sabroe til Århus og i stedet ansatte ålborgsocialdemokraten, M.

Mortensen, som redaktør af den herværende avis.

Der har været diskussioner om årsagerne til dette skifte. Nogle - især den

senere pressehistorie - har ment, det skyldtes et ønske fra Harald Jensen om

at få Sabroe tilbage til »Demokraten«. Derimod har bl.a. byens venstrefløj
opfattet det som et politisk overgreb. Således skrev, en iøvrig ukendt, We-

stergård i december 1889 i et læserbrev til Arbejderbladet, at Sabroe blev

fjernet fra byen på grund af sin politiske indstilling og erstattet med Mor-

tensen, som sagtnede farten i bevægelsen.7
Uanset hvem der har ret, kan skiftet have givet grobund for en stemning

imod partiets ledelse og til fordel for venstreoppositionen. Tilsyneladende
havde hovedbestyrelsen også forventet vanskeligheder med omlægningen,
idet man sendte en personlighed som C. Hørdum til byen for at forklare,
hvad der skulle ske.

Imidlertid blev venstrefløjen ikke svækket ved Sabroes afrejse. Hans af-
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løser som formand for Socialdemokratisk Samfund blev korkskærer

Malmberg, der blev valgt på en ekstraordinær generalforsamling den 17.

sept., og dennes plads i »Fremskridtsklubben« blev overtaget af en anden

oppositionel korkskærer, Schmerzahl.

»Arbejderen« i Randers

Da det første nummer af »Arbejderen« i april 1889 nåede til Randers var det

ikke længere blot afgrænsningsproblemerne for den spæde arbejderbevæ-

gelse, der lå til grund for diskussionerne; det var store taktiske og ideologi-
ske uoverensstemmelser om, hvad der skulle være arbejderbevægelsenspo-

litik. Den ny redaktør af »Randers Arbejderblad« lagde ud med en sønder-

lemmende kritik af nyskabelsen:
»I og for sig udtaler det intet, som ikke er sagt før og i formen nok så godt som

her i »Arbejderen«,skrev han. »Kort sagt: af et socialistisk blad, der giver sig ud

for at være organ for fra det danske Socialdemokrati afvigende anskuelser på
flere måder, gør det et underligt tamt og hverdagsagtigt indtryk«.x

Alligevel mente han det nødvendigt med en advarsel til sine partikammera-
ter:

»Partiet er rejst til sin nuværende styrke ved alt for mange ofre og igennem alt

for megen sejg og vanskelig kamp, til, at man med utilgivelig letsind skulle føre

det sin sidste ødelæggelse i møde, og give magthaverne lejlighed til med ét slag
at knuse frugterne af de mange års arbejde«.

Han opfordrede udgiverne til at følge partidisciplinen eller forlade Social-

demokratiet, for inden for dette

»er der ikke plads for et mindretal, som uden for partiet går sine egne veje og
bevidst eller ubevidst arbejder Socialdemokratiets modstandere i hænderne«.

Allerede nu rumsterede eksklusionstanken i hovedet på den gode redaktør,
men det var ikke en opfattelse, der blev delt i byen. På et forbundsmøde den

22. marts havde afdelingen tværtimod opstillet en række af de revolutionæ-

re ledere som kandidater til hovedbestyrelsen for Socialdemokratiet. Det

drejede sig om: Nicolaj Petersen og Gerson Trier, der var hovedmændene

bag »Arbejderen«, og derudover Signe Andersen, Ferdinand Møller, A.C.

Meyer, Pierre Christensen og P. Hermansen. Ingen af dem var lokale, men

med undtagelse af Meyer, der forsøgte at indtage en mellemstilling mellem

de to fløje,var alle oppositionens kandidater.

Der var ellers truffet foranstaltninger for at undgå netop denne situation,
idet Sabroe var kaldt til Randers i et forsøg på at snakke venstrefløjen til

rette, hvilket altså ikke lykkedes. Det eneste, der kom ud af det, var et brud

mellem Sabroe og oppositionen, der mente, at han havde skiftet side, siden

han forlod byen, og nu stod på partiledelsens side.
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Diskussionsklubben »Lassalle«

Selv om Mortensen var i mindretal, har han sikkert ikke været alene om sin

modstand. I hvert fald motiverede Malmberg på en ekstraordinær general-
forsamling i marts 1889 et ønske om at træde af som formand, hvilket selv-

følgelig lige så godt kan skyldes en protest imod partiets politik i alminde-

lighed som en mistillid til afdelingen, der da også pressede ham til at fort-

sætte. Dog ikke ret længe. Allerede på yderligere en ekstraordinær general-
forsamling den 15. april trak hele venstrefløjen - bestående af de tre kork-

skærere Malmberg, Digtow og Schmerzahl - sig samlet fra bestyrelsen, og
Schmerzahl gik endda så vidt som til helt at udmelde sig af partiet.

Det var formanden for den nu socialdemokratiske ungdomsforening, der

forlod partiet, og nu begyndte tingene at gå stærkt i »Fremskridtsklubben«.
Kun et par uger efter vedtoges det på en generalforsamling her, at

»da Fremskridtsklubberne heri landet styres i mindre eller mere liberal retning,
at omdanne foreningen til diskussionsklubben »Lassalle«, bygget på den rene

internationale socialismes grundlag«.9

De klubber, der anklagedes for liberalisme var i virkeligheden rent socialde-
mokratiske ungdomsforeninger, hvorfor det må opfattes som en alvorlig
kritik mod partiet, når diskussionsklubben afslutter sin henvendelse til

Randers Arbejderblad:
»Da foreningen som ovennævnt nu er bygget på et rent socialistisk grundlag, vil
den nok have en fremtid for sig«.

Ved samme lejlighed ændredes optagelsesbetingelserne til klubben, således
at den nu som eneste krav havde en mindstealder på 16 år, hvor den før også
havde en maksimumsalder på 30. Der var således ikke længere tale om en

egentlig ungdomsforening, men snarere en organisation for venstreopposi-
tionen ved siden af Socialdemokratiet, hvilket var i klar modsætning til ar-

bejderbevægelsens hidtidige praksis.
Navnet til foreningen var hentet hos én af stifterne af det tyske socialde-

mokrati, Ferdinand Lassalle, hvilket illustrerer dels oppositionens ønske
om at lægge den politiske kurs nærmere den stærke tyske arbejderbevægel-
se, der, i hvert fald i retorikken, havde lagt sig på en mere revolutionær kurs

end den danske, dels hvor svagt teoretisk oppositionen, iøvrigt i lighed med

resten af arbejderbevægelsen, var, idet netop Lassalle af den internationale

arbejderbevægelses ledelse, bl.a. Marx og Engels, blev anklaget for at svigte
den revolutionære linie og gå i spidsen for reformismen.

Den organisatoriske nyskabelse svækkede ikke de revolutionære i for-

bundsafdelingen, hvor de stadig stod stærkt. Så stærkt, at de på et møde

den 11. maj om, hvorvidt socialismen er revolutionær eller reformistisk, fik

vedtaget en udtalelse imod partiledelsen og dens brug af en trussel fra højre-
bladet »Dannevirke« om indførelse af undtagelseslove imod socialisterne til

at forsøge at true oppositionen til tavshed.

I virkeligheden var det snarere sådan, at »Lassalle« stillede de revolutio-

nære stærkere i forbundsafdelingens diskussioner, idet diskussionsklubben
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Redaktør M. Mortensen. Ved centraliseringen af arbej-
derbevægelsens presse i efteråret 1888 afløste Mortensen

Sabroe som redaktør ved avisen i Randers. Det blev

ham, som kom til at tegne opgøret med oppositionen i

byen, og det var også ham, der stod bag dannelsen af den

socialdemokratiske vælgerforening og fuldendte konsti-

tueringen af den socialdemokratiske bevægelse i byen.
Han blev valgt ind i Folketinget i 1906.

nu gav dem muligheden for de teoretiske studier og diskussioner, der hidtil

havde ført en skyggetilværelsebag de rent praktiske og dagsaktuelle politi-
ske og organisatoriske anliggender. Sikkert er det, at oppositionen stod

stærkt dette forår. Således afholdt arbejderbevægelsen for første gang sin

egen grundlovsfest med ene socialdemokratiske talere, hvor det tidligere
havde været kutyme -

og en anstødssten for venstrefløjen - at holde fælles-

møder med Venstre denne dag.
Venstrefløjen gjorde sig også gældende i fagbevægelsen. På en general-

forsamling i begyndelsen af juni vedtog smede- og maskinarbejdernes fag-
forening en udtalelse om, hvilken af de to internationale arbejderkongres-
ser, den danske arbejderbevægelse skulle tilslutte sig:
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»Da vi fuldt ud kan slutte os til marxisterne, som repræsenterer det virkelige
arbejderparti, og da der sendes delegerede fra alle lande til deres kongres, så
kan vi ikke indse, hvorfor Danmark skulle stå tilbage overfor alle andre lande
ved ikke at være repræsenteret«10

»Randers Arbejderblad«havde ellers udelukkende bragt hovedbestyrelsens
meninger og sympatier for possibilisternes kongres, og Smede- og maskin-

arbejderforbundets landsledelse var da heller ikke begejstret for Randers-

afdelingens initiativ, hvad denne ikke lod sig gå på af. Den fastholdt udta-
lelsen og understregede:
»Vi er modstandere af alt blakket stof og mener, at det danske arbejderparti
ikke skaber sig respekt på grundlag af sammenslutningen af to partier”, hvis
opgaver er forskellige... Vi rækker dem og kun dem broderligt hånden, der to-
ner rent flag«.'2

Som sagt blev det oppositionen, der vandt slaget om kongresserne, og A.C.

Meyer og Pierre Christensen deltog på partiets vegne i marxisternes kon-

gres sammen med Nic. Petersen, der var delegeret fra »Tysk Læseselskab«,
mens fagforeningerne sendte den senere formand for DSF, J. Jensen, og
former Schoubye til possibilisternes kongres.

De samvirkende Fagforeningers stilling
Den 1. september 1889 offentliggjorde »Randers Arbejderblad«, hvad der

alligevel ikke kunne holdes hemmeligt: at der var splittelse inden for arbej-
derbevægelsen i byen. Det skete i en henvendelse fra overbestyrelsen for de

samvirkende foreninger til medlemmerne:

»Da vi ikke undgår at blive berørt af den bevægelse,der for øjeblikket er oppe
inden for arbejderpartiet, føler vi det som en pligt overfor fag- og meningsfæller
at udtale vores opfattelse af den tilsyneladende splittelse.«

Egentlig ville overbestyrelsen ikke erkende splittelsen, men omtaler den

som tilsyneladende og den revolutionære strømning som uskadelig eller li-

gefrem gavnlig, fordi den måske kunne åbne flere øjne for kampens mål.
Den ville ikke uden videre godkende udtrykkene »revolutionær« eller »re-

formsøgende« som modsætninger inden for partiet, »da programmet er det

samme«. Alligevel iler den med at lægge luft til oppositionen og mener

»at de »hurtigkørende«... der er utilfredse med partiets taktik, vil blive nødt til
at slå ind på samme, som hidtil har været benyttet, og hvorved partiet er bragt
til sin nuværende styrke, thi hvis Socialdemokratiet herhjemme nu ville forka-
ste den og slå ind på en anden, ville det sikkert være ensbetydende med et tilba-

geskridt på nogle år«,

F olketingsvalget i 1890

Alligevel var stemningen stadig med »de hurtigkørende«,der på en general-
forsamling i Socialdemokratisk Forbund i oktober 1889 endelig vandt ge-
hør for en af deres mærkesager: opstillingen af kandidater til folketingsval-
get. Generalforsamlingen besluttede, »at afdelingen ikke anser samarbejde
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med Venstre desangåendefor formålstjenligt«'3,og den 6. oktober kunne
avisen meddele, at der for første gang opstillede en socialdemokrat i Ran-

ders. Det var handskemager og forretningsfører i Socialdemokratiet, P.

Knudsen, der opstillede i sin fødeby, i Randers Amts 2. kreds.

Valgsamarbejdet havde hele tiden været en torn i øjet på venstrefløjen, og
i takt med, at Venstres rigsdagsgruppe blev mere og mere stemt for en for-

handlingsløsningmed Estrup-diktaturet, bredte utilfredsheden med samar-

bejdet sig i arbejderbevægelsen, der også i kraft af sin vækst måtte kræve
flere kredse. Der var dog ikke tale om noget brud med Venstre, men blot at

Socialdemokratiet fik nogle flere kredse og nu var oppe på at opstille i 10

kredse - bl.a. opstillede redaktør Mortensen i Viborg Amts 4. kreds. Ven-

stre opfordrede vælgerne i Randers til at stemme på P. Knudsen, så der var

stadig tale om en fælles kandidat.

Der var da også indenfor venstrefløjen uenighed om, hvordan man skulle
stille sig til P. Knudsens kandidatur. Mens Malmberg hele tiden indtog den

holdning, at man burde stemme på partiets kandidat, var der andre som

krævede et totalt brud med Venstre for at støtte hans kandidatur. Først i

januar 1890 besluttede oppositionen at støtte P. Knudsen.
Men det var alligevel ikke nok. P. Knudsen opnåede kun ca. 1500 stem-

mer, mens hans modkandidat, højremanden, finansminister og godsejer
Lüttichau, fik ca. 1800.

Eksklusionen

Opstillingen af Knudsen skulle blive oppositionens sidste sejr i Randers.
Partiledelsen havde længe søgt efter et påskud til at blive sine kritikere kvit,
og chancen kom i form af en artikel af Signe Andersen i »Arbejderen«den
28. oktober 1889, hvori hun rettede et voldsomt angreb på partiets ledere.
Partiledelsen kunne nu tage kritikken som en personlig fornærmelse og
undgå at tage Videre stilling til det principielle i anklagerne, og lejligheden
blev brugt. Hovedbestyrelsen udskrev en urafstemning om eksklusion af

«Arbejderen«sredaktionskomité;resultatet skulle foreligge senest den 20.
november.

I den følgende tid bragte »Randers Arbejderblad« en række rasende an-

greb på de revolutionære. Mortensen vidste godt, at der skulle arbejdes
hårdt i denne by. Ialt bragte han 13 artikler vendt mod oppositionen, mens

ikke én eneste repræsenterende venstrefløjens synspunkter fandt vej til bla-
dets spalter, og det var måske baggrunden for, at han dagen før afstemnin-

gen sejrssikkert kunne deklamere:

»Vi føler os imidlertid overbevist om, at der ikke blandt partifællerne her er et

flertal for denne modbydelige virksomhed«l4.

Men det var der. Afstemningen fandt sted på en ekstraordinær generalfor-
samling, der udartede i tumult. Der var diskussioner om taletidsbegræns-
ning, diskussioner om procedureregler, talerne blev afbrudt o.s.v. Gemyt-
terne var godt i kog. Men afstemningsresultatet var klart nok: 40 stemte for
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eksklusionen, 47 imod. Afstemningsresultatet gengiver ikke nødvendigvis

styrkeforholdet mellem de to fløje, idet nogle udmærket kan have stemt

imod eksklusionen for at undgå en splittelse, eller simpelthen fordi de men-

te, at der skulle være plads til diskussionerne i partiet.
Imidlertid var landsresultatet uafvendeligt. Eksklusionen af Chr. Bildsø

Pierre Christensen, F.J. Nielsen-Kolding, Ferdinand Møller, Nic. Petersen,
Gerson Trier og P. Petersen var en kendsgerning. De udgjorde herefter

kærnen i det »Revolutionære Socialistiske Arbejderparti«, der oprettedes i

januar 1890.

»Det Revolutionære Socialistiske Arbejder-parti«
I solidaritet med sin formand meldte Amagerafdelingen sig ud af partiet. Så
vidt kom det ikke i Randers, og begivenhederne lod vente på sig, selv om

der selvfølgelig var skærmydsler. I januar 1890 arrangerede oppositionen
således uden om Socialdemokratisk Forbund et møde med Nic. Petersen

om »Den revolutionære socialisme og eksklusionen af »Arbejderens« re-

daktionskomité fra det danske Socialdemokrati«, hvor der naturligvis ret-

tedes angreb mod partiets ledelse og imod Mortensen og Sabroe, fordi de

havde valgt at tage på landet i stedet for at deltage i mødet.

Modsat var Mortensen flink til at give venstrefløjen skylden for P. Knud-

sens valgnederlag i 1890 og anklage den for at blive understøttet såvel øko-

nomisk som moralsk af partiet Højre. Men oppositionen arbejdede endnu

ikke på en splittelse af afdelingen, idet den lod Digtow, der tidligere havde

trukket sig i protest mod partiets politik, genindtræde i bestyrelsen i slut-

ningen af januar, hvor formandsposten overgik fra Mortensen til den første

formand for arbejdsmændene, Kr. Jensen. Måske havde oppositionen hå-

bet at kunne følge Amagers eksempel.
Men det lod sig ikke gøre, og den 19. april kom bruddet, og endnu engang

blev det forholdet til Venstre, som blev afgørende. Efter et møde med livlig
debat besluttedes det med 19 stemmer mod 17 at afholde en fælles grund-
lovsfest med det liberale parti, og det slog hovedet på sømmet. Størstepar-
ten af oppositionen meldte sig ud, og blandt udvandrerne var flere bestyrel-
sesmedlemmer. Og i det aktuelle spørgsmål havde de bred støtte også i fag-

foreningerne. I smede- og maskinarbejdernes fagforening blev grundlovs-

arrangementet også vedtaget med kun to stemmers majoritet, i arbejds-
mændenes fagforening med 4 stemmer, og skrædderne Ville kun med, hvis

P. Knudsen skulle tale. Skomagerne ville slet ikke med.

I. maj holdt arbejderbevægelsenstadig sammen. Politimesteren havde

forbudt en demonstration i byens gader dette 1. maj-traditionens første år i

Randers, så i stedet afholdtes to møder i »Rosenlund« om eftermiddagen og

et aftenmøde. En af dagens talere var Digtow, som netop havde forladt par-

tlet.

Så var enigheden også forbi. To dage efter holdt »Lassalle« generalfor-
samling og erklærede: »Diskussionsklubben »Lassalle« vedtager på gene-
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ralforsamlingen d. 3. maj 1890 at slutte sig til det Revolutionære Socialisti-
ske Arbejderparti i Danmark«.

Der var nu to arbejderpartier i Randers, og også det nye deltog selvstæn-

digt i udadvendte aktiviteter, således ved det almindelige jyske arbejdermø-
de i Ålborgden 31. aug. 1890 og ved offentlige møder med teoretiske dis-

kussioner og konkret kritik af Socialdemokratiet.

På forbundsafdelingen kunne man tydeligt mærke, at den var sluppet af

med venstrefløjen, idet Socialdemokratiet og Venstre uden diskussion op-

stillede en fællesliste til valget af valgmænd til Landstinget den 9. september
- uden dog at få nogen valgt -, og Mortensen var tilfreds med udviklingen,
om hvilken han skrev: »Muligvis var det endog en heldig afslutning på en

krise i en af (afdelingens) børnesygdomme efter hvilken der atter vil blive

større fart i fremskridtet«l5.

Enden

Mortensen gjorde åbenbart ret i ikke at se nogen større fare i den nye parti-
dannelse, for den fik aldrig tilnærmelsesvis den betydning, som oppositio-
nen havde haft, da den holdt sig inden for Socialdemokratiet. I resten af

1890 udkæmpedes en voldsom debat mellem medlemmerne af »Lassalle« og

Mortensen, men kun et par måneder inde i 1891 ser det ud til, at det nye

parti er blevet alvorligt svækket. »Arbejderen«holdt helt op med at bringe
meddelelser fra Randers, og der annonceredes kun sjældent i lokalaviserne

for møder i »Lassalle«. De oppositionelle havde heller ingen talere på nogen
af de to 1. majmøder i byen.

I slutningen af september blev der dannet en ny »Fremskridtsklub for
Randers og Omegn« på trods af voldsomme protester fra »Lassalle«.

Schmerzahl mødte frem på det stiftende møde og erklærede, at de unge jo
kunne melde sig ind i »Lassalle«, der var den oprindelige ungdomsforening
for arbejderbevægelsen,og hvis de mente, at den var for radikal, kunne de

jo blot forsøge at erobre flertallet og på den måde anlægge en mere moderat

kurs.

Det var let for socialdemokraterne at imødegå de argumenter, da »Las-
salle« jo selv havde vedtaget at repræsentere et andet parti i byen, så der alt-
så ikke fra forbundsafdelingen var tale om nogen splittelse, og formålet

med den nye forening var netop at oprette en forening, der kunne »centrali-

sere sin virksomhed sammen med de øvrige ungdomsforeninger i loyalt
samarbejde med det store danske Socialdemokrati«.l6 Og derved blev det.

Den nye forening blev stiftet den 27. september 1891.

Det var venstrefløjens sidste krampetrækninger. Resten af året avertere-

des kun om to -interne - møder i »Lassalle«, og i 1892 og 1893 melder den

lokale presse kun om få møder. På byens arbejderbevægelse havde den ikke

længere nogen indflydelse. I 1892 besluttedes det enstemmigt at opstille
venstremanden, lærer Dam fra Rønne, i P. Knudsens gamle kreds som Ven-

stres og Socialdemokratiets fælles kandidat, mens De samvirkende Fag-
foreninger stod som enearrangør af såvel 1. maj, hvor der for første gang i
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byens historie afholdtes l.maj-demonstration, som grundlovsfesten. Året
efter var Venstre igen medarrangør af grundlovsfesten, og denne gang var

»Lassalle« medindkalder. Den havde nu helt skiftet karakter, og herefter

møder man kun foreningens navn én gang, og det i forbindelse med en ind-

kaldelse til generalforsamling den 14. okt. 1893. Sandsynligvis er forenin-

gen blevet opløst her. I hvert fald er slagteriarbejdernes fane, der blev indvi-

et i 1893, malet oven på »Lassalles« fane.

Venstreoppositionen i Randers fulgte tendensen for oppositionen iøv-

rigt, der ikke overlevede folketingsvalget i 1890 særligt længe. Valget havde

givet Socialdemokratiet en betydelig fremgang, som resulterede i tre folke-

tingsmedlemmer, P. Holm, C. Hørdum og Harald Jensen, og dermed var

der mere end rådet bod for fiaskoen i 1887, der havde givet utilfredshed og

rådvildhed i bevægelsen og dermed grobund for opposition. Nu kunne be-

vægelsen derimod samles om fremgangen og ledernes linie, der åbenlyst
havde givet resultat.

Hvor den lokale venstrefløj er blevet af, kan ikke med sikkerhed siges.
Det første, der springer i øjnene er jo, at den revolutionære fløj domineres

af - relativt få - korkskærere. Faktisk støder vi ikke på ret mange navne.

Tre navne går igen, det er: Malmberg, Schmerzahl og Digtow. Derudover

møder vi kun den Westergård, der skrev læserbrevet i Arbejderbladet i de-

cember 1889. Alligevel havde fløjen samlet 47 stemmer mod eksklusionen,
så på trods af alle forbehold må der have stået en del anonyme personer bag
disse navne. De navne, vi kender har jo unægtelig en udenlandsk klang, og

netop på denne tid beskæftigede»Randers korkvarefabrik« en del tyske og

svenske korkskærere. Der var så mange tyskere i byen, at der oven i købet

blev dannet en »Deutscher Club Randers«, der på »Demokratens« trykkeri
fik trykt love i et antal af 150.'7 Det ligger således ikke fjernt at antage, at

byens opposition kan have været bygget op omkring relativt få udenland-

ske arbejdere, der har taget traditionerne fra den udenlandske arbejderbe-
vægelse med sig.

Der har måske været kontakt direkte til »Internationale«, der let kan væ-

re den nærmeste kontakt for en farende svend. For den københavnske op-

position var tilknytningen til den internationale arbejderbevægelsejo meget

tydelig, så det er sandsynligt, at det samme har gjort sig gældende i Ran-

ders. En ny og spinkel organisationsdannelse vil altid være meget afhængig
af ledende enkeltpersoner, og hvis disse har været udenlandske arbejdere

»pågennemrejse«,ville samme personers rejse fra byen også kunne forklare

venstreoppositionens pludselige forsvinden ud af historien. De oppositio-
nelle, der er blevet tilbage i byen, er formodentlig søgt tilbage til Socialde-

mokratiet.

Kampen om arbejdersangforeningen
»Arbejdersangforeningen« blev stiftet den 3. november 1888, og den skulle

snart blive involveret i striden mellem arbejderbevægelsens to fløje. Allere-

de fra starten havde den markeret sig i modsætning til Mortensen, Sabroe

36



og hovedbestyrelsen for Socialdemokratiet. På tidspunktet for eksklusio-

nen af venstrefløjens ledere bestod hele sangforeningens bestyrelse ifølge
»Arbejderen« af oppositionens folk.

Det betød, at foreningen tog aktiv stilling for de ekskluderede imod parti-
ledelsen, og et fremtrædende medlem, bogbinder Liberoth, forlod den i

protest og opfordrede offentligt og meget ivrigt til en boykot af

»Arbejdersangforeningen«s arrangementer. Selv påbegyndte han arbejdet
med at grundlægge en konkurrerende kvartet, der skulle kunne overtage

underholdningen ved arbejderbevægelsens fester o.l.

»Randers Arbejderblad« holdt helt op med at omtale »Arbejdersangfore-

ningen«s arrangementer og kastede i stedet sin kærlighed på den liberale

»Demokratisk Sangforening« Senere skiftede Mortensen taktik og lod en

anonym anmelder, hr. Svip, give en sønderlemmende kritik af foreningens
optræden, samtidig med, at en, ligeledes anonym hr. Kvik, rosende anmeld-

te »Demokratisk Sangforening«s præstationer. Han viderebragte også en

anklage om, at »Arbejdersangforeningen« efter et støttearrangement for

strejkende smede fra vognfabrikken Scandia i vinteren 1889/90 havde be-

holdt overskuddet selv, og selv om strejkekomiteen gjorde, hvad den kun-

ne, for at mane bagvaskelsen i jorden, bl.a. med udtalelse til avisen, fandt

berigtigelsen aldrig vej til spalterne i den lokale arbejderpresse.
Gennem hele foråret og sommeren 1890 forsøgte forbundsafdelingen at

få hold på sangforeningen og få den underordnet afdelingens myndighed,
men måtte til slut erkende, at det ikke lod sig gøre, og i slutningen af sep-
tember besluttedes det så i stedet på et møde i en lille kreds »af socialdemo-

krater og venner af sang«, med Mortensen i spidsen, at danne en ny sang-

forening under kontrol af Socialdemokratisk Samfund. Sangforeningen
»Fremtiden« blev stiftet den 27. sept. 1890, og kun medlemmer af Socialde-

mokratisk Samfund kunne optages.
Nu begyndte der så en kamp om, hvem der havde retten til betegnelsen
»arbejderbevægelsens sangforening«, »Arbejdersangforeningen« søgte den

18. november om optagelse i De samvirkende Fagforeninger, men fik af-

slag. Samtidig søgte »Fremtiden« om ret til at invitere De Samvirkendes

medlemmer til deres arrangementer, som »Arbejdersangforeningen«gjorde
det, og fik tilladelsen. Nu havde arbejderbevægelsen altså både to partier og
to sangforeninger - en »revolutionær« sangforening og en »reformsøgende«

sangforening. Og det gik ikke stille af sig. Medlemmerne mødte frem til hin-

andens arrangementer for at bringe så megen forstyrrelse som muligt, og

»Fremtiden«s første engagement druknede i et gigantisk slagsmål mellem

medlemmer og tilhængere af de to foreninger.
Striden mellem den oprørske sangforening og den etablerede arbejderbe-
vægelse fortsatte længe i Arbejderbladets spalter, og i lang tid efter dannel-

sen af det Revolutionære Socialistiske Arbejderparti i Randers var den ven-

strefløjens eneste aktiv, indtil også det langsomt dør hen. Efter venstreflø-

jens forsvinden er det sandsynligst, at arbejderbevægelsen stod med to
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sangforeninger, der snarere var et supplement til hinanden end egentlig
modstandere.

Socialdemokratisk vælgerforening
De voldsomme brydninger i byens arbejderbevægelse havde ladt en svæk-

ket og splittet forbundsafdeling tilbage. Der måtte gøres noget. Og igen var

det Mortensen, der tog fat, og var initiativtager bag et privat sammenkaldt

møde, der havde det ene formål at oprette en socialdemokratisk vælgerfore-

ning i Randers i lighed med den bevægelse, som var igang over det ganske
land. Formålet var at »samle partifæller om det specielle praktiske formål
at opnå resultater ved såvel kommunale som politiske valg«l8.Foreningen
blev dannet den 9. september 1893 med en Westergård som formand, Kr.

Jensen som næstformand, Mandrup som kasserer, den af »Arbejdersang-
foreningen« så forkætrede Liberoth som sekretær og derudover Sand, L.P.

Petersen og P. Bjørn. Mortensen selv holdt sig udenfor, indtil Westergård
ved juletid trak sig tilbage fra formandsposten, som derefter blev overtaget
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Vognfabrikken på Hvidemøllevej ca. 1861.

Fabrikken, der senere skiftede navn til

»Scandia« var byens eneste store egentlige
industrivirksomhed. Ved industritællingen i

1871 var der stadig kun 31 industriforeta-

gender. Scandia var størst med 110 arbejde-
re. Næststørst var Host tændstikfabrik

med 83 ansatte, hvoraf de 64 var børn under

13 år. I midten af 80*erne var der 43 fabrik-

ker og industrielle anlæg, der beskæftigede
ca. 870 ansatte; Scandia var stadig størst

med ca. 300 ansatte. De tre største anlæg be-

skæftigede ca. halvdelen af »det industrielle

Randers«. Arbejderbevægelsens sene gen-

nembrud hænger sammen med den sene in-

dustrialisering i Randers.

af redaktøren selv, der blev siddende indtil han i 1906 blev valgt til Folketin-

get.
Først nu var der ved at falde ro over arbejderbevægelsen i Randers efter

den hidsige konstitueringsperiode og de voldsomme brydninger; spliden og

diskussionerne var forbi, i hvert fald i den ekstreme form, de hidtil havde

antaget, og der fandtes en enig og handlekraftig socialdemokratisk forening
i byen. Allerede i november 1893, da den kun var få måneder gammel og

talte 150 medlemmer, opdeltes byen i 11 agitationsdistrikter, og der valgtes
22 agitatorer til at gennemtrawle den, dels for tilgang til foreningen, dels i

anledning af det forestående byrådsvalg.Valget forberedtes sammen med

Venstre, og de to partier dannede en fælles valgbestyrelse. Listen fik valgt
tre personer

- tre venstremænd.

I juni 1894 søgte og fik vælgerforeningenanerkendelse som partiorgani-
sation ved siden af den lokale afdeling af Socialdemokratisk Forbund og

kunne sende en repræsentant til kongressen i Århus samme år.
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Gennemgang af den tidlige arbejderbevægelseshistorie i Randers bygger for en stor del

på: Henry Bruun: Den faglige arbejderbevægelsei Danmark indtil år 1900. Kbh. 1938.

Jørgen Würtz Sørensen: Træk af arbejderbevægelsenshistorie i Randers. Århus 1976

(utrykt). Poul v. Spreckelsen: Randers Købstads historie. Bd. II, Randers 1952.
Der redegøres grundigt for de jyske fremskridtsklubber og deres historie i Jørgen Würtz
Sørensen: Socialdemokratisk ungdom. Fremskridtsklubber i Jylland 1885-1904, Århus
1976 (utrykt speciale), forkortet i Meddelelser om forskning i arbejderbevægelsenshisto-
rie 8/ 1977 5. 4-17.

Se Gerd Callesen: »Om revolutionær taktik« i: Årbogfor arbejderbevægelsenshistorie nr.

3, 1973.

For en grundigere gennemgang, se note 3.

Gennemgangen af oppositionens historie i Randers bygger overvejende på en gennemlæs-
ning af byens aviser fra perioden, og der vil kun blive bragt noter med kildehenvisninger i
det omfang, der direkte citeres fra aviserne.

Jørgen Würtz Sørensen: Socialdemokratisk ungdom. Jvf. note 2.

»Randers Arbejderblad« 18. dec. 1889.

samme 4. april 1889.

samme 5. maj 1889.

Her efter Jørgen Würtz Sørensen: Brydninger inden for Socialdemokratisk Forbund.

(utrykt).
Det danske parti arbejdede på en sammenslutning af de to kongresser, og de delegerede
blev sendt afsted med dette formål for øje, hvad de dog ikke fik noget ud af.

Fagblad for Smede- og maskinarbejdere. Her efter »Arbejderen«2. september 1889.
Randers Arbejderblad 7. aug. 1889.

samme 15. nov. 1889.

samme 22. april 1890.

samme 1. aug. 1891.

Det fremgår af Demokratens regnskabsbog, at Deutscher Club Randers har fået trykt 150
love på Demokratens trykkeri. Desværre er det umuligt at se, om datoen er 31. jan. 1893

eller 1889. Lovene selv er forsvundet.

Afsnittet bygger på M. Mortensens: Under det røde flag. Et festskrift, der udkom i anled-

ning af vælgerforeningens 25-års jubilæum i 1918.



Abstract. Kristensen, Kim: Revolutionäre Sozialisten in Randers. Ar-

bejderhistorie, 32 (1989).

In der dänischen Arbeiterbewegung wurden wie anderswo von An-

fang an Diskussionen um den Inhalt der revolutionären Politik ge-
führt. 1889 führten diese Diskussionen zur Spaltung der politischen
Bewegung, als die Opposition um die Wochenzeitung »Arbejderen«
unter der Leitung von Gerson Trier aus der Partei ausgeschlossen
wurde. Die Opposition hatte nur in wenigen Orten eine starke Anhän-

gerschaft, zu diesen gehörte Randers. Im Ort war eine vergleichsweise
grosse ausländische Arbeitergruppe (vor allem deutsche und schwedi-

sche Korkschneider), die in der revolutionären Bewegung eine hervor-

tretende Rolle spielten. Die ausländischen Arbeiter spielten über-
haupt eine wesentliche Rolle in der revolutionären Opposition 1889-

90. Kristensen analysiert die Bedingungen für das Entstehen der loka-

len Opposition und ihren Einfluss auf die verschiedenen Zweige der

lokal noch sehr jungen Arbeiterbewegung und bringt damit Opposi-
tion und Konstituierungsgeschichte in Ubereinstimmungmiteinan-

der. Darüberhinaus wird die Organisationsgeschichte der Opposition
in Randers behandelt.
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Tom T. Kristensen

Den græske arbejderbevægelse i mellemkrigstiden

Artiklen gennemgår kort det græske kommunistpartis
(KKE 's) historie fra dets dannelse frem til 2. Verdenskrig.
Den belyser hvorfor KKE og ikke et socialdemokrati blev

arbejderbevægelsens ledende parti. Artiklen påpeger

hvorfor KKE voksede sig stort i midten af 1930'erne og

blev det eneste parti, der forsvarede arbejdernes og små-

bøndernes interesser. Afslutningsvis antydes de forhold,
der gjorde det muligt for KKE at blive den dominerende

politiske kraft i 1940'erne trods partiets næsten totale ud-

slettelse under Metaxas 'fascistiske diktatur 1936-41.

Den græske industrialiserings gennembrud
Den græske manufakturproduktion var i begyndelsen af det 19. århundrede

blevet ruineret pga. den engelske industrialiserings indtrængen på Balkan

og i Lille-Asien. Sammen med stormagternes utallige interventioner betød

dette, at Grækenland blev fastholdt som et tilbagestående og perifert kapi-
talistisk samfund. Det karakteristiske for Grækenland var landbrugs- og

mineproduktionens eksportorientering, der medførte store værdioverførs-

ler til de centraleuropæiske industrisamfund. Det ulige bytteforhold blev

formidlet dels af det europæisk imperialistiske borgerskab, dels af det

græske diasporaborgerskab, et mellemhandler og ikke produktivt storbor-

gerskab bosat uden for Grækenland. Den kapitalistiske produktionsmådes
gennembrud og den industrielle udvikling i mellemkrigstidens Grækenland
var derfor både politisk og økonomisk afhængig af de industrielle lande.

Dertil kom det græske militære nederlag til tyrkerne i Lille-Asien 1922. Det

græske diasporaborgerskab blev tvunget til at opgive sin økonomiske og

politiske indflydelse ikke bare i Lille-Asien men også i Syd-Rusland, på
Balkan og i Egypten. I stedet rettede det sine interesser mod selve Græken-

land. Dermed var hundrede års konstante kampe for indlemmelse af

græske områder i nationalstaten og det græske borgerskabs ekspansive
storgrækenlandspolitik opgivet.

Det militære nederlag og tyrkisk revanchisme betød også, at 1.5 mill.

grækere flygtede fra Lille-Asien til Grækenland, hvor de kom til at udgøre
en billig arbejdskraftreserve. Tilstedeværelsen af denne sammen med euro-
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pæiske kapitalinvesteringer betød, at det græske diasporaborgerskab satte

en kapitalistisk industrialisering på dagsorden i Grækenland. Alene i perio-
den 1923-30 var kapitalimporten på 1.162 mill. guldfrank plus 644 mill. fra

diasporagrækere i Lille-Asien. De repræsenterede den største kapitalim-
port på Balkan svarende til 293 guldfrank pr. græker overfor Rumæniens

123 og Jugoslaviens 105 pr. indbygger.
Den indenlandske ramme for samfundets ændringer var opløsningen af

den halv-feudale og stordrift-(latifundie)lignende landbrugsproduktion.
Ved hjælp af statslige jordreformer etableredes en omfattende klasse af

småbønder underlagt den urbane industrielle produktionsmåde. Småbøn-

derne var i gæld til staten, og landbrugsproduktionen var afhængig af mar-

kedsforholdene. Dette betød en kraftig værdioverførsel fra landbruget til

det urbane industrielle og kommercielle center i Athen-Piræus. Det betød

også værdioverførsel til handelsborgerskabet pga. dets kontrol med afsæt-

ningen og eksporten af landbrugsproduktionen. Hertil korn værdioverførs-
›

len til staten fra bøndernes tilbagebetaling af gælden. Sammen med store

udlandslån gjorde disse overførsler det muligt for staten at støtte industria-

liseringen gennem skandaløst favorable investeringsvilkår og kreditter til

borgerskabet. Imens forværredes både bøndernes og arbejdernes levevil-

kår. Alene i perioden 1930-39 steg antallet af gældssatte bondefamilier fra

286.000 til 424.000, og fra 1900 til 1940 blev l⁄2mill. mennesker tvunget til at

udvandre pga. gæld og overbefolkning på landet.

Statens engagement i den private økonomi øgedes med den internationa-

le krise, som blev fulgt af et kraftigt prisfald for den græske malm- og land-

brugseksport og en katastrofal negativ udenrigshandel og betalingsbalancc.
På baggrund heraf støttede staten produktionen af de varer som tidligere
var blevet importeret, ikke mindst fødevarer og tekstiler. De nye produktio-
ner blev etableret ved statens direkte intervention i landbrugs- og industri-

produktionen og afsætningen samt gennem bankernes investerings- og lå-

nepolitik. Industrialiseringen havde succes, idet produktionsindekset øge-

des fra 100 i 1913 til 537 i 1938. Forudsætningerne for successen skyldtes
følgende faktorer:

a) Tilstedeværelsen af investeringsvillig græsk diaspora- og centereuro-

pæisk kapital.
b) Tilstedeværelsen af en stor og billig arbejdskraftreserve bestående af bå-

de faglærte og ufaglærte arbejdere og selvstændige (entreprenører).

c) Den kendsgerning, at den internationale krise gjorde de græske råvarer

og landbrugsprodukter billige for industrien.

d) Udvidelsen af det interne græske marked, dels pga. de territoriale udvi-

delser, dels pga. de mange flygtninges forbrug.
e) Diverse statsindgreb som devaluering, importrestriktioner, støtteord-

ninger til industriens opkøb af råvarer og produktionsanlæg samt trans-

port- og eksportsubsidier.
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For hele mellemkrigstiden var der tale om en kraftig stigning i den græske
industriproduktion med undtagelse af årene 1928-32. Hvor den europæiske
industriproduktion havde en vækst på 1,1%, var den græske den højeste i

Europa med et gennemsnit på 5,6%. Den græske industrialisering var båret
af små familieejede virksomheder, idet 90% af det samlede antal havde un-

der 5 ansatte. Kun i beskedent omfang blev der oprettet store kapital- og

arbejdskraftintensive virksomheder. Dette ses både af den svage stigning i

anvendelse af mekaniske driv- og hjælpemidler, der i perioden 1920-38 kun

steg fra 110.000 hk til 277.000 hk, og at kun 15% af alle virksomheder hav-

de mere end 26 ansatte.

Den i græsk sammenhæng kraftige industrialisering i mellemkrigstiden
betød, at industriproduktionen i 1938 udgjorde 18% af nationalproduktet
med en beskæftigelse på 15% af den erhvervsaktive befolkning. Mellem

1917 og 1938 steg det samlede antal håndværks- og industriproduktioner
fra 2.213 til 4.515 med en arbejdsstyrke på henholdsvis 35.500 og 140.000.

Trods denne udvikling var Grækenland fortsat et udpræget landbrugsland,
hvor 75% af befolkningen levede på landet under ringe kår. Industrialise-

ringen kom kun i begrænset omfang de nedre klasser til gode og den var på
ingen måde i stand til at udjævne de store indkomstforskelle, tværtimod.

Den græske fagbevægelses udvikling
Den græske arbejderklasses første faglige og politiske organiseringer udvik-

lede sig fra 1870”erne som små lokale og utopisk-socialistiske foreninger,
der var præget af henholdsvis italiensk agraranarkisme og 2. Internationa-

le. Organisationerne udviklede sig i en tid, hvor den politiske kamp stod

mellem den jordejende, militære og politiske overklasse, det politiske oli-

garki (fåmandsvældet), overfor den med handlen opkomne liberale middel-

klasse.

Med de liberale-republikanske officerers kup 1909, efterfulgt af det libe-

rale partis parlamentariske magtovertagelse støttet af arbejdere og småbøn-

der, signaleredes et opgør med det politiske oligarki. En borgerlig revolu-

tionering af samfundet blev imidlertid aldrig helt ført igennem. På den ene

side var den gamle overklasses politiske og økonomiske magt stadig stor, på
den anden side blev det liberale parti og middelklassen langsomt integreret i

den kapitalistiske økonomi og dermed underlagt diasporaborgerskabets fi-

nansinteresser. Trods denne integration forsøgte de liberale at fastholde en

alliance med arbejderne og bønderne. Ved at sætte statsapparatet i bevæ-

gelse for egne interesser formåede de liberale 1914-15 at gennemføreen

række reformer, der umiddelbart forbedrede arbejdernes og bøndernes for-

hold samtidig med, at deres organisationer blev underlagt og kontrolleret af

staten.

Inspireret af den russiske revolution og som modvægt mod den statslige
og arbejdsgivermæssige kontrol af arbejdernes lokale organiseringer stifte-

des i 1918 både en faglig og politisk enhedsorganisation. I Athen-Piræus

stiftedes den 21.-28. oktober Generalforbundet af arbejdere i Grækenland,
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GSEE. Fjorten dage senere dannedes det Græske Socialistiske Arbejder-
parti, SEKE. Initiativtagerne til dannelsen af GSEE var Arbejdercentret i

Saloniki, der var domineret af den græsk-jødiske Socialistiske Føderation,
orienteret mod 2. Internationales venstrefløj, og det socialistisk orienterede

Arbejdercenter i Athen. GSEE's stiftelseskongres repræsenterede 214 for-

skellige arbejderorganiseringer, der samlet dækkede 48 forskellige bran-

cher. De 165 delegerede repræsenterede 60.000 medlemmer af i alt 75.000

organiserede.
Kongressen udkrystalliserede tre politiske hovedstrømninger: En ikke-

socialistisk, der støttede Venizelos' liberale regeringsparti, en socialdemo-

kratisk-republikansk retning og en socialistisk. De to sidste gik ind for kob-

lingen af fagligt og politisk arbejde baseret på en klassekampsideologi,
mens de var uenige om statens rolle i klassekampen, fredspolitikken og det

internationale arbejde. GSEE's første program og ledelse blev et kompro-
mis mellem flere fløje, men på afgørende punkter stemte socialdemokrater

og socialister sammen. På det organisatoriske plan fik venstrefløjen vedta-

get, at der skulle etableres ti landsdækkende fagforbund indenfor de bran-

cher, der havde medlemmer og fagforeninger nok. Ud over det allerede ek-

sisterende militante tobaks- og cigaretarbejderforbund skulle der gå en del

år før andre forbund blev dannet. Socialisterne havde håbet, at de lands-

dækkende forbund sammen med GSEE kunne have modvirket opsplitnin-
gen af arbejderklassen. Hvis de kunne bryde fagforeningernes lokalt orien-

terede aktioner og deres afhængighed af patron-klient systemet, ville de 10-

kale arbejdsgiveres magt blive svækket og de regionalt bestemte lønforskel-

le udlignet. Det ville styrke den samlede klasse overfor staten og arbejdsgi-
verne.

GSEE's organisatoriske struktur blev stadfæstet på baggrund af de libe-

rales og socialdemokraternes krav om, at arbejdercentrene skulle udgøre
landsorganisationens grundorganisationer. Princippet i arbejdercentret
var, at det skulle repræsentere og organisere alle arbejdere i en by eller i et

område. Var der over 20 arbejdere inden for samme fag, blev der dannet en

fagforening, der også skulle underordnes arbejdercentret. Disse centre, som

Venizelisterne (dem, der sluttede op om Venizelos' liberale parti) havde op-

bygget, havde afgørende magt på følgende områder:

- Centrene havde monopol på forhandlingsretten med arbejdsgiverne.
- De kontrollerede valget af delegerede til GSEE's kongres.
- Staten skulle via arbejdercentrene anerkende nye organisationer.
- Centrene var ofte ledet af det liberale partis lokale repræsentanter, der

som patroner styrede det sociale netværk,som arbejderne også var under-

lagt.

Arbejdercentrenes organisationsform med patron-klient systemet som det

dominerende samt arbejdernes lokalpatriotisme gjorde dem ofte fjendtligt
indstillet overfor fjerntliggende magt- og beslutningscentre. Derfor blev der
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»Første græske socialistiske kongres i

Piræus 4.-10.november 1918«. Ved

SEKEs stiftelse ses stående øverst tv.

Benaroya, som var leder af den socia-
listiske føderation i Saloniki, den

største internationalt anerkendte or-

ganisation i Grækenland før dannel-

sen af SEKE.

heller ikke tale om en slagkraftig udvikling og centralisering af GSEE de

første år. Dertil kom, at det øgede antal af fagforeninger fra 389 til 560 og af

medlemstallet fra 86.298 til 167.509 i perioden 1919-28 kun repræsenterede
en beskeden stigning i organisationsgraden. Derimod var der tale om en ra-

dikalisering af en række organisationer i forbindelse med KKE's stigende
indflydelse og kontrol med en række arbejdercentre, fagforeninger og for-

bund.

Radikaliseringen af fagbevægelsen gav sig bl.a. udslag i, at det socialde-

mokratisk-socialistiske flertal vedtog en organisatorisk forbindelse mellem

GSEE og SEKE og en tilknytning til Røde faglige Internationale samt ac-

cept af Kominterns 21 optagelsesbetingelser. På baggrund af denne udvik-

ling opstod der allerede en splittelse i landsorganisationen 1920, hvor hen-

holdsvis den liberale og socialdemokratisk-socialistiske fløj afholdt hver
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deres egen GSEE-kongres. Modsætningerne betød, at antallet af GSEE's

organisationer faldt fra 214 til 180 og organisationsprocenten faldt til 22.
Med det militære nederlag til tyrkerne 1922-23 og det efterfølgende øko-

nomiske og sociale kaos med mange flygtninge og en 20% lønreduktion
gennemførtes en række arbejderdemonstrationer i Athen-Piræus. Disse
blev fulgt op af bondedemonstrationer, der krævede jordreformer og et op-

gør med det politiske oligarki. Pga. royalisternes og den konservative rege-

rings blodige nedkæmpelse af demonstrationerne og deres ansvar for det

militære nederlag iværksatte venizelisterne et militærkup, afsatte kongen
og omdannede Grækenland til en republik 1924.

Mange hjemvendte græske soldater fra fronten i Lille-Asien repræsente-
rede den i græsk sammenhæng nye kommunistiske strømning i arbejder-
klassen. Ud over, at de var skolet i politisk-organisatorisk arbejde adskilte
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de sig fra den eksisterende urbane arbejderklasse ved ikke at have nære for-
bindelser til det agrare produktions- og livsmønster. Deres tilstedeværelse
betød også en øget strejkeaktivitet og en videre polarisering internt i GSEE.
På baggrund af bl.a. store strejker blandt jernbanearbejdere og Sømænd

iværksatte general Pangalos et kortvarigt militærdiktatur 1925-26, hvor
KKE blev forbudt og godt 1000 medlemmer fængslet eller sendt i eksil.

Trods venizelisternes legalisering af KKE efter det liberale partis tilbage-
venden til magten 1926 fortsatte undertrykkelsen af de radikale arbejderle-
dere. KKEls vedtagelse af Kominterns »anti-græske«krav om et selvstæn-

digt Makedonien og Thrakien, vedtaget af Balkans Kommunistiske Føde-

ration, accelererede den statslige undertrykkelse. På GSEE's 3. kongres ud-
møntede dette sig i en ny fraktionsopdeling bestående af liberale, socialde-

mokrater, socialister og kommunister. På kongressen blev der etableret en

alliance mellem liberale og socialdemokrater vendt mod den største opposi-
tionsgruppe, kommunisterne. Samtidigt besluttede et flertal at afbryde
GSEE*s forbindelse til Røde faglige Internationale og tilsluttede sig i stedet

Amsterdam-Internationalen.

Under det industrielle opsving i midten af 1920'erne var den urbane ar-

bejderklasse blevet mere end fordoblet, men pga. den græske økonomis
kommercielle karakter var det i form af en ikke-storindustriel arbejderklas-
se. Den udgjorde antalsmæssigt stadig en langt mindre del af befolkningen
end småbønderne, der via statslige jordreformer ovenikøbet var blevet for-

øget med 250.000 nye gældsatte familiebrug (heraf 150.000 flygtninge- og
100.000 landarbejderfamilier). Dominansen af små familieejede virksomhe-

der i industrien, de tiltagende indre stridigheder i fagbevægelsen og de stats-

lige interventioner forhindrede GSEE i at øge organiseringen af arbejderne.
I denne periode formåede KKE trods sin til tider sekteriske politik med

vægtning af generelle ideologiske spørgsmål på bekostning af faglige at op-
nå kontrol over knap halvdelen af de organiserede i GSEE. KKE fik flertal i

tobaksarbejdernes forbund, i læder- og skoarbejdernes og i typografernes
forbund mil. KKE kontrollerede også de nordgræske arbejdercentre i Sa-

loniki, Drama, Kavala, Volos, Larissa og på Korfu. Alene tobaksarbejder-
nes forbund omfattede 82 af de i alt 560 fagforeninger og repræsenterede
55.381 medlemmer svarende til 33% af alle organiserede.

I 1928 fuldbyrdedes splittelsen på GSEE”s 4. kongres. På baggrund af den

af Komintern udformede ultra-venstrepolitik forsøgte et mindretal på 170

delegerede af de 452 at overtage kongressen. De blev nedstemt og udvand-

rede som martyrer efter at have beskyldt de andre for socialfascisme. Kon-

gressen ekskluderede derefter alle kommunistisk kontrollerede medlemsor-

ganisationer. Dermed var GSEE overtaget af liberale og socialdemokrati-
ske kræfter til fordel for statens politik og patronklient systemet.

Som led i ultra-venstrepolitikken og eksklusionen fra GSEE dannede de
kommunistisk kontrollerede faglige organisationer et alternativt GSEE,
det såkaldte forenede GSEE (E-GSEE). Iflg. Komintern og dermed KKE
var man pga. den økonomiske verdenskrise på vej mod en ny revolutionær
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»Skitse fra avisen Risospastis 5. august 1924«, Kampen mellem arbejdere og arbejdsgivere
om 8-timers arbejdsdagen.

periode; alle kommunister måtte forberede sig via dannelsen af egne arbej-
derorganisationer vendt imod borgerskabet og socialdemokratiske »social-

fascister«. Denne sekteriske politik var katastrofal for kommunisterne, og

svækkede arbejderbevægelsen i kriseårene frem til 1934. Venizelos' regering
indførte anti-kommunistloven 1929, og året efter opløstes E-GSEE formelt

ved retskendelse. Den statslige repression over for de kommunistiske arbej-
derorganisationer tog til, og krisen lagde en kraftig dæmper på den indu-

strielle og faglige udvikling. Under 30'ernes krise og arbejderklassens for-

49



ringede kår stod KKE lammet af de interne fraktionskampe og den sekteri-

ske politik.
I 1930 afholdt GSEE sin 5. kongres med deltagelse af kun borgerlig-libe-

rale og socialdemokratiske repræsentanter. Den venizelistiske regerings
indgreb i GSEE betød yderligere handlingslammelse af landsorganisatio-
nen: Regeringen tvang GSEE til passivitet, hvor arbejdsløshed,lønnedgang
og sociale forringelser skreg på aktiv handling til forsvar for arbejderklas-
sens levevilkår. Også det kommunistiske E-GSEE's igangsættelse af en ræk-

ke strejker lagde pres på GSEE. Specielt strejkerne blandt de nordgræske

tobaksarbejdere, skibsværfterne i Elefsina, den 2000 mand store strejke på
Piræus” kemiske fabrikker, en række bondedemonstrationer samt den store

minearbejderstrejke i Lavrio, hvor 3000 arbejdere trods militærets blodige
indgriben gennemkæmpede en 10% lønforhøjelse. Det var ikke blot de mili-

tante kommunistiske tobaksarbejdere, der skulle passiviseres af hensyn til

det drastiske fald i verdensmarkedspriserne og Grækenlands eksport. Hele

arbejderklassen skulle gøres til et lydigt redskab for den liberale regerings
krisepolitik og dens kamp mod de reaktionære royalistiske kræfter. Kon-

fronteret med denne undertrykkelse forlod også den socialdemokratiske

fraktion GSEE. Året efter, i 1931, dannede fraktionen sin egen landsorgani-
sation, De uafhængige Arbejdersyndikater, hvis kerne udgjordes af jernba-
nearbejderne med tilknytning til Amsterdam-Internationalen.

I 1932 blev GSEE's 6. kongres holdt udelukkende af de liberale repræsen-

tanter i landsorganisationen. Pga. den urolige politiske situation følte

GSEE*s ledelse sig tvunget til at samarbejde med de to andre landsorganisa-
tioner af følgende grunde: a) GSEE var isoleret i forhold til flertallet af ar-

bejderklassens organisationer. b) Der var en tiltagende strejkeaktivitet - i

1932 strejkede 80.000 organiserede arbejdere. c) Der var stigende uro

blandt småbønderne landet over. Det skyldtes dels deres voksende gæld til

staten og private kapitalejere, dels store indkomsttab forårsaget af en 70%

reduktion af landbrugseksportens værdi.

Under indtryk af den økonomiske krise fra slutningen af 1920'erne og

den ændrede klassesammensætning skete der et skift i klassernes indbyrdes
alliancer. De gamle ledende klasser smeltede sammen med dele af middel-

klassen, der havde udviklet sig til et nationalt handelsborgerskab. Sammen

med kongemagten og royalisterne kom de i begyndelsen af l930*erne til at

udgøre en konservativ magtblok, hvis politik udfoldede sig indenfor ram-

men af diasporaborgerskabets overordnede kommercielle interesser. Her-

overfor stod venstrerepublikanerne, småbønderne og arbejderne men med

svækket politisk indflydelse.
I 1933 afviste republikanerne regeringssamarbejde med de liberale pga.

det liberale partis højredrejning, deres udskydelse af nødvendige reformer

og ligegyldighed med de 180.000 arbejdsløse. Herefter fulgte en konserva-

tiv-royalistisk regeringsdannelse og dermed de reaktionære politiske kræft-
ers begyndende militære og politiske magtkonsolidering i overensstemmel-

se med den generelle fascistiske udvikling i Europa.
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I lyset af denne totalitære udvikling og Kominterns introduktion af fol-

kefrontpolitikken afholdt det kommunistiske E-GSEE og De uafhængige

Arbejdersyndikater i fællesskab med de liberale GSEE,s 7. kongres i 1934

som en samlingskongres. Den generelle politiske situation i landet betød, at

GSEE-fraktionerne nedtonede deres indbyrdes stridigheder i et forsøg på at

styrke arbejderklassen og de anti-royalistiske kræfter. I perioden 1934-36

tilspidsedes konflikterne mellem højre og venstre, og for at standse de kon-

servatives fremmarch iværksatte republikanske officerer et militærkup.
Dette mislykkedes og medførte i stedet en styrkelse af de royalistiske kræft-
er og en kupagtig genindførelse af kongemagten 1935.

De forværrede sociale forhold, den konservative undertrykkelse og kon-

trollen med løn- og arbejdsforhold skabte et opsving i arbejderklassens de-

monstrations- og strejkeaktivitet. I 1934 strejkede Salonikis bygningshånd-
værkere og Kalamatas havnearbejdere, hvorunder 7 blev skudt af militæret.

Strejkebølgen tvang den konservativ-royalistiske regering til at indføre fri

forhandlingsret i 1935, for blot at suspendere den igen pga. arbejderklas-
sens og småbøndernes fortsatte mobilisering.

Den store strejkebevægelse kulminerede i de nordgræske byer Saloniki

og Kavala. Tobaksarbejdernes lønninger var blevet sænket. Baggrunden
var den tyske førkrigsøkonomis kontrol over de nordgræske tobaksprodu-
center, hvor priserne blev presset i bund. Arbejderne startede en general-
strejke i Saloniki i maj 1936, og den bredte sig til store dele af landet. Herpå
fulgte en kæmpedemonstration i Saloniki med deltagelse af 150.000 menne-

sker. Ti blev skudt ned efter voldsomme konfrontationer mellem demon-

stranter og militær. KKE og de radikaliserede arbejderorganisationer for-

måede dog ikke at gøre oprøret til en sammenhængende og landsdækkende

revolutionær bevægelse. De indskrænkede sig til at proklamere en lands-

omfattende generalstrejke den 5. august med det mål at etablere en demo-

kratisk regering. Den fascistiske regeringsleder Metaxas, der var støttet og

udpeget af kongen, kom arbejderbevægelsen og bønderne i forkøbet. Den

4. august 1936 gennemførte Metaxas et fascistisk militærkup. I ryggen hav-

de han ikke blot de royalistisk-konservative klasser, men også den liberale

middelklasse, som krævede lov og orden. Fælles var frygten for arbejder-
klassens radikalisering.

Baggrunden for diktaturet var ikke så meget KKE's fremgang og truslen

fra de kommunistiske arbejdere om revolution, som at muligheden for pro-

fit generelt var svækket. Grunden hertil var den internationale krise og

Tysklands stigende kontrol over Grækenlands landbrugs- og industripro-
duktion. Den totalitære og fascistisk orienterede stat så det som sin opgave

at sænke arbejdernes og bøndernes reproduktionsomkostninger og at for-

hindre dem i at føre en reformistisk lønkamp; kapitalens krise skulle over-

vindes gennem en øgning af arbejdstiden og sænkelse af lønningerne.
Der blev taget mange redskaber i brug til gennemførelsen af denne politik

i årene 1936-41: Ophævelse af de borgerlige demokratiske rettigheder, kri-

minalisering af arbejdernes og bøndernes faglige og politiske organisatio-
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ner, forbud mod strejker og demonstrationer, udvidelse af det statslige re-

pressionsapparat og indførelse af daglig terror, fængsling, tortur og eksil

for alle regimets modstandere - først og fremmest kommunister og sociali-

ster. Trods opbyggelsen af et illegalt apparat blev de kommunistiske arbej-
derorganisationer totalt smadret af sikkerhedspolitiet og mange medlem-

mer sendt i koncentrationslejre. GSEE blev direkte underlagt den korpora-
tive stat, der indførte et system af statskontrollerede fagforeninger. Disse

var underlagt arbejdsministeriet og havde som eneste opgave at »forhandle«

med arbejdsgiverne. Denne funktion var illusorisk, idet enhver modstander

af arbejdsgiverne enten blev fængslet eller sendt i eksil. Arbejdsministeren
kunne efter eget skøn oprette og nedlægge fagforeninger, arbejdercentre og
forbund. De ikke-fængslede kommunistiske arbejderledere fortsatte dog il-

legalt en række organisationer via deres kontakter med såkaldte systemtro

fagforeningsledere. Denne kontakt betød, at det efter diktaturets fald hur-

tigt var muligt for kommunisterne at indtage deres poster igen.
I 1938 indførtes tvangsmedlemsskab og -kontingent til finansiering af

GSEE. Nogle af disse midler blev via staten fordelt videre til arbejdercentre-
ne, der igen skulle give dem videre til fagforeningerne. Dette system betød,
at staten kunne manipulere direkte med organisationerne. Samtidigt skabte

det nye muligheder for korruption, idet de statsligt udpegede fagforenings-
ledere kunne svindle med midlerne. Hermed kom arbejdercentrene til at

indtage en ny central rolle i hele fagbevægelsens struktur, hvor de gennem

kontrol med de »statslige«midler kunne udsulte besværlige fagforeninger.
Metaxas-tidens korporative faglige system blev bibeholdt under besættel-

sen, hvor den græske Quisling-regering sammen med nazisterne gjorde flit-

tigt brug af systemet til at kontrollere arbejderklassen. Et system, der på

mange måder blev videreført under og efter borgerkrigen.

SEKE og KKE”s udvikling
Grækenlands Socialistiske Arbejderparti, SEKE, blev dannet i Piræus no-

vember 1918. Mange af de deltagende organisationer og enkeltpersoner
havde også været med til at danne GSEE. Ved stiftelsen repræsenterede SE-

KE ca. 1000 medlemmer. De ledende personers ballast udgjordes af en no-

get forenklet forståelse af den marxistiske teori og dens ideologiske princip-
per, som de forsøgte at tilpasse den græske virkelighed og udviklingen på
Balkan.

På SEKE,s stiftelseskongres var der forskellige politiske retninger til ste-

de, stort set identiske med GSEEs fløje.Venstrefløjenvar repræsenteret af

en række enkeltpersoner under ledelse af Ligdopulos, der senere skulle ar-

bejde for partiets bolsjevisering. Midterfløjen, centristerne, var den største

gruppe. Den var grupperet omkring Føderationen i Saloniki og dens leder,
Benaroya, samt om arbejdercentret i Athen. Højrefløjen ledet af Giannos

og centrene i Volos og Larissa repræsenterede de liberale venizelister. Den-

ne fløj forlod kongressen fordi centristerne og venstrefløjen vedtog en poli-
tik, der kritiserede den græske imperialistiske tilstedeværelse i Lille-Asien.
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Flertallet fik vedtaget et principprogram, der på de vigtigste områder var

identisk med det tyske socialdemokratis Erfurterprogram fra 1890. Kon-

gressens overordnede diskussionspunkter repræsenterede velkendte marxi-

stiske temaer fra tidens internationale debat med de markerede uenigheder
mellem socialdemokrater og kommunister. Det gjaldt forholdet mellem re-

volution og reform, holdningen til det parlamentariske arbejde, statens rol-

le i den socialistiske udvikling, international solidaritet, Folkeforbundets

karakter samt spørgsmålene om ejendomsretten til jord og produktions-
midler, kongehuset og de eksisterende magtcentre.
På det aktuelle og konkrete plan krævede programmet en række refor-

mer i Grækenland. Fuld politisk, etnisk, sproglig og religiøs frihed skulle

sikres, og gennem, frie valg skulle der skabes en demokratisk føderation i

Grækenland og på Balkan. De lokale enheder i føderationen skulle være

selvstyrende med et defensivt forsvar bestående af en folkemilits. Kongehu-
set og de ledende klassers privilegier skulle afskaffes. De store jordejendom-
me skulle eksproprieres og fordeles blandt de fattige bønder. Banker, trans-

port- og produktionsmidler skulle nationaliseres og krigsproduktionen om-

lægges til civil produktion. Beskatningen skulle omlægges til indkomstskat

og arbejdernes forhold forbedres gennem indførelsen af ottetimersdagen,
søndagsfri, pensions- og sikringsordninger og bedre løn- og arbejdsforhold.

Det udenrigspolitiske program var mere radikalt socialistisk, idet det

byggede på Saloniki-Føderationens internationalistiske principper. I for-

hold til verdenskrigens afvikling krævedes fredsafslutning uden annektio-

ner og løsning af statsdannelsesproblemet og det koloniale problem på
grundlag af folkenes selvbestemmelsesret. På Balkan skulle der etableres en

demokratisk føderation for at modvirke de monarkistiske systemers natio-

nalisme og militarisme. Programmet tog afstand fra stormagternes og Græ-

kenlands imperialistiske politik og fra de allieredes kontrarevolutionære in-

vasion i Sovjet. Man krævede Sovjets og Tysklands optagelse i Folkefor-

bundet. De respektive arbejderpartier skulle deltage i fredsforhandlingerne
og forhindre hemmelige aftaler og diplomati. Alle hære skulle nedlægges og
erstattes af folkemilitser.

Trods SEKE's orientering mod 2. Internationale blev det fra begyndelsen
bekæmpet hårdt af den liberale Venizelos-regering. Pga. Venizelisternes in-
terne svaghed følte de sig truet både fra konservativ og socialistisk side. En-

hver fremgang for socialisterne ville betyde en svækkelse af de liberales

kontrol med arbejderne; derfor skulle de radikale socialister isoleres fra de

»socialister«, der samarbejdede med regeringen, og især fra fagbevægelsen

og GSEE. Redskabet var undertrykkelse og chikane under henvisning til, at

SEKE blev styret af fremmede elementer - bolsjevikker, der var sendt til

Grækenland for at omstyrte samfundet. Sikkerhedspolitiet blev sat ind

mod socialister og aktive fagforeningsledere. Møder blev obstrueret eller

forbudt, og de ledende socialister blev fængslet. En af de vigtigste årsager til

undertrykkelsen var SEKE,s organiserede undergravelse af den græske hær
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ved fronten, hvor agitatorer forsøgte at vække soldaternes anti-imperialisti-
ske og paciñstiske følelser.

Stik imod regeringens håb betød undertrykkelsen et opsving for den soci-

alistiske arbejderbevægelse.Af frygt for yderligere tilslutning til socialister-

ne begrænsede regeringen i en periode undertrykkelsen, idet SEKE ved par-

lamentsvalget 1920 havde fået 100.000 stemmer svarende til 13%. De første

års konfrontationer mellem regeringen og arbejderbevægelsenmå betragtes
som et nederlag for de liberale. De var via statens undertrykkelse med til at

radikalisere arbejderbevægelsen og dermed forhindre dens udvikling inden

for rammerne af det »borgerlige demokratiske« system.
Allerede på SEKE's 2. kongres 1920 blev de politiske uenigheder trukket

klart op mellem på den ene side de liberale og de socialdemokratiske dele af

centristerne og på den ande side de socialistisk og kommunistisk orientere-

de medlemmer. De følgende års bolsjevisering af den socialistiske arbejder-
bevægelse og udviklingen af et kommunistisk parti var begrundet i bl.a. føl-

gende forhold:

- De vesteuropæiske socialdemokratiers accept af krigsbevillinger og deres
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Kommunistiske partimedlemmer deler avi-

sen Risospastis ud, 1928.

forsvar for nationalismen samt de sociale og politiske eftervirkninger af

1. Verdenskrig radikaliserede mange socialister på bekostning af social-

demokratierne.

Den græske regerings nationalisme og ekspansionistiske politik i Lille-

Asien samt dens deltagelse i kontrarevolutionær intervention i det sydlige
Sovjet umuliggjorde et samarbejde mellem liberale og venstrefløjen.
Fraværet af en græsk marxistisk teoretisk tradition og et socialdemokra-

tisk parti gjorde den græske socialistiske bevægelse mere modtagelig for

påvirkningerfra leninismen og 3. Internationale.

Påvirkning og direkte indgriben fra Komintern og Balkans kommunisti-

ske Føderation skabte det teoretiske, organisatoriske og politiske funda-

ment for de græske socialisters radikalisering.
Middelklassens og det liberale partis afvisning af og manglende tolerance

overfor den socialistiske bevægelse medførte bevægelsens udelukkelse

fra de eksisterende parlamentariske institutioner og dermed yderligere
begrundelse for socialisternes vægtning af udenomsparlamentarisk poli-
tik.
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SEKE's 2. kongres endte med, at repræsentanterne for de 1320 medlemmer
blev opdelt i to fraktioner. En antiparlamentarisk, der var orienteret mod 3.

Internationale, og en arkivmarxistisk (græsk betegnelse for teoretikerne),
tilknyttet 2. Internationale. På baggrund af, at bolsjevikkerne havde konso-
lideret deres magt i Sovjet, og Balkans kommunistiske Føderation var ble-
vet oprettet i Sofia, nød den antiparlamentariske fraktion en sådan prestige
i SEKE, at fraktionen fik vedtaget en ansøgning om optagelse i Komintern
med fuld accept af de 21 optagelsesbetingelser. Allerede den 21. september,
efter Kominterns 2. Verdenskongres, bekendtgjorde Kominterns leder, Zi-

noviev, SEKE's optagelse, og partiet fik den første finansielle støtte, der

ganske vist aldrig nåede Grækenland.
For grundlæggerne af den socialistiske bevægelse i Grækenland var leni-

nismen noget nyt, og dens organisationsform, der havde militær karakter,
var uden rødder i den græske bevægelse. Da SEKE's medlemmer blev be-
kendt med indholdet af optagelsesbetingelserne, opstod der en udbredt util-
fredshed. Trods fortsat respekt for bolsjevikkerne, var skepsisen først og
fremmest rettet mod partiets underlæggelse i forhold til Komintern og kra-

vet om centralisering af SEKE. Utilfredsheden kom til at betyde, at bolsje-
viseringen af partiet gik meget langsomt. SEKE'S underlæggelse i forhold til
Moskva kom klart til udtryk efter afholdelsen af Kominterns 3. verdens-

kongres i sommeren 1921. Dens vedtagelse af enhedsfronttaktikken og be-

hovet for en fredelig og lang periode med mest mulig deltagelse af de natio-
nale partier i den parlamentariske kamp, ændrede SEKE's politik på en

række områder. Dette skabte både forvirring og tilfredshed blandt partiets
medlemmer, der nu følte, at de ikke længere skulle følge de politiske ret-

ningslinier i de 21 optagelsesbetingelser. Centralkomiteen forsøgte at følge
Kominterns skiftende kurs, men opnåede blot, at nogle medlemmer sagde
fra. Kontakten med avisen Rizospastis og det uafhængige kommunistiske

ungdomsforbund i Athen blev afbrudt.

I oktober 1922 afholdt SEKE sin første ekstraordinære kongres under

indtryk af det græske nederlag til tyrkerne. Man vedtog en taktik, der tilgo-
deså partiets behov for en lang og fredelig konsolideringsperiode inden for

det parlamentariske systems rammer. Kongressen nedstemte samtidig par-
tiledelsens tilslutning til Komintern og fastholdt tilknytningen til 2. Interna-

tionale. Der valgtes en ny centralkomité med et flertal bestående af ikke-

Komintern-kommunister og socialister. Kampen fortsatte indenfor partiet,
og den anti-parlamentariske Kominternfløj styrkedes ved 200 Komintern-

tro medlemmers hjemkomst fra fronten i Lille-Asien. De var i kraft af deres

illegale arbejde for at destabilisere den græske hær blevet bærere af en revo-

lutionær gejst, der i de følgende år skulle komme til at præge partiet stærkt.
September 1923 afholdt SEKE sin anden ekstraordinære kongres med

det primære mål at udstikke partiets politik ved det forestående parla-
mentsvalg den 2. december. Den politiske platform blev lagt af den rabiate
Kominterntro fløj, der krævede etablering af en arbejder- og bonderege-
ring. Samtidig blev den socialistiske fløjs ledelsesrepræsentanter,herunder

56



Benaroya, tvunget til at træde tilbage under protest fra Salonikis store par-

tiafdeling. På baggrund af de enorme flygtninge- og bosættelsesproblemer
håbede den sekteriske fløj at kunne appellere til de mange nyankomne via

radikale politiske krav og ikke via konkrete krav om arbejde, brød, jord og

boliger. Den revolutionsromatiske politik gik hen over hovederne på både

arbejdere, bønder og flygtninge, og partiet led et stort nederlag med kun

[8.000 stemmer.

Valgnederlaget og den fortsatte strid inden for partiet fik Komintern til at

gribe ind via Balkans kommunistiske Føderation, der nød stor anseelse

blandt SEKE's ledende medlemmer. På foranledning af føderationen eta-

bleredes en ny centralkomité i SEKE med beføjelser til at tilsidesætte parti-
ets love for at skabe et homogent parti. En række såkaldte reformistiske og
sekteriske medlemmer blev ekskluderet, og i september 1924 blev partiafde-
lingen i Piræus opløst med velsignelse fra Balkans kommunistiske Fødera-

tion. De ekskluderede dannede i stedet Den kommunistiske Union under

ledelse af Papanastasiu. Andre herunder Benaroya, oprettede tidskriftet

»Nye Tider«, mens en mindre gruppe grundlagde Arbejdernes socialistiske

Forbund, der senere samarbejdede med 2. Internationale.
SEKE's 3. ekstraordinere kongres blev afholdt i december 1924 og repræ-

senterede 2.200 medlemmer. Den markerede en radikal drejning af partiets
politik og opbygning. Hvor partiets politik indtil da havde bygget på 2. In-

ternationales grundlag og dets opbygning på en traditionel valggeografisk
struktur, blev partiet nu struktureret i overensstemmelse med bolsjeviserin-
gen besluttet på KI's 5. kongres. Partiet skiftede navn til Grækenlands

Kommunistiske Parti, og med bolsjeviseringen håbede Kominternfløjen i

fremtiden at kunne eliminere både højre- og venstreafvigere. Selvom bolsje-
viseringen og opbygningen af cellestrukturen reelt ikke slog igennem pga.
den fortsatte interne fraktionskamp og partiets svage opbakning i arbejder-
klassen, skete der alligevel radikale ændringer. For det første blev partide-
mokratiet indskrænket via centralisering af magten. For det andet blev par-
tiets internationalistisk-føderalistiske principper opgivet. For det tredie

vedtog kongressen i overensstemmelse med Balkans kommunistiske Føde-

ration, at Makedonien og Thrakien skulle løsrives fra Grækenland. En

skæbnesvanger politik, der mange år frem skulle isolere KKE i forhold til
masserne.

De følgendeårs politiske uro med venizelisternes opsplittelse i fem parti-
er og Pangalos-diktaturets undertrykkelse endte med, at KKE blev forbudt

1926. Partiet og ledelsen blev alvorligt svækket og i skyggen af denne opløs-
ning tog unge Komintern-uddannede medlemmer de første skridt til at kon-

trollere og reorganisere partiet i overensstemmelse med Kominterns in-

strukser. Efter ophævelsen af diktaturet legaliseredes KKE og medlemmer-

ne løslodes fra fængslerne. De vendte tilbage til nye fraktionskampe, men

inden de for alvor brød ud, fik KKE 41.982 stemmer ved valget i 1926 sva-

rende til 438% og 10 medlemmer i parlamentet.
På KKE's 3. ordinære kongres marts 1927 var partiet ved at blive sprængt
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af de interne modsætninger. På den ene side stod de såkaldte nationale

kommunister repræsenteret ved henholdsvis Likvidaristerne og Centrister-

ne. På den anden side de stalinistiske grupper repræsenteret ved Leninister-

ne og arbejderisterne (anti-parlamentarikerne).
Bag uenighederne om partiets organisatoriske udvikling, spørgsmålet

om kadre- eller masseparti, lå stalinisternes ønske om et politisk opgør med

de to andre grupper, som de henholdsvis betragtede som småborgerlige in-

tellektuelle og venstreoppositionelle. De sidstnævnte under ledelse af Pulio-

pulos nedstemtes som trotskistiske afvigere og der valgtes et nyt politbu-
reau domineret af stalinister. Fra og med denne kongres udviklede KKE sig
fra at være en sektion af 3. Internationale til at være et redskab for Stalin og

den sovjettiske udenrigspolitik.
Efter kongressen ekskluderede politbureauet godt 100 medlemmer af

venstreoppositionen og pga. den fortsatte fraktionskamp drevet frem af Le-

ninisterne og Arbejderisterne udtrådte en række ikke-stalinistiske medlem-

mer af politbureauet. Centristerne og Likvidaristerne slog sig derefter sam-

men og dannede Den Forenede Venstreopposition med tidsskriftet Sparta-
kos som deres teoretiske organ. I december 1927 fratoges partiets parla-
mentsmedlemmer deres immunitet pga. deres »landsskadelige« holdning til

Makedonienspørgsmålet. Immunitetsophævelsen var indirekte tvunget
igennem af centralkomiteens stalinistiske flertal, der i fraktionskampens
hellige navn hellere så partiets parlamentariske arbejde smadret ved officiel

fastholdelse af Makedonienspørgsmålet frem for en velfungerende parla-
mentsgruppe bestående af »småborgerligeintellektuelle«. En gruppe, der i

stedet for at prioritere Kominterns politik forsøgte at beskæftige sig med

konkrete problemer for den græske arbejderklasse og småbønderne.

Godt tre måneder efter partiets valgnederlag 1928, hvor det kun fik

14.325 stemmer svarende til 1.41% og ingen parlamentspladser, og hvor ve-

nizelisterne til gengæld indkasserede en jordskredsagtig valgsejr, afholdt
KKE december 1928 sin 4. ordinære kongres i Athen. En ny afgørende ven-

ding fandt sted, idet kongressen vedtog at følge Kominterns ultra-venstre-

politik vedtaget på den 6. Verdenskongres. KKE°s vigtigste opgave blev

herefter at forsvare Sovjet mod imperialistiske interventioner og dermed

overførte partiet sin loyalitet fra Grækenland til Sovjet. Ultra-venstrelinien

skulle kun tage udgangspunkt i de revolutionære arbejdere og ikke længere
føre »enhedspolitikfra neden«,og sammen med Socialfascismetesens lance-

ring betød det øget isolation af KKE. Kongressen blev også skelsættende på
anden måde, idet de stalinistiske grupper under henvisning til bl.a. valgne-
derlaget foretog det endelige opgør med Den Forenede Venstreopposition,
der blev ekskluderet med fuld støtte fra Kominterns repræsentant.

I juni 1929 vedtog centralkomiteen på sit andet plenum yderligere et Ko-

mintern-direktiv. Den imperialistiske krigstrussel mod Sovjet skulle om-

dannes til borgerkrig i de imperialistiske lande. I 1929 eksisterede der ikke

en sådan trussel mod Sovjet og slet ikke fra det græske borgerskabs side.

Langt mindre var KKE i stand til at igangsætte et opgør med borgerskabet
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og lige så lidt var ledelsen i stand til at mobilisere masserne til store anti-

krigsdemonstrationer. Derimod lykkedes det KKE at gennemtrumfe ultra-

venstrepolitikken inden for fagbevægelsen, hvor GSEE blev splittet. En po-

litik, som selv ledende stalinister senere hen betegnede som totalt ude af

proportion med den græske virkelighed og som medførte en omfattende

statslig undertrykkelse af partiet. Alene de første 10 år af partiets eksistens

var der blevet arresteret 4.638 socialister og kommunister.

3. plenum januar 1930 besluttede at arbejde for en udvikling af de mili-

tante og politiske massestrejker. På trods eller nærmere på grund af den

øgede aktivitet og radikale propaganda faldt medlemstallet i partiet til

1500. I Athen var der blot 150 medlemmer og i landets industrielle center

Piræus, var der 70 medlemmer. Partiets styrke lå med andre ord fortsat ikke

blandt industriarbejderne i syd, men blandt tobaksarbejderne og andre i

nord, hvilket understregedes af partiets forudgående valgresultater, hvor

det havde opnået mellem 15 og 30% i de større nordgræske byer. Netop de

etniske minoriteter, konfronteret med ca. 1⁄2mill. græske bønders bosættel-
se i Nord-Grækenland efter 1922, havde vist sig at være effektive mål for

den kommuniske propaganda. Opslutningen bag KKE's Makedonienpoli-
tik i nord, kan derfor kun forstås pga. de særlige etniske konflikter og mino-

riteternes forhåbninger om et selvstændigt område sammen med de histori-

ske erfaringer, som den nordgræske arbejderbevægelse havde tilegnet sig
under Saloniki-føderationens opkomst.

Perioden 1929-31 er blevet kaldt den interne partikamp uden principper.
I modsætning til tidligere, hvor kampene stod mellem de stalinistiske grup-

per overfor Den Forenede Venstreopposition, var perioden præget af de

Komintern- og stalintros indbyrdes kamp. På den ene side stalinisterne og

på den anden arbejderisterne. Denne personñkserede fraktionskamp skulle

først afsluttes med Kominterns direkte indgriben og diktatoriske indsættel-

se af en ny centralkomité 1931.

Centralkomiteens 4. plenumforsamling december 1931 udgjorde højde-
punktet i Kominterns indgriben i de græske kommunisters affærer. Novem-

ber 1931 udsendte Komintern sin »Appel til alle medlemmer af KKE« om

samling af partiet. Samtidig greb Komintern ind og afsatte det eksisterende

politbureau og udpegede den Moskva-uddannede stalinist, N. Zachariades,
til leder af partiet. 'På plenum udpegedes et nyt og for medlemmerne ano-

nymt politbureau. Politisk betød Kominterns indgriben, at fraktionskam-

pene og uenighederne brutalt bragtes til ophør og partidemokratiet under-

lagdes det monolitiske partis såkaldte demokratiske centralisme. Partiet

blev opstrammet og »afvigerne«kunne vælge mellem eksklusion eller men-

neskelig degradering i form af total eftergivenhed overfor den nye anonyme
ledelse.

Det nye lederskab formåede de følgende år at bringe partiet ud af sin iso-
lation. Dette skete først og fremmest pga. beslutningen om at kæmpe for

arbejdernes og småbøndernes daglige problemer og nedtone de overord-

nede spørgsmål som proletariatets diktatur. En politik, som den eksklude-

60



rede Venstreopposition havde stået for. Skiftet, hvor partiet gik væk fra

proklamerede politiske massestrejker og forsvar for Sovjet, hang godt sam-

men med 1930,ernes økonomiske depression. Med forværring af de sociale

forhold formåede KKE i stigende omfang at mobilisere både arbejderne og

bønderne på et ikke direkte kommunistisk ideologisk grundlag. Som led i

omstruktureringen af partiet og dets nye politik ansattes en række profes-
sionelle agitatorer og det nye lederskab fik opbygget sit eget apparat. Dette

skulle også bruges til at modvirke sikkerhedspolitiets infiltration gennem

opbygning af et illegalt apparat, der kunne fungere uafhængigt af det legale
parti.

Den stigende opbakning bag KKE i perioden blev ikke blot manifesteret i

en medlemsmæssig fremgang til 6.000 og en øget strejkeaktivitet. Ved par-

lamentsvalget september 1932 viste den sig i form af en kraftig vælgermæs-
sig tilslutning. Partiet fik 58.223 stemmer svarende til 497% og 10 manda-

ter i parlamentet. Pga. de borgerlige kræfters splittelse og dermed ustabile

parlamentariske forhold blev der udskrevet nyvalg marts 1933, denne gang
efter majoritetsprincippet. KKE gik til valg på »brød, arbejde og frihed«

samt en række konkrete krav som indførelse af et socialt sikkerhedssystem,
nedsættelsen af skatten og højere løn. Partiet lancerede en kommunistisk

ledet valgfront, der i alt fik 52.958 stemmer svarende til 4.64% mens venize-

listerne tabte valget til de konservative.

På baggrund af de foregående års udvikling med Zachariades som parti-
ets ubestridte leder vedtog KKE,s 6. plenummøde januar 1934 for første

gang siden partiets dannelse en politik, der tog udgangspunkt i de eksiste-

rende græske forhold. Om dette politiske skifte var udtryk for Kominterns

appel til alle sektioner marts 1933 om samarbejde med socialdemokrater

o.a. mod den stigende fascistiske trussel i Europa eller om det var udtryk for

KKE,s egne erfaringer er vanskeligt at afgøre. Under alle omstændigheder
blev der formuleret en ny opfattelse, der definerede Grækenland som et ud-

præget landbrugsland med en beskeden industriel udvikling, og hvor der

fortsat fandtes en række halv-feudale sociale og kulturelle forhold. Et land

med beskedne ressourcer til udvikling af socialismen og hvor den borgerlige
demokratiske revolution endnu ikke var gennemført. Der blev opstillet en

fasebestemt udvikling af kampen for proletariatets diktatur, hvor den første

fase var etableringen af et borgerligt demokrati i Grækenland. Frem til bor-

gerkrigens slutning 1949 var denne bestemmelse stort set gældende for par-

tiet. Den betød, at KKE primært rettede sine aktiviteter mod henholdsvis

den reaktionære politiske blok og mod de imperialistiske magter.
Ud fra Kominterns appel og KKE”s nye politik besluttede partiets 5. ordi-

nære kongres marts 1934 dannelsen af en anti-fascistisk front rettet mod de

royalistisk-konservative kræfter. Allerede den 5. oktober udmøntedes den-

ne politik i en samling af GSEE og foreløbig underskrivelse af en frontaftale

mellem KKE, GSEE og tre små partier: Agrarpartiet, Socialistpartiet og

det Socialdemokratiske Arbejderparti. En aftale, der ud over GSEE's sam-

ling ikke fik nogen betydning. Frygten for en monarko-fascistisk udvikling
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steg betydeligt med venizelisternes mislykkede militærkup marts 1935 og

styrkelsen af de reaktionære kræfter. En udvikling, der blev understreget
ved parlamentsvalget juni 1935, hvor den royalistisk-konservative blok fik

absolut flertal pga. de liberale partiers afståen fra deltagelse. KKE fik under

indtryk af 3. plenummødes beslutning om at opgive den hidtidige Makedo-

nienpolitik til fordel for forsvaret af alle minioriteters rettigheder og pga.
krav om demokratiske rettigheder, bedre lønninger, 8 timers arbejdsdag
osv. igen etableret en valgfrontalliance. Denne fik en markant tilslutning
med 98.699 stemmer svarende til 9,59% men ingen parlamentspladser pga.

valgsystemet.
KKE's 6. ordinære kongres december 1935 blev afholdt i en situation,

hvor de monarko-fascistiske kræfter var blevet styrket med kongemagtens
genindførelse samtidig med, at de var konfronteret med en stigende politisk
og social uro. Stor arbejdsløshed, inflation, forgældede bønder, undertryk-
kelse osv. drev den sociale protestbevægelse frem under ledelse af KKE. In-

gen andre ville eller kunne udgøre denne ledelse. På opfordring fra Komin-

terns 7. verdenskongres besluttede KKE endnu engang at skifte politik.
Folkefrontpolitikken blev sat på dagsordenen: Dens mål var sammen med

socialdemokrater og borgerlige demokrater, dannelsen af en demokratisk

regering i overensstemmelse med faseteorien. Samtidigt blev det besluttet at

oprette et militant forsvarskorps blandt masserne og styrke partiets illegale
apparat. Kongressen sanktionerede endelig Zachariades' position som par-

tiets generalsekretær og absolutte leder. Mens de interborgerlige konflikter

mildnedes med de liberales accept af kongedømmet skærpedes det samlede

borgerskabs modsætninger til arbejderklassen og småbønderne. De liberale

havde mistet deres troværdighed og greb om arbejderklassen, der for første

gang i større målestok orienterede sig mod KKE. Medlemstallet var nået op

på 17.500. Dette forhold kom stemmemæssigt til udtryk ved parlamentsval-
get januar 1936, hvor KKE's folkefront samlede 73.411 stemmer svarende

til 5,76% med 15 pladser i parlamentet. Dødt løb mellem de to store politi-
ske blokke betød, at KKE”s mandater blev tungen på vægtskålen. Både

konservative og liberale forsøgte i hemmelighed at forhandle med KKE om

regeringsdannelsen. Resultatet blev, at de liberale indgik en hemmelig afta-

le med KKE om partiets støtte til en liberal regering mod at det til gengæld
fik opfyldt følgende krav: Ophævelse af anti-kommunistloven, amnesti for

alle politiske fanger, opløsning af sikkerhedspolitiet, forbud mod fascisti-

ske organisationer, permanent indførelse af proportionalvalg, oprettelse af

en socialsikringsordning, udsættelse af bøndernes gæld og nedsættelse af

brødpriserne. Med militærets trusler om intervention pressedes de liberale

til at springe fra aftalen og med kongens egenhændige indsættelse af Me-

taxas som forsvarsminister og senere som regeringsleder var banen kridtet

op for et monarko-fascistisk kup.
Metaxas* militærdiktatur indførtes den 4. august dagen før den af KKE

proklamerede generalstrejke skulle finde sted. Som sådan var kuppet ikke

et udtryk for en fascistisk massebevægelse som i Italien og Tyskland, men et
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udtryk for et totalitært regime med en række fascistiske træk. Kuppets kon-

krete gennemførelse kom som en overraskelse for alle, og den kommunisti-

ske bevægelse blev taget på sengen. De, der ikke med det samme blev fængs-

let, gik under jorden i panik, og partiet nåede aldrig at iværksætte politiske,
propaganda- og forsvarsmæssige modforanstaltninger. Partiets illegale ap-

parat fungerede utilstrækkeligt og blev hurtigt opløst af diktaturets sikker-

hedspoliti. Kun få centralkomitémedlemmer var på fri fod, og den midlerti-

dige ledelses autoritet og direktiver blev fuldstændigt undergravet af det na-

ziuddannede græske sikkerhedspoliti. Til bekæmpelse af KKE oprettede
politiet sin egen centralkomité domineret af agenter og tidligere kommuni-

ster. Politiet udgav en avis, der til punkt og prikke lignede KKE's avis, Ri-

zospastis (den radikale). Med politiets offentliggørelse af falske tilståelser

om »undergravende og kriminel kommunistisk virke« samt angivelser af

partimedlemmer, blev de godt 2000 medlemmer, der var under jorden, to-

talt desorienterede og rådvilde. Disse forhold og sikkerhedspolitiets anony-
me agenter og stikkere medførte en omfattende mistænkeliggørelse. Frygt,
usikkerhed og undertrykkelse medførte fuldstændig handlingslammelse.
Det var fra dette stade efter Metaxas* død, at partiet skulle rejse sig i 1941

med kampen mod den nazistiske besættelse og senere efter 1944 mod en-

gelsk og amerikansk intervention.

Opsummering
På grund af den græske kapitalistiske produktionsmådes kommercielle ka-

rakter udvikledes der ikke en stor industriel men kun en beskeden urban

arbejderklasse i mellemkrigstiden. Middelklassens politiske magtovertagel-
se ændrede ikke ved den ikke-produktive kapitals dominans og statens un-

dertrykkelse af arbejderklassen og småbønderne. Det politiske patron-kli-
entsystem, som de nedre klasser var underlagt, blev kun delvist erstattet af

horisontale og klassebestemte organisationsformer. KKE var i mellem-

krigsårerne det eneste parti, der var organiseret efter horisontale og klasse-

bestemte principper, mens store dele af fagbevægelsen var underlagt det

vertikale patron-klientsystem. Middelklassens politiske forvaltning af dia-

spora-storborgerskabets interesser forhindrede en alliance med arbejder-
klassen og småbønderne. Derfor lykkedes det aldrig det liberale parti at ud-
vikle en folkelig basis, der på længere sigt kunne havde udgjort grundlaget
for en socialdemokratisk bevægelse.

KKE blev arbejderklassens parti, fordi der ikke eksisterede en marxistisk

teoritradition og et socialdemokratisk parti forud for dannelsen af SEKE/
KKE. De ledende klassers intolerance og statens repression tvang den soci-

alistiske bevægelse i leninistisk og senere stalinistisk retning. Pga. de mange

interne stridigheder, sekterisme og statslig undertrykkelse formåede KKE

de første 15 år ikke at udvikle sig til et samlet og handlekraftigt parti med

væsentlig opbakning i arbejderklassen. I denne periode udgjorde Komin-

tern en såkaldt nødvendighed for partiets overlevelse både økonomisk, po-
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litisk og fraktionsmæssigt. Uden Kominterns interventioner havde SEKE

ikke udviklet sig til et traditionelt kommunistisk parti.
Opslutningen bag KKE i 1930'erne var forårsaget af flere forhold: Arbej-

derklassen og småbønderne var radikaliseret pga. forringede levevilkår.
KKE's faseteori og folkefrontpolitikken kunne i midten af 30*erne opfange
denne bevægelse i modsætning til de liberale, der tabte mere og mere tro-

værdighed i takt med deres accept af kongehuset og den fascistiske udvik-

ling. KKE vandt ikke alene opbakning blandt den urbane arbejderklasse
men nok så meget blandt de nordgræske småbønder og var dermed med til

at forhindre en agrarfascistisk bevægelse.
Trods Metaxas-diktaturets næsten totale udslettelse af KKE formåede

partiet hurtigt at rejse sig igen i begyndelsen af 40'erne. Dette skyldtes den

popularitet, som partiet havde fået forud for og under diktaturet, hvor

KKE i modsætning til de liberale og konservative direkte bekæmpede dik-

taturet. Statsundertrykkelsens midlertidige blokering af 30'ernes sociale

protestbevægelse nød KKE godt af. Da Metaxas døde og undertrykkelses-
apparatet gik i opløsning kunne protestbevægelsen fortsætte under KKE's

ledelse.

Med den efterfølgende nazistiske besættelse af Grækenland blev KKE

det eneste parti, der kunne og ville formulere de folkelige kræfters krav om

modstand mod besættelsesmagten. Partiet havde i modsætning til de bor-

gerliges opløsning en politisk strategi, der via folkefrontens ikke-revolutio-

nære karakter kunne mobilisere befolkningen mod nazisterne. KKE blev

40'ernes dominerende politiske kraft. Også på det grundlag blev KKE ar-

bejderklassens parti, og i modsætning til Nordeuropa, hvor socialdemokra-

tierne stod stærkt, kom KKE til at dominere den græske arbejderbevægelse
helt frem til begyndelsen af 1980'erne.
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Abstract. Kristensen, Tom T. - The Greek Labour Movement in the

Inter-War Years. Arbejderhistorie, 32, (1989).

By means of surveying the history of the Greek labour movement in

the years between the world wars, the article attempts to answer the

following questions: Was the development in the working class,
among the peasants, and in the KKE itself of such a nature that it
could explain why the KKE became the leading party in the inter-war

years and in the 19405? On the basis of an analysis of the socio-

economic, trade union and internal party development taking place
during the inter-war years, the article points to a number of features
that came to be of importance to the position of the KKE in the 30s

and the leading role the party was to play in the resistance struggle.
For instance, the KKE came to be the party of the labour movement

as there was no Social Democratic tradition of any importance prior
to the formation of the SEKE/ KKE. The oppression and

clientilistically controlling attitude of the State and the ruling classes
vis a vis the working class forced it towards a more radical stance

outside the established political system; thus arose the socio-political
foundation for the Leninist - later Stalinist - development of the

party, with the support of the Comintern. The KKE came to be the

only rallying point of popular resistance because of the socially
determined movement of revolt from the mid-305, the loss of

credibility on the part of the bourgeoisie because of its acceptance of

Metaxa's Fascist regime, and the dissolution of the State and its

apparatus of suppression subsequent to the Nazi occupation.
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Jens Engberg og Flemming Hemmersam

To synspunkter på forskning i arbejderkultur

Udgivelsen af arbejderkultwforskeren Sv. Å. Andersens

seneste bog »Havnearbejdere i Århus -før containernes

tid« har medført en principielt vigtig debat i SFA H. Det er

en debat om metode, der inddrager forholdet mellem på
den ene side den historiske forskning, og på den anden si-

de en antropologisk orienteret socialhistorisk forskning,
der i de senere år har spillet en betydelig rolle også inden-

for arbejderhistorien. På baggrund af reaktionerne på Sv.

Å. Andersens bog har redaktionen af Arbejderhistorie
valgt at lade bogen anmelde af to forskere, således at beg-
ge de omtalteforskningstraditioner bliver repræsenteret i

anmeldelserne.

Svend Aage Andersens nye bog om havnearbejderne i Århus' knytter sig
tæt til hans tidligere bog, Salt og brød gør kinden rød, der også handlede

om arbejderne i Århus. Den første bog drejede sig dog ikke udelukkende

om havnearbejderne, men om arbejdere af alle fag. Om begge bøger kan

siges, at de i passager er velskrevne, og at de -læst med forsigtighed - måske

kan give et billede af, hvordan forestillingsverdenen kan have været blandt

arbejderne før mekanisering og velstandsstigning ændrede arbejds- og livs-

vilkårene. Dertil kommer, at bøgerne er dejligt illustrerede med gode billed-

tekster.

Når det er sagt, må det imidlertid også siges, at SÅA,s to bøger, og navn-

lig den sidste om havnearbejderne, rejser en række store problemer, hvad

angår de fremlagte resultaters holdbarhed og brugbarhed.
Det særlige ved SÅA som historieforsker er, at han, ifølge sin egen ind-

ledning til havnearbejderbogen, forsøger at »indløse de krav om et »per-

spektivskifte«, som har kendetegnet udviklingen i arbejderforskningen på
internationalt plan.« Perspektivskiftet består i, at mens den tidligere arbej-
derforskning efter SÅA”s mening især var en arbejderbevægelsesforskning,
så søger den nye forskning - stadig ifølge SÅA - at anlægge et »hverdags-

perspektiv«, et perspektiv »fra neden«. Arbejdernes kultur, erfaringer og

dagligliv er kommet i centrum.« (5.10) Hertil kommer så, at der med »det

nye perspektiv« er forbundet en ny metode.
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Det er efter min opfattelse fremragende, men måske ikke så nyt, at nye
forskere beskæftiger sig med arbejdernes kultur, erfaringer og dagligliv.
Blot må det helst ikke føre til, at man ryger over i en modsat grøft af ensidig-
hed. Gør man det, og forsømmer man forskningen i arbejderbevægelsens
historie, er man sådan set ikke bedre stillet, end man var før. Arbejderforsk-
ningen ville i så fald fortsat føre til et forkert og ensidigt billede - hvis iøvrigt

udgangspunktet om den hidtidige ensidighed var rigtigt.
Nu kunne man jo tænke sig en arbejdsdeling, hvor nogle især tog sig af

forskning i kultur, erfaringer og dagligliv, mens andre fortsat forskede i ar-

bejderbevægelsens historie. Det ville jo være udmærket, hvis ellers de to

hold af forskere kunne udnytte hinandens resultater, hvis der altså skete

den kobling mellem klassens og bevægelsens historie, som SÅA påpeger
vigtigheden af i sin første bog. (5. 9).

Koblingen ville dog kun være af værdi, hvis det var værdifuld forskning,
den hidtidige forskning blev koblet med. Og det kan det måske knibe med.

Det hænger i høj grad sammen med, at forskningen i den nye arbejderhi-
storie, i hvert fald i SÅA,s anden bog, især hviler på, hvad SÅA selv i bogen
kalder »den mundtlige historie (oral history)«. Om denne skriver SÅA i ind-

ledningen, at dens »eksplosionsagtige fremvækst i høj grad har været med-

virkende til, at forskerne i stigende grad supplerer de kvantitative metoder

og normative skriftlige kilder med kvalitative metoder, hvor erindringer og
interviews indtager en central placering.« (s. 10)

Det lyder måske umiddelbart fint, men SÅA synes ikke at forstå hverken

de begreber, han her bruger, eller karakteren af den historieforskning, han

tager afstand fra. Er meningen, som der faktisk står, at den hidtidige histo-

rieforskning udelukkende har brugt kvantitative metoder og normative

skriftlige kilder, ja så er meningen forkert. Historieforskningen har natur-

ligvis brugt såvel normative som kognitive kilder, for nu at bruge disse ter-

mer, lige som den også har brugt kvalitative metoder ved siden af kvantita-

tive metoder. Det er heller ikke sådan, at kvalitative metoder uden videre er

det samme som metoder, hvor erindringer og interviews indtager en central

placering.
Det fik nu være både med begrebsforvirringen og med tilsidesættelsen af

»den traditionelle« historieforskning, hvis det, SÅA vil sætte i stedet, eller i
hvert fald supplere med, faktisk var af værdi som arbejderforskning. Det er

efter min mening desværre ikke tilfældet, i hvert fald ikke hvad angår
SÅA”s bog nr. 2 om havnearbejderne.

Sagen er for det første den, at SÅA ikke, som han skriver i sit program,
har suppleret de hidtil brugte kildearter med »kvalitative metoder, hvor

erindringer og interviews indtager en central placering.« SÅA har i stedet

for at supplere de hidtil brugte kildearter med erindringer og interviews er-

stattet de hidtil brugte kildearter med erindringer og interviews.

En sådan ensidighed i valget af materiale vil oftest være en forsyndelse.
Den kunne dog mødes med overbærenhed, hvis to forudsætninger var i or-

den, nemlig for det første, at der udelukkende blev stillet spørgsmål til ma-
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terialet, som på materialet kunne besvares med nogenlunde fuldstændig-
hed, og hvis materialet iøvrigt opfyldte rimelige krav til et kildemateriale

om repræsentativitet og efterprøvelighed.Men ingen af disse forudsætnin-

ger er opfyldt.
SÅA har nemlig sat som sin målsætning i bog nr. 2 (parallelt med mål-

sætninger vedrørende analyser af arbejderkulturen), at han vil konstatere,
med hans egne ord: »I hvilken udstrækning arbejdernes gruppeholdning
fandt udtryk på det mere formelle plan i form af strejker, dannelse af fag-
foreninger osv.? Det er i denne forbindelse en central målsætning for under-

søgelsen at give svar på spørgsmålet: I hvilken udstrækning optrådte havne-

arbejderne som et »arbejderkollektiv«,der forsvarede fælles interesser?

Samt: I hvilken udstrækning overskred de erhvervsgruppens interesser og

udviklede en klassebevidsthed, som omfattede den samlede arbejderklas-
se?« (5. 9)

Som det ses, er der altså tale om spørgsmål, som i høj grad har relation til

arbejderbevægelsenshistorie, selv om de selvfølgelig - allerede i kraft heraf
- også vedrører arbejderklassens historie. Hvordan søger SÅA nu at opfyl-
de sin målsætning her, hvor han efter sit eget program skal supplere det tra-

ditionelle kildemateriale med sit interview-materiale? Ja, det gør han ved at

skrive på grundlag af et mildest talt tyndt »traditionelt« kildemateriale, hvis

ufuldkommenhed han iøvrigt - det være sagt til hans ros - i sin indledning
tydeligt gør opmærksom på.

Havnearbejdernes fagforenings arkiv er destrueret, i stedet har SÅA især

benyttet avisen Demokraten, det har han dog kun gjort højst sporadisk.
SÅA skriver selv meget ærligt, at det kun er sket, »i den udstrækning, det

overhovedet tidsmæssigt har været muligt.« (s. 16) Og tid har det knebet

med, fremgår det ret tydeligt.
Desuden har SÅA til disse afsnit inddraget noget materiale vedrørende

arbejdsgiverne, hvorom SÅA meget rigtigt selv skriver, at det »jo ifølge sa-

gens natur afspejler ikke havnearbejdernes, men arbejdsgivernes synspunk-
ter og opfattelser.«(s. 17) Dette højst utilfredsstillende materiale er supple-
ret med nogle få citatbrokker af interviews, som imidlertid ikke vedrører

strejkernes eller organisationsdannelsens historie - bl.a. af den gode grund,
at de interviewede ikke har oplevet disse begivenheder og næppe nok var

født, da de fandt sted.

Resultatet er da også blevet en tynd og ganske uinteressant fremstilling,
som intet nyt bringer, og som slet ikke står i rimeligt forhold til den nedla-

denhed, som SÅA i sin indledning udviser overfor forskningen i arbejder-
bevægelsens historie ud fra det traditionelle kildemateriale.

SÅA kunne - da nu det primære kildemateriale var så spinkelt - have

undladt at beskæftige sig med organisations-historien, eller han kunne der-

til have ofret den tid, som det nu engang kræver, når en historiker skal frem-

finde et sekundært kildemateriale. Der er faktisk en hel historisk bidisci-

plin, kaldet heuristikken, der kunne have hjulpet ham på vej. Han har ikke

gjort nogen af delene, men har tilsyneladende uden tøven skrevet sin histo-
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rie på et grundlag, som ikke er acceptabelt ud fra den traditionelle historie-

forsknings metoder, heller ikke ud fra nogen ny historieforsknings metode,
må man da håbe.

Hertil kommer så, at heller ikke det utraditionelle materiale, interview-

ene, synes at være af en beskaffenhed, så det på forsvarlig vis kan bruges
som kildemateriale til et historisk arbejde, hvad enten det drejer sig om ar-

bejderbevægelseshistorie eller arbejderklassehistorie, hvad enten perspekti-
vet er set fra neden eller fra oven.

SÅA har brugt Nationalmuseets Industri-, Håndværker og Arbejderun-
dersøgelser fra 1955 (NIHA-undersøgelsen). Om dette materiale oplyser
han bl.a., at det har store skævheder, og at der i det ikke findes erindringer
fra havnearbejdere - om end der findes et par beretninger, som skyldes per-

soner, hvis fædre var havnearbejdere (s. 16). Hvilke disse er, oplyses dog
ikke i kildefortegnelsen, hvor der generelt henvises til de uendeligt mange
bind erindringer i NIHA - uden angivelse af hvilke der er benyttet (s. 229).

Desuden har SÅA brugt sine egne interviews med 40 ældre havnearbej-
dere og havnearbejderkoner, (s. 16) det oplyses ikke hvor mange af hver,
skønt der dog vel er en slags forskel. SÅA oplyser, at »de fleste af interview-

ene er optaget på lydbånd, mens resten foreligger som notatinterviews.« (s.
16) Hvor lydbånd og notater fysisk foreligger, oplyses dog ikke, men sand-

synligvis er de i SÅA's besiddelse. Om de er tilgængelige for andre, eller om

de i så fald overhovedet kan læses og benyttes af andre, oplyser SÅA intet

om (jfr. s. 229).
Det er i sig selv højst betænkeligt, at en historisk fremstilling hviler på et

materiale, der både er så skævt og så vanskeligt tilgængeligt eller ligefrem
direkte utilgængeligt. Det er tillige nærmest komisk netop i dette værk,
hvor prætentionen om den større videnskabelighed i forhold til tidligere ar-

bejder holdes så højt.
Men det bliver værre endnu, for SÅA oplyser videre, at »ingen af de in-

terviewede optræder i bogen under deres rigtige navn. En del af dem satte

det direkte som en betingelse for deres medvirken, at deres navn ikke kom

frem. I stedet har jeg derfor anvendt et af mig opdigtet dæknavn (pseudo-
nym), hvis eventuelle sammenfald med faktiske havnearbejdernavne er util-

sigtet« (s. 17).
Muligheden for efterprøvelse er altså gået totalt tabt, og der er i og for sig

intet, der forhindrer en læser i at tro, at opdigtningen ikke er standset ved

det falske navn på den interviewede. Skulle det end ikke stå helt så galt til,
så er det dog umuligt at vide, for det første, hvordan SÅA har behandlet sit

materiale, og for det andet, hvordan han har udvalgt af det. SÅA skriver

ganske vist, at »ved transkriptionen har jeg holdt mig strengt til den viden-

skabelige erkendelses mål« (5. 17). Det er selvfølgelig rart at få at vide, men

på den givne baggrund ikke særligt oplysende.
Man må altså desværre konstatere, at bogen i sin fremstilling af arbejder-
bevægelsens historie er tynd, og at den i sin metode vedrørende arbejderkul-
turhistorien iøvrigt ikke opfylder elementære krav til historisk videnskabe-
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lighed. Spørgsmålet bliver så, om der overhovedet er noget tilbage? Svaret

bliver ikke helt negativt, der er stadig referaterne af samtalerne med arbej-
derne - hvis man vel at mærke tør tro på dem.

De er fornøjelig læsning, og de giver som sagt måske nok et billede af,
hvilke tanker og forestillinger, der kan have rørt sig blandt arbejderne, men

om de er repræsentative eller ej, kan man ikke vide noget om. SÅA*s indsats

består i, at han har indsamlet citaterne, sat dem sammen til en livlig mosaik,
og at han på udmærket vis har skrevet en slags rammefortælling,hvori mo-

saikken er indsat. Desuden har han ganske godt forklaret mange af de ud-

sagn og begreber, som forekommer i citaterne.

Alt sammen på sin vis udmærket, hvis bogen især var beregnet til almin-

delig læsning, hvis den hed noget i retning af »Fortællinger om løst og fast

fra havnen«, hvis den ikke prætenderede at fremtræde som et slags over-vi-

denskabeligt og nybrydende værk, og hvis den ikke samtidig skæmmedes af

de mange pseudo-videnskabelige sidebemærkninger og afstandtagen fra

den »traditionelle« forskning.
Historieskrivning kræver først og fremmest beherskelsen af fagets hånd-
værk, oven på det kan så eventuelt komme de dyre teorier. Det føles glæde-

ligt at opdage, at SÅA faktisk kan noget af fagets håndværk, dog også lidt

kedeligt, fordi det så må konstateres, at det ikke skyldes manglende evne,

men manglende vilje, at han ikke har brugt det.

Ret skal nemlig være ret, bogen indeholder faktisk over nogle sider et so-

lidt stykke forskningsarbejde af deskriptiv karakter, dels en oversigt over,

hvorfra havnearbejderne kom, dels en oversigt over, hvor og hvordan de

boede i Århus, smukt indtegnet på et kort, og udarbejdet på grundlag af

kontingentlister for Havnearbejdernes Fagforening for 1903-07 (3. 38-43 og

143-146). Da han altså tilsyneladende behersker det, hvorfor har SÅA så

ikke brugt håndværket? Tidnød? Eller forblændelse af det, som han tror, er

en ny og bedre metode?

Historie er et rummeligt fag i bestandig bevægelse, det fornyes hele tiden

ved anlæggelsen af nye synsvinkler og ved udviklingen af nye metoder. Ofte

tilføres faget det nye ved, at folk med andre uddannelser end den traditio-

nelt historiske giver sig i kast med historiske undersøgelsesfelter. Det er me-

get værdifuldt, men det kan dog føre til, at faget udsættes for mode-sving-
ninger, der gør, at en enkelt tilgangsvinkel eller en enkelt ny metode i nogle
år udbasuneres som det eneste rigtige, der straks bør føre til øjeblikkelig
forkastelse af alt det prøvede. Det kan være berigende, men også en smule

trættende, og det kan føre til vildskud som SÅA's havnearbejderbog.
For nogle år siden ramtes faget af modebølgen oral history, det førte til

meget dilettanteri, og i et stykke tid var det - hvad angik arbejderhistorie i

hvert fald - som om ordet papir nærmest var et uartigt ord. Ikke desto min-

dre er det fremragende, at der er blevet gjort opmærksom på, at interviews

kan bruges som supplement til andet kildemateriale.

Men vidste man det ikke i forvejen, så er det nu gjort ganske klart, sidst

gennem SÅA”s bog om havnearbejderne, at det ikke i sig selv er en viden-

70



skabelig indsats at indsamle interviews, derimod kan det være et nyttigt ar-

bejde til fremskaffelse og bevarelse af en særlig art af kildemateriale. Det er

lige så klart demonstreret, at interviews ikke kan erstatte traditionelt kilde-

materiale, men de kan - anvendt med forsigtighed - givetvis bruges til sup-

plerende illustration af de oplysninger, som fremskaffes ved hjælp af de tra-

ditionelle historiske metoder.

Det er mit gæt, at SÅA's havnearbejderbog er et af de sidste skvulp af

bølgen, der bragte os oral history. Er det tilfældet, så lad os alligevel ikke

glemme, at der faktisk i interview-materialet kan være gevaldigt gode for-

tællinger (som det da også kan konstateres i SÅA's bog), og desuden meget
af Værdi til supplement af andet kildemateriale. Og lad os så iøvrigt ruste os

til den næste bølge af nyt rammer os og forhåbentlig beriger os.

Jens Engberg

Undersøgelsen er skrevet af en af de førende arbejderkulturforskere her-

hjemme. Han har publiceret en del, også når det gælder formidling og infor-

mation af en antropologisk orienteret socialhistorisk forskning uden for

landets grænser og han skriver godt.
Han er en af de bedste i dette forsømte forskningsområde og tiden må nu

være inde til ikke kun at falde i svime over publikationer af denne art, men

også med udgangspunkt i denne bog at få en videnskabelig debat om fag-
grænser og synteser. Selv går han ind for og praktiserer en tværfaglig forsk-

ning i arbejderkultur. Det medfører så kritik fra de fag, som Svend Aage
Andersen på eklektisk vis metodisk tror han gør brug af i sine undersøgel-
ser. Det gælder til eksempel den etnologiske og folkloristiske, ligesom hi-

storikerne sikkert også har et og andet at sige herom. Selv er han uddannet

som litteraturhistoriker ved Århus Universitet, der også gav ham licentiat-

graden for hans forrige bog og sølvmedalje tidligere for et lignende tema.

Bogens overgribende problemstilling er i hvilken udstrækning en særlig
erhvervskultur eksisterer blandt havnens arbejdere i Århus og herved for-

stås efter Andersen de orienteringer, normer, værdier og ideologier, som

deles af havnearbejderne (s. 176).
Og det svarer han så bekræftende på, selvom anvendte begreber som livs-

form og livsstil ikke defineres, ligesom hans forhold til kulturbegrebet er

nok så jomfrueligt.
Havnearbejderkultur, som han beskriver og analyserer i perioden fra ca.

1880 til 1960, opfattes som en »subkultur« eller »særkultur« af arbejderkul-
turen, som efter ham igen forstås differentieret som en helhed af subkultur,
der er knyttet mere eller mindre stærkt sammen, men som er relativt tydeligt
afgrænset opadtil gennem det fælles klassetilhørsforhold (s. 176).

Gennem beskrivelser af havnearbejdernes livs- og arbejdsbetingelser
(rammebetingelserne, herkomst og sammensætning, arbejdet, arbejdskam-
pe, bolig- og familiesituationen) peges der på en række forhold, som har

været »med til at skabe havnearbejderkulturen«.Det er 1) de uregelmæssige
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beskæftigelsesforhold, 2) den lave mekaniseringsgrad, 3) arbejdets særlige
beskaffenhed, 4) relativ stor homogenitet i havnearbejdergruppen, 5)
manglende tilknytning til en bestemt arbejdsgiver og til et bestemt arbejde,
6) stadig kontakt med fremmede varer, søfolk og ideer, 7) særligt familie-

præget rekrutteringsmønster, 8) tilstedeværelsen af en relativt afskærmet
verden for sig, 9) forekomsten af en særlig »indslusning«eller »oplæring«i

»faget«og 10) den fælles opfattelse af, at andre i samfundet betragter dem
som en gruppe med lav social status (s. 177).

Havnearbejderkulturen »selv« karakteriseres ved 1) et usikkert livsper-
spektiv; en livsstil, der er præget af livshistorisk diskontinuitet og af en 1e-
ven i øjeblikket, 2) udpræget erhvervsstolthed (mandlig styrke og særlige
erhvervsfærdigheder),3) frihed og selvstændighed i arbejdet, 4) samarbejde
og kammeratskab; ekstraordinær solidaritet og ublandet loyalitet overfor

arbejdskammeraterne (»arbejderkollektiv«),5) radikalisme og militant

holdning i arbejdskonfliktsituationer, 6) skeptisk holdning til arbejdsgiver-
ne og det borgerlige samfund, 7) en særlig måde at bo på (tæt sammenstuv-

ning i de dårligstelejligheder i bestemte boligområder),8) alkohol spiller en

vis rolle i hverdagen, 9) småkriminalitet på arbejdspladsen, 10) livet præget
af en vis »råhed«,»vildskab« og »uordentlighed«,11) en særlig omgangsto-
ne, der kommer til udtryk i havnearbejderjargonen, øgenavne, fortælletra-

dition og humor og 12) en særlig mentalitet, kendetegnet af retlinethed og
storsindethed (s. 177).

At der findes kulturtræk, som er specielle for denne gruppe, er rigtig nok,
men hvor meget skiller de sig egentlig ud fra arbejderkulturen i sin helhed?

Efter Andersens katalog A på 10 punkter og katalog B på 12, er der nu ikke

så store forskelle i den afgrænsede periode (1880-1960). Stort set de samme

forudsætninger og fremtrædelsesformer findes i arbejderkulturens andre

»særkulturer«.

En række interviews med ældre havnearbejdere (født mellem 1898 og

1924) udgør det bærende kildemateriale i undersøgelsen. »Det drejer sig om

livshistoriske, »åbne« interviews (eller samtaler) med i alt 40 ældre havnear-

bejdere og havnearbejderkoner« (s. 16), foretaget i 1980-81 og 1985-86.

Navnene er dog ikke særskilt samlet under kildehenvisningen side 229, lige-
som det heller ikke fremgår, om Andersen har udarbejdet en interviewregi-
strant eller udskrevet bånd eller nedskrevet samtalerne i deres fulde ud-

strækning.
Det traditionelle (trykte) kildemateriale indtager en mindre plads i af-

handlingen. Derved undgås den interessante diskussion -især for historike-
re - ved sammenligning af et mundtligt overleveret materiale med et skrift-

ligt at kunne konstatere om det nu er sandt, hvad havnearbejderne fortæller
eller det bare er en samling anekdoter, som er uinteressante - for en histori-

ker.

I en folkloristisk problemstilling kan et traditionelt kildemateriale som

f.eks. retsprotokoller stilles over for traderinger i »folkemunde« af domsaf-

gørelser, der er optegnet gennem »interviews« eller på anden måde. Forskel-
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ligheder konstateres i kilderne til den samme sag. Historikerne vil klamre

sig til sine protokoller, medens en folklorist interesserer sig for, hvordan

synspunkter, afgørelser, fakta, opfattelser overleveres og genfortælles og

varieres i forskellige fremtrædelsesformer over en længere periode for at

kunne fremanalysere kulturelle aspekter, ændringer og kontinuiteter (tradi-
tioner) fra skriftlige og mundtlige kilder. Her illustrerer det traditionelle kil-

demateriale en folkloristisk problemstilling, medens historikere opfatter
erindringer som illustrationer eller udvidelse af deres problemstilling, som

aldrig kan erstatte det traditionelle kildemateriale.

Er det mon det Andersen forsøger med sin undersøgelse og gør han det

på etnologisk eller folkloristisk vis? Jeg mener nej. Det er ikke en folklori-

stisk undersøgelse og etnologisk er den heller ikke rigtig. Den er mere ud-

tryk for en antropologisk orienteret socialhistorisk tilgangsvinkel, præget
som Andersen er af den vesttyske debat om »oral history«. Indholdsforteg-
nelsen til Michael Grüttners: Arbeitswelt an der Wasserkante (1984) ligner
til forveksling Andersens.

Når han nu lægger så stor vægt på det mundtlige kildemateriale kan man

undre sig over, at han ikke redegør for den internationale diskussion og for-

talte sine læsere, hvor han stod.
i

Et erindringsmateriale som mere opfattes som historier end som historie

kunne analyseres ud fra 1) hvem fortæller, 2) hvornår, 3) hvor fortælles det,
4) til hvem, 5) hvad fortælles der, 6) hvorfor og 7) hvorledes fortælles det.

Andersen er overraskende nok som litteraturhistoriker mest interesseret i,
hvad der fortælles, medens aspekt 7) ikke interesserer ham.

Når alt dette er sagt, vil jeg tro, at denne diskussion om kildernes anven-

delse ikke interesserer havnearbejderne i Århus en høstblomst. De er sik-

kert glade for denne bog, og stolte over at en så flot udstyret beskrivelse af

dem med utallige gennemkommenterede fotografier er blevet udgivet. Og
selv for denne anmelder er der noget at glæde sig over.

Kapitel IV om arbejdet i havnen er det største afsnit i bogen og virker

mest veloplagt formuleret. Der er tale om en tæt og god beskrivelse med

utrolige mange oplysninger, hvor intet stikkes under stolen, men bramfrit

og befriende fremlægges gennem en fremragende montageteknik, så de

lange citater ikke besværliggør læsningen. Man tages i hånden og følger
gennem arbejdernes egne ord arbejdets organisering, formændenes stilling,
den teknologiske udvikling og arbejdsprocesserne i de forskellige sektorer

af havnene som kulbådene, københavnerbådene, eksportbådene, korn- og

foderstofbådene, »møllebådene« (ÅrhusOliemølle), trælastbådene, endvi-

dere om arbejdstider, arbejdspauser og arbejdsløshed, nedslidningen, sund-

hedsfaren og ulykkerisikoen.
Kapitel II og III om havnen og dens historie og havnearbejdernes her-

komst og sammensætning virker ikke så overbevisende. Omkring århund-
redskiftet kom 90 procent af havnearbejderne fra landsognene iflg. Ander-

sen og det er en vigtig oplysning, men han inddrager kun overfladisk på-

73



virkningen fra denne »bondekultur« i sin beskrivelse af havnearbejdernes
kultur.

Kapitel V om arbejdskampene i havnen har mere karakter af en skitse

end en beskrivelse. Det gælder for de fleste af kapitlerne i bogen, at der er

tale om forholdsvis store kronologiske spring, og generelt er jeg forbehol-

den over for den fortløbende sammenligning af forholdene i Århus havn

med tilsvarende udenlandsk forskning, fordi den ikke kun anvendes til at

påvise ligheder, men også bruges til at frempostulere ting, som Andersen

ikke har belæg om for Århus havn.

Kapitel VI 0m bolig- og familiesituationen er spændende læsningmed 1e-

vende og fine barndomserindringer. Dog er der grænser for, hvor tæt man

kommer f.eks. sex og mandschauvinisme.

Havnearbejderkulturen analyseres (jfr. ovenfor) i det afsluttende kapitel
hovedsagelig på grundlag af erindringsmaterialet, og man kunne stille det

spørgsmål, om der var kommet flere boller på suppen, hvis et traditionelt

kildemateriale i større grad var blevet inddraget. Klart er det også, at etno-

logiske og folkloristiske problemstillinger ville have tilvejebragt andre

aspekter, og dermed er Vi fremme ved om man i en undersøgelse som denne,
kan se bort fra faggrænser og opstille en syntese af forskellige fag for be-

stemte emner, som f.eks. havnearbejderkultur. Hvis det også har været et af

formålene med denne undersøgelse, så er det ikke lykkedes.
Svend Aage Andersens bog må derfor trods gode kvaliteter karakterise-

res som en endimensional udgave af havnearbejderkulturen i Århus. Denne

gruppes kultur og levevis kan beskrives og analyseres anderledes nuanceret,

også i forhold til arbejderkulturen og det omgivende samfund.

Flemming Hemmersam

l. Svend Aage Andersen: Havnearbejderne i Århus - før containernes tid. En undersøgelse af

deres livsform og erfaringsverden ca. 1880-1960. Universitetsforlaget i Århus, 1988, 247 si-

der, kr. 203,75.
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ANMELDELSER

Peter Abildgaard: Oldefar! - hvorfor kunne de ikke lide de røde? En række fortæl-

linger fra Skanderborg-egnens arbejderhistorie. Skanderborg 1988. 136 s. pris 98 kr.

+ forsendelse. Forhandles gennem »den lille rødes forlag«, Vesterskovvej l, 8660

Skanderborg.
Peter Abildgaard har skrevet en anderledes jubilæumsbog i anledning af Socialde-

mokratiets 100 års jubilæum i Skanderborg. Det er vigtigt at understrege bogens
undertitel: »En række fortællinger fra Skanderborg-egnens arbejderhistorie«. Bo-

gen er nemlig inddelt i 40 små »fortællinger«om alle mulige emner vedrørende den

lokale arbejderbevægelse fra 1871 og frem til 1970. F.eks. byrådsvalg, faner, syge-

kasse, kooperation, fagforeningernes fremkomst, fællesorganisationen, husmænd,

Skanderborg Social-Demokrat og dets redaktører, den spanske syge, at leve på kre-

dit, afholdsbevægelsen, rabarberkvarteret Borgergade, øgenavne, de hjemløses tog,

DSU, DUI, AOF, radioklubben, kvindernes positioner, boligforeningen og en ræk-

ke personlige beretninger. Det er en umulig opgave at give en bare nogenlunde be-

skrivelse af alle disse emner i en bog på kun alt i alt 136 sider. Det har heller ikke

været forfatterens hensigt. Peter Abildgaard har ønsket at bringe nogle fortællinger,
der satte fokus på arbejderne, så de fik en synlig plads i egnens historie. Bogen skal

samtidig være en hyldest til pionerne og deres arbejde.
Bogens mange emner - fortællinger - betyder, at man får en noget summarisk be-

handling af de enkelte emner. Alligevel får læseren et indblik -

og et vist overblik - i

en spændende lokal arbejderhistorie. F.eks. om arbejdsmændenesvigtige rolle i pio-
nertiden, om den tætte forbindelse mellem afholdsbevægelse og arbejderbevægelse
og om kooperative initiativer. Bogens korte afsnit er som nævnt tænkt som en for-

tælling og er derfor uden egentlige analyser. Det tætteste man kommer på en analyse
af f.eks. kooperationens problemer er Morten Ottosens udtalelser om Arbejdsmæn-
denes Kooperative Forretnings nedtur: »Vi ville være formand alle sammen. Så

kunne der stå otte mand og snakke og regere oppe på vejen, mens to gravede nede i

grøften. Det kunne jo ikke gå.«(s.47).
De 40 små fortællinger om arbejderbevægelsen på Skanderborgegnen er en god
appetitvækker for en (eller flere) mere uddybende historisk behandling af Skander-

borgs arbejderbevægelse.F.eks. er forholdet mellem socialdemokrater og husmænd

et meget spændende tema, der kort berøres i bogen dels i forbindelse med organise-
ringen i 1870”erne dels ved husmandsforeningen af 1911. Husmandsforeningens før-

ste formand var således ivrig socialdemokrat, montør hos Blom & Søn og med i

Smede- og Maskinarbejdernes Fagforening. Et spændende lokalt tema med interes-

se også uden for Skanderborg-egnen. Et andet emne kunne være »Borgergade«,et

arbejderkvarter i byen, som Peter Abildgaard giver en fm men stram gennemgang

af. Bogen slutter med to korte indlæg ved Erik Strange Pedersen og Henning Grelle,
der kort giver et svar på spørgsmålet: »Hvorfor kunne de ikke lide de røde?«. Selve

bogens hovedtitel: »Oldefarz - hvorfor kunne de ikke lide de røde?« kan imidlertid

bedst karakteriseres om blikfang og en understregning af, at der er tale om fortællin-

ger (»Oldefar!fortæl en historie ...«).
Peter Abildgaard har skrevet en god lokal jubilæumsbog, der eftertrykkeligt giver

arbejderne en plads i den lokale historie. Det er også blevet en hyldest til pioneme.
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Man må håbe, at bogen vil få stor udbredelse på Skanderborg-egnen. Vi andre kan

så håbe, at Peter Abildgaard eller andre på egnen får lyst til at fortsætte og dykke
dybere ned i denne spændende historie. Appetitvækkeren foreligger.

Keld Dalsgaard larsen

Claus Bryld: Formidling af arbejderhistorie i massemedieme. Politiske og ideologi-
ske problemer med Danmark som eksempel. Skrifter fra Institut for historie og
samfundsforhold ved Roskilde Universitetscenter 14, Roskilde 1987, 38 5.

I foråret 1987 bragte Danmarks Radio en TV-serie om arbejderbevægelsenshisto-
rie. l 7 afsnit skildrede serien »Snart dages det« historien fra Internationales start i
1871 frem til Socialdemokratiets erobring af flertallet i landstinget i 1936 - et fak-
tum som iøvrigt slet ikke omtales i serien.

Serien blev genstand for stor opmærksomhed og en livlig debat i offentligheden.
Mens reaktionerne fra den etablerede arbejderbevægelsei begyndelsen var overve-

jende positive, skærpedes kritikken, efterhånden som afsnittene rullede frem over

skærmen.

Om TV-serien og den debat, som rejstes, handler Claus Brylds skrift. Det er en

oversættelse af det indlæg forfatteren holdt på ITHs konference i efteråret 1987 i

Linz, hvor emnet var formidling af arbejderhistorien. Claus Bryld analyserer histo-

rieformidling som en handling, der må forstås ud fra en specifik samfundsmæssig
virkelighed. Idet aktuelle tilfælde må TV-seriens indhold og de reaktioner, den vak-

te, forstås på bagrund af generelle politisk-økonomiske forhold i Danmark. Claus

Bryld ser debatten, som et udtryk for en ideologisk identitetskrise i den danske ar-

bejderbevægelse,- en krise som blev afdækket nu men som længe har været under

udvikling. Han inddrager 3 komponenter i analysen:
1. Den generelle faglige og politiske udvikling.
2. Den eksisterende tradition for at skrive arbejderbevægelsens historie.

3. De konkrete omstændighederomkring seriens tilblivelse og faktiske indhold.

Seriens formidlingsmæssigeaspekter og brug af kilder inddrages derimod ikke i

nogen større udstrækning.
Siden begyndelsen af l960erne har Socialdemokratiet i stigende udstrækning

mistet stemmer til partier på venstrefløjen, specielt Socialistisk Folkeparti. Samti-

dig er de borgerlige partier i Danmark blevet styrket, fordi de har kunnet erobre

regeringsmagten. Arbejderbevægelsen står stadigvæk meget stærkt i Danmark men

forfatteren peger på den polarisering der er ved at ske, som følge af en ændret ar-

bejdsmarkedsstruktur. Samfundet ændrer sig fra et industri- til et servicesamfund

med virkning på arbejdets indhold og organisering. En arbejderbevægelse,der er

opstået og udviklet under industriarbejdets epoke kan få vanskeligt ved at fastholde

lønarbejderne i et fælles parti under nye materielle betingelser. Den politiske situa-

tion er derfor en vigtig komponent i analysen.
En anden komponent er den danske tradition for formidling af arbejderbevægel-

sens historie. Denne formidling har traditionelt ligget i de respektive partier og i fag-
bevægelsen. Først i slutningen af l960erne begyndte professionelle historikere at

forske mere målrettet og bredt i arbejderbevægelsens og arbejderklassens historie.
Denne forskning er dog kun i ringe udstrækning formidlet ud til en bred offentlig-
hed. I takt med velstandsstigningen skete der samtidig en svækkelse af den histori-
ske bevidsthed. I fagbevægelsenog i de politiske partier mistede man interessen for
at beskæftige sig med fortiden. Hele debatten omkring TV-serien peger imidlertid
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på, at den socialdemokratiske bevægelse igen er ved at indse, at materiel fremgang
og kulturel og ideologisk bevidstgørelse dybest set hænger sammen. Arbejdermuse-
ets etablering i slutningen af 1982 - det år hvor den borgerlige regering kom til mag-

ten - er vel et af de første tegn på erkendelsen af historiebevidsthedens nødvendig-
hed.

TV-serien blev bl.a. beskyldt for at anskue bevægelsens historie udefra, fra en

småborgerlig/ liberal henholdsvis kommunistisk synsvinkel, fordi de to forfattere

tilhørte politiske fraktioner der stod på siden af den brede folkelige socialdemokra-

tiske bevægelse. En af forfatterne havde tidligere beskæftiget sig med arbejderbevæ-

gelsens historie, men han hørte ikke til blandt »de tunge drenge«, der kendte til de

mange aspekter på bevægelsens historie.

Det er imidlertid seriens konkrete indhold og den indfaldsvinkel forfatterne hav-

de til de historiske begivenheder, som især rejste kritik. Claus Bryld peger på den

modsætning, der ligger i TV-seriens tolkning af Socialdemokratiets rolle i historien.

Skildringen vakler hele tiden mellem anerkendelse og fordømmelse. Et af de vigtig-
ste omdrejningspunkter i skildringen er opkomsten af et reguleret arbejdsmarked,
der hæmmer arbejderklassens mere spontane kampe. Da historien fortælles »tradi-

tionelt« som drevet frem af begivenheder og personer kommer reformismen til at

fremstå som bestemte lederes personlige valg mere end som udtryk for arbejderbe-
vægelsens reaktion på situationen i samfundet. Dette giver serien et præg af om-

vendt evolutionisme: Fra det revolutionære højdepunkt har den danske arbejderbe-
vægelse - svigtet af sine ledere - bevæget sig ned til blot at administrere det beståen-

de. At bevægelsens vigtigste kamp ikke var en intern kamp mod svigefulde ledere

men derimod en kamp for at overleve på rimelige betingelser i et borgerligt styret
samfund fortæller serien faktisk intet om. Det borgerlige samfund eksisterer faktisk

ikke i TV-seriens tolkning. Ligeledes underbetones indtrykket af arbejderbevægel-
sen som en kollektiv bevægelse. TV-serien fokuserer i stedet på de få, bevægelsens
»konger« og efterlader seerne tilbage med spørgsmålet: hvorledes kunne de mange

dog genvælge denne opportunist (d.v.s. Stauning). Serien fokuserer, som den tradi-

tionelle historieskrivning, på begivenhederne, - på kampene, men ikke på den langt
mere interessante og betydningsfulde opbygning af velfungerende organisationer,
der kan fremsætte krav om at få hverdagen til at fungere for de mange. Claus Bryld

› må konkludere, at TV-serien på ingen måde fik indfanget bredden og spændvidden i

den danske arbejderbevægelse.I seriens tolkning fremstår arbejderbevægelsenshi-

storie som en lineær proces med nedadgående tendenser, hvor de materielle vilkår

ganske vist blev forbedret men den grundlæggende kamp blev tabt. Herved bliver

det modsætningsfyldte i nutidens form for klassekamp helt uforståeligt.
Det er også her, i en manglende genkendelse af historien, de fleste socialdemokra-

tiske indvendingertog fat. Dels kunne der påpegesmange faktuelle fejl i serien, men

det var nok så meget den personorienterede indfaldsvinkel, der fremkaldte kritik-

ken. Det positive i hele debatten omkring TV-serien var imidlertid ikke så meget
selve kritikken af det, der havde udspillet sig på skærmen som efterlysningen af mere

historisk debat i parti og bevægelse . Samtidigt var der en erkendelse af, at man i

bevægelsen tidligere har haft en tendens til at glorificere sine koryfæer og til at fortie

oppositionens rolle. Debatten efter serien peger på en ny tendens i arbejderbevægel-
sen til ikke længere at ville bevare tolkningsretten til historien men indgå i en mere

åben og frugtbar debat med den akademisk-kritiske historieforskning. Hvis Social-

demokratiet skal stå sig i den politiske konkurrence med venstrefløjen er det nødt til
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at vise »glasnost«også i historiesynet, dette er for Claus Bryld det videre perspektiv i

diskusssionen om arbejderbevægelsens historie.

I TV-serien blandedes historiske fotografier og filmindslag med korte interviews,
hvor »ganskealmindelige mennesker« fortalte om deres barndom og om selvopleve-
de begivenheder, som f.eks. optøjerne på Grønttorvet. Claus Bryld stiller sig overve-

jende positivt til denne brug af »vidner«. Det er dog spørgsmålet, om ikke disse Vid-

neudsagn var et af de mere forfejlede indslag i serien, ikke fordi det er forkert at

bringe indslag om hverdagslivet før i tiden, men fordi disse udsagn kom til at stå

løsrevne fra seriens øvrige indhold. Udsagnene blev bragt, men ikke brugt. Fortæl-

lingerne om den barske hverdag i »gamle dage«hang næsten som postulater i luften,
fordi de ikke blev koblet sammen med de politiske begivenheder. Vidneudsagnene
blev anbragt som flødeskum på lagkagen, hvor det rigtige havde været at tage ud-

gangspunkt i disse fortællinger, for siden at relatere de historiske begivenheder her-

til. Forfatterne havde helt tydeligt forstået, at historien også handler om »almindeli-

ge mennesker«, men de formåede ikke at bruge udsagnene om hverdagslivet som en

indgang til historien, - som en demonstration af, at dette handler om os. Nu bibrag-
te personerne det indtryk, at arbejderbevægelsens historie er gamle menneskers hi-

storie, - den handler ikke om os her i nutiden.

Formidlingen af historien er et politisk stridspunkt, som Claus Bryld klart de-

monstrerer i sit skrift. Ikke blot nationer men også organisationer og bevægelser har

en historiepolitik, hvis opgave det er at legitimere og manifestere den pågældende

bevægelse. TV-serien og den debat som fulgte, afdækkede den kamp, der altid fin-

der sted i et samfund om retten til at fortolke. Serien satte spørgsmålstegn ved den

tolkning, partiet altid har haft af sin egen historie, en tolkning man i bevægelsen
hidtil havde set som så selvfølgelig,at den var ved at blive glemt. Det er her den vide-

re debat om TV-serien bør tage sit udgangspunkt, som Claus Bryld konkluderer i sit

skrift. Debatten kan udmærket tage sit udgangspunkt i Claus Brylds meget klare og

kortfattede sammenfatning. Skriftet burde egentlig indgå i det undervisningsmateri-
ale som Danmarks Radio har produceret til serien, fordi man her får en sober og

nøgtern vurdering af serien set i en større samfundsmæssig sammenhæng.

Annette Vasström

Roland Daniels: Mikrokosmus. Entwurf einer physiologischen Anthropologie.
Erstveröffentlichung des Manuskriptes von 1851. Hrsg. v. Helmut Elsner (Karl-
Marx-Haus Trier). Mit Annotationen und Beiträgen von Johanna Bleker, Helmut

Elsner, Reinhard Mocek und Hans Jörg Sandkühler - Philosophie und Geschichte

der Wissenschaften. Studien und Quellen Bd. 1 - Verlag Peter Lang. Frankfurt/ M.

1988, VIII + 329 s., DM 81,-
Roland Daniels var en af flere læger i kredsen omkring Karl Marx. Daniels var fra

Köln og studerede der og i Berlin medicin i årene 1838 - 1842/43. Lægestudietvar

dengang ikke særlig udviklet hvad angårmedicin, det havde en mere almen oriente-

ring, og tilsyneladende var Daniels en ikke specielt fremtrædende student. Heller

ikke at han var fattiglæge tyder på et særligt engagement, at være fattiglæge var den-

gang et godt udgangspunkt for at starte en karriere, som kunne være vanskelig nok

for en ung læge fra den lavere middelstand. Åbenbart var det dengang ikke ualmin-

deligt, at mange medicinstuderende efter at have afsluttet eksamen »tog på valsen«,
især var i Paris og Wien eftertragtede mål, idet man der havde kontinentets største

hospitaler med massevis af fattige patienter, der ikke kunne modsætte sig unge læ-
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gers helbredelsesforsøg,som de rige privatpatienter kunne. Daniels tog i 1844 til Pa-

ris. Under opholdet stiftede han også bekendtskab med Marx. Efter at han vendte

tilbage til Köln blev han mere aktiv i medicinalreformbevægelsen og i den begyn«
dende kommunistiske bevægelse.

Daniels blev medlem i kommunisternes forbund, og under revolutionen i 1848

støttede han naturligvis den revolutionære bevægelse, omend han ikke stod i første

række. Efter at revolutionen var slået ned, og kommunisternes forbund måtte reor-

ganiseres og indstille sig på en ny ikke-revolutionær periode med andre opgaver,
blev Köln organisationens hovedsæde. Men forbundet var illegalt og blev i 1851 op-
trevlet. Det betød også, at bl.a. Daniels blev arresteret, trods det at han havde arbej-
det meget konspiratorisk. Det var dog årsagen til, at Daniels måtte frikendes i nov.

1852 efter ca. 1% års fængsling. Men fængselsopholdet havde undergravet hans hel-

bred, og han døde i aug. 1855 uden nogensinde at komme til at arbejde rigtig igen.
Daniels havde imidlertid arbejdet med et manuskript - det her for første gang of-

fentliggjorte »Mikrokosmos« - i tiden mellem revolutionens nederlag og hans arre-

station, foruden at han havde oversat et skrift af den franske socialist Villegardelles.
Tiden var inde til teoretisk-videnskabeligt arbejde.

Manuskriptet forblev dog i familieeje og blev i 1971 overgivet Karl-Marx-Haus

sammen med Daniels' øvrige værdifulde papirer. Man har der arbejdet med manu-

skriptet, fordi det indtager en vigtig plads i den tidlige kommunismes videnskabs-

teoretiske udvikling og opfattelse. Der foreligger også en relativ omfangsrig korre-

spondance mellem Daniels og Marx fra 1846 til 1855, alene i perioden febr. -juni
1851 9 breve til Marx. Desværre er dog en del af Marx' breve bortkommet, men det

er til en vis grad muligt at rekonstruere diskussionen mellem Marx og Daniels. For-

målet med Daniels” afhandling var et første forsøg på at anvende Marx ideer på na-

turvidenskaberne, mere præcist at fremstille en sammenhæng mellem den naturvi-

denskabelige materialisme og den af Marx og Engels udviklede materialistiske hi-

storieopfattelse (således den sovjetiske historiker Georgi Bagaturija s. 211). Manu-

skriptet var på 188 s., her i den trykte udgave på 133 s., plus diverse tillæg på 50 s.

Marx fik manuskriptet og kritiserede det åbenbart stærkt, en af grundene til at Da-

niels ikke fik det afsluttet.

Elsner har her udgivet Daniels' omhyggeligt redigerede manuskript og selv skre-

vet en foreløbig biografi, hvor han søger at placere Daniels i den revolutionære be-

vægelse. Johanna Bleker har skrevet om Daniels som læge i samtiden, medens Rein-
hard Mocek diskuterer den naturvidenskabelige materialisme og Daniels' position.
Mocek har tidligere arbejdet med »Mikrokosmos«, og han er meget kritisk overfor

Daniels, men fastholder, at Daniels på ét punkt var langt forud for sin tid, han for-

søgte at forbinde videnskabelig interesse med proletariatets målsætning (s. 274).
Denne påstandundersøgesnærmere af Hans Jörg Sandkühler - en af seriens udgi-v
vere - i hans essay om Daniels, stilling i socialismens videnskabshistorie.

Der foreligger med denne bog en udmærket indføring til et spændende emne, et

emne der forekommer ikke at være specielt vel undersøgt, omend der i anmærknin-

gerne henvises til en del litteratur. Udgivelsen er ligeledes et udmærket eksempel på
Karl-Marx-Haus' arbejde, der ligger langt fra en »marxologisk« tilgangsvinkel, som

M. Rubel for nylig har beskyldt det for. Det er et arbejde, der bidrager væsentligt til
forståelsen af det intellektuelle miljø, Marx bevægede sig i og i hvilket marxismen

blev udviklet.

Gerd Callesen
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Lothar Elsner/ Joachim Lehmann: Ausländische Arbeiter unter dem deutschen lm-

perialismus 1900-1985, Dietz Verlag, Berlin (DDR) 1988, 411 5., 18,50 M.

Forbundsrepublikken Tyskland er næst efter Frankrig det vesteuropæiske land med

de fleste fastboende arbejdsimmigranter. Alligevel opfatter det politiske og kulturel-

le establishment sig ikke som værende i et invandringsland, men afskyer tværtimod
de af højreradikale professorer (Heidelberger Manifest) fremsatte opfattelser om de

»kendte etniske katastrofer i multikulturelle samfund«, Bl.a. af denne grund findes
der i forbundsrepublikken stadigvæk ca. 4 millioner »gæstearbejdere«,»udenland-
ske lønmodtagere« eller også »udenlandske medborgere« men ingen indvandrere.

En historisk fremstilling af de udenlandske arbejderes situation i Tyskland burde

kunne forklare, hvorfor det forholder sig sådan. Vi ved fra mange monografier, at

millioner af udlændinge har bidraget til en omfattende internationalisering af ar-

bejdsmarkederne også i Tyskland siden l850erne. Bagved dette slagord, som det

bruges af social- og migrationsforskningen, kan man let skimte omridset af disse

omfattende flytninger til kapitalismens produktionsmidler. Svenskerne siden 1868,
de russiske og galiciske polakker især siden 1895, slovakker og ukrainerne og mange

andre, det var de udenlandske arbejdskræfter, vandrearbejdere og tilvandrere som

bragte liv til det preussisk-lutheranske hårde arbejde med deres sårbarhed, deres

landlige katolicisme og deres slaviske nationalstolthed - helt bortset fra deres afvi-

gende kamptraditioner i klassekampen oppefra.
I verdenskrigene tvangsrekrutterede den tyske kapital arbejdskraft direkte eller

gennem sine statslige agenturer (Deutsche Arbeiter-Zentrale i den første, Deutsche

Arbeitsfront i den anden) systematisk for at holde gang i den krigsvigtige industri i

almenhed og i rustningsindustrien i særdeleshed. Ej heller kunne man undvære

udenlandsk arbejdskraft i mellemkrigstiden, som iøvrigt var præget af en nybegyn-
delse på social- og arbejdsrettens område. Men alligevel: hvorfor blev det efter USA

næststørste arbejdskraftimporterende land i verden ikke et genuint indvandrings-
land?

Til det lille antal kritiske undersøgelser, som har undersøgt arbejdsimmigratio-
nens og udlændingebeskæftigelsens historie og aktuelle stilling på tysk jord i de

sidste 15 år (Nikolinakos, Dohse, Bade, Heckmann, Herbert og andre), er der nu

kommet en omfangsrig undersøgelse fra DDR. L. Elsner og J. Lehmann, historike-

re ved universitetet i Rostock og de to mest erfarne eksperter i DDR på dette områ-

de, har på over 400 s. fremlagt en historisk fremstilling om de »udenlandske arbejde-
re under den tyske imperialisme«,som fører frem til i dag. Den velskrevne og hyp-
pigt citerende fremstilling på over 300 s., suppleres med detaljerede anmærkninger
og et tillæg med værdifulde tabeller. Fremstillingen er opbygget i 7 kronologiske ka-

pitler. L. Elsner, som siden sin dissertation fra l961 om udlændingebeskæftigelsen
under l. verdenskrig har været migrationsfagmand, har skrevet den største del nem-

lig indledningen, 5 kapitler og slutordet, medens J. Lehmann har koncentreret sig
om sit meget snævrere specialområde:nazitiden og tvangsrekrutteringen.

Lehmanns mangeårige arkivundersøgelser om dette vigtige område i den nazisti-
ske arbejdskraftpolitik har her resulteret i to detaljerede kapitler, som i deres nøg
ternhed formidler vigtig indsigt i nazibureaukratiets generalstabsmæssige menne-

skeplanlægning i det tredje riges l2 år.

Elsner har allerede fremlagt sine forskningsresultater om fremmedarbejderpoli-
tikken indtil 1918/20 i et vesttysk og et amerikansk samlebind om migrationsbevæ-
gelserne i det 20. århundrede. Derimod er hans talrige snarere politologiske end so-

cialhistoriske afhandlinger om udlændingebeskæftigelsen i forbundsrepublikken
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kun kendt i DDR. I 1970 offentliggjorde han allerede en mindre monografi om dette

emne, siden har han især i den af ham påbegyndte skriftserie »Fremdarbeiterpolitik
des lmperialismus« (Rostock, ialt l8 hæfter til [987) - kommenteret udviklingen
med stor viden fra det fjerne.

Overgangen fra beskrivelsen af arbejdsmigrationens instrumentalitet og virkelig-
hed på tysk jord i fire statsformer, som Elsner sammenfatter i det leninske begreb
»imperialisme«,til udlændingekulturernes kraftfulde virkelighed i forbundsrepu-
blikken og Vest-Berlin fuldbyrdes hos Elsner ved hjælp af begrebet modifikation:

»Naturligvis blev de herskende grupper i forbundsrepublikken nødt til at modificere
deres fremmedarbejderpolitik i sammenligning med det vilhelminske Tyskland eller

Weimar-republikken« (s. 215). Denne modifikation må underordne sig bogens ho-

vedformål, »fremstillingen af den imperialistiske fremmedarbejderpolitiks reaktio-
nære væsen og dens kontinuitet, som har sin årsag i monopolkapitalens og stor-

godsejets herskab, dem som er initiativtagerne til og har nytten af import og udbyt-
ning af den udenlandske arbejdskraft«(s. 6).

Ved rigoristisk at fastholde denne ubrudte kontinutitet giver Elsner efter min vur-

dering afkald på mange frugtbare forklaringsmuligheder, som er blevet tilført den

tyske arbejdsmigrations socialhistorie gennem arbejdet af de af ham som »halvt op-
lyste« progressive vurderede vesttyske migrationsforskere som KJ. Bade, K. Doh-

se, F. Heckmann og U. Herbert. Så differencieret Elsners klassedefinition af arbej-
dere eller lønafhængigeer, så uudviklet viser hans opfattelse af de herskende klasser

sig at være, som gennemsyrer hans materielle historieskrivning i overensstemmelse
med den DDR-marxistiske Stamokap-teori.

Mest indtryk i denne anbefalelsesværdigemonografi gør Elsners udvidelse af

klassekampkriterierne, som også indeholder absentisme og bortbliven fra arbejds-
pladsen. Omend den gennemgående DDR-marxistiske akademiske fjernhed fra alle
multi-etniske udlændingekulturer i undersøgelseslandet (2 forbundsrepublikken og
Vest-Berlin) er fremtrædende, så findes mange gode steder i denne bog, som formid-
ler indtrykket af en ægte proletarisk internationalisme.

C laudius H. Riegler

Niels Ole Finnemann: I Broderskabets Aand. Den socialdemokratiskearbejderbe-
vægelses idéhistorie 1871-1971, Gyldendal 1985, 445 a. , ill., kr. 128 (nedsat).
Forf. deler Socialdemokratiets (SD.s) tænkning i 3 »reformismer«. 1) »den proleta-
riske« (fra l870erne til 0. 19 M), 2) »den folkelige«(i 20rne og 30rne) og 3) »den stats-

lige reformisme« (efter 2. verdenkrig).
1) er repræsenteret ved »[Fr.] Dreiers drøm«, L. Pio, Gustav Bang og K. K. Stein-

cke. Forf. undervurderer i nogen grad Dreiers hele materialisme og ateisme, hans a-

nationalisme og republikanisme, antagonistiske begreber i forhold til det nationalli-
berale borgerskabs, og vigtige islæt i hans tænken, der må karakteriseres som revo-

lutionær. Forf. vender tillige Dreiers kritik af idealismen mod ham selv (s. 25).
Skønt Pios idéudvikling og vanskeligheder ved at udtænke et konsekvent arbejder-
program klart demonstreres overses ligeledes, at meget i Pios tænken havde et rev0›

lutionært perspektiv (jvf. citat s. 51 f.), og forf. bortforklarer direkte (s. 62) dens »ra-

dikale og militante præg«
- altså det revolutionære, . det hævdes blot at være reto-

rik og betydningsløst. Pios forb. m. Marx-Engels behandles lige så lidt som partiets
reception af marxismen, skønt der allerede før udarbejdelsen af bogen forelå en be-
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tragtelig litteratur derom, ikke mindst i »Marx i Danmark«, 1983. SD.s »marxisti-

ske periode«,der 5. 72 f. dateres til 80erne må foruddateres til 70erne.

Kritikken s. 70 f. af Gimle-programmet 1876, en afskrift af det af Marx kritiserede

Gotha-program af 1875, og 1888-efterfølgerener faktisk marxistisk og ikke ueffen.

Men paradoxalt nok var det programmets »absolutter«, »falsk[e]historiebillede« og

»moralske værdisæt«, som bidrog til arbejderbevægelsensuforsonlighed, revolutio-

nistiske præg om man vil. Det var ikke et pragmatisk program, manglede en egentlig
samfundsteori, men var en udpræget kampfanfare, lidet tjenlig til at styrke SD.s - i

øvrigt af Gerson Trier og Nic. Petersen kritiserede (jvf. s. 132 f.) - »alliance«-politik,

særlig fælles valgopstilling, med Venstre. Men for arbejderbevægelsen gælder det

om at vinde allierede (og samtidig undgå udvanding af teori og principper). Det var

nærliggende i kap. 1, 7, hvor talen meget er om de grundtvigske bønder, at komme

nærmere ind på nævnte »alliance«-politikfremfor at fremstå som filosof med kritik

af rationalismen som felt.

Nævnte »falsk[e]historiebillede« gjorde så P. Knudsen op med i »Socialismen«,

1885, ved at tilkende bourgeoisiet en objektiv progressiv rolle vs. feudalismen (s. 73

ff., 77). Men allerede Pio havde gjort dette - i »Socialisten« 3. april 1872 i artiklen

»Bourgeoisiet«,oversættelse fra fransk af en artikel i et portugisk blad, tilsendt Pio

af Fr. Engels i brev, marts 1872 (mine afhandlinger: »De danske Marx- og Engels-
oversættelser« og »Friedrich Engels' to breve til Louis Pio, 1872« i »Marx i Dan-

mark«, s. 124, 80 f. , 87 f.). Men Knudsens forarmelsesteori slog ikke til, og inkonse-

kvent fremhævede han det halvfeudale lavsvæsen på det moderne bourgeoisis be-

kostning (bogen, 5. 78 f.), tilmed kan teoretikerne i alle 3 »reformismer« bebrejdes

manglende vilje til brud med arbejdernes egen patriarkalisme i den private sfære (s.

79-87 et al).
Det er prisværdigt, at naturforståelsen/-opfattelsen eller mangelen på samme,

-

»det menneskelige stofskifte med naturen« er et gennemgåendeudtryk, - inddrages
af forf., og at han stadig ser idéhistorien på baggrund af den økonomiske samfunds-

udvikling. At arbejderbevægelsen ved septemberforliget 1899 skulle have nået »sit

første egentlige historiske mål« (5. 91, jvf. s. 123) er en gammel socialdemokratisk

(soc.dem.) opfattelse, der bestrides af andre historikere.

Overhovedet kan forf.s reformismeopfattelse bestrides. Reformismen består ifl.

ham i: »Accepten af den herskende legalitet«,endnu mere i »opfattelsen af staten

som den principielle inkarnation af jordisk retfærd...«, noget påstået godt luthersk

(s. 92, 418 n.). Nu kendte dansk arbejderbevægelse (endnul) takket være Jacquette

Liljenkrantz ret godt den tyske bondekrig og Th. Müntzer og heroverfor Luthers

»reaktionære« holdning, et problemkompleks, hun behandlede så virtuost som En-

gels og Bebel selv i føljeton i »Social-Demokraten« l., 2. og 3. decbr. 1876. Om re-

formisme ville der efter min beskedne mening være tale, om SD. havde hævdet at

kunne vokse ind i socialismen via den eksisterende stat, en påstand, der alene ville

have stødt an mod P. Knudsens hævdelse af umuligheden overhovedet for reformer

før socialismens indførelse (en særdeles værdifuld konstatering, s. 74 og 122 f.)
Først G. Bang gjorde op med denne opfattelse (s. 124 f.). De gamle havde klart nok

forståelse for, at socialismen ville realiseres via en anden stat, en kvalitativt anderle-

des stat, en socialistisk stat, ikke via enhver stat. Klart understregedes det (af Anton

Mundberg) i »Den socialistiske Stat i Virksomhed«, 1888, at en slig stat ligefrem var

forudsætningen for, ja, socialismen selv. Meget kan siges om den soc.dem. reformis-

me og hele stats-centrerede indstilling, men her var man inde på en marxistisk tan-

kegang. 1 en programpjece fra 1890/91 (af Emil Wiinblad) bekendte SD. sig åbent
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til republikken, ja, til »Den socialistiske republikanske Folkestat« - et så temmelig
utvetydigt udtryk, dog ikke så utvetydigt som den illegale »Sozialdemokrat«s 1883:

»Den socialistiske republik«, i hvilken »proletariatets virkelige befrielse alene kan og
vil opnåes«.(H. Bartel / W. Schröder / G. Seeber: Das Sozialistengesetz 1878-1890,
Berlin/DDR 1980, s. 144).

P. Knudsen selv gjorde sig ikke mange illusioner om en fredelig overgang til socia-

lismen (Knudsen til Soc.dem. Forbund 10.juni 1909 (i: P. Boje/G. Callesen/H.-N.
Lahme: P. Knudsen - Bidrag til hans politiske biografi, Odense 1983, s. 118 f.).
Forf., der i så rigt mål har benyttet Callesen/ Lahme (ed.): Den danske arbejderbe-
vægelses programmatiske dokumenter og love, Odense 1978, havde ligefrem haft

pligt til at tage stilling specielt til G. Callesens udredning dér s. 143 ff. , at SD. til 0.

1900 var marxistisk, men først derefter (umarxistisk) reformistisk, at Nic. Petersens

og Triers exklusion 1889 medførte svækkelse af marxismens ideologiske position i

SD. Forf. viser 5. 132 f. forståelse for deres standpunkt.
Højre/højenrepræsenteredes 0. 1909 af Steincke, der forsvarede kristendommen

og en teori om »den private sfære«s egenart (s. 135), ligesom han foretog et opgør
med den historiske materialisme (s. 246). Han var reformist på det »åndelige«plan,
en reformisme, der svarede til en »praktisk« (s. 144): som justitsminister førte han
udtalt reaktionær politik. Og som socialminister demonstrerede han, at reformer
lod sig indføre før selve socialismen. Vi er nu ovre i »den folkelige reformisme«. SD.
var på vej bort fra klasse- hen mod »folke-partiet«med bekendelse til den parlamen-
tarisme, just det gamle parti havde udtrykt betydeligt forbehold overfor (fx i nævnte

programpjece af Wiinblad). »Folke«-kultur vs. »arbejderkultur«, skønt ordet var

blevet introduceret af .1. Bomholt selv i 1932. Det sydligt klingende »Folke-Fælles-
skab« optoges 1934 i »Danmark for Folket« (s. 253).

l kap. 11, 3-4 dominerer økonomi og socialhistorie hhv. kulturpolitik på bekost-

ning af egentlig idéhistorie. Det havde ellers været interessant med en analyse af
SD.s fascismeopfattelser og en behandling af fascismediskussionen ført i »Sociali-
sten« fra 1922/23 (til 1933) mellem »pessimisten«Marie Nielsen - støttet af Hartvig
Frisch -

og »optimisten« H. P. Sørensen.

Karakteristikken/ analysen af hhv. Steinckes, Frisch', J. Bomholts og Harald

Bergstedts ideologiske positioner er træffende 0g fortjener længden (kap. 11, 5-7).
Patriarkalisme-problematikken står stadig i centrum.

1 fremstillingen af krigs/efterkrigstid i 3. afsnit om den »statslige« reformisme
overses helt, at modstandskampen rummede et socialt/ revolutionært perspektiv ik-
ke mindst i udrensningskravet (opgør med krigsprofitørerne).Dog er forf. (s. 260)
selv inde på, at den manglende reformpolitik efter 1945 svigtede frihedskæmpernes
heroiske indsats. Men hvordan rimer det med den lidt ensidige betoning s. 268 af, at

der i udrensningskravet lå et krav om politisk regnskab »med - den socialdemokra-
tiske samarbejdspolitik«?Der lå godt nok i kravet et forlangende om et politisk op-

gør med samarbejdspolitikken.
I denne kontekst overses helt et venstre-soc.dem. initiativ - »Folkeviljen - et

Modstandsblad«, et tidligere illegalt blad, i maj 1945 legalt med socialistisk perspek-
tiv, udsendt af »Ringens Arbejdergrupper« 1945-47, samt »Ringens Informations-
skrifter« (socialistiske skrifter red. bl.a. af Frode Jakobsen, siden overtaget af H. R.

Brøckers »Frit Forlag A/ S«), her fik danske læsere bl.a. kendskab til den socialisti-

ske debat i den fri verden. I stedet får vi på flere sider (s. 260-64) en hel del om »Here-

tica«-folkene, der da også skal være blevet modtaget positivt i SD. (s. 425 n.). »Here-
tica« skal have belært SD. om »arvesynd« og ansvarsfølelse (s. 309). Mange andre
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med nok så nær tilknytning til arbejderbevægelsen - fx Harald Herdal - udtrykte
nok så relevant de skuffede »befrielsesforventninger« - ikke i mystisk gevandt - i

opposition til »sit« parti.
Ikke for ingenting formåede modstandsbevægelsen at »tvinge«SD. til »overbuds-

politik«i og med »Fremtidens Danmark« 1945 (s. 267). Dets hovedopgave var speci-
elt at tage vinden ud af sejlene for DKP, og det lagdes på hylden, da denne opgave
var løst. S. 267-79 gennemgås programmet udførligt. En mangel er, at forligsfor-
handlingerne 1945 mellem SD. og DKP 1945 - specielt den soc.dem. position ved

den lejlighed end ikke berøres. Heller ikke intern debat i SD. pro et contra indtræ-

den i NATO 1949 er fundet værd at omtale.

l kap, III, 3 følger gennemgang af idédebat i SD. i 40erne og 50erne med opgør
med ideerne i »Fremtidens Danmark« og prioritering af produktionseffektivitet vs.

velfærdsmålet og med sekundær rolle for bestræbelser for bedring af levevilkårene.

Meget i fremstillingen lyder rimeligt, men tillige fortænkt, ligesom baseret på til-

fældige citater af ledende socialdemokrater.

Arbejdermodstand mod det opskruede rationaliseringstempo blev et problem for

SD. (s. 296-301). Den soc.dem. argumentation påviser forf., var præget af inkonse-

kvens , men misêren lokaliseres til dets gamle teknologi-positivisme, ikke til dets re-

formisme, måske ligger det dog i udtrykket s. 317: overvindelse af de sidste rester af

»de materialistiske spor«. 1956 har vi det hidtil usete, at en soc.dem. regering går
mod en enig fagbevægelse i en større arbejdskonflikt.

l kap. III, 6 »opdager« SD. kvinderne, Bodil Koch findes »bedre« end Henning
Friis 0g Alf Ross, en ny familiepolitik formuleres. Forf. mener familjen har spillet
fallit, hvorfor mennesket nu sættes i centrum. Den kvindelige »livsverden« tilkendes

større betydning. »Broderskabets ny ånd« er snarere et solidarisk »søsterskab«. Dog
er der endnu lang vej til dagens »kønskvotering«.

l kap. III, 7-8 gennemgås programmet »VejenFrem« fra 1961 under de bedre tider

fra sidst i 50erne. Påvirkning fra N. Bohrs fremtidsbillede påvises. En vis overopti-
misme prægede SD. Væksten får primat i forh. til individets rettigheder, som før er

tænkningen præget af en »overvurdering«af statens »neutrale« rolle. 1945-o. 1959

rådede en ideologisk krise i SD., hvorpå et nybrud fulgte, alt ledsaget af en yderlige-
re afstandtagen fra marxisme og klassetænken. Forf. er i denne forbindelse (s. 365)

også inde på, at »en social revolution« fandt sted 0. 1955-0. 1971.

Forf. går som nævnt stort set uden om SD.s forhold til omverdenen, ejheller hold-

ningen til EF omtales.

l kap. 111, 10 gennemgås1977-programmet præget af en »mere skarp og illusions-

løs« tone end før. Men vigtigt er at programmet betød en radikalisering, kapitalis-
mekritik og indledning til et mere markant klassestandpunkt med stærk modstand

mod atomraketterne og bekendelse i Marx-året 1983 til den marxistiske arv, klasse-

kampen, merværdi og kriseteorier, noget der ikke i særlig høj grad har vakt forf.s

interesse. Han taler (s. 391 f.) lidt kryptisk om »et ideologisk skifte« af større dybde
end nogen tidligere programmatisk fornyelse. Han betoner (s. 387), at der var tale

om et - om end kun skjult - internt selvopgør i SD. med ideerne anno 1961. SD.s

standpunkt anno 1961 - hele vækstfilosofien (s. 342-46) - blev ikke klart påvist end-

sige kritiseret. Men 1977-pr0grammet var et skridt på vejen mod en klarere menne-

skeforståelse og mod et økologisk perspektiv (s. 407 f.). Nu blev der talt om grænser

for en truende miljøkatastrofe. Også tegn på det kommende kvindeoprør er til stede

i programmet (s. 394-97).
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1 sidste afsnit beskrives de moderne teknologiers skæbnesvangre »Teufelskreis«,
højst relevant og livstruende, en skæbnesvanger arv til vore efterkommere (s. 411).

Meget i denne bog er inspirerende læsning sin tyngde til trods. Men den har også
sine mangler. Disse være påvist i ovenstående.

Ole Stender-Petersen

Dieter F ricke: Handbuch zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 1869 bis

1917 in zwei Bänden, Dietz Verlag, Berlin 1987, 1468 s., ISBN 3-320-00847-1, Mark

58.-.

Dette er 3. udgave af Dieter Frickes håndbog; den 2. udkom i 1976 og var på 992 s.

Udvidelsen kan i det væsentlige forklares med 3 forhold: i) perioden er udvidet fra

1914 til 1917, 2) der er kommet nye emner til og 3) nye materialer er blevet giort
tilgængelige af ny forskning.

Udvidelsen af den tidsmæssige ramme har medført ændringer i opbygningen af

værket, idet Fricke ikke bare har tilføjet et kapitel om tiden 1914-1917, men har inte-

greret beskrivelsen i de gamle kapitler. Dermed har han kunnet fremhæve tenden-

ser, som fandtes itiden før 1914, men først er blevet helt klare i tiden indtil 1917 (dvs.
i tiden frem til den russiske revolution og dermed frem til afslutningen af en historisk

epoke). Det drejer sig især om modsætningen mellem de to hovedtendenser i arbej-
derbevægelsen.

De to nye kapitler, der er kommet til, omhandler de proletariske kultur- og sport-

organisationer og de kristelige, liberale og gule »arbejderorganisationer«,dvs. de or-

ganisationer, der var oprettet for at bekæmpe den socialistiske bevægelse i arbejder-
klassen. Begge dele indeholder væsentligt materiale. Et nyt træk er understregnin-
gen af de regionale organisationers betydning i opbygningen af arbejderbevægelsen.

Den sidste udvidelse giver sig først og fremmest udslag i 28 nye tabeller og et bety-
deligt antal nye dokumenter, som for manges vedkommende har været svært tilgæn-
gelige. Endelig er der nu udover person- og stedregistrene også et presseregister. Re-

gistrene fylder ialt 71 s., dertil kommer oversigter over tabeller og dokumenter, alt

noget der fremmer den umiddelbare tilgængelighed.
En af de væsentlige udvidelser i kildematerialet ligger i oversigterne over Social-

demokratiets medlemssammensætning, altså dets sociologiske struktur, og materia-

let om kvindernes og ungdommens stilling. Der er hermed taget et skridt ud over

håndbogens hovedsageligt organisationshistoriske og -sociologiske karakter. Det

har ikke ændret dens karakter, men indebærer dog en vigtig udvidelse, idet den der-

med tendentielt inddrager hele arbejderklassen - det har selvfølgelig også betydning
i forbindelse med de gule og de kristelige foreninger. Her bør også fremhæves strej-
kestatistikkerne i 19. kapitel, både den faglige og statslige statistik er optaget 1 vær-

ket, naturligvis kun i uddrag.
Bogen er især en håndbog og skal bruges som sådan. Ingen, der arbejder med tysk
arbejderbevægelse i denne periode, kan undvære den, selv hvis man ikke er enig i

Frickes noget bastante marxisme-leninisme, som gør sig gældende bl.a. i håndbo-

gens periodisering: der fandtes faktisk en socialistisk arbejderbevægelse før 1869,

nemlig den lassalleanske ADAV, der fik betydning for den senere arbejderbevægel-

se, hvis ikke som andet så dog som forløber. Det er ligeledes noget besynderligt, at

lade en håndbog om den tyske arbejderbevægelse standse i 1917, fordi den russiske

revolution brød ud det år. En mere blød overgang indtil den tyske revolutions be-

gyndelse og KPDs oprettelse havde været mere rimelig. Men udover værkets hånd-
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bogskarakter er den også et bidrag til arbejderbevægelsens historieskrivning, som

har krav på opmærksomhed. Alene det væld af informationer, der er samlet og be-

arbejdet her (enkelte steder er materialet dog ikke bearbejdet til bunds), gør at man

ikke kan negligere dens hovedteser og de vurderinger, der er udarbejdet på bag-
grund af dem. Fricke er klar over, at der, til trods for at arbejderbevægelsenshistorie

i netop denne periode hører med til de bedst analyserede i tysk historie, stadigvæk
mangler meget, inden hans håndbog kan dække alle aspekter af historien. F.eks.

nævner han hverdagshistorien, som han dog ikke vil se løsrevet fra organisationshi-
storien, idet dialektikken mellem organisation og spontaneitet er af afgørende be-

tydning, ikke kun for den tyske arbejderbevægelse dengang, men til stadighed, så-
længe kampen mellem socialisme og kapitalisme ikke er afgjort.

Gerd Callesen

Isi Grünbaum: Da mit hår blev grønt. Forlaget Tiden, København 1988. 100 5., kr.

95,-.
Titlen henviser til en episode under besættelsen, hvor Isi Grünbaum som kommu-

nist levede »under jorden«, og derfor ofte måtte itrække forskellige forklædninger.
Et forsøg på at farve håret rødt mislykkedes totalt, så det blev grønt og stærkt iøjne-

faldende i stedet for.

Bogen er et udskrift af en interview-samtale på bånd, som historikeren Michael

Kjeldsen lavede med lsi Grünbaum i februar 1986. Forlaget har valgt at udgive in-

terviewet som en hyldest til Grünbaum, som netop er fyldt 80 år i år. Bogen følger
kronologisk tiden fra familien Grünbaums indvandring til Danmark fra Polen i

1905 og frem til 1955, hvor Isi Grünbaum forlader København for at tiltræde en stil-

ling som amtsforvalter i Hjørring.
Gennem de første korte kapitler berettes indledningsvis om hans barndom og

ungdom. I 1930 var han medstifter af foreningen Socialdemokratiske Studenter,
men senere hen ekskluderedes han af Socialdemokratiet, og i 1933 melder han sig
ind i DKP.

Isi Grünbaum blev en af DKP's fremtrædende teoretikere. Han er uddannet øko-

nom, og har i et stort forfatterskab, som er blevet kendt langt ud over DKP's ræk-

ker, analyseret den kapitalistiske økonomi. Flere af hans værker blev skrevet under

illegaliteten i besættelsestiden, og er senere blevet genudgivet.
Isi Grünbaum har været en kontroversiel person såvel udenfor som indenfor par-

tiet. Således blev hans bog »Arbejderklassen og krigen«fra 1944, som forudså Tysk-
lands 2-deling efter krigen, stærkt kritiseret indenfor partiet, og det endte med, at

partiledelsen dekreterede, at hele oplaget af bogen skulle brændes.

Den periode, der tildeles den altafgørende hovedvægt i bogen, er besættelsesti-

den, og det, der for alvor interesserer intervieweren er, hvilken holdning DKP havde

til krigen, og om partiet ændrede holdning og politik efter Tysklands angreb på Sov-

jetunionen i juni 1941.

Der føres i dette afsnit en spændende diskussion mellem Isi Grünbaum og Micha-

el Kjeldsen, idet sidstnævnte holder fast i spørgsmålet om hvorvidt DKP's holdning
til den igangværende kamp var antiimperialisitisk eller antifaseistisk. Michael

Kjeldsen forholder sig stærkt kritisk til DKP's politik i besættelsestidens første år,
nemlig fra 9. april 1940 og frem til 22. juni 1941 , altså perioden fra den tyske besæt-
telse af Danmark og frem til det tyske angreb på Sovjetunionen i juni 1941.

Michael Kjeldsen påpeger tvetydigheden i DKP's officielle politik i ovennævnte
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periode, og han betvivler her, at partiet i denne tid var antifascistisk. Dette begrun-
des med henvisninger til officielle skrifter fra DKP's centralkomite. Han spørger om

DKP egentlig ikke først engagerede sig rigtigt efter angrebet på Sovjetunionen.
Grünbaum medgiver, at der måske skete nogle ændringer i partiets linie efter juni

1941, men han hævder samtidig, at det arbejde, der foregik til daglig i partiet, var

antifascistisk, og han konkluderer derfor, at partiets politik i hele perioden var anti-

fascistisk.

Diskusionen om dette skift i opfattelsen hos DKP fra antiimperialistisk til antifa-

scistisk kamp er kontroversiel, og er spændende at få belyst i samtale med en af

DKP's fremtrædende teoretikere.

Kommunister udgjorde en central del af modstandsbevægelsen, og ovennævnte

diskussion er derfor også et væsentlig bidrag til belysning af modstandsbevægelsens

historie, ligesom også de følgende afsnit belyser mindre kendte kapitler af mod-

standskampen. Heri fremdrages Isi Grünbaums rolle som primus motor i organise-
ringen af Frit Danmarks tjenestemandsgrupper. Isi Grünbaum fortæller om, hvor-

dan han samarbejdede med bl.a. folk som Viggo Kampmann i opbygningen af for-

skellige grupper med hver deres opgaver.

Til beretningen om tjenestemandsgruppernes oprettelse, hører også den for Isi

Grünbaum lidt bitre pointe, at han lige inden krigens slutning fik ordre om øjeblik-

keligt at forlade arbejdet i i tjenestemandsgrupperne, og overlade ledelsen til social-

demokraten Viggo Kampmann. Isi Grünbaum forklarer sin afsættelse med, at det

for mange tjenestemænd ville være ubehageligt at træde frem i dagens lys efter be-

sættelsen under ledelse af en kommunist.

Bogens sidste del omhandler tiden efter besættelsen, hvor hovedopgaven for lsi

Grünbaum var dels medvirken til opbygning af den legale avis Land og Folk, hvor

det var Grünbaums speciale at arbejde med og redigere det økonomiske stof, og dels

skulle han deltage i opbygningen og udviklingen af en partipolitisk nydannelse, det

økonomisk-politiske udvalg.
Dette udvalg udvikler sig i løbet af perioden til at blive en effektiv organisatorisk

bestanddel af partiet ved udarbejdelse af økonomisk-politisk materiale, oplæg til

økonomiske-politiske tiltag m.v. Men også dette arbejde får en ende, idet Grün-

baum i 1955 afsættes som leder af udvalget, og ledelsen overgår til Alfred Jensen,
som Grünbaum har et personligt og politisk modsætningsforhold til. Efter dette

spark har Grünbaum fået nok og han flytter fra København.

Modsætningsforholdet til Alfred Jensen belyses ikke nærmere i bogen, men ka-

rakteriseres som værende udsprunget af teoretiske uenigheder. Det kunne have væ-

ret interessant at få dette præciseret nærmere.

Samtidig synes jeg, at interviewet i andre afsnit burde have været redigeret stram-

mere, det kunne godt være gjort uden at ødelægge indtrykket af stemningen i inter-

viewsituationen. Der er for mange gentagelser som materialet foreligger nu, og det

forekommer ofte lidt rodet og ustruktureret.

Jeg synes dog, det er blevet en læseværdig og givende erindringsbog, ikke mindst

takket være Michael Kjeldsen, som virkelig har forstået at fastholde og kræve svar

på nogle væsentlige spørgsmål,særlig hvad angår besættelsestidens historie. Det er

spændende at sammenholde nogle officielle partiparoler med, hvordan et aktivt

partimedlem mener, praksis har været, hvilket bidrager til at give læseren et mere

nuanceret billede af historien.

Bodil Redder
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Lotta Gröning: Vägen till makten. SAPs organisation och dess betydelse för den

politiska verksamheten 1900-1933. (Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Histori-
ca Upsaliensia, 149), Uppsala 1988, distribution Almqvist & Wiksell International

Stockholm, 208 s.

Lotta Gröning har i sin doktorsavhandling i ämnet historia behandlat ett viktigt
område: SAPs, det svenska socialdemokratiska partiets, organisationsutveckling.
Bara det är en stor förtjänst för en sådan undersökninghar varit efterlyst sedan län-

ge. Undersökningsperiodensträcker sig till begynnelsen av 1930-ta1et när SAPs

drygt 40-åriga regeringsinnehav tog sin början och den sedan bestående organisa-
tionsstrukturen hade utvecklats. Organisationens betydelse för partiets enorma

frammarsch från en sekt till det dominerande partiet i svensk politik är uppenbar.
Den har varit ett väsentligt medel för att kunna omsätta det politiska målet: att

erövra den parlamentariska makten och därigenom makten i samhället för att där-

efter på ett avgörande sätt förändra det kapitalistiska samhället. Rösträttsfrågan är
alltså central, det har utifrån programutvecklingen senast Birger Simonson (1985)
framhållit igen som tyvärr utnyttjas bara marginellt (mest refereras till Herbert

Tingstens med rätt kritiserade framställning).Lotta Gröning använder flitigt be-

greppet röstmaximering. Hon visar att organisationen, precis som partiprogram-
met, inte minst anpassades till de förändrade rösträttsbestämmelserna, framför allt
till 1907 års rösträttsreform som fastställdes definitivt 1909 och till allmänna röst-

rättens genomförande 1918/ 19 och 1921. Partiapparaten utformades efterhand »till

en permanent (val)organisati0n«.Varje valnederlag ledde till en ny »organisations-
våg« och till försök att ytterligare effektivisera organisationen (s. 47). Partiets
växande styrka ställde också nya krav på organisationen, framför allt på dess eko-

nomi.

Lotta Gröning urskiljer tre faser i organisationsutvecklingen. Den första fasen
sträcker sig från partiets grundande 1889 till sekelskiftet. Den präglas av försök till
en fastare och mera centraliserad partistruktur jämförd med den medvetna decen-

traliseringen vid partiets konstituerande. De tre jämställda distrikten med Stock-

holm, Malmö och Göteborg som huvudorter och ett förtroenderåd som sambands-

organ ersattes av en partistyrelse. Under denna period avskildes den fackliga verk-

samheten genom bildande av LO 1898. Det organisatoriska sambandet mellan den

politiska och fackliga rörelsen upprätthölls dock genom en obligatorisk anslutning,
en tvångsanslutning,och senare en frivillig kollektivanslutning av de fackliga före-
ningarna. Den andra fasen, 1900-1909, präglas av en fortsatt centralisering, bl.a.

förstärktes partikansliet, anställdes en partisekreterare, utökades partiledningen,
inrättades posten som partiordförande (fr o m 1907). SAP får en för ett massparti
typisk hierarkisk organisationsstruktur. Men samtidigt stärktes den lokala och re-

gionala partiapparaten, arbetarekommunerna resp partidistrikten, för att effektivt

kunna sköta val- och agitationsverksamheten, delvis i strid med partistyrelsen som

bevakade sina centrala kontrollmöjligheter. Eftersom medlemsavgifterna var parti-
ets grundläggande inkomstbas blev medlemsmaximeringen en betydelsfull faktor.
Under den tredje fasen, 1909-1933, fortsatte både centraliseringen - den var inte
oomstridd - och anpassningen till de nya valreglerna. Nya väljargrupper kom i

blickpunkten, främst lantarbetare, bönder och kvinnor, och valapparaten byggdes
ut på partiets samtliga nivåer. Andra viktiga förändringarkan noteras under perio-
den. I takt med valframgångarnaväxte riksdagsgruppens betydelse. Medlemsrekry-
teringen var viktig under hela perioden, den garanterade partiets huvudinkomstkäl-
la. Den aktualiserades särskilt dels efter 1909 års storstrejk då raset i den fackliga
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medlemsutvecklingen också påverkade SAPs medlemstal och därmed ekonomi,
dels i samband med de uteblivna valframgångarna under 1920-talet och lågkon-

junkturen, som drabbade fackföreningsmedlemmarnahårt.
Lotta Gröning behandlar sitt ämne i fyra längdsnittkapitel. Hon analyserar i tur

och ordning organisationsuppbyggnaden, partiets ekonomi, medlems- och väljarre-
kryteringen, partisplittringarna. Jag är tveksam om den valda dispositionen år den

bästa, åtminstone vad de tre förstnämnda avsnitten beträffar. Det viktiga syftet att

Visa organisationens varierande respons på och anpassning till omgivningen, dvs i

huvudsak rösträttsbestämmelserna och de med det växande parlamentariska infly-
tandet förknippade kraven, hade förtjänat en sammanhållen analys av de organisa-
toriska, ekonomiska och medlems- resp väljarorienterade förutsättningarna och

förändringarna. På det viset hade inte bara de störande upprepningarna kunnat

undvikas utan också den mängd av ny och värdefull information om den organisa-
toriska utvecklingen fått större vikt resp den vikt den förtjänar. Nyckelår som exem-

pelvis 1894, 1900, 1911 och 1920/21 behandlas nu något splittrat i de olika kapitlen.
Dispositionen är förmodligen också orsaken till att ytterligare periodindelningar fö-
rekommer vilket inte bidrar til större klarhet. Utifrån kravet på allmän rösträtt talas

om en förberedelsefas 1900-1920 och anpassningen 1920-1932/33 efter rösträttens

genomförande (s. 174). I kapitlet om medlems- och väljarrekryteringen presenteras
tre perioder: 1900-1909/11, 1911-1921 och 1921-1933, kännetecknade av medlems-

maximering resp röstmaximering resp medlemsmaximering för röstmaximering
(5.138). Denna periodisering är övertygande, bl.a. sker 1911 och 1921 också forän-

dringar i den ekonomiska förvaltningen. Den hade tillsammans med den första or-

ganiseringsfasen fram till 1900 med fördel kunnat användas som kronologisk och

perspektivisk strukturering.
Avhandlingen har en annan avgörande svaghet: väsentliga aktörer har valts bort,

dessutom utan närmare motivering. Koncentrationen på partiets ledning är befo-

gad. Det hade naturligtvis varit omöjligt inom ramen för detta arbete att även be-

handla de viktiga regionala och lokala nivåerna men de finns hela tiden med i bil-
den. Av partiets ledning tas bara hänsyn till partistyrelsen och verkställande utskot-

tet, även kongressbesluten omnämns, däremot undersöks inte partiordföranden och

partisekreteraren, som i början också fungerade som kassör. De hade en viktig
funktion, och de personer som beklädde dessa poster var också verksamma under

långa perioder, inte minst Hjalmar Branting, vars roll som partiordförande vore

värd en undersökning, men även C G T Wickman som partisekretere och kassör »en

centralfigur i partiet i nära 20 år« (5. 94) eller Gustav Möller, partisekreterare från
1916. Wickman behandlas visserligen på fyra sidor men bara p. g.a. den förskingring
som upptäcktes efter hans död.

Riksdagsgruppenhar »lämnats utanför« så heter lakoniskt (s. 20). Denna outtala-
de avgränsning är mycket överraskande med tanke på den betydelse som helt riktigt
tillmäts rösträttsfrågan och det parlamentariska arbetet. Ett skäl är förmodligen det

konstaterande som citeras efter Ragnar Edenmans undersökning om riksdagsgrup-
pen 1903-1920: i partistyrelsen hade riksdagsmännen majoritet och »därför uppstod
inga större konflikter«. Men samtidigt antyds efter Edenman att kompetensförhål-
landet var »formellt mycket svävande« och att det förekom diskussioner om riks-

dagsgruppens »befogenheter och skyldigheter«,bl.a. initierade av partisekreteraren
Fredrik Ström (s. 56). Lotta Gröning tar själv upp frågan om kandidatnominerin-

gen till riksdagen. Hon konstaterar att partistyrelsens kontroll »hårdnade med rö-

strättsreformerna«, b1.a. krävde Gustav Möller en »professionalisering«, och att
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partiledningen inte hade någon »total makt över kandidatnomineringen« (s. 55-60,

61). Dessa frågor och ett uppenbart spänningsförhållande,även påtagliga konflikt-

situationer, hade motiverat en närmare analys, i minst i belysningen av tesen att

över tiden centralstyrningen tilltog och partiledningens »maktposition«och »över-

gripande kontroll över verksamheten inom partiet« stärktes (s. 50, 189). Tesen är

säkert i stort sett riktigt om man bortser från riksdagsgruppen. Edenman konstate-

rar från sitt perspektiv tvärtemot »en minskning av partistyrelsens inflytande« och

att regeringsbildningen 1920 ytterligare underströk riksdagsgruppens »förgrunds-
ställning« (s. 285). I samma riktning pekar Gustav Möllers uttalande 1920 om »det

verkliga maktläget inom partiet«.Vad gäller förhållandet till riksdagsgruppen så ger

Lotta Gröning egentligen inget belägg för sin tes, och hon diskuterar tyvärr inte hel-

ler Edenmans avvikande uppfattning. Det hade också varit intressant att ta upp re-

geringsinnehavets inverkan på de olika partiinstanserna. Edenman avstod från en

närmare undersökning eftersom han inte ansåg att materialet räckte för en säker

bedömning. Han hävdar dock allmänt att en »maktförskjutning«ägt rum »från par-

tistyrelse till regering och riksdagsgrupp«, 1 några viktiga parlamentariska frågor
hade dock tvärtom partistyrelsen huvudansvaret. Det gällde t ex vid regeringsbil-
dandet 1917 och Vid beslutet om fortsatt regeringssamverkan med liberalerna 1919.

Vid regeringsbildningen 1920 och efter nederlaget i kommunalskattefrågan några
månader senare fattade däremot riksdagsgruppen beslut som band partiledningen.

Till organisationsutvecklingen hör också sidoorganisationerna och andra parti-
nära organisationer samt partipressen, även de har en medlems- och röstmaxime-

rande funktion. Pressen nämns kort i organisationsavsnittet - 1905 infördes tid-

ningsdistrikt - och i ekonomikapitlet. Kvinnoförbundet, konstituerat 1920, nämns

när inriktningen på nya Väljargrupper efter allmänna rösträttens genomförande dis-

kuteras. Gullan Gidlund påpekar i sin avhandling (Partistöd, 1983) att den muntliga

agitationen och utgifterna för denna minskade efter 1911 bl.a. genom tillkomsten av

Brunnsviks folkhögskola, 1906, och ABF, 1912, och att även »utgifterna till när-

stående organisationer ökade starkt någraår« (5. 117). Det hade varit värt att disku-

tera närmare. Men Lotta Gröning har en märklig inställning till Gullan Gidlunds

resultat. Hon vill inte använda dem »eftersom vi har helt olika problemställningar«

(s. 62). Hennes framställning är visserligen utförligare och bredare samt i vissa fall

exaktare men resultaten är såvitt jag kan se påmånga punkter rätt så samstämmiga.
I kapitlet om ekonomin (s. 62-103) kommenteras och förklaras f ö tabellerna och

diagrammen inte i texten, och det saknas källangivelser. Det minskar deras använd-

barhet.

Lotta Gröning har trots sitt organisationsperspektiv ambitionen att förmedla en

slags helhetsbild (s. 10). Det är lovvärt men delvis synd. Jag menar att det hade varit

bättre att enbart koncentrera sig på organisationsutvecklingen och att försöka för-

medla en hel bild av dess olika dimensioner. Nu finns det allvarliga luckor i det avse-

endet. Åven sambandet mellan den organisatoriska och programmatiska utvecklin-

gen har bearbetats ofullständigt. Dispositionen gör att de dubbel- eller flersidiga
förändringarna som svar på omgivningens krav inte framträder tydligt. Vidare har

den tidigare forskningen inte tagits upp på ett adekvat och argumenterande sätt, t ex

som nämnts Birger Simonson, vidare Rolf Karlbom (1985), Seppo Hentilä (1979)
och om den viktiga jordfrågan även internationella jämförelser genom Hans-Georg
Lehmann (1970) och Hans-Norbert Lahme (1982) som inte alls har använts. Lite

omsorgsfullare handledning skulle inte ha skadat.

Jag vill dock avslutningsvis framhålla att Lotta Gröning genom sitt ämnesval har
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gjort en pionjärinsats.Att hon har forcerat det tyvärr alltför sällan utnyttjade rä-

kenskapsmaterialet är ytterligare ett plus. Hon har lämnat mycket värdefull ny in-

formation och ett väsentligt bidrag till den helhetsbild som numera på säkrare

grund kan skrivas om SAPs utveekling under de första 50 åren av dess lOO-åriga
historia.

Martin Grass

Kirsten Folke Harrits og Ditte Scharnberg: Arbejderkultur - rapport om erfarings-
pædagogik (68 5.) og: Arbejderkultur - rapport om erfaringspædagogik. Bilag (109
s.), udg. af Kvindeligt Arbejderforbund. København 1988, ill.

De _to hæfter er en rapport om et - efter rapporten at dømne - yderst vellykket vok-

senpædagogisk forsøgsprojekt i Århus. F orsøgsprojektet »Arbejderkultur« blev

gennemført af Kvindeligt Arbejderforbund i Århus i 1987 efter forslag fra projekt
Arbejdererindringer i Århus. Forsøget blev udført i samarbejde med den lokale

KAB-afdeling og Specialarbejderforbundet. Det må således ses som et led i fagbe-
vægelsens forsøg på at finde nye veje og metoder i voksenundervisningen.
Forsøget blev gennemført i form af to studiekredsforløb, det ene udelukkende

med kvinder, det andet med kvinder og mænd, samt en opfølgende studiekreds,
»Arbejderkultur: Historie og litteratur«, for kvindeholdet. Det var kvindeholdet

selv, der tog initativ til den opfølgende studiekreds. Holdene i de to studiekredse

»Arbejderkultur« var på henholdsvis 16 og 12, bestående af især arbejdsløse,efter-

lønnere og pensionister.
Det overordnede formål med projektet var at udvikle en »livshistorisk funderet

erfaringspædagogik«,en pædagogik, hvor deltagernes egne erindringer var under-

visningsmateriale. Samtidig lykkedes det ifølge rapporten underviserne at »erfa-

ringsbasere« undervisningen på den måde, at deltagernes forudsætninger dannede

grundlag for den pædagogiske tilrettelæggelse.
Det foregik i studiekredsene således, at alle deltagerne i interviews skulle fortælle

deres livshistorie. Herefter skulle nogle af deltagernes erindringer i grupper bearbej-
des og fremlægges, enten som artikler eller en båndudsendelse. Det første af de to

hæfter er en beretning om arbejdets tilrettelæggelseog om arbejdsprocessen i studie-

kredsene. Hæftet med bilag er en samling af de tekster (uddrag af arbejderlitteratur,
erindringer og interviews), der blev benyttet i kvindeholdets opfølgende studiekreds.

Set i forhold til gængs erfaringspædagogik,der tager udgangspunkt i deltagernes
aktuelle samfundsmæssige forhold, adskiller forsøgsprojektet sig ved at arbejde
med et erfaringsbegreb, der omfatter det livshistoriske som en del af samfundshisto-
rien. I projektets metodik arbejdes der således med dobbeltspørgsmålet om, »hvor-

dan den enkelte kommer ind i samfundet, og hvordan samfundet kommer ind i den

enkelte« (59) som noget helt centralt. Dette hænger sammen med projektets andet

hovedformål: at bidrage til udviklingen af en historiebevidsthed, som kan bevirke,
at den enkelte deltager dels kan se sig selv som led i arbejderklassens udvikling, og
dels kan erkende en given situation som foranderlig (9). Ud fra denne målsætning
bliver spørgsmålet om fortællernes konfliktbevidsthed centralt. Heri ligger nemlig
ifølge forfatterne forudsætningen for at forstå forhold i ens eget liv og i samfundet

som foranderlige. Hvor man kan se forandringer, er der også handlemuligheder.
Som noget afgørende ved denne type undervisning fremhæver forfatterne, at den

udvikler deltagernes selvværd: de opdagede, at de selv har en historie, og de erfare-

de, at de i fælles arbejdsprocesser kunne overskride grænserne for, hvad de hver for
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sig formåede. Kvindeholdet udviklede i den anden studiekreds både et tiltagende
helhedssyn på sig selv og samfundet og en ny grad af konfliktbevidsthed. De erkend-

te, at både samfundsforhold og også de selv kunne forandres, ligesom de med sig
selv kom til at vide, at de er historieskabende. Altså virkelig store resultater, må man

Sige.
Det tredje hovedformål med projektet var at undersøge, om en kønsopdeling af

deltagerne ville indvirke på det pædagogiske forløb. Erfaringen viste her, at køns-

sammensætningen ikke havde nogen afgørende indflydelse på, hvordan studiekred-

sen forløb. Afgørende var derimod hvilke karaktertyper, der var dominerende. Når

deltagernes erfaringer var styrende for undervisningen, blev kvinder og mænd stillet

lige i forhold til undervisningsforløbet.Frem for en særlig kvindepædagogik fore-
trækker forfatterne derfor den livshistorisk funderede erfaringspædagogik.

Bogens forfattere fremhæver som noget centralt, at pædagogikken må være ikke-

autoritær: deltagerne skal være deres egen autoritet. Det er ikke sådan som i den

autoritære pædagogik, at det altid er læreren, der kender svaret. Man må her håbe,
at forfatterne i undervisningen ikke følger den praksis med bastante, autoritære
kommentarer til livserindringerne, som de i andre af deres bøger (hvoraf der er ud-

drag i bilagshæftet) har forsøgt sig med. Den ikke-autoritære pædagogik må vel og-
så betyde, at deltagerne måske nok skal »opdrages« til kamp for forandring, men

ikke til noget bestemt partipolitisk eller ideologisk standpunkt. Ikke desto mindre

lugter projektet meget af et helt bestemt partipolitisk standpunkt (DKP), ligesom
det ser ud til, at der i undervisningen kan have været en tendens til at stille deltagere
med et idealistisk menneske- og samfundssyn i modsætningsforhold til andre, som

tænker mere historisk og materialistisk (53).
Det er forsøgets afgørendeperspektiv, at det skal overgå til at blive hverdagsakti-

vitet i de enkelte fagforeninger og i Betalt Frihed til Uddannelse. Det fortjener det

også. Det er et - efter min mening - uhyre sympatisk og rigtigt projekt. Endelig er

der udsigt til, at man i fagbevægelsens kultur- og uddannelsespolitik vil tage arbej-
dernes egen kultur alvorligt (dvs. støtte den) og ikke bare komme med »kulturen«

udefra og så hæve arbejderne op til »kulturens« niveau. Jeg kan derfor helt tilslutte

mig forfatternes afslutningsønske om, at hvad der nu har været forsøgt i Århus,ger-

ne skulle blive hverdagsaktivitet i fagforeninger landet over. Bravo, Kirsten og Dit-

te, I har været pionerer.

Svend Aage Andersen

Niels Henrik Helms 0g Hanne-Luise Danielsen: Arbejderbevægelsen i Indien fra 1.

verdenskrig til idag, - International arbejderbevægelse - ABA/ AOF/ Fremad, Kø-

benhavn 1988, 74 5., kr. 68,-.
Dansk arbejderbevægelsehar hidtil kun behandlet arbejderbevægelsenshistorie i

den 3. verden ansatsvis. Det er derfor glædeligt at konstatere, at der nu endelig fore-

ligger en bog om indisk arbejderbevægelsepå dansk. Og at serien »International Ar-

bejderbevægelse«,som bogen indgår i, tilsyneladende markerer en større internatio-

nal orientering i forskningen i arbejderbevægelsens historie.

Bogens tema er de indiske industriarbejderes historie, med vægt på perioden 1947

og frem til i dag. Bogen belyser arbejderbevægelsens udvikling i forhold til de øko-

nomiske, politiske og kulturelle betingelser i Indien. Bogens opbygning er klart

struktureret og den er rimelig overskuelig. Indledningsvis er der et kort kapitel om

perioden op til 1947, med udgangspunkt i den første industrialiseringsbølge i
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1850'erne omkring juteproduktionen i Calcutta og bomuldsproduktionen i Bom-

bay. Det er Indiens status som koloni, og Mahatma Gandhi's principper om ikke-

vold og klassesamarbejde, der vægtes i forståelsen af den indiske arbejderbevægel-
ses historie. I de følgende kapitler beskrives og analyseres den økonomiske og politi-
ske udvikling. Hovedvægten lægges på venstrefløjens og fagbevægelsens indflydelse

på samfundsudviklingen, og hvilke konsekvenser den har haft for arbejderklassen.
Endelig belyses de senere års økonomiske og politiske udvikling med det formål at

perspektivere den fremtidige udvikling. Det formår forfatterne kun delvist, da den

økonomiske udvikling - modsat bogens konklusion - atter tenderer mod en be-

grænsning af de udenlandske investeringer.
Et vigtigt element i bogen er dens metode i analysen af den indiske arbejderbevæ-

gelse. Dens historie forsøges ikke belyst udfra en europæisk, men en indisk forståel-

sesramme. Kastesystemet og familiestrukturen mv har en afgørende betydning for

arbejderbevægelsensudvikling og arbejderklassens bevidsthed. For som forfatterne

pointerer, er der godt nok paralleller mellem den indiske arbejderbevægelses aktuel-

le udvikling, og den måde som den europæiske arbejderbevægelse har udviklet sig, -

men den indiske er primært et produkt af andre forudsætninger og betingelser, hvor

ikke en industriel men en landarbejderklasse fortsat vil dominere.

Dermed gør forfatterne op med tankegangen om, at vores arbejderbevægelse skal

være model for arbejderbevægelsen i den 3. verden. En tankegang der er ret udbredt

indenfor den danske arbejderbevægelses rækker, og som det er væsentligt at gøre op

med, hvis vi skal forstå den udviklingsproces, som arbejderbevægelsengennemløber
i den 3. verden.

Den metode forfatterne benytter giver mulighed for at forstå, hvorfor de indiske

industriarbejdere handler som de gør, samt hvilke problemområder de er konfron-

teret med. Det giver dem nemlig andre potentialer og andre mulige udviklingsveje
end de europæiske arbejdere. Det er i stor udstrækning også lykkedes bogens forfat-

tere at give et ret udtømmende billede af, hvorfor fagbevægelsen har haft så svært

ved at opnå gennemslagskraft. Det tillægges eksistensen af mange og uenige arbej-
derorganisationer, industriarbejdernes selvforståelse, INTUCs (Indiens største fag-
lige organisation) regeringsvenlige politik, og den manglende eksistens af en demo-

kratisk masseorganisation. Desuden repræsenterer det dominerende Kongresparti
hovedsagelig godsejernes og det industrielle borgerskabs interesser, til trods for at

det formelt giver udtryk for at repræsentere arbejderklassen. Men det modtager alli-

gevel støtte fra arbejderbevægelsens organisationer.
Som nævnt udmærker bogen sig også ved at inddrage samfundskulturelle forhold

i dens analyser: arbejdernes store tilknytning til deres familier på landet, de religiøse
forhold og kastesystemet. Forskellige kaster må f.eks. ikke forhandle med hinan-

den, og det er en væsentligbarriere for de laveste kaster, som ofte må vælge feks.

brahminer til at repræsentere deres interesser. Klasseorganisering vanskeliggøres af

kasteorganisering.
lndustripolitikken belyses også grundigt, men desværre analyseres dens konkrete

betydning for arbejderklassens udvikling ikke. Arbejderklassen reduceres nemlig til

kun industriarbejderne. Bogens store svaghed er således dens yderst begrænsede te-

ma, for industriarbejderne udgør kun en forsvindende lille del af den nuværende og

fremtidige indiske arbejderklasse. lndustriarbejderne er tilmed en meget privilegeret
gruppe på det indiske arbejdsmarked.

Den store gruppe af arbejdere befinder sig indenfor den uformelle sektor i byerne
og i landdistrikterne, samt indenfor selve landbrugssektoren, nemlig land- og plan-
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tagearbejderne. Og der er ingen tegn på, at industrien efterhånden vil opsuge disse

arbejdere, som den gjorde i Europa, for den indiske industrialisering er overvejende
kapital- og ikke arbejdsintensiv, og befolkningstilvæksten er ekstrem stor. Det er

disse arbejdere, som er de fattige og undertrykte på det indiske arbejdsmarked. Det

er dem, som arbejderbevægelsenmå satse på, hvis den i fremtiden skal være en mod-

pol overfor godsejerne og industriborgerskabet, og skal medvirke til at skabe varige
forbedringer i arbejderklassens eksistensvilkår.

Til trods for det, må bogen betragtes som et væsentligt bidrag til at belyse arbej-
derbevægelsens historie og aktuelle situation i Indien. Dens fortjeneste er dens bi-

drag til en større forståelse af specifikke problemer, som arbejderbevægelsen i den 3.

verden er konfronteret med.

Bogen kan varmt anbefales til alle med interesse i arbejderbevægelseni 3. verdens

lande.

Lena Børresen

Werner Hohmann: Heinrich Vogeler in der Sowjetunion 1931-1942, Daten. Fakten.

Dokumente, Galerie Verlag, Fischerhude 1988, 166 s., DM 19.80

Omkring århundredskiftet opstod en senere meget kendt kunstner-koloni i Worps-
wede ved Bremen. En af koloniens mest alsidige medlemmer var Heinrich Vogeler,
som blev kendt for sin nyromantiske stil. Imidlertid blev han under indtryk af ver-

denskrigen kommunist og brød totalt med sin kunstneriske fortid. Han blev aktiv i

KPD og engagerede sig især i det socialistiske hjælpearbejde, dvs. i »Røde Hjælp«.
Men da KPD i slutningen af 1920erne udviklede sin ultra-venstre-politik, brød han

med partiet uden dog at opgive sin kommunistiske grundholdning, bl.a. samarbej-
dede han fortsat med den lokale KFD-organisation i Grunewald/ Berlin.

I 1931 udvandrede han efter invitation til Sovjetunionen, hvor han levede til sin

død i 1942. Omstændighederne ved hans død har givet anledning til en del spekula-
tioner, især har det været hævdet, at »kommunisterne« lod ham omkomme under

elendige forhold. Werner Hohmann har nu udgivet resultatet af sine omfattende un-

dersøgelser, og det viser sig, at Vogeler så at sige døde en naturlig død på et hospital i

Kasakstan.

Det har været nødvendigt at aflive propagandahistorierne, også fordi de har væ-

ret brugt mod Vogelers kunstneriske udvikling. Men det er ikke det væsentligste ved

denne lille bog. Hohmann præsenterer Vogelers udvikling i disse 10-12 år - som var

hans frugtbareste år - i en kronologisk eller håndbogsagtigfremstilling, som på den

ene side er yderst informativ, på den anden tendentielt er for indforstået. Men alt i

alt fremstiller den Vogelers mangesidede aktiviteter som bl.a. arkitektonisk rådgi-

ver, forfatter og maler i en læseværdig form.

Vogeler eksperimenterede meget og blev flere gange bebrejdet, at han endnu ikke

var nået frem til »realismen«, at han forblev formalist. Det betød bl.a. beklageligvis,
at han opgav arbejdet med sine »komplexbilleder«- Hohmann citerer Vogeler for,
hvad han bl.a. ville med denne form for dialektisk kunst (s. 61). Det er svært at be-

skrive dem, og heldigvis er flere af dem gengivet i bogen. En anden væsentlig opgave
for Vogeler var naturligvis deltagelsen i den antifascistiske kamp op igennem 30erne

og efter 1941 understøttelsen af den agitatoriske kamp mod de nazistiske hære. Og-
så disse tegninger og tekster er gengivet i udvalg. Bogen giver således antydningsvis
indblik i dele af den antifascistiske kamp, også via skildringen af samarbejdet med

f.eks. Erich Weinert, Frans Masereel, Egon Erwin Kisch og andre. Nævnes bør også
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hans venskab med den betydningsfulde forfatter Nikolai Ostrowski, hvis portræt
han malede.

Bogen er således en god indføring i en betydelig kommunistisk malers aktivitet,

og
- fordi han opholdt sig i Sovjetunionen - også et bidrag til malerkunstens udvik-

ling dér i disse år. Den har åbenbart ikke været så endimensional, som det har været

hævdet, omend den langt fra var så rig på eksperimenter som i den umiddelbart re-

volutionære tid fra 1917 og frem.

Gerd Callesen

Hotel- og Restaurationspersonalets Fagforening, Århus Amt. 1938 - 1988. 77 sider.

(Kan rekvireres hos HRF, Ryegade 33, 8000 Århus C.), kr. 30,-.
Hotel- og Restaurationspersonalets Fagforening i Århus Amt konstaterer i dette 50

- års festskrifts sidste linje, at fagforeningen har sikret sig en plads i historien. Det

kunne jo godt være en floskel hentet frem i anledning af jubilæet. Men det er det

ikke, og bl.a. derfor er det et læseværdigt festskrift. Faktisk var fagforeningen end-

nu i starten af l970*erne flere lysår fra niveauet i den øvrige fagbevægelse.Konstante

problemer med at rekruttere medlemmer, med at få indført ordnede lønforhold og

med at få overholdt almindelige love og bestemmelser på arbejdsmarkedet hørte til

områder, som fagforeningen stort set ikke havde kræfter til at gøre noget ved. Og i

forbundet var der heller ingen hjælp at hente. Ved 40-årsjubilæet i 1978 var der der-

for ikke meget at være stolt af og skrive historie om.

Når der alligevel blev noget at skrive om for organisationen 10 år senere, skyldtes
det bl.a. fagforeningens store konflikt mod Hurtigruten (Århus - Kalundborgover-
farten), der fandt sted i 1978. Ud over at denne konflikt i jubilæumsåret selvfølgelig
var en konflikt mod arbejdsgiveren, blev den en konflikt med forbundet og fagfore-
ningens daværende formand. Konflikten betød, at medlemmerne i højere grad fik

øjnene op for det vigtige i at engagere sig i fagforeningsarbejdet for at sikre rimelige
arbejdsvilkår. Med udgangspunkt i Århus bredte denne holdning sig til hele forbun-

det. Holdningen er bl.a. blevet markeret ved så spektakulære aktioner som bloka-

derne mod La Cabana i Herning og mod fast- og junk-food giganten McDonald's.

Hovedvægten i bogen ligger på disse sidste 10 års historie, som også udgør den

mest interessante del af historien. Der er her tale om en erindringsprægethistorie-

skrivning, der fint reflekterende sørger for at give en afbalanceret skildring af stri-

dighederne med forbundet. Den første tredjedel af bogen behandler afdelingens før-
ste 40 år primært ud fra forhandlingsbogens referater. Det betyder, at der i dette

afsnit kun er tale om en ret overfladisk organisationshistorie.

Lars Stige]

Niels Ole Højstrup Jensen og Ole Strömgren: Arbejderbevægelsen i USA - en arbej-
derbevægelse uden socialisme. - International arbejderbevægelse -› ABA/ AOF/

Fremad, København 1988, 90 5., kr. 78,-.
Hæftet, der indgår i serien »International arbejderbevægelse«,er på 90 sider og dis-

poneret i tre hovedafsnit. Det første handler om tiden fra de tidligste arbejdersam-
menslutninger omkring år 1800 frem til midten af 1950'erne. Det næste begynder
med AFL's og CIO's sammenslutning i 1955 og trækker linien op til i dag. Endelig
sluttes der af med et kort resumerende og vurderende afsnit.

Undertitlen - en arbejderbevægelse uden socialisme -

peger naturligvis på den
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amerikanske arbejderbevægelses og hæftets centrale problemstilling: Hvorfor ud-

vikles der ikke en socialistisk bevægelse af betydning i verdens største industrina-
tion? På trods af lønarbejdets tidlige udbredelse, på trods af utallige militante ar-

bejdskampe og på trods af adskillige socialistiske partidannelser, har en egentlig so-

cialistisk arbejderbevægelseikke haft nogen betydning siden 1. verdenskrig -

og
knap nok før.

Hæftet gennemgåri to korte afsnit udviklingen i den politiske arbejderbevægelse.
Først det tidlige Working Men's Party, der i 1820'erne arbejdede snævert sammen

med de faglige organisationer i det nordøstlige USA og opnåede adskillige repræ-
sentanter ved lokalvalgene, men som forsvandt igen i løbet af 305erne. Næste afsnit

følger udviklingen fra de første sektioner af 1. Internationale i 1860'erne til dannel-
sen af Socialist Party i 1901. Dette parti opnåedemed Eugene Debs som præsident-
kandidat 6% af stemmerne ved valget i 1912, men splittedes efter l.verdenskrig og
fik aldrig siden nogen betydning. Intet andet parti har overtaget dets plads. Forfat-
terne kommenterer ikke denne deroute, måske af pladshensyn, men for læseren er

det lidt skuffende, at den politiske arbejderbevægelseforlades i 1919, uden yderlige-
re kommentarer.

,

I stedet får vi så meget desto mere at vide om den faglige arbejderbevægelse.
Som det allerede antydes ovenfor var det ikke altid lige let at skelne mellem poli-

tisk og faglig organisering i forrige århundrede. Mange organisationer opstod på et

fagligt grundlag, men forsøgte først og fremmest at arbejde politisk. Mange arbejde-
de således for etablering af kooperativer. Det gælder feks. National Labor Union i
1860'erne og Knights of Labor i 70- og 80'erne. Andre var rene faglige organisatio-
ner, der tog strejken i anvendelse og ofte gennem voldsomme og blodige kampe
gradvis fik gennemført forbedringer for dele af arbejderklassen. Det gælder først og
fremmest American Federation of Labor (AFL), men også American Railway
Union, som under ledelse af den senere socialistiske præsidentkandidat Eugene
Debs gennemførte omfattende konflikter i l890”erne. Begge forbund opnåede stor

styrke, men fik i sidste ende pressen, domstolene, politiet og nationalgarden imod

sig, og måtte slutte de vigtigste kampe med nederlag. Debs drog den konklusion, at

der måtte en socialistisk partidannelse til som støtte for arbejdernes faglige kamp.
AFL, under ledelse af Samuel Gompers, valgte at alliere sig med det demokratiske

parti, og forsøgte at opnå økonomiske fordele for sine faglærte medlemmer ved at

tage klart afstand fra de socialistiske perspektiver.
AFL's linie blev den bærende i den amerikanske arbejderbevægelse.Andre orga-

nisationer opstod, f.eks. den militante Industrial Workers of the World, med ud-

spring i Western Federation of Miners - som hæftet i øvrigt ikke omtaler andre ste-

der selvom deres arbejdskampe nok var USA's hårdeste - men de forsvandt igen. Og
da Congress of Industrial Organisations (C10) opstod i 30'erne var det nok den mili-

tante traditions sidste organisatoriske udslag. IWW blev knægtet af følgelovgivnin-
gen i forbindelse med 1. verdenskrig. CIO blev pacificeret af den tilsvarende lovgiv-
ning under 2. verdenskrig og den kolde krigs kommunistforskrækkelse.

De to store forbund blev slået sammen til AFL-CIO i 1955. Fra dette tidspunkt
mister hæftet i nogen grad interessen for hovedorganisationen, og beskæftiger sig i
stedet med den mere uorganiserede og militante faglige kamp, hvor den nu måtte
findes. Det gælder det nye venstre i 60'erne, det gælder tekstilarbejdernes og de cali-
forniske landarbejderes kamp 'for organisations- og forhandlingsret og det gælder
flyveledernes korte og mislykkede kamp mod Reaganadministrationen i 1981. I alle
disse kampe førte AF L-ClO en særdeles tilbagetrukket rolle.
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Afsnittet efterlader et indtryk af en forpampret og privilegiebevidst amerikansk

fagbevægelse,hvor ledelse og medlemmer ikke sætter en dollar på spil for mindre

heldige kammeraters interesser, og hvor ethvert håb om bedre tider må komme

nedefra. Denne vurdering modvejes i nogen grad af det institutionelle afsnit om

AFL-CIO, hvor vi får en gennemgang af fagbevægelsensstruktur, dens forsøg på at

drive politisk lobbyvirksomhed både i USA og i udlandet, og de seneste tanker om

kampagner i det svagt organiserede »solskinsbælte«. Men det er tydeligt, at forfat-
terne - sikkert med rette - opfatter hovedorganisationen og de tilknyttede forbund
som dele af det etablerede magtapparat, og dermed af mindre interesse. For læsere,
der som undertegnede ikke er eksperter i den amerikanske fagbevægelse,ville det
være interessant at få en mere uddybet fremstilling af AFL-CIO's politik og aktivite-
ter. Noget må de da have lavet siden 1955, og det er svært at vurdere årsagerne til
den manglende socialisme, når man kun får en formel gennemgang af de faglige ho-

vedorganisationer.
I hæftets sidste afsnit får vi en opsummering og forfatternes svar på spørgsmålet

om den fraværende socialisme. Jensen og Strömgren peger for det første på den
massive indvandring af folk med forskellig kulturel og national baggrund, men med
den fælles drøm, at blive selvstændige og rige i en fart. Dernæst på den åbne vest-

grænse, der i tiden mellem borgerkrigen og 1. verdenskrig, hvor industrialiseringen
gennemførtes, gjorde det muligt for utallige lønarbejdere fra øststaterne, at etablere

sig som farmere eller håndværkere i vesten.

Den amerikanske drøm og det store gennemtræk i industrierne tjente ikke til at

udvikle kollektive erfaringer og socialistisk ideologi. Det er derfor ikke så mærkeligt
endda, at den socialistiske bevægelse mangler i USA. Hertil kan så føjes en tredie

faktor, nemlig arbejdsgivernes evne til at bruge statsapparatets magtmidler til deres
fordel under de vigtigste arbejdskampe, »right to work« lovene osv.

Disse forklaringer forekommer fuldt ud tilstrækkelige for forrige århundredes
vedkommende, men når vi kommer til vore dages USA, hvor vestgrænsen er lukket,
landet fyldt op, immigrationen ophørt og den amerikanske drøm tyndslidt, mangler
vi efter min mening en forklaring på at socialistiske bevægelser stadig er helt fravæ-
rende. Hvorfor er der ikke engang plads til et højreorienteret socialdemokrati?
Hæftet er velskrevet og rimelig letlæst. Man får et overskueligt billede af den ame-

rikanske fagbevægelses udvikling og en gennemgang af de mere betydelige arbejds-
kampes forløb og betydning. Den kan bestemt anbefales, både til undervisnings-
brug og som go”nat læsning.

Torben Andersen

Den internationale arbejderbevægelse,ved USSR's videnskabsakademis institut for

international arbejderbevægelse. Tredie bind. Revolutionære kampe i begyndelsen
af det 20. århundrede 1905-1917, Moskva 1987, 734 sider, kr. 250,-.
Fjerde bind. Oktoberrevolutionen og den internationale arbejderklasse 1917-1923,
Moskva 1987. 798 sider, kr. 250,-.
Det foreliggende tredie bind af Den internationale arbejderbevægelse behandler pe-
rioden mellem de to russiske revolutioner i 1905 og 1917. To markante skift er sket i

forhold til de første bind. Dels bliver hovedvægten lagt på udviklingen i Rusland,
dels får det teorihistoriske element i stigende grad forfatternes bevågenhed.

Denne vægtfordeling forekommer berettiget for så vidt som perspektivet fasthol-
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des. Der er således grundige redegørelser for udviklingen i det øvrige Europa og ko-

loniverdenen, ligesom fremstillingen ikke udarter til idehistorie.

Behandlingen af II Internationale koncentrerer sig om modsætningen mellem re-

formister og revolutionære og kunne nok have fortjent mere plads end godt 40 sider.

Det internationale faglige sekretariat af landsorganisationer oprettet 1901 på
dansk initiativ får en direkte stedmoderlig behandling over 2 sider. Men hovedvæg-

ten ligger på den russiske ufuldendte revolution i 1905.

Tredive år tidligere i 1870/ 7] havde den franske hovedstad været skueplads for

revolutionære begivenheder under Pariserkommunen. Det revolutionære centrum

flyttede i 1905 østpå til den russiske hovedstad Sct. Petersborg.
Der kan anføres mange gode grunde til at periodisere arbejderbevægelsenshisto-

rie ud fra, hvor tingene sker. Lenin leverer nogle og forfatterne refererer dem. I kraft

af det omfattende stof og forfatternes helhedsforståelse fremstår spændende sam-

menhænge, der på egenartet måde blander sig med alt for velkendte trivialiteter.

Det følgende fjerde bind behandler tidsrummet 1917-23, en spændende og særde-

les begivenhedsrig periode i arbejderbevægelsens historie. Det synes således ikke

umiddelbart uberettiget at bruge knap 800 sider på de 6 år.

Læseren bliver ikke spist af med en sludder for en sladder. Den viden, der er ned-

lagt i bogen, er formidabel, og det er et imponerende stof forfatterkollektivet har

fået til at hænge sammen. Det er i sådanne situationer værdien af kollektivt forfat-

terskab viser sig. Alligevel er der noget som halter. Udviklingen ses alt for entydigt

gennem oktoberrevolutionens og især bolsjevikpartiets briller og vægtfordelingen
mellem Rusland/Sovjetrusland og det øvrige Europa/ den øvrige verden gir frem-

stillingen slagside.
Revolutionerne i februar og oktober 1917 var vigtige og den efterfølgende opbyg-

ning af sovjetstyret under bolsjevikernes ledelse var på mange måder afgørende for

arbejderbevægelsens udvikling både i Sovjetrusland og Vesteuropa. Hvad der sker

uden for Europa drukner ganske selv efter Kominterns oprettelse i 1919.

Når den socialdemokratiske retning i arbejderbevægelsen reduceres til Statist

minder det om fordrejning. Socialdemokratierne var og forblev de dominerende i de

fleste europæiske lande i den behandlede periode.
Som berørt under anmeldelsen af de to første bind (Arbejderhistorie nr. 30, 1988,

5.77-78) er der visse problemer forbundet med at udgive et ti år gammelt værk uden

opdateringer, det gælder også for de to foreliggende bind.

Et andet problem er siden blevet så presserende, at det ikke kan lades uomtalt.

Det vedrører den udvikling i Sovjetunionen, der går under parolerne perestrojka og

glasnost. Den har også indflydelse på historievidenskaben og historieskrivningen i

Sovjetunionen. Det forlyder således, at adgangen til arkiver og arkivmateriale er

blevet udvidet, og at der er bestræbelser i gang for yderligere åbenhed til arkiver og

arkivmateriale, som tidligere var utilgængeligtogså for sovjethistorikere uden for en

snæver kreds. Også udenfor videnskabsmændenes rækker blæser nye vinde, under-

visningsbøger i historie skulle være blevet kasseret og erstattet med andre - ikke på

grund af slid, men på grund af et utidsvarende indhold og måske et utidsvarende

historiesyn.
Det kan lyde ejendommeligt at et samfundssystem, der påberåbersig den histori-

ske materialisme, på den måde kan udskifte historien. Men forholder det sig sådan,
må man berettiget kunne spørge, hvilken status et 10 år gammelt værk har i disse

åbenhedens tider.

Er Den internationale arbejderbevægelse - bogen altså -for længst blevet skrottet
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i Sovjetunionen? Og hvis det er tilfældet, må man stille det intrikate spørgsmål:
Hvad er formålet med at udgive dette værk? Udgiverne og forlaget Tiden, der mar-

kedsfører serien i Danmark kan næppe alene være drevet af historiografisk interes-

se.

Søren Federspiel

Karl Christian Lammers: Arbejderbevægelsen i Tyskland efter 1945/49. Fra sam-

menbrud til model Tyskland. - International arbejderbevægelse - ABA/ AOF/
Fremad, København 1986, 82 s. ill, kr. 78,-.

I Arbejderhistorie nr. 29 anmeldte undertegnede Johnny N. Laursens bog i sam-

me serie om den tyske arbejderbevægelsetil 1945. Flere af de principielle kritiske

betragtninger fra denne anmeldelse vil uden videre også kunne overføres på fortsæt-
telsen og skal derfor i almindelighed ikke gentages her. De er dog i mindre grad ud-

tryk for kritik af forfatteren og hans måde at løse sin opgave på, men først og frem-

mest forsøg på at påpege nogle af de konsekvenser, både af faglig og pædagogisk
art, det nødvendigvis får, når der stilles en meget bunden opgave, der indebærer

strenge maksimumskrav til omfang.
Lad det være sagt fra begyndelsen. Jeg synes, forfatteren har løst sin opgave ud-

mærket, og han vil uden tvivl være i stand til at forsvare sine dispositioner med hen-

syn til fravalg og prioriteringer. Altså, bogen er god, sproget klart og ikke så akade-

misk, at det gør noget. Den er pædagogisk veldisponeret og, så vidt det kan skønnes
af anmelderen, på højde med den nyeste litteratur og indsigt i emnet. Der lægges dog
ikke op til diskussion af forskellige tolkninger.

Lammers tilslutter sig den opfattelse, at historien i højere grad har indvirket på
den vesttyske arbejderbevægelsesselvforståelse og opfattelse af sin egen rolle og pla-
cering end i Danmark.

Den tyske arbejderbevægelseshistorie er meget mere dramatisk end den danske,
som Tysklands historie siden midten af 1800 tallet er rigere på voldsomme og skel-
sættende begivenheder end Danmarks.

Som det prægede Johnny N. Laursens fremstilling, præger det også Kari Christi-
an Lammers”, at de store og vigtige begivenheder og udviklingstræk i tysk politik
som i verdenspolitikken er direkte bestemmende for arbejderbevægelsensudvikling.
Det gælder den politiske kurs og strategi, interne ideologiske modsætninger, forhol-
det mellem parti og fagbevægelse,tilslutning og frafald blandt vælgere og medlem-

mer, svingninger med hensyn til magt og indflydelse.
I den kronologiske fremstilling er der næsten med konsekvens fastholdt en paral-

lelitet mellem faser og vendepunkter i den vesttyske arbejderbevægelseshistorie og
hovedtrækkene i den politiske og økonomiske udvikling i Tyskland, Europa og ver-

den som helhed.

Derfor bliver det i sidste ende følgende faktorer, som har haft størst indflydelse på
den tyske arbejderbevægelsesudvikling i efterkrigstiden: Nederlaget til nazismen og
nazismens sammenbrud, de allieredes besættelsesstyre, Tysklands deling, wirt-

schaftswunder, den kolde krig, 60ernes højkonjunktur, de økonomiske vanskelighe-
der fra 60ernes slutning, som får krisekarakter fra midten af 70erne.

Lammers fremstilling bliver en overbevisende illustration af, at det i mindre grad
er de politiske partier, som præger den samfundsmæssige udvikling, end den sam-

fundsmæssige udvikling, som præger de politiske partier.
Bogens titel, som den står på omslag og forside, er egentlig misvisende. Det er kun
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arbejderbevægelsen i forbundsrepublikken, som skildres. Det er SPD, der står i cen-

trum, og det er i skildringen af partiet og den politiske cdvikling, forfatteren skriver

mest spændende og viser størst overlegenhed i sin beherskelse af stoffet. F remstillin-

gen af den vesttyske fagbevægelse og dens opbygning er mere statisk, beskrivende.

Til gengæld skal den have nogle points for at være pædagogisk, idet den ret konse-

kvent tydeliggør den vesttyske fagbevægelses struktur ved at sammenstille den med

den danske. Herved understreges også forskellene i forholdet mellem parti og fagbe-
vægelse. Da bogen og den serie, den indgår i, har et klart pædagogisk sigte og ikke

mindst henvender sig til den unge ret forudsætningsløse læser, ville det nok have

været ønskeligt, om den også i fremstillingen af SPD og den politiske historie mere

konsekvent havde draget paralleller til Danmark eller Vesteuropa som helhed. Det

er ikke umiddelbart muligt ud fra bogen at skelne mellem, hvilke træk i arbejderbe-
vægelsens udvikling, der er unike for Tyskland, og hvilke der er generelle og for ek-

sempel også findes i Danmark.

Venstrefløjen i forbundsrepublikken siden 1945, både den interne i SPD og fagbe-
vægelsen og den uden for, kunne givetvis også have været fremstillet mere overbevi-

sende for en dansk læser, hvis dens vilkår, adfærd og ideer var blevet sammenholdt

med den danske venstrefløjs.

Vil der om en 30-40 år kunne skrives en »tredie« bog, der skilder den tyske arbejder-
bevægelse efter 1985?

Kan man i dag afgrænse og definere begrebet »arbejderbevægelse«meningsfyldt? Er

»arbejderen«- i sin historiske, traditionelle definition, der indbefatter stand, beskæftigel-
se, økonomisk position, bevidsthed, kultur -idag bestemmende i »sin egen« bevægelse?

Spørgsmålene lurer under overfladen i Lammers” bog, og han tager dem op i slut-

ningen. Det er selvfølgelig hverken første eller sidste gang, de er stillet, men det må

være nødvendigt at stille dem, hvad enten man føler, man har en personlig tilknyt-

ning til arbejderbevægelsen eller interesserer sig for dens historie.

Spørgsmålene er naturligvis gyldige generelt for Euopa, men ud fra Lammers bog
må de alle besvares med nej. Det hovedindtryk, bogen fremhæver og efterlader, er,

at den vesttyske arbejderbevægelseforandres grundlæggende i løbet af de første 40

år efter sidste verdenskrig.
SPD har udviklet sig fra at være et ideologisk klasseparti til at være et pragmatisk

folkeparti, en valgmaskine, der som parti ikke længere hviler på en arbejderkultur.
Dette indebærer også, at partiet i perioden må acceptere det politiske system, som

det blev skabt med forfatningen fra 1949, forbundsrepublikkens grundlæggende
privatkapitalistiske struktur med fri markedsøkonomi, Tysklands deling, medlem-

skab af NATO og EF.

Fagbevægelsen har mistet sin nære tilknytning til socialdemokratiet, som den ik-

ke længere betagter som et arbejderparti. Industriarbejderklassens arbejdspladser
forsvinder gradvist, og hermed mister denne, som traditionelt er fagbevægelsens
bærende grundlag, terræn til nye funktionærgrupper i den voksende servicesektor

og offentlige sektor, hvor traditionen for faglig organisation er langt svagere.

Det er de store forandringer og mere dramatiske omvæltninger og kursskifter,
som dominerer i Karl Christian Lammers' fremstilling af den vesttyske arbejderbe-
vægelses historie. Det fører til det spørgsmål, om man med andre indfaldsvinkler til

det komplekse emne også kunne have peget på mere rolige udviklingslinjer, som i

højere grad understreger tradition og kontinuitet.

Erik Stenz
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Wilhelm Liebknecht: Briefwechsel mit deutschen Sozialdemokraten Band 11 (1878-
1884). Herausgegeben von Götz Langkau - Quellen und Studien zur Sozialge-
schichte Bd. 8 - Internationales Institut für Sozialgeschichte, Campus Verlag,
Frankfurt/ M. 1988, 936 s., DM 238,-.
Efter at første bind i denne brevudgave var udkommet i 1973 (anmeldt i Årbogfor

arbejderbevægelsenshistorie 4) skete der to ting: Den daværende udgiver døde, og

Liebknechts arkiv blev fundet i Moskva. Arkivet indeholdt for perioden 1878-1890,
som bind 2 skulle dække, over 1000 hidtil ukendte breve udover de indtil da ca. 500

kendte. Som følge deraf er bind 2 blevet delt i to bind, og udgivelsen blevet forsinket

betydeligt. Det er forsåvidt beklageligt, da brevene er af central betydning for for-

ståelsen af det forrige århundredes arbejderbevægelse.Man må gå ud fra, at der skal

udgives i hvert fald yderligere to bind med Liebknechts tyske korrespondence, og
efter planen kommer så først korrespondencen med de udenlandske socialdemokra-

ter.

Det må anbefales lnternationaal lnstituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) at

fremskynde udgivelsen ved at satse mere intensivt på denne ganske vist meget ar-

bejdskrævende opgave - i og med at IlSG har erhvervet sig den omfattende samling
arkiver, har det også påtaget sig en forpligtelse til at tilgængeliggøreså centrale arki-

ver som dette (også selvom hovedparten af arkivet åbenbart ligger i Moskva). IISG

har jo en stor tradition for udgivelse af betydningsfulde og arbejdsintensive kildepu-
blikationer, men her kræves åbenbart en ekstra indsats.

Det foreliggende bind med sine 470 breve, 4 tillæg, en 35 s. indledning med en

analyse af udgavens vigtigste emner, en litteraturfortegnelse og et navne- og stedre-

gister dækker den førte halvdel af Socialistlovens periode, dvs. en periode hvor kor-

respondencen har endnu større betydning end ellers fordi den egentlige socialdemo-

kratiske presse var forbudt og bevægelsen i det hele taget illegaliseret: Arbejderbe-
vægelsen kunne kun træde offentligt frem via deltagelsen i valgene og ved at benytte
sig af rigsdagens talerstol (denne illegalitet er altså ikke at ligestille med senere tiders

og andre landes totale undertrykkelse). Liebknecht og hans over 230 korresponden-
ter giver altså et helt enestående indblik i de komplicerede og modsætningsfyldte
forhold arbejderbevægelsenbefandt sig i.

Korrespondenterne tæller naturligt nok andre ledende personer i bevægelsen,
som Bebel, Bernstein, Hirsch, Motteler, Singer, Viereck, Vollmar osv., men lige så
naturligt også de halvt eller helt ukendte lokale medlemmer, nævnes kunne f.eks.
Niels Lorents Petersen og den spændende sønderjyde Jens Lauritz Christensen, som

i en periode var meget aktiv i det tyske socialdemokrati i Berlin og Thüringen. I 1888

blev han tvunget til at udvandre til USA, hvor han fortsat var aktiv i arbejderbevæ-
gelsen, bl.a. som redaktør af Chicagoer Arbeiterzeitung. Af andre danske navne

omtales J acquette Liljencrantz, Vilhelm Fleuron og Louis Pio i andres breve.
Næsten alle brevpartnere er grundigt undersøgt og beskrevet i et ll-punkts ske-

ma, som giver et ganske udmærket indblik i disse menneskers udvikling og indsats.

Det letter den kommende bearbejdning af det foreliggende kildemateriale betyde-
ligt, men må have kostet utrolig megen tid at få etableret. Det gælder specielt fordi

den største del af korrespondenterne er folk fra basis - »arbejdermilitanterne«som

de kaldes i indledningen - som kun i nogle tilfælde tidligere har været kendt, ialt

drejer det sig om ca. 120 mennesker.

Langt de fleste breve - ialt 371 - er stilet til Liebknecht i den ene eller anden egen-
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skab, og de understreger hans fremtrædende stilling i partiet som parlamentariker,
som journalist og all-round-agitator. I mange tilfælde er brevene blevet brugt som

baggrundsmateriale for taler han holdt i de parlamentariske forsamlinger, han var

medlem af.

Tidsmæssigt ligger korrespondencens tyngdepunkter i årene 1879-80 og 1883-84,
mens kun ca. 1/7 af korrespondencen er fra de mellemliggende år. Det kan delvis

forklares med, at Liebknecht netop i disse år måtte »afsone« to fængselsstraffe. Dog
er åbenbart en del af hans korrespondence gået tabt. Imidlertid var den første tid
efter Socialistlovens vedtagelse naturligvis en periode, hvor taktikken måtte tilpas-
ses de nye forhold; det var åbenbart en meget modsætningfyldt proces, hvor også
Liebknecht fejlvurderede undertrykkelsens omfang og således var mere eftergivende
end hensigtsmæssigt var. Radikaliseringen i dele af medlemsskaren var udpræget,
men den fejlvurderedes også af Liebknechts politiske modstandere i partiet (feks.
Johann Most og Wilhelm Hasselmann). Diskussionen af taktikken - dels i rigsda-
gen og dels på presse-området- er det mest fremtrædende emne i den første periode.
Hertil må også regnes diskussionen om oprettelsen af et organ for partiet, der skulle

udkomme i udlandet. Dette ugeblad oprettedes i 1879 i Schweiz og blev efterhånden

et centralt arbejdsinstrument for partiet og af stor betydning for dets sammenhold.

Forberedelsen og organiseringen af avisen, bestemmelsen af dens funktion i partiet
0g redaktionens status overfor rigsdagsgruppen krævede mange og komplicerede
diskussioner, som fik betydning i den kommende tid. Under Bernsteins ledelse (fra
1881) blev ugebladet også vigtig for udbredelsen af marxismen blandt de tyske ar-

bejdere.
Hertil bidrog indirekte også oprettelsen af tidsskriftet »Die Neue Zeit« under

Kautskys ledelse fra 1883. Også i denne sag spillede Liebknecht en væsentlig rolle,

og åbenbart ikke kun ved oprettelsen af månedsbladet som et videnskabeligt marx-

istisk tidsskrift, men også ved opretholdelsen af det, da det ikke umiddelbart gav

overskud. Liebknecht var ganske vist ingen fremtrædende teoretiker, men hans ind-

sigt i den almene udvikling gjorde ham til en repræsentant for den marxistiske ret-

ning i partiet, og han fremmede denne retnings betydning bl.a. ved at støtte Bern-

stein og Kautsky i redigeringen af hhv. ugebladet og tidsskriftet.

Udarbejdelsen af den parlamentariske taktik og udnyttelsen af de muligheder, det

gav at have repræsentanter i rigsdagen og enkelte delstaters parlamenter, optager en

betydelig del af korrespondencen. Det er naturligt, da denne taktik var arbejderpar-
tiets eneste legale mulighed for at optræde offentligt. Regeringens politik svingede
en smule, i 1883 indledtes en mildere kurs, som straks medførte fremkomsten af en

tilpasningsvenlig fløj i Socialdemokratiet. Imidlertid ophævedes kursen igen. Det

var ikke kun modsætningen mellem to fløje i partiet, der dukkede op i sådanne sam-

menhænge - som det genspejler sig i brevene - men ligesåvelusikkerhed overfor den

bedst mulige udnyttelse af situationen. Således må man også kunne forklare nogle
af de alliancer, der opstod i forskellige situationer i bevægelsen. Imidlertid var valg-

deltagelsen ikke omstridt mere i partiet, efter at antiparlamentarikerne mere eller
mindre nødtvungent havde forladt det hhv. var blevet ekskluderet, senest i 1880.

Disse og mange andre problemer genspejles i brevene. Det vil først efterhånden

vise sig, hvordan disse mange nye informationer kan samarbejdes med den allerede

eksisterende litteratur. Det er dog sikkert, at denne fremragende bearbejdede udga-
ve vil få stor betydning for vurderingen af periodens tyske arbejderbevægelse.

Udgiveren er medarbejder ved IISG og institutionens omfangsrige samlinger har

givet været en stor hjælp i det redaktionelle arbejde. Det påfører igen IISG en for-
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pligtigelse til at videreføre udgaven, at afsætte tilstrækkelige midler til lade de spred-
te materialer bearbejde og udgive. Brevene ligger ganske vist overvejende i to arki-

ver - IISG i Amsterdam og IML i Moskva - men der er dog materiale fra forskellige
andre arkiver. Det kan ikke forventes, og det ville også være et betydeligt ressource-

spild, at overlade det til de individuelle forskere at samle dem til enkelte undersøgel-

ser. Værdien af udgaven ligger også i, at den har samlet og bearbejdet materialet/
brevene. Man må håbe, at IISG får udgivet de endnu manglende bind i et hurtigere

tempo, Det vil være anerkendelsesværdigt.

Gerd Callesen

Ib Nørlund: Folkefronten i Frankrig. Udgivet af DKP Vanløse 1988, 38 s. kr. 40.

Med sans for det historiske i mere end én forstand har Danmarks Kommunistiske

Partis Vanløse-afdeling i fotomekanisk nytryk genudsendt Ib Nørlunds pjece om

folkefronten fra 1936, oprindelig udgivet på Arbejderforlaget. Udgivelsen kommer

forud for festlighederne i anledning af den store franske revolutions ZOO-årsdag
1989. Et par steder nævnes den vitterlig revolutionære tradition i »fronten«, og et

afsnit omhandler endog »Revolutionernes Frankrig« I nyt forord uddrager Nør-
lund læren fra »Folkefronten«s år 1934-38, denne koalition af kræfter mod krig og

fascisme.

Ellers rummer konklusionen samtidige, men interessante betragtninger over »de

200 familier«s danske klassefæller, en grev Knuth, en hofjægermester Sehested og

andre af »nazipartietshjemlige spidser«, som der kunne sættes en bremse på ved lig-
nende »front«-dannelse som i Frankrig.

I pjecen får vi noget at vide om de franske arbejderes afværgekampe i 1934 med

store demonstrationer og en 24-timers generalstrejke 12. februar mod et truende fa-

scistkup, om den følgende Enhedspagt mellem det franske kommunistparti (PCF)
og socialisterne (SFlO) 27. juli 1934. I juli 1935 kom de radikale (Det radikal-socia-

listiske Parti) med, »en begivenhed af uoverskuelig rækkevidde«, da partiet repræ-
senterede de småborgerligemasser. Vi får noget at vide om storkapitalens, »de 200

familier«s magt, et udtryk lanceret af radikaleren Ed. Daladier, og om krisen efter

1929, om arbejderbevægelsens udvikling.
Nævnte Daladier udtalte juli 1935 på et fællesmøde mellem de tre folkefront-par-

tier: »Jeg vil gerne ved siden af jer [arbejderpartierne] repræsentere middelstanden

..., som stod ved proletarernes side, da Bastillen [14. juli 1789] blev indtaget ..., som

har erklæret arbejderne sit venskab Hvis Vi er enige, er vi istand til at tænde en ny

flamme« Atter en hentydning til den store revolution ( s. 11).
Nørlund omtaler også modparten, de franske fascistgrupper, en forvirret flok, der

i 1934 kunne være blevet en farlig magtfaktor ligesom »søsterpartierne«i Tyskland
og Italien. Efter 1936 fik den vigtigste gruppe, »Ildkorset«, som parti, »Parti social

français«,over 1⁄2mio. medlemmer. Samtidens interne modsætning i arbejderbevæ-

gelsen ses s. 34, hvor udbryderen fra PCF J. Doriot, der blev fascist og dannede

»Franske folkeparti«, et sammenrend af alskens frafaldne også fra »Ildkorset«, kal-

des »trozkist«. Under besættelsen ñk disse fascistgrupper chancen og blev enten ok-

kupanternes direkte håndlangere eller et vigtigt indslag i Petains 0g Lavals Vichyre-

gering som de mystiske »Cagoularder« (»Munkekutterne«), som også var repræsen-

teret i general de Gaulles London-omgivelser.
Selv om den reaktionære nedskærings-»samlingsregering«Pierre Laval 12. maj

1935 havde sluttet alliancetraktat med Stalin, fortier Nørlund ikke Lavals rænkespil
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med forsøg på at sprænge Folkefronten under samarbejdet med »Ildkorset«. De ra-

dikale, der var repræsenteret Lavalregeringen, bragte i januar 1936 »samlingsrege-
ringen« til fald.

Nørlund gennemgårogså Folkefrontens program fra efteråret 1935 og »folke-
frontkomiteerne« med repræsentanter fra de tre folkefrontpartier dannede på kom-
munistisk initiativ juli 1935 og endelig »den rent ud strålende valgsejr i maj 1936«.

Naturligvis må pjecen sine steder være forældet, fx besvares (s. 31) spørgsmålet
om, hvorfor PCF nu ikke deltog i den så glimrende regering Leon Blum af 4. juni
1936, men blot loyalt støttede den, med, at PCF med sit revolutionære program sim-

pelt hen ikke kunne indtræde i en regering, der havde et program, »der holdt sig in-
den for kapitalismens rammer«. Han nævner blot ikke, at SFIO under drøftelserne
om folkefrontprogrammet 1935 lå til venstre for PCF ved at gå ind for nationalise-

ringer, mens PCF hævdede, at det var der ikke betingelser for. Her må man ty til
senere forskning. PCFs ledelse gik selv 1935 ind for regeringsdeltagelse, der i sig selv
mentes at ville betyde en revolutionær situation; men Komintern så anderledes på
det og nærede betydelige betænkeligheder ved en sådan deltagelse (Michael Seide-
lin: »Den franske folkefront« (i: T. Bøgeskov/ B. Svindborg: Fascismen & arbejder-
bevægelsen, DKP-Valby 1984, s. 34-38)).
Ifølge forf. betød de spontane strejker foråret 1936 »den bedst mulige start« for

folkefrontregeringen. På et par dage fik arbejderne 40-timers arbejdsuge med fuld

lønkompensation, betalt ferie, lønforhøjelser, strejkeret og nationalisering af våben-
industrien. Men Blum-regeringens deltagelse i non-interventionspolitikken og der-
for kun halvhjertede støtte til det blødende Spanien nævnes slet ikke.

Det er interessant, at SFIO i sit oplæg til et fællesprogram med PCF under for-

handlinger 1936 om organisatorisk enhed gik ind for, at det ny proletariske enheds-

parti blev et revolutionært klassekampparti. »Proletariatets diktatur kommer man

ikke uden om på vejen til det socialistiske samfund«, hævdede SFIO i sit oplæg (s.
35). Som bekendt strandede de danske enhedsforhandlinger 1945 på »diktatur-

spørgsmålet«, - Socialdemokratiet frygtede, at DKP »stadig«(!) skulle være tilhæn-

gere af proletariatets diktatur (Mogens Nielsen: Enhed i arbejderbevægelsen
(Fremad 1973), s. 27, 36 ff.).
Nørlunds pjece er interessant læsning, der trækker perspektivet bagud op. Forud

for 2. verdenskrigs ragnarok skrev han i sin konklusion: »En ny enevælde kæmper
for livet. Og som enevældens modstandere lærte af Frankrig for hundrede [200]
år siden, således kan fascismens modstandere lære i dag.«

Ole Stender-Petersen

Helge Paludan, John T. Lauridsen, Jens Engberg, Knud Knudsen og Jørn Hansen:

Københavnernes historie fra Absalon til Weidekamp, Hans Reitzels Forlag, Kø-
benhavn, 1987, 272 s., 111.,kr. 275,-.
»Vi har bestræbt os på at skrive en bog, der først og fremmest handler om menne-

sker, ikke kun de kendte, men det store flertal af københavnere, som har befolket

byen fra Absalons tid til i dag«, skriver forfatterne i forordet (5.9). Læserne kan såle-
des vente sig en anderledes skildring af byens udvikling, ikke en traditionel Køben-

havns-historie. Til gengæld vil alle sider af Københavnernes liv blive behandlet: ar-

bejds-, sundheds- og boligforhold, kultur og politik, således at der holdes fast i de

lange linier, og at beretningen bliver gradvis mere dybtgående,efterhånden som vi
nærmer os vor tid. Rigshistorien vil blive forsøgt skilt ud fra københavnernes histo-
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rie. Forfatterne erkender, at der ikke ligger kildestudier til grund for bogen, til gen-

gæld har de - som ikke-specialister -

søgt at stille utraditionelle spørgsmål til stoffet.

Bogen er opdelt i 5 afsnit: 1) Helge Paludan: Byliv og herrevælde, København til

1600 (s.11-57) 2) John T.Lauridsen: Mod de rette borgerdyder, København 1600-

1807 (s.59-106) 3) Jens Engberg: Stilstand og vækst, København 1807-1914 (s.107-
58) 4) Knud Knudsen: Den moderne millionby på vej, København 1914-50 (s.159-
212) 5) Jørn Hansen: Storkøbenhavn 1950-87 (s.213-54). Bogen sluttes med en an-

noteret litteraturliste, et steds- 0g navneregister og et personregister.
Bogen forekommer mig at være vellykket. Det gode sprog og den fortællende stil

(mange citater, få statistikker) gør de 270 sider til spændende læsning, selvom man

nok som forudsætningsløs må koncentrere sig gevaldigt, da stofmængden på hver

side er stor, og scenen hurtigt skifter. Det er lykkedes forfatterne at holde rigshisto-
rien - måske ikke ude - men så dog tilpas i baggrunden. Hvad feks. Grevens Fejde,
Svenskekrigene og Napoleonskrigene, som påvirkede københavnernes liv, egentlig
gik ud på, må man søge oplysning om andetsteds. Bogen er blevet københavnernes

historie: bygningsforhold og byplanmæssige foranstaltninger berøres mindst mu-

ligt, ofte kun på billeder, og i billedtekster, og ellers kun den side af emnet, der direk-
te vedrører befolkningens levevilkår. Således f.eks. Christian IVs byggeprojekter: de

gav arbejde, kostede penge og tildelte kongemagten prestige. Det er alle grupper af

københavnere, der får deres historie skildret, således også men ikke specielt - de fat-

tige/arbejderklassen. Forfatterne har gjort sig mange vellykkede anstrengelser for
at forklare, hvorfor de grundvilkår skiftede, som bestemte og regulerede køben-
havnernes liv, uden det af den grund udvikler sig til rigshistorie, f.eks enevældens
indførelse i 1660 (5.77 ff.)

Specialister må formentlig ofte sluge kameler, når de læser bogen. Nuancer er

væk, vigtige forhold lades uomtalt. En stor del af forklaringen ligger naturligvis i

projektets karakter. Enkelte gange må man dog undres, som f.eks. i forbindelse med

skildringen af arbejdernes levevilkår i slutningen af forrige århundrede. Den leve-

standardsforbedring, der trods alt fandt sted over de sidste 30 år af århundredet,
lades uomtalt (billedet tegnes statisk), og arbejderbevægelsens rolle i forbindelse
hermed søges ikke afklaret.

Forfatterne angav i forordet at ville stille anderledes spørgsmål til stoffet. Jeg har

generelt svært ved at se, hvilke spørgsmål, der stilles, som ikke er stillet tidligere. Det
kunne måske have været gjort klarere, hvis ikke bogen havde standset så brat, men

været forsynet med en afslutning, der kunne have trukket de lange linier i 800-900
års historie op.

Alt i alt skal bogen dog anbefales varmt, også til undervisningsbrug.

Svend Erik Schmidt

Lis Petersen: Stiftelsestøser - Kongebørn, Dansk psykologisk forlag, København
1987, 407 s., kr. 308,-
Jægerspris Stiftelsen blev grundlagt i l870-erne af grevinde Danner med det bestem-

te formål at »givefattige og ulykkeligt stillede Pigebørn Ophold, Undervisning, Op-
dragelse og Uddannelse til dygtige Tjenestepiger«.Siden da har det fungeret i storm

og stille som Danmarks største pigehjem. Lis Petersens bog om »stiftelsestøserne«

fortæller institutionens historie fra grundlæggelsen og frem til 1970-erne: Om inten-

tionerne bag oprettelsen; om fundatsens tidstypiske, fuldstændigt hierakisk ordnede

struktur med tre vellønnede samfundsspidser øverst i pyramiden; om med- og mod-
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spil fra det opgivende samfund. Men først og fremmest giver Lis Petersen et kig ind

bag slottets mure ved at lade gamle elever selv fortælle om deres liv.

Godt halvanden hundrede kvinder har bidraget til bogen, den ældste født 1880,
den yngste født 1952. 442 gamle elever blev opfordret til at skrive deres erindringer
ned med udgangspunkt i en række stikord, bl.a. : dagligdagens forløb i skolen og

hjemme; forholdet til plejemoderen, de andre børn, omverdenen, den biologiske fa-

milie; oplæringen til husligt arbejde og meget mere. Nogle har ikke reageret, andre

har meldt tilbage med f .eks. : »Jeg kan ikke og har ikke lyst til at svare på spørgsmå-
lene. Jeg ønsker aldrig min barndom om igen...«(5.393). De beskrivelser, som er ble-

vet samlet ind fra de resterende, giver imidlertid et bredt og nuanceret billede af bør-

nehjemsliv, så forskelligt som det kan forme sig.
Nogle træk optræder imidlertid som fælles for de fleste gamle elever: en lav selv-

vurdering formet af en autoritært præget opdragelse med alt for lidt plads til den

enkeltes udfoldelse men også nok så meget fremkaldt af omverdenens umådeligear-

rogance og nedladenhed overfor institutionsbørn. Et andet træk er savnet af kærlig-
hed og tæt voksenkontakt, der kan sætte sig som følelsesblokeringer i årevis efter.

Men bogen rokker ved den gængse opfattelse af ældre tiders børnehjemsliv som én

lang række af brutale mishandlinger, kolde afvaskninger og puritansk bibeldogma-
tik. Mange gamle Jægerprispiger har minder om en trods alt god og tryg barndom -

måske bedre end den de ville have haft i deres egen familie.

Indirekte giver bogen også et billede af, hvilke betingelser datidens lovgivere og

ledende lag fandt passende for børnehjemsbørn: masser af hårdt arbejde - i para-

doksal modstrid med det sorgløse, pligtfri barndomsideal, der ellers havde vundet

indpas i det 19. århundredes borgerlige opdragelsestanker.
Med »Stiftelsestøser - Kongebørn« har Jægerprisstiftelsen fået et stykke solida-

risk historieskrivning - i ordets bedste betydning: Uden løftede pegefingre, d.v.s.

med den nødvendige understregning af, at fortiden ikke skal (for-)dømmes med nu-

tidens øjne og med en vilje til at forstå, hvorfor forholdene var, som de var. Lis Pe-

tersens sammenfatninger og kommentarer er relativt få, det er først og fremmest

erindringsmaterialet, der får plads; men det nødvendige er der: metoden fremlæg-

ges, det historiske baggrundsstof er med og i orden, vurderinger og kritik er sagligt
velbegrundede. Kun kunne jeg have ønsket mig en lidt strammere redigering, dels

for at få luget ud for gentagelser og dels for at undgå, at småhistorier uden større

historisk interesse breder sig uhæmmet, som jeg synes de gør, f.eks. når vi får skild-

ret jul på Jægerspris af 13 forskellige berettere.

Jægersprisstiftelsensvarede nej, da Jens Engberg m.fl. i 1982 søgte om adgang til

institutionens arkiver - en diskutabel disposition, selvom der ikke bare skal kram-

mes ud med børnehjemsbørnspersonlige forhold til hvad som helst. Når Lis Peter-

sen derimod fik tilladelsen, skyldes det sikkert, at hun selv har haft en del af sin

barndom på Jægerspris; og jeg er da også sikker på, at det er netop denne baggrund,
der har sat hende i stand til at skrive en så indfølt bog og måske overhovedet at få

indsamlet dette enestående erindringsmateriale.

Anette Faye Jacobsen

Istvån Pintér: Hungarian Anti-Fascism and Resistance 1941-1945. Institute of' Par-

ty History of the Central Committee of the Hungarian Socialist Workers' Party.
Akadémiai Kiadé, Budapest 1986, 235 s., $19.

Pintér er ungarsk arbejderhistoriker. Han har udforsket forholdet mellem landets to
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arbejderpartier i mellemkrigstiden, Ungarske Kommunistparti (UKP) - illegalt si-

den 1920 efter den blodige kontrarevolution efter den ungarske rådsrepubliks 133

dage i 1919 -

og Socialdemokratiske Parti (SPD) (i: »Etudes historiques hongroises
1980«)og skrevet »Det socialdemokratiske Partis historie 1933-44« (udkom på un-

garsk 1981).
Foreliggende værk er trods visse sproglige mangler i det engelske den første større

fremstilling af den ungarske modstandsbevægelse mod fascisme, krig og besættelse.

Desværre mangler bogen nøjere kildeangivelser. Det fremgårdog af teksten, at vig-
tige fascistiske regeringsdokumenter foruden den samtidige presse samt memoirer

ligger til grund. Det kan ses, at så spændende ting som UKP-lederne J ános Kádárs,
Lászlo Rajks og Gyula Kállais erindringer, SPD-lederen A. Szakasits dagbøger og

den centralt placerede borgerlige politiker, men fremtrædende antifascist E. Bajcsy-
Zsilinszkys notater samt statsministeren 1942-44 Miklés Kállays memoirer og kor-

respondance med selveste diktatoren, Horthy, er blevet benyttet. De fleste af disse

og andre i bogen nævnte personligheder vil ej heller være ukendte fra landets nok så

dramatiske historie efter 1945.

Ungarn var en af Akse-magterne, men adskiller sig fra andre lande inden for Ak-

sens sfære ved først 1944 at blive direkte besat. Berlin mente at have godt greb om

landet dels ved Horthys - trods et parlament med en livlig opposition og et legalt
SPD - utvivlsomt fascistiske styre, dels ved Ungarns store territoriale gevinster - del

af sydlige Slovakiet 1938, Karpatho-Ukraine siden nov. 1939, størstedelen af Trans-

sylvanien siden sommeren 1940 foruden en bid af Jugoslavien med 0. W; mio ikke-

ungarere, hvorved landets areal næsten var blevet fordoblet og befolkningen øget
fra 9,2 mio til 13,7 mio, heraf mindst 21⁄2mio ikke-ungarere (G. Borsányi/J. Kende:

The History of the Working Movement in Hungary, Corvina, [Budapest] 1988, s.

91). Disse gevinster kunne Horthy takke diktatorerne i Rom og Berlin for. De brede
- særlig småborgerligemasser - bød landets udvidelse varmt velkommen. Ungarske
tropper deltog også i »korstoget« mod øst, dog var bidraget i begyndelsen mindre

end Rumæniens.

Pintér behandler ikke ret udførligt den »kartograñske« omvæltning, der da også
ligger forud for 1941 . Men ofte omtaler han de besatte områders kommunisters ind-

sats i UKPs rækker, og omvendt kæmpede ungarere i Slovakiske partisaners ræk-
ker, i Titos og sovjetiske enheder.

UKP undlod i sine appeller at berøre det omtålelige »grænse-problem«. Partiet

blev ikke udsat for åben repression før midten af 1942. Pintér skildrer positivt UKPs

brede samarbejdslinie overfor »alle klasser og partier«, en linie, der langt fra var

fremgået af en nøje klasseanalyse. F orf. har ikke blik for, at dette naturligt måtte
fremkalde kritik fra neden, men han oplyser (s. 22), at den »farligste af alle [de frak-

tioner, der opstod i arbejderbevægelsen]var Demény-fraktionen«,der især var aktiv

ide store fabriks- og arbejdercentre som »Røde Csepel« og senere i den aktive mod-

standsbevægelse i disse distrikter. Fraktionen kritiserede UKPs formentlige klasse-

samarbejdslinie som opportunistisk. Den kritiserede ifl. Pintér også samarbejdet
med SPD og skal have ment, at arbejderklassens umiddelbare mål var virkeliggøre!-
se af proletariatets diktatur, som UKP undlod at nævne i sine opråb og manifester,
hvor en form for Lenins model anno 1905 - et »arbejder-bonde-demokratisk dikta-

tur« - eller et »folkedemokrati« (af en anden art end et proletarisk diktatur) blev

opstillet som mål (s. 183, 229). Pintér mener, at nævnte Demény-fraktion beslut-

somt måtte bekæmpes. At den tilfældigis kunne have ret på nogle punkter antydes
end ikke.
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Både Horthy-diktaturet, herskerklasserne og det provestlige bourgeoisi frygtede
mere end noget andet et nyt 1918/ 19, et Rådsungarn.Og her søgte UKP i sin propa-

ganda at tilpasse sig den i nævnte kredse rådende stemning: partiets propaganda var

national og anti-tysk, det lagde vægten på l848-traditionen, demokrati og nation,
på Kossuth og Petöfi etc. Der nævntes intet om et Rådsungarn, traditionen fra

1918/ 19 blev omgået eller skudt i baggrunden. UKP fremhævede sine demokratiske

og patriotiske hensigter.
Men nærlæses Pintérs bog, aftegner sig to linier, - der dog ikke i tid er sammenfal-

dende, - i UKPs centralkomités taktik i den indreungarske modstand: én linie var

repræsenteret af Kádár, partiets 1. sekretær, Pál Tonhauser og István Szirmai - ar-

resterede 17. okt. 1943 - ledende KP i de inkorporerede Slovakiske og transsylvan-
ske områder samt Gábor Péter (den langt senere »berygtede«politichef). Deres linie
fandt udtryk i forsøg på snævrere kontakt - fra 1942 - med de Slovakiske og Titos

partisaner, og det var under kontaktforsøg med titoisterne, at Kádár selv april 1944

blev arresteret ved grænsen af Horthys politi. Det var også »under« denne linie, at

den væbnede kamp så småt begyndte. UKP - eller med det ny navn »Fredspartiet«
(fra juni 1943 til sep. 1944) - fik også i maj 1944 en Ungarsk Front foruden UKP

omfattende bl.a. SPD og folk fra Uafhængige Småbrugerparti i stand. På dette tids-

punkt var også Ungarn - siden 19. marts - med Horthys stiltiende samtykke blevet

besat, en følge af regeringen M. Kállays separatfredsforsøg 1943/44. UKPs svar på
besættelsen var et opråb om dannelse af kampgrupper overalt.

UKPs ledende skikkelser var fra sep. 1944 Rajk og G. Kállai. De sigtede mere

mod kabaler i toppen, men plejede fortsat forbindelse med venstresocialdemokra-

ten Szakasits og provestlige borgerlige. 10. okt. 1944 sluttedes overenskomst mellem

UKP og SPD om samarbejde og enhedsfront, UKPs ledelse førte fra sep. til nov,

1944 forhandlinger med Horthy-»hoffet« og de højere generaler, »staben«, om en

militær rejsning. Rajk traf samtidig forberedelse til arbejdervæbning. Partisankam-

pen begyndte også i Ungarn.
Det er Pintérs fortjeneste, at han grundigere end selv vestlige historikere (s. 165-

95, 205-11) redegør for hele dette spil »på gulv« og »i top«. Han behandler også
UKPs udlandskomite i Moskva under Rákosi, Ernö Gerö, Imre Nagy o.a. og

- lige-
så loyalt - den vestlige udlandsemigration ledet af den hæderlige grev M. Károlyi og

Ungarske Råd i London. Oprindelig militant bakkede Moskva-komiteen via »Ra-

dio Kossuth« fra efteråret Ungarske Fronts koncept med en bred befrielsesregering
endog med Horthy-deltagelse op. Allerede fra jan. 1944 samarbejdede Moskva-ko-

miteen med Ungarske Råd i London.

Pintér beskriver objektivt »udbrudsforsøgene«både 1943/ 44 ved Kállay og Hort-

hy og sep. / okt. 1944 ved Horthy og generalitetet, men svaghederne i det konspirati-
ve spil, der desværre førte til Pilekors-kuppet 15. okt., skjules ikke. Også derefter

foregik forberedelser til militæropstand med KP-deltagelse, med under stadig kritik

fra Rajk på højeste plan af det kupagtige i foretagendet, der så 22. nov. blev kvalt i

fødslen grundet misagtelse af simple konspirative regler.
Pintér er (s. 216) klar over, at »den ungarske modstandsbevægelse sakkede en

fase agterud for andre landes«. Denne fase skulle bestå i modstandsbevægelsens
»heldigesamarbejde med de ungarske herskerklassers anti-nazi-styrker«,sådan som

det fx realiseredes i Rumænien 23. aug. 1944 med kuppet mod Antonescu. Men just
det fik Hitler til at reagere hurtigere mod noget tilsvarende i Ungarn. Her var Hort-

hy nok rede til separatfred, men politisk frygtede han Røde Hær - foruden et nyt
1919. Pinter mener også, at de antifascistiske styrker prægedes af en vis apati, og at
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Ungarske Front brugte mere tid på forhandlinger med Horthy end på den alt afgø-
rende masseorganisering (s. 192 f.). Han kunne have tilføjet: 0g UKP (selvom den

her blot føjede stemningen i Fronten).
Skønt han i høj grad behandler den væbnede kamp, fremhæver Pintér (s. 228) den

passive modstand, der især karakteriserede befrielsens slutfase. Andre ungarske hi-

storikere sidestiller de to former for modstand.

Pintér har skrevet en anbefalelsesværdig bog, der søger at dele sol og vind lige i sin

objektivitet, selvom der er tale om officiel partihistoriografi. Det kan derfor ikke

undre, at den hos læseren tillige fremkalder kritiske betragtninger og utilsigtede
konklusioner.

Ole Stender- Petersen

Olof Ruin: I välfärdsstatens tjänst. Tage Erlander 1946-1969. Tidens förlag, Stock-

holm 1986, 382 5.

Under de senaste åren har det skrivits en rad biografier över ledande socialdemokra-

tiska politiker, Hjalmar Branting (Nils Beyer, Nils-Olof Franzén, båda 1985), Per

Albin Hansson (Anders lsaksson, 1985) och Gustav Möller (Nine Christine Jönsson

och Paul Lindblom, 1987). Till skillnad från dessa journalistiska resp populärveten-

skapliga försök till helhetsbiografier år det Olof Ruins syfte att på ett mera analy-
tiskt sätt studera Tage Erlanders politik och politiska stil genom ett antal roller som

denne spelade under 23 år som partiordförande och statsminister. l tur och ordning
undersöks regeringsbildaren, organisatören av regeringsarbetet, partiledaren, ideo-

logen som formulerar och förklarar partiets och regeringens verksamhet, »den na-

tionella sammanjämkaren« som håller nationen ihop och slutligen beslutsfattaren.

En viktig utgångspunkt är konstaterandet att den undersökta perioden var »en tid

av dramatiska forändringar i Sverige« (s 11) med »nog så dramatiska omslag och

kast« (s 23). Därmed avvisas de idylliserande tillbakablickarna från 1970- och 1980-

talens horisont på den Erlanderska tiden »som nästintill en guldålder i svensk histo-

ria« och bilden av den allmänt uppskattade Erlander som från pensionärstiden pro-

jicerades bakåt i en »förskönande perspektivförskjutning« (s 54). Det är en förtjänst-
full och nödvändig insats. Erlanders egen syn på händelserna, förmedlad genom

dagboksanteckningar som Ruin har fått utnyttja och flitigt använder, understryker
denna »sannare« bild, t o m i accentuerad form. Ruin finner det »slående« att Erlan-

der i sina dagböcker uttrycker »att den tid han genomlever är svårbemästrad och

fylld av problem« (s 25). Det har naturligtvis källkritiska konsekvenser vilket Erlan-

der, som f 6 har använt anteckningarna när han skrev sina memoarer på 1970-talet,
själv var medveten om. Den nödvändiga kritiska granskningen saknarjagi stort sett

hos Ruin som är starkt bunden av framför allt dagboksmaterialet. Allvarligare är

att de känslor, främst av oro och osäkerhet, som citeras ofta enligt dagbosanteck-
ningarna s a s inte tas på allvar. De används som illustration. Men beskrivningen av

politikerne Erlander får klara sig utan dessa och andra konstituerande drag av män-

niskan Erlander och hans personliga förhållanden. Det politiska handlandet förkla-

ras nu enbart av de politiska rollerna, och politiken blir nästan exemplifieringar av

det politiska rollspelet. Det är ett minst sagt förkortat perspektiv. Det hade varit

intressantare att få höra nya interpretationer av den socialdemokratiska politiken
och väsentliga politiska händelser med hjälp av rollerna.

Uppdelningen i olika roller är problematisk, och det är Ruin naturligtvis medve-

ten om (jfr t ex s 342f.). De spelade självfallet en roll samtidigt i olika politiska sak-
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sammanhang. Beslutsfattaren Erlander exempliñeras utförligt i resp avsnitt genom
diskussionen kring den allmänna tilläggspensionen(ATP) på l950-talet, kallad »en

heroisk beslutsprocess«(5 321333). Andra beslutsprocesser, t ex kring det nordiska

försvarsforbundet eller kring atomvapenfrågan,behandlas i kapitel om andra rol-

ler, den utrikespolitiska »sammanjämkaren« (s 280-289) resp partiledaren (s 179-

185). Det är inte lyckat. I Ruins beskrivning av atomvapenfråganframträder exem-

pelvis påtagligt en uppskovstaktik som är allt annat än »heroisk«. Den tycks vara

lika konstituerande för Erlanders beslutsfattande som den fasthet och uthållighet,
kombinerad med »en serie taktiskt betingade drag« (s 331), som Ruin positivt fram-
håller i ATP-striden. I avsnittet om beslutsfattaren får vi alltså bara en sida av me-

daljen trots att Ruin i några sammanfattande kommentarer också hänvisar till Er-
landers obeslutsamhet, avvaktan, vaghet och oprecishet (s 333-339). Vidare saknas
en prövning av relevansen och konsekvenserna av beslut som fattades resp inte fat-
tades. Atomvapenfrågan behandlas enligt den valda uppläggningen som en ren par-
titaktisk fråga, nämligenförsöket att förhindra en splittring inom SAP. Denna mål-

sättning som också understryks i Erlanders memoarer var självfallet av betydelse.
Men den här aspekten får för stora proportioner när frågan reduceras på det sättet

och dessutom den Erlanderska uppskovstaktiken beskrivs positivt eller åtminstone

utan den kritiska granskning som vore motiverad i en sådan viktig politisk fråga.
Vad ATP-striden beträffar så »försvinner« nu den viktiga ideologiska dimensionen,
knytningen til trygghetsvärdet, som var väsentligt för Erlander, men även till pre-
missen om »det starka samhället«, enligt Ruin »det originella hos Tage Erlander
som ideolog«(s 233). Hur »det starka samhället« omsattes i praktisk politik på olika

områden hade dock varit värt att undersökas. De inströdda kommentarerna, t ex

att ATP-reformen mera anknöt til] en folkhemstradition och mindre till idéerna om

»det starka samhället« (s 322) eller att det fanns »ett drag av både fartblindhet och

troskyldighet« i Erlanders intensiva plädering för »det starka samhället« på 1960-ta-

let (s 239), hänger nu på något sätt i luften.

Olof Ruin har skrivit en intressant och lättläst studie, skriven med stor sympati
för »undersökningsföremålet«,Det blev ett sympatiskt och givande bidrag till en Er-

landerbiograñ. Den kritiska distans som utlovas i förordet inskränker sig till några
kommentarer. En kritisk analys av den politik som Erlander förde genom sina poli-
tiska roller saknas. Det kan säkert delvis skyllas på uppläggningen. Jag menar att en

koncentration på några politiska sakfrågor utifrån den inledningsvis nämnda ut-

gångspunkten om de dramatiska förändringarna i Sverige hade varit att föredra, åt-

minstone för analysen av ideologen, partipolitikern och beslutsfattaren Erlander.

Eventuellt hade den i rubriken gömda frågeställningen »i välfärdsstatens tjänst«

verkligen och vägledande kunnat tas på allvar. Rollerna hade kunnat tjäna som

analysinstrument. Erlanders väsentliga politiska insatser och den under hans led-

ning utstakade politiken under dessa viktiga årtionden efter kriget hade på det viset

kunnat framträda tydligare och rättvisare, och Ruin hade kunnat förmedla väsentli-

gen nya interpretationer av samtidshistorien under Erlanders tid i statsledningen.

Martin Grass

Torgrim Titlestad (red.): I den galna tiå... Fattigdom, forsorg og politisk strid i Sta-

vanger 1900-40, Stavanger 1987. Arbeidernes Historielag i Rogaland og Varmen

Forlag, 155 s. ill.

Sidste efterår udkom en bog som vakte en del opsigt i Norge. Den handlede om 10-
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kal- og arbejderhistorie i Stavanger. Det lyder måske ikke særligt kontroversielt.

Men bogens betydning rækker langt ud over Stavanger og omegn.

Den er redigeret og mestendels skrevet af historikeren Torgrim Titlestad, som er

kendt for sin biografi over den tidligere norske kommunistleder Peder Furubotn,
hvoraf der hidtil er kommet 3 bind. Titlestad er en central skikkelse i forskningsmil-
jøet på Rogaland Høgskolesenter i Stavanger.

Stavanger udviklede sig efter norsk målestok meget tidligt til en arbejderby. Alle-

rede 1900 var det en af Norges vigtigste industribyer. Det vigtigste indslag i industri-

en var fiskekonservesfabrikkeme, som var udpræget sæsonarbejde. Det medførte

en sæsonarbejdsløshed, der sagde sparto til, hvad man ellers kendte i Norge. Ud af

denne store arbejdsløshed voksede et fattigproletariat frem af et ret stort omfang.
Udgifterne til forsorg var fast en af de største udgifter på kommunens budget. Og
derfor det centrale i den politiske kamp.

Titlestads bidrag til bogen er en fattigdommens socialhistorie i Stavanger. Han

gennemgår, hvem der kom på fattighjaelp, fattigdommens sociologi. Han gennem-

går, hvad fattigdommen gjorde ved arbejderklassen, udviklingen af den såkaldte

Stavanger-radikalisme. Han gennemgår, hvad den gjorde ved borgerskabet: den

fremkaldte den mest usminkede borgerlighed, råheden. »De fattige skal mærke yd-
mygelsen«, bliver et vigtigt træk med forsorgen. Han gennemgår,hvordan det påvir-
ker det politiske liv i byen i forskydninger mellem Arbeiderpartiet og den borgerlige
blok. Han tegner et nuanceret billede af fattigdommens politik.

Specielt i den galne tid fra 1920-40 udvikler Stavanger politiske træk, der påkal-
der sig europæiske sammenligninger. Både en venstreradikalisme og en stærk nazis-

me. Ved valget i 1934 opnåede nazipartiet NS således 12,1% af stemmerne i Stavan-

ger.

Bogen er meget omhyggelig med sine bevisførelser og kildebedømmelser, men er

samtidig skrevet i et meget let tilgængeligt sprog. Fremstillingen er isprængt kasser

med små stumper kilder, citater fra aviser, fra erindringer, billeder, grafiske frem-

stillinger osv. Satsen er holdt to-spaltet, der sammen med bogens store format giver
lidt illusion af et ugeblad eller et nyhedshedsmagasin.

Udover Titlestads historiske fremstilling indeholder den forskellige andre bidrag
bl. a. en artikel af Åse Ødegaard om Stavanger-maleren Aage Storstein, som netop
virkede i den galne tid. Det er et spændende bekendtskab. Storstein er socialmoder-

nist. Hans billedmæssige udgangspunkt var klart kubismen og den franske moder-

nisme. Men samtidig var motivet datidens sociale virkelighed. Storstein, som jeg al-

drig havde hørt om før, er en spændende maler og en spændende kommentar til ti-

dens socialrealisme. Ødegaard fortæller om hans opvækst og udvikling og ikke

mindst hans kamp for at blive anerkendt. De fleste af hans billeder er trykt i 4-farve-

reproduktion.
Jeg tror, at Titlestad og Arbeidernes Historielag i Rogaland har fundet en interes-

sant fornyelse af lokalhistorien. I modsætning til den lokalhistorie, der tager sit ud-

gangspunkt i en bestemt organisation henvender denne bog sig meget bredt til en

lokalbefolkning, der godt vil vide noget om den umiddelbare forhistorie. Samtidig
er det ikke »J ubilæumshistorie«, tværtimod er det en historie, hvis dynamik er mod-

sætninger. Den tager fat i, hvad der blev gjort ved fattige mennesker for 50,år siden,
sådan helt konkret. Det har gjort »I den galna tiå...« til en bestseller ikke blot i Sta-

vanger. Gruppen bag bogen er allerede igang med tilsvarende bøger for nabobyerne.
I Danmark må tilsvarende fattigdomsstudier kunne laves med stort udbytte for
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forskning og læsere. Der må være masser af lokalsamfund, der kunne være tjent
med en sådan historie.

Morten Thing

Viljen til forandring. Arbejdsmandens hisorie i 100 år, bd. 5. Red.: Henning Grelle

og Asger Uhd Jepsen. Fremad 1987, kr. 218,-.
Med »Viljen til forandring« er SiD's projekt om Arbejdsmandens Historie i 100 år
afsluttet. I de første 4 bind er arbejdsmændenes historie inden for forbundets 4 store

hovedområder blevet beskrevet med vægt på arbejdslivets og levevilkårenes udvik-

ling.
Her i det 5. bind tages en række tværgåendetemaer op til historisk behandling og

til aktuel politisk perspektivering. De tværgående temaer er bl.a. arbejdsmændenes
forhold til de ufaglærte kvinder på arbejdspladserne og i fagbevægelsen,forholdet
til LO og kooperationen, SiD og kulturkampen, socialpolitik og fattigdomspro-
blemer, SiD's uddannelsespolitiske og arbejdsmiljøpolitiskeindsats og forholdet til

ny teknologi. Endelig får vi også afsnit om selve organisationens historie og et kort

afsnit om forbundets »konger« d.v.s. forbundsformændene.

Der er med andre ord tale om mange felter, som redaktionen har sat sig for at få

dækket ind i dette afsluttende bind. Det har selvfølgelig betydet, at man ikke har

haft plads til at gå historisk i dybden indenfor de enkelte temaer.

Afsnittene, der belyser forbundets historie kunne man især have ønsket uddybet,
idet netop organisationens historie bevidst har været nedprioriteret i de første fire

bind, idet det var medlemmernes - arbejdsmændenes historie - man ville skrive her.

Netop denne tilgangsvinkel har været et forfriskende nybrud i forhold til, hvordan

arbejderbevægelsentraditionelt har set på sin egen historie. Det var historien om de

mange menige medlemmer, der stod bag forbundets synlige ledere, der skulle skrives
- ikke forbundets og »kongernes«. »Viljen til forandring« viser kun forbundshistori-
en kaleidoskopisk på grund af den meget brede tilgangsvinkel. Det er der kommet

en meget velskreven bog ud af, der selv om niveauet her er flyttet væk fra arbejds-
pladserne holder sig rimeligt inden for de formidlingsmæssigerammer, der blev af-

stukket i de første bind.

Netop disse formidlingsmæssige rammer begrænser dybden i historieskrivningen
om forbundet. For det første er det klassens (arbejdsmændenes) historie, der er mest

spændende ud fra et formidlingsmæssigt synspunkt. Bogens fantastisk flotte billed-

side - leveret af Fotogruppen 2. Maj - illustrerer dette: billeder af folk i arbejde er nu

en gang mere spændende end billeder fra møder, hvor forbundets struktur diskute-

res. Det er klart, at det er arbejdsvilkåreneshistorie, der giver den brede læsergruppe
de fleste identifikationspunkter, mens organisationens historie, som ret beset kun få

af medlemmerne er en aktiv del i, men som alligevel er et udtryk for medlemmernes

politiske og faglige vilje og styrke, er en fjern størrelse for de fleste. Selv om det er

banalt, at konstatere, at historien om vilkårene på arbejdspladserne og organisatio-
nens historie hænger snævert sammen, er det knapt så banalt, når man skal formidle
denne sammenhæng til et bredt publikum, som tilfældet er her.

»Viljen til forandring«er skrevet af historikere og af forbundets topfunktionærer
fra en række specialområder. Det har givet en bog med meget forskellig vægtning af
det historiske kontra det aktuelt politisk perspektiverende. Som sådan kan man si-

ge, at bogen udgør en statusopgørelse for forbundet, hvor de historiske rødder i en

meget lidt selvhøjtideligform inddrages i de politiske perspektiveringer. Derfor er

112



bogen et vigtigt led i samfundsdebatten på en lang række af de områder, hvor SiD

gennem sin historie har markeret sig.
Billedsiden er som nævnt meget flot. 0g meget utraditionel. Der er udelukkende

tale om billeder af arbejdssituationer, som de ser ud for forbundets medlemmer

idag, og fotografierne er taget, så detaljer og dynamik springer beskueren i øjnene.
Hvem havde kunnet forestille sig et afsnit om forbundets formænd gennem tiden
illustreret uden et billede af Lyngsie? Og med de to billeder, som man faktisk har

anbragt i stedet for. Se selv. Forhåbentligfår de flotte billeder inspireret mange til at

læse teksten,

Lars Stige]

Anthony F.C. Wallace: St. Clair. A nineteenth-century Coal Town”s Experience
with a disaster-prone Industry. Alfred A. Knopf, New York, 1987. 519 s. ill. US.$

30,-.
St. Clair ligger i staten Pennsylvania i det sydlige del af et område med verdens stør-

ste forekomster af stenkul. Området var genstand for intensiv minedrift fra begyn-
delsen af 1800-tallet og frem til slutningen af århundredet. Byen var domineret af
indvandrere fra Irland, Wales, England og Tyskland i den behandlede tid, dvs. fra
ca. 1830-1880, og der opstod meget hurtigt store sociale spændinger mellem disse
etniske grupper, og med de irske arbejdere som rangerende lavest i det sociale hiera-
ki. Forfatteren til denne bog om amerikanske kulminearbejdere er professor i antro-

pologi ved University of Pennsylvania, og hensigten med bogen er at give et socialhi-
storisk billede af byens liv og arbejde op gennem 1800-tallet.

Anthony Wallaces billede af byen er overbevisende. Med udgangspunkt i en gene-
re] indføring i datidens måde at bryde stenkul føres læseren frem til byens første ud-

viklingstrin og det store boom i slutningen af l840'erne. Herfra følges byens udvik-

ling frem til den store krise i 1870'erne og den følgende minelukning, der resulterede
i, at byen svandt ind til en skygge af sine velmagtsdage.

St. Clair var og forblev gennem hele den behandlede periode en udpræget arbej-
derby. Men til trods herfor glemmer Wallace ikke at beskrive de familier, der ejede
de forskellige mineselskaber i området, deres formænd og de kapitalgrupper, der
med tiden flyttede ind i området og dominerede det. Man kan indvende, at forfatte-
ren bruger for megen plads på de familiemæssigeforhold hos disse lokale kapitali-
ster -

og for lidt plads på det samspil disse ledende familier havde med det lokale
retssystem, pressen og ordenshåndhævelsen. Muligvis har der ikke været kildemæs-
sigt belæg for en påstand om, at disse grupper plejede og forstod hinanden, men

overvejelser desangående savnes i større udstrækning end tilfældet er. Når dette

aspekter vigtigt,skyldesdet, at St. Clair var et af de steder i USA, hvor den legenda-
riske og mytiske, hemmelige, revolutionære organisation Molly Maguires udfolde-
de sig omkring l870'erne. Og netop behandlingen af Molly Maguires er bogens sva-

geste område. Her viser det sig for alvor, at antropologen kommer til kort, og histo-
rikeren savnes. Det er et spørgsmål om historisk metode, og det er et spørgsmål om

historisk forståelse af selve klassekampen, som den udfoldede sig i disse egne under

ganske særlige forhold.

Ifølge legenden skulle Molly Maguires være en hemmelig, militant organisation
af revolutionære, der gennem snigmord, sprængstofattentater og anden sabotage
bekæmpede arbejdsgiverne og deres repræsentanter i Pennsylvanias kulminer i
1870'erne. Det hemmelige selskab skulle have sine rødder i den irske modstands-
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kamp mod det engelske overherredømme og være ført til USA med immigranterne
fra Irland.

Det er aldrig blevet dokumenteret, at der skulle have eksisteret en organisation
ved navn Molly Maguires, til trods for særdeles stor ihærdighed fra samtidens ar-

bejdsgivere, der i en årrække engagerede det berygtede detektivbureau Allan Pin-

kerton til infiltrering og udspionering af arbejdernes organisationer - især forløbe-

ren for United Mine Workers Union, der gik under navnet Workingmen's Benevo-

lent Association.

Også eftertidens historikere har interesseret sig for Molly Maguires i betydeligt
omfang, hvilket hænger sammen med, at man rent faktisk dømte og henrettede en

lang række aktive minearbejdere for påstået medlemskab af Molly Maguires, og

dermed for en tid fik knust kulminearbejdernes første forsøg på en effektiv, faglig
organisering.

Det er i dag almindeligt akcepteret, at Molly Maguires var et fantasifoster skabt

af skræmte arbejdsgivere, der søgte at finde en organisation bag den udstrakte sabo-

tage og den bølge af snigmord, der fandt sted i området, hvor arbejdsulykker, ar-

bejdsforhold og levevilkår var af forfærdende karakter. Derfor er det ikke noget hi-

storisk bevis, at de lokale aviser igen og igen omtaler Molly Maguires som en kends-

gerning, og det er heller ikke noget bevis, at enkelte arbejdere omtaler sig selv som

Molly Maguires i forbindelse med retssager, fordi selve begrebet Molly Maguires
efterhånden kom til at stå som synonym for det at være aktiv på arbejdersiden i den

skærpede klassekamp, der udspillede sig. Nogen egentlig organisation ved navn

Molly Maguires har ikke eksisteret. Men det ved Anthony Wallace ikke. Og hvad

mere er, han anvender den lokale avis som sin væsentligste kilde i dette spørgsmål
med de dertil knyttede retssager, uden at reflektere meget over, hvorvidt denne avis

selv var part i hele den vældige sociale kamp, der udspillede sig.
Desværre giver bogen således ikke meget nyt om den del af St. Clair's historiske

baggrund, der handler om myten bag Molly Maguires, tværtimod. Men bogen har

andre kvaliteter. Først og fremmest skildres de etniske modsætningers betydning
for splittelsen i arbejderklassen fremragende. De engelske, walisiske og tyske mine-

arbejdere stod højt hævede over de irske, og de blev som en selvfølge tildelt de bed-

ste jobs i minerne. Det var forhold, der medførte meget store spændinger også uden-

for arbejdstiden. Både i form af slagsmål, skyderier og social isolation.

Alle de forskellige arbejdsfunktioner i minerne, årsagerne til arbejdsulykkerne,
deres omfang, de sociale konsekvenser, etc. - alle sådanne forhold er særdeles godt
beskrevet i dette værk, der virkelig formår at give den gamle by nyt liv.

Man kan således sige, at antropologen Anthony Wallace har skrevet en spænden-

de og meget læseværdig bog om de sociale forhold i en lille minearbejderby i Penn-

sylvania i 1800-tallet med hovedvægten lagt på byens dominerende erhverv, kulmi-

nedriften. Men at samme antropolog ikke har formået at få de arbejderhistoriske og

ideologiske elementer bag den sociale udvikling trukket frem og anskueliggjort i

sammenhæng med den sociale udvikling. -

og iøvrigt demonstrerer en for spinkel
viden om de foreliggende forskningsresultater om f.eks. Molly Maguires. Det er jo
desværre set før, hvor man har forsøgt den iøvrigt spændende tværfaglige forskning,
som et projekt som dette rent faktisk er udtryk for.

Niels Ole Højstrup Jensen
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Heinrich August Winkler: Der Weg in die Katastrophe. Arbeiter und Arbeiterbewe-

gung in der Weimarer Republik 1930 bis 1933 (Geschichte der Arbeiter und der Ar-

beiterbewegung seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, hrsg. von Gerhard A. Ritter),
Verlag J.H.W. Dietz Nachf. Bonn 1987, 1024 s, DM 118.

Klaus Tenfelde, Klaus Schönhoven, Michael Schneider, Detlev J. K. Peukert: Ge-

schichte der deutschen Gewerkschaften von den Anfängen bis 1945, hrsg. von Ul-

rich Borsdorf, Bund-Verlag Köln 1987, 600 s. DM 38.

Weimarrepublikken endte som et nederlag for hele den tyske arbejderbevægelse,da

dens fjende nazisterne 30. januar 1933 fik overladt regeringsmagten i Tyskland. Na-

zisterne gik skånselsløst til angreb, og inden der var gået 6 måneder mere havde de

gjort rent bord med hvad de kaldte »marxismemc de havde tilintetgjort den alt andet

lige stærke tyske arbejderbevægelse, knust dens to partier og sat dens ledere i kon-

centrationslejr, ja selv fagbevægelsender for at redde organisationen havde søgt at

tilpasse sig den nye situation blev opløst i maj 1933. Det afsluttende bind i H.A.

Winklers storværk om den tyske arbejderklasses og arbejderbevægelses historie

skildrer vejen til denne katastrofe for bevægelsen i årene 1930 til 1933. Og ikke kun

som arbejderbevægelsensundergang, det er også Weimarrepublikkens undergang.
Derfor bliver Winklers skildring også en meget grundig skildring af Weimarrepu-
blikkens historie, hvori arbejderbevægelsen spiller en hovedrolle. Men Winkler sø-

ger også at give en forklaring på katastrofen. Og på at mange arbejdere hurtigt efter
1933 søgte en modus Vivendi med det nazistiske regime. Ikke bare kortsigtet, men

også langsigtet og strukturelt. Og det er Winklers synspunkt, at årsagernehertil og-
så gik længere tilbage og bl.a. måtte søges i den rolle og politik, som især den social-
demokratiske arbejderbevægelsehavde haft i dens egen stat Weimarrepublikken.
Men de lå selvfølgelig også hos kræfter og tendenser i kriseårene fra 1929/ 30.

I det omfattende afsluttende bind fastholder Winkler sit brede, socialhistoriske

perspektiv. Socialhistorisk betegner årene fra 1929/30 en periode, hvor den tyske
arbejderklasse befandt sig i dyb krise. Den økonomiske verdenskrise ramte Tysk-
land meget alvorligt, lønmodtagerne blev endnu hårdere ramt i form af en hastigt
voksende arbejdsløshed, løntilbagegang og stor social nød. Af det store antal ar-

bejdsløse fik således godt 30% overhovedet ingen arbejdsløshedsunderstøttelse.
Men næsten endnu værre var krisens konsekvenser for klassen: den splittede arbej-
derklassen op i dem, der havde arbejde, og dem der var arbejdsløse. Splittelsen ned-
brød solidariteten i klassen, og den lammede fagbevægelsenskampkraft i faglige og
sociale anliggender. Men også politisk; og for Winkler ligger der i 'desolidariserin-

gen' en væsentlig forklaring på, hvorfor arbejderbevægelsen ikke reagerede imod

overgrebene i 1932 og heller ikke på den nazistiske magtovertagelse. Strejkevåbnet
var blevet tveægget og sløvt,den politiske generalstrejketrussel risikerede at blive en

trussel mod fagbevægelsen og sammenholdet, fordi i millioner af arbejdsløse stod

parate til at overtage arbejdet fra de strejkende. Og arbejderbevægelsens partier var

selv indbyrdes dybt splittede samtidig med at de ikke længere alene repræsenterede
den tyske arbejderklasse. Det var lykkedes NSDAP fra 1931 at gøre indhug blandt

de arbejdsløse.
Som om den tyske arbejderbevægelse ikke havde problemer nok at slås med.

Først og fremmest var den politisk splittet mellem SPD og KPD. Den sociale og

arbejdsmæssige opdeling øgede den politiske splittelse, idet SPD især fandt støtte

hos de organiserede arbejdere, der stadig var i arbejde, mens KPD i voksende grad
fik opbakning fra arbejdsløse og radikaliserede arbejdere. På samme tid blev den
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politiske splittelse uddybet som følge af Kominterns venstredrejning og KPD's in-

tensiverede kamp imod Socialdemokratiet som 'borgerligt arbejderparti' ('socialfa-
scisme*-teorien). Og iflg. Winkler var det ensbetydende med, at ikke engang en slags
'ikke-angrebstilstand mellem de to partier var tænkelig over for det politiske og so-

ciale stormangreb, som arbejderbevægelsenblev udsat for: KPD afviste alle udspil
fra SPD i den retning. Winkler er meget kritisk over for KPD's politiske linie; det

var partiets mål at styrte Weimardemokratiet, og dermed blev det også fjende af den

tyske socialdemokratiske arbejderbevægelse, der med Weimarrepublikken havde

opnået politisk indflydelse og magt.
Det er derfor forståeligt, at Winkler i sin skildring fokuserer på SPD og de frie

fagforeninger ADGB. SPD var i Weimarrepublikken blevet det statsbærende parti,
og denne politiske linie blev på det faglige felt bakket op af ADGB. SPD og ADGB

kørte i store dele af Weimarrepublikken et tæt parløb, indtil ADGB under krisen

begyndte at distancere sig fra SPD og til sidst brød forbindelsen med SPD i forsøget

på at nå til en forståelse med det nye nazistiske styre. Winklers fokusering på den

socialdemokratiske arbejderbevægelse er også forståelig på baggrund af, at det var

den, der kom i defensiven under krisen. SPD tabte terræn under krisen, og ADGB

mistede indflydelse. Men det var også først og fremmest den socialdemokratiske ar-

bejderbevægelse, der havde noget at miste, hvis Weimarrepublikken skulle bryde
sammen. Nemlig den stat og det samfund, der havde givet den politisk, faglig og

social indflydelse.
Et af de mest omdiskterede enkeltspørgsmål i Weimarrepublikkens historie er

SPD's politik i kriseårene 1930 til 1933. Skildringen af den socialdemokratiske poli-
tik i disse år indtager da også en fremtrædende plads i Winklers bog. Selv om Wink-

ler afviser et deterministisk syn på udviklingen frem imod 1933 og dermed på SPD”s

rolle, så viser han lige så klart, hvor få og snævre SPD's politiske manøvremulighe-
der i virkeligheden var, da sjakringen om Weimardemokratiet begyndte. Hvis de an-

dre politiske og samfundsmæssige kræfter - der under krisen optrådte som SPD's

medspillere - ønskede at ødelægge Weimarrepublikken, hvad kunne SPD så reelt

stille op imod det? Winkler fastholder - og heri ligger hans hårde kritik af såvel KPD

som navnlig de demokratiske borgerlige partier -, at SPD havde få og til sidst så

godt som ingen allierede i forsøget på at afværge udviklingen. Et samarbejde med

KPD var som følge af KPD's linie helt umuligt, og det var heller ikke tilstrækkeligt
fordi arbejderpartierne kun havde opbakning fra godt 1/3 af vælgerne. Kun med

SPD kunne Weimarrepublikken overleve, men SPD mistede fra 1930 terræn og

samtidig havde partiet fra 1930 ikke nogen borgerlig alliancepartner. De borgerlige

partier tabte også terræn til især NSDAP, og det søgte de at genvinde i en flugt væk

fra demokratiet. SPD's problem baserede sig bl.a. på illusionen om, at det efter 1930

stadig kunne alliere sig med de demokratiske dele af borgerskabet for at forsvare

demokratiet. Deri lå legitimationen for den såkaldte tolereringspolitik, som SPD

førte fra efteråret 1930 og som indebar en form for parlamentarisk støtte til den bor-

gerlige Brüning-regering. Men den var jo ikke længere nogen demokratisk regering,
den var bare det »mindre onde«. Tolereringspolitikken indebar nemlig også akcept
af afdemokratisering og autoritære styreformer og dermed en faktisk undermine-

ring af SPD's egen politiske position. Winkler er kritisk over for tolereringspolitik-
ken, men han afviser ikke dens historiske berettigelse i en situation, hvor SPD ikke

længere bestemte dagsordenen i Tyskland. Og den var med til at sikre SPD's stærke

politiske position i Tysklands største delstat Preussen. Winkler opbringer forståelse
for den socialdemokratiske ledelses politik, og han tilbageviser kritikken fra partiets
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venstrefløj-for var den i stand til at fremvise noget alternativ? Det mener han ikke,
at den var. Winkler ser derfor heller ikke tolereringspolitikken som det afgørende
brud i SPD's politiske linie; det ser han mere i SPD's og fagbevægelsens opgivelse af

den Store Koalition i marts 1930, selv om han dog medgiver, at det under alle om-

stændigheder ville have været et spørgsmål om tid inden den p. g. a. højreudviklingen
i nogle af de borgerlige partier ville være brudt sammen. Men tolereringspolitikken
og dens omkostninger bidrog afgørende til at bringe SPD i defensiven og til at isole-

re det i forhold til de kriseramte masser, fordi SPD derigennem kom til at støtte en

deflationær krisepolitik, der i alt fald på kort sigt gjorde krisen værre.

Winklers perspektiv er nok socialdemokratisk, og derfor opbringer han da også
mest - om end bestemt ikke ukritisk -forståelse for den socialdemokratiske politik.
SPD var trængt i defensiven fra 1930, ikke blot under pres fra de borgerlige partier
og NSDAP, men også fra den kommunistiske venstrefløj, der kunne lukrere af

SPD's samarbejde omkring en borgerlig krisepolitik. 0g SPD var fra 1930 reelt det

eneste parti, der søgte at opretholde et demokratisk system i Tyskland. Det var det

sluttelige mål i partiets politik, også i tolereringspolitikken. Og den sikrede i alt fald

frem til juli 1932 et demokratisk system i Preussen. Men det blev sværere og sværere.

For det erjo rigtigt når Winkler hævder, at der kun kunne eksistere et parlamenta-
risk demokrati i Tyskland, hvis to betingelser var opfyldt: at SPD for det første var

parat til at samarbejde med borgerlige partier, og at der for det andet fandtes stærke

samarbejdsvillige partnere inden for borgerskabet. At denne sidste betingelse mere

og mere forduftede, fremstår for Winkler som hovedårsagentil, at Weimarrepublik-
ken til sidst gik under. De borgerlige partier og borgerskabet opgav Weimarrepu-
blikken. 1 kritikken af SPD's eftergivende politik efter 1930 -

og den er på mange
måder berettiget -, må der derfor altid fastholdes: hvilke alternativer fandtes der?

Intet af de andre partier ville jo det samme som SPD.

Winkler har med dette afsluttende bind fremlagt en historisk sensitiv fremstilling
af især den socialdemokratiske arbejderbevægelses udvikling efter 1930. Dvs. en

fremstilling der ikke er normativ, men som søger at medtænke de historiske betin-

gelser, hvorunder socialdemokratisk politik måtte udfolde sig. Og de var ikke SPD

gunstige. I Winklers helhedsvurdering er det svært at være uenig, selv om man godt
kan diskutere visse mindre ting i bogen. Den er overmåde grundig i sin beskrivelse

og en guldgrube af statistiske og sociale oplysninger til arbejderklassens og arbejder-
bevægelsens situation under Weimarrepublikken. Winkler har lavet et standard-
værk.

Weimarrepublikken indtager også en central plads i den fremstilling af den tyske
fagbevægelses historie fra ca. 1848/ 49 frem til 1945, som fire yngre vesttyske histori-

kere har lavet. For fra Weimarrepublikkensbegyndelse i 1919 spillede fagbevægel-
sen en central rolle. Den havde endelig fundet anerkendelse hos arbejdsgivere og
stat og var blevet en vigtig samarbejdspartner. Michael Schneider viser i sin skil-

dring af årene 1918 til 1933, at det ikke bare kom til udtryk i fagbevægelsens selvfor-

ståelse, men også i dens funktion. Fagbevægelsen spillede en vigtig rolle i det demo-

kratiske system, der gav den stort rum for at udøve indflydelse. Og det blev langt
hen udnyttet, uden at man dog af den grund berettiget kan betegne Weimarrepu-
blikken som »fagforeningsstat«,således som det blev gjort fra borgerlig side.

De 4 forfattere skriver først og fremmest organisationshistorie og dermed om den

rolle, som fagbevægelsen udøvede fagligt, politisk og socialt som organisation. I for-

hold til arbejdsgivere og stat, men også i forhold til arbejderne, som den søgte at
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forene i organisationen. At organisationen og organiseringen står i fokus har en na-

turlig forklaring. For den har i Tyskland tit været omstridt. Fra de tyske fagforenin-
gers opkomst omkring 1850 har der stået en kamp for retten til at organisere over

for arbejdsgivernes modstand og repression fra statsmagten. Det har været et tilba-

gevendende tema, og frygten for at blive opløst har også i to situationer fået fagbe-
vægelsen til at tilpasse sig statsmagten. Med held i 1914, uden held i 1933. Men orga-

niseringen har også været omstridt på en anden måde, nemlig som forsøg på at få

skabt en enhedsfagbevægelse. Helt frem til 1933(1945) hindrede partimæssige og

ideologiske grunde en enhedsfagbevægelse i at blive etableret. Det lykkedes para-
doksalt nok først efter 1945 oven på 12 års nazistisk undertrykkelse.

De 4 forfattere skildrer også klassens socialhistorie, men i varierende grad. Den

skildres mest udpræget i afsnittet frem til 1890 og for perioden efter 1933, hvor fag-
bevægelsen var forbudt og hvor fagforeningsarbejde derfor måtte foregå under nye

betingelser. Klaus Tenfelde behandler i sit afsnit fagforeningernes konstituering ud

fra spørgsmålet om hvornår de begyndte. Det kan der ikke gives nogen dato for; der

er snarere tale om en proces over et stykke tid, der dog i 1860'erne førte til dannelse

af egl. fagforeninger. I det tyske kejserrige fra 1871 udsattes de dog for forskellige
former for statslig repression bla. over for koalitions- og foreningsretten, der kulmi-

nerede med socialistloven i 1878. Den forbød ikke direkte fagforeninger, men de frie

fagforeninger, og den resulterede i opløsning af eller forbud imod et stort antal fag-
foreninger. Fra 1890, da soeialistloven blev ophævet, fik fagforeningsbevægelsenet

nyt opsving.Klaus Schönhoven skildrer dens udvikling til massebevægelse efter

1890, hvor især 1890'erne er blevet kaldt fagbevægelsens 'årti°. Tiden frem til 1. Ver-

denskrig var medlemsmæssigt, men ikke politisk en opgangstid. Det ændrede sig
med krigsudbruddet i 1914, hvor fagbevægelsensammen med SPD indgik borgfre-
den med staten og dermed tilpassede sig til den af krigen skabte situation. Schönho-

ven skildrer dens kooperation under krigen, men også hvorledes fagbevægelsen
presses af utilfredshed og uro i arbejderklassen, efterhånden som krigen trækker i

langdrag. Krigsnederlaget resulterede i en sejr for fagbevægelsen: den anerkendtes i

1918 af arbejdsgivere og stat som interessevaretager for arbejderklassen. Som nævnt

behandles fagbevægelsens storhedstid under Weimarrepublikken af Michael

Schneider, mens det er faldet i Detlev Peukerts lod at behandle nazitiden. Han me-

strer at fremstille den fagforeningsløseperiode, efter at den tyske arbejderklasse fra

2. maj 1933 var berøvet dens interesserepræsentation.Nazisterne søgte med en ny

organisationstype, Deutsche Arbeitsfront, at integrere arbejderne idet nazistiske re-

gime, men den blev ikke nogen interesseorganisation for arbejderne, selv om den

dog f.eks. i lønspørgsmål prøvede at gå videre end nazisterne egl. ønskede. Den

'gamle' fagbevægelse forsøgte at arbejde videre under jorden, dog uden større suc-

ces, og den genopstod i eksil. En stor del af de tyske arbejdere tilpassede sig det nazi-

stiske styre og søgte at drage nytte af de muligheder, som det tilbød; men på virk-

somheder og andre steder opstod nye organisationsformer. De var dog ikke i stand

til at udvikle sig til en ny interesserepræsentation.Derfor måtte fagbevægelsenefter
1945 langt hen starte på bar bund. Bogen afsluttes med en gennemgang af fagbevæ-
gelsens historiografi lavet af udgiveren Ulrich Borsdorf

Som helhed har de 4 forfattere skrevet en grundig og kompetent fremstilling af
den tyske fagbevægelses historie. Det er først og fremmest organisationshistorie
sammenholdt med periodens økonomiske, politiske og sociale historie.

Karl Christian Lammers
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Forskningsmeddelelser

Lokalhistorieseminar - 1988

SFAH*s lokalhistorieudvalg afholdt d. 10. september 1988 et endagssemi-
nar. Emnet var »Formidling af lokal arbejderhistorie i medierne«. Semina-

ret fandt sted i CEKVINA's lokaler på Århus Universitet.

I seminarets første oplæg fortalte journalisterne Heidi Hansen og Micha-

el Bo, om hvordan lokalradio kan bruges til at formidle arbejderhistorie.
Oplægget blev krydret med eksempler fra radiomontagerne »Marcherende

ungdom«, om unge i l930”erne, og »Landarbejderliv«, som de havde lavet

for SID i anledning af stavnsbåndets 200 års jubilæum. Undervejs affødte

oplægsholdernes synspunkter en livlig diskussion.

Radioen har som medie sin styrke i, at man kan spille på modtagernes

oplevelser og følelser. Faktisk kan man gennem sammenklipninger af inter-

views, kommentarer, rekonstruktioner og musik »komme helt ind under

huden« på lytterne, mente HH og MB.

Men radio er et flygtigt medie, hvor lytterne som oftest laver andre ting,
mens de lytter, og derfor skal en radioudsendelse være underholdende for at

fastholde modtagernes opmærksomhed. Underholdningsmomentet blev

livligt diskuteret af seminardeltagerne. Der blev talt om underholdning for

underholdningens skyld. Det blev understreget, at der ikke må anvendes ef-

fekter, der ikke kan argumenteres for.

Det er vigtigt at tage lytterne ved hånden, for viden om arbejderhistorie
kan ikke forudsættes bekendt. I forhold til andre radioudsendelser kræves

der også en større gennemarbejdning og research. Det er uvant for journa-
lister, der uddannes til nyhedsformidling. HH og MB havde fundet materi-

ale i trad. historieskrivning, i foreningsblade, og de gik til mundtlige kilder

for at skaffe anvendeligt dokumentarisk materiale.

Målestokken for hvorvidt budskabet er kommet ud til modtagerne, er

om det keder. Her havde HH og MB gode erfaringer fra Hillerød Lokalra-

dio. Der var kommet god respons på deres udsendelser, når blot de ikke var

for foredragsprægede.

Annette Vasström fra Arbejdermuseet fortalte dernæst om form og indhold

i udstillinger om arbejderhistorie. Udstillingsmediet bestemmes af, hvilke

kilder, der eksisterer om et bestemt emne, af emnets indhold og af målet

med at lave en udstilling om emnet. Et kendetegn ved udstillingsmediet er

også, at i forhold til skriftlig formidling er udstillinger 3-dimensionelle. For

museernes vedkommende tager udstillinger udgangspunkt i genstande. Det

er derfor genstandene, der er kilderne til arbejderhistorien på Arbejdermu-
seet.

Under opbygningen af museets udstillinger har man lagt vægt på at for-
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tælle arbejderhistorien som almindelige menneskers erfaringer, og har ikke

i så høj grad inddraget den politiske historie. Det er søgt realiseret gennem

opbygning af realistiske miljøer helt ned i detaljerne. Der skal ikke være løf-

tede pegefingre - publikum skal selv kunne opleve.
AV viste diaseksempler fra udstillingerne »For liv og brød« om l870°er-

nes arbejdere og »Metal Arbejde« lavet i anledning af Metals 100 års jubi-
læum. I »For liv og brød« blev udstillingens form begrænset af researchpro-
blemer. Der er ikke nok billedmateriale om hverdagslivet. Her tog man der-

for udgangspunkt i et maleri af Erik Henningsen. »Metal Arbejde«'s
udstillingsteknik blev bestemt af rummenes udformning, af et modulsystem
og af valget af en metalblå farve. Det gav mange overvejelser i forhold til,
hvordan publikums blik kunne dirigeres gennem udstillingen, og hvordan

der kunne blive konsekvens i anbringelsen af billeder og tekster.

Den efterfølgende diskussion drejede sig blandt andet om sammenhæn-

gen mellem den store og den lille historie på Arbejdermuseet. Og om hvor-

dan klasseskellene, forskellene mellem faglærte og ufaglærte og de politiske
forhold kan formidles i udstillinger.

Mona Erbs fra Kvindemuseet fremviste en lyd /dias-serie om malerinden

Ane Brügger lavet til en udstilling om 12 malerinder. I serien kørte lydsiden
(musik og interview) uafhængigt af dias af malerier. Det gav nogle spæn-
dende redigeringsmuligheder og oplevelser.

ME fortalte om problemerne i forbindelse med eftersøgning af materiale

om kvindelige kunstnere. Hun fortalte om forholdet mellem hende selv og

interviewpersonen: Hvor tæt kan man gå på en persons liv? Der må være en

respekt for folks egen selvcensur, og man kan vælge at lade dem selv fortæl-

le deres egen version af livshistorien med fortrængninger. Der må opbygges
et tillidsforhold til interviewpersonerne for at opbygge en god stemning un-

der optagelsen.
Mediet begrænses også af klippeteknik, f. eks kan tilfældigheder og uheld

i lyd- og billedematerialet komme til at styre ens intentioner. Desuden er

teknikken meget dyr og i reglen passer de forskellige styringssystemer til

overblænding sjældent sammen. Men lyd/ dias er et meget slagkraftigt me-

die. Der kan skabes dybde i billederne og en tæt oplevelsesfyldt lydside.

Seminarets sidste indslag bestod i fremvisningen af en video, hvor Carl

Heinrich Pedersen fortalte erindringer. Optagelserne med CHP var fra

1978, mens optagelser af samtidige fotos m.v. var fra 1984. (Desværre var

lydbilledkvaliteten ikke den bedste).
Grundmaterialet havde været halvanden times snak med CHP, der så var

skåret ned og sammmenkædet med billedmateriale. Diskussionen drejede
sig bl.a. om denne sammenkædning: Om tekster om hvorfra billedet stam-

mer m.v. virker forstyrrende og for pertentligt? Om billeders symbolværdi.
At man skal passe på ikke at lave videoudsendelser, der ligner Danmarks
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radios. Der kan laves mange eksperimenter. Hvem er målgruppen for en

arbejderhistorie?
<

.

Konklusionen på lokalhistorieudvalgets seminar var, at de forskellige
medier, seminardeltagerne blev præsenteret for, kræver nøje overvejelser
over teknik, virkemidler og modtagergrupper.

Anne Cornelius

Internationale Tagung der Historiker der Arbeiterbewegung 1989

Konferencen i 1989 er den 25. ITH konference og samtidig i 125. hhv. 100-
året for I. hhv. 11. Internationales oprettelse. Konferencen afholdes i dagene
12. - 16. sept. 1989.

I anledning af ITH, s jubilæum skal et stor åbningsarrangcmentgennem-
føres til hvilket Willy Brandt, Bruno Kreisky, B. Smirnov, Louis Corvalán

og Eric Hobsbawm er inviteret.
Efter denne markering af oral history' s betydning kommer de mere seriø-

se dagsordenspunkter som for tema I” s vedkommende er: 11. Internationale
i den internationale arbejderbevægelseshistorie (1889 til 1914) og for tema

II”s: Arbejderbevægelsenog teknisk forandring som historisk problem. Un-
der tema I skal også behandles 1. maj.
Evt.deltagere skal snarest muligst melde sig til SFAH, der som medlemsor-

ganisationen i I TH har ret til at udpege delegerede.

1 1990 vil emnerne formentlig være: 1. Den internationale fagbevægelse i
årene umiddelbart efter 2. verdenskrig og II. Arbejderbevægelse - kirke -

religion.

Tidsskrifter/ Årbøger1988
Arbeitskreis zur Erforschung des Nationalsozialismus in Schleswig-Holstein. Info
I INFO nr. 13, 1988 offentliggøreset bidrag af Klaus Bästlein »Hitlers Niederlage ist
nicht unsere Niederlage, sondern unser Siegl« (5.3-60). Artiklen er en undersøgelse
af specielt den kommunistiske modstandsbevægelse i Hamborg og det nordvestlige
Tyskland mellem 1939 og 1945. 1 et kapitel undersøges KPD's Abschnittsleitung
Nord i København.

Arbetarhistoria

Temaet i nr. 47, 1988 er Stockholmskonferencen 1987 om »Stockholmskonferencen

1917« som Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek afholdt den 3.-4. december 1987,
hvor der deltog forskere fra ti lande. Hovedindlæggeneved denne konference brin-

ges samt resumé af nogle af de øvrige indlæg.
Nr. 48, 1988 har ikke noget tema - af artikler skal nævnes Nils Runeby's »Clarté-

isten Meurling i Verdandi« (s.3-22) som behandler kulturstrider og litteraturfejder
mellem marxister og anti-marxister i 1930'ernes Sverige samt en artikel om Kaut-

skyismen af Mats Johansson og Rafael Lindqvist: »Kautsky och vägen till frihetens
rike« (527-31).
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Arehiv. Jahrbuch des Vereins für Geschichte der Arbeiterbewegung
l988-årbogen bringer hovedsagelig artikler i anledning af lOO-års dagen for det

østrigske Socialdemokratis genforeningskongres ved årsskiftet 1888/ 89. Artiklerne

behandler metalarbejderes levevilkår og politiske arbejde i egnen Traisental, arbej-
derpressen, den tidlige kvindelige arbejderbevægelsesamt reaktionen i den ungar-
ske arbejderbevægelse på genforeningskongressen. Endelig er der en artikel om so-

cialreportagernes tradition i Østrig, dvs. en artikel om arbejderpressens indhold -

et emne der har været meget forsømt.

Udenfor hovedtemaet findes en artikel om arbejdervandringer i Østrig 1848-1914,
et forskningsområdeder er blevet taget op flere steder i de senere år. Endelig bringes
i anledning af 50-året for Østrigs sammenslutning med Tyskland i 1938, et diskus-

sionsbidrag om austrofascisme og nationalsocialisme.

Archiv für Sozialgeschichte
Bd. 28, 1988 har i artikelsektionen overvejende bidrag om industrialisering og tek-

nologiske forandringer. Tilsyneladende er nu også arbejderklassen på vej ud af år-

bogen efter at arbejderbevægelsen kun lever en kummerlig tilværelse i den meget

omfangsrige anmeldelsessektion. I denne findes bl.a. en samleanmeldelse af nyere

afhandlinger om den tysksprogede emigration i Danmark efter 1933 ved Gerd Calle-

sen (5.507-516).
Herudover skal nævnes følgende tre artikler. Dirk Hoerder: Arbeitswanderung

und Arbeiterbewusstsein im atlantischen Wirtschaftsraum: Forschungsansätze und

-hypothesen (5.391-425). Erich Gruner: Ist die Gesamtschau einer nationalen Arbei-

terbewegung heute noch wünschbar und realisierbar? Eine Erönerung am Beispiel
der schweizerischen Arbeiterbewegung (s.433-459) og Lothar Steinbach : Sozialge-
schichte, Arbeitergeschichte, erinnerte Geschichte. Anmerkungen zu Erträgen neu-

erer Oral-History-Forschungen in der deutschsprachigen Historiographie (s.54l-
600).

Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia

Nr. 39, 1988 indeholder bl.a. en artikel af Alf Johansson: Förfacklig kamp, kontroll

och arbetsprestationer (5.15-52) der skildrer sawærksarbejdernes kampe/strejker
før der dannedes fagforeninger og virksomhedsledelsens forsøg på at kontrollere ar-

bejdet eksemplificeret ved hændelser/ forholdene på Stocka savværk i perioden
1870-1900.

Actuel Marx

Dossier”et i nr.4, 1988 »Marxisme italien. Quelle identité?« er en information om de

større debatter om italiensk marxisme, som har fundet sted i løbet af de sidste 10 år.

Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung
Nr. 1, 1988 indeholder foruden de sædvanlige rubrikker flere bidrag, der står i for-

bindelse med den nye Marx-Engels Gesamtausgabe's udgivelse. 3 af bidragene be-

skæftiger sig med Friedrich Engels (den unge Engels, et hidtil ukendt manuskript af

Engels og endelig en artikel om hans USA-rejse i 1888).
En 4. artikel undersøger arbejderpartiets (Eisenacheme) kamp mod den tyske del-

tagelse i nedkæmpelsen af Pariser-kommunen.

1 nr. 5, 1988 er der en artikel af Dörte Putensen om »Philipp Scheidemann als

Emigrant in Dänemark« (s.649-655). Af andre bidrag bør nævnes den polske histo-
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riker Feliks Tychs »Rosa Luxemburg und Julian Marchlewski-Karski in der polni-
schen und in der deutschen Arbeiterbewegung. Einige Probleme« (s.640-648) samt

Annelies Laschitzas bidrag i anledningen af Karl Kautskys 50-års dødsdag «Ich bin

Redakteur und Parteimann, nicht blosser Privatgelehrter« (3.656-676).

Beiträge zur Geschichte der Sozialdemokratischen Arbeiterbewegung im Sudeten-,

Karpaten- und Donauraum

Serien med undertitlen »Arbeiterbewegungund Arbeiterdichtung«udgives af efter-

følgeren til det tyske socialdemokrati i Tjekkoslovakiet og indeholder foredrag, der

beskæftiger sig dels med arbejderbevægelsen og dels med arbejderes litterære pro-

duktion. Ofte forsøges det at sammenknytte de to områder, og ud af de forsøg kom-

mer mange pressehistoriske artikler. Helt overvejende er den tysksprogede arbejder-
bevægelse i centrum, mens bidragyderne kommer fra bl.a. Ungarn, Rumænien, Ju-

goslavien , Østrig og Tjekkoslovakiet.
Bd. 9, 1988 indeholder bl.a. et bidrag af Mariana Hausleitner om »Die Bukowina-

er Sozialdemokratie vor 1920« (5.17-26), hvor hun fremhæver denne regionalorga-
nisations overvindelse af de nationale modsætninger i arbejderbevægelsen som in-

spirationskilde: der var ukrainere, rumænere, jøder, tyskere og polakker plus min-

dre grupper af andre i bevægelsen. Johann Adam Stupp behandler i et bidrag om

»Gustav Zikeli und die Bistritzer Deutsche Zeitung« (5.58-70) socialdemokratiets

antifascistiske kamp i det nordlige Transsylvanien.

Beiträge zur Marx-Engels-Forschung
Nr. 25, 1988 er et temahæfte i anledning af at man er kommet til det 3. udkast af

»Kapitalen«(1863-1865) i MEGA udgivelsen. Dele af dette udkast er allerede ud-

kommet i MEGA, og resten er på vej. Afhandlingerne beskæftiger sig bl.a. med

Marx' kapitalisme-analyse, som den kommer til udtryk i dette værk og kritikken fra

borgerlig side. Der gøres udtrykkeligt opmærksom på at det er diskussionsbidrag,
der offentliggøres her. En anmeldelse/ omtale af Marx-Engels-Jahrbuch 1-10 afslut-

ter hæftet.

Communisme

Hovedtemaet i nr. 17, 1988 er »La crise du communisme en Europe occidentale« og
er opdelt i tre emner: 1. Crise politique et crise d'identité. 2. Deux partis communi-

stes dans la crise (Spanien og Grækenland) og 3. Chroniques électorales du commu-

nisme en Europe occidentale. Sidstnævnte er analyser af de seneste valg i Italien,
Spanien, Grækenland, Finland og på Cypern. De øvrige vesteuropæiske kommu-

nistpartiers valgresultater vil blive behandlet senere.

Demokratische Geschichte. Jahrbuch zur Arbeiterbewegung und Demokratie in

Schleswig-Holstein
Årbognr. 3 1988 er afvigende fra sædvanen ved at være et temabind i anledning af

det tyske socialdemokratis 125 års jubilæum. I samme anledning er årbogen udvidet

betydeligt til 645 5., for at kunne dække mange aspekter af partiets udvikling i Sles-

vig-Holsten. Artiklerne er inddelt i 4 sektioner: 1863-1918, 1918-1933, 1933-1945 og
1945-i dag. De fleste af artiklerne er ret korte, det gælder også for de biografiske
afsnit efter hver sektion.
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History Workshop Journal

Nr. 26, 1988 har et special feature: »Psychoanalysis and history«med ialt 4 artikler.

Der er en større anmeldelsessektion i dette nummer, men til gengæld er det meget
nyttige noticeboard bortfaldet.

International Labor and Working Class History
Nr. 34, 1988 har som hovedemne »Religion and the working class«. Det drejer sig
om 4 artikler om den radikale kristendoms socialhistorie i Latinamerika, om reli-

gion, ideologi og sækularisation blandt polske immigrantarbejdere i USA, om reli-

gion - her den protestantiske -

og faglig politik i USA samt den sexuelle krise og

folkelig religion i London. Dertil kommer to review essays om den katolske arbej-
derbevægelse i Europa og religion og arbejderklasse i Europa. Endvidere indeholder
nummeret en del konferencerapporter samt anmeldelser.

International Review of Social History
I nr. 1, 1988 bringes en artikel om det internationale fagforeningssekretariat (ISN-
TU C) der blev dannet i 1901 og hvis virke vi kun ved meget lidt om. Artiklen er skre-

vet af Susan Milner: The International labour movement and the limits of interna-

tionalism: The International Secretariat of National Trade Union Centres, 1901-13

(s.l-24).

Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Ar-

beiterbewegung
Nr. 2, 1988 bringer to artikler af Einhart Lorenz : én om Willy Brandt i Norge 1933-

35 (s.l7l-192) og én om SAP-arkivet i Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek

(5.234-244). Endvidere bør nævnes en artikel af Uli Schöler: Wolfgang Abendroth -

Ergänzungen zu seiner Bibliographie - mit einigen biographischen Anmerkungen
(5.213-234).

Fra nr. 3, 1988 skal nævnes artiklen »Revolution und Demokratie. Zu den Sofort-

und Ubergangsplanungendes sozialdemokratischen Exils für Deutschland 1943-

1945« af Jan Foitzik (5.308-342) samt Pedro Ribas: »Die Marx-Rezeption in Spani-
en (1869-1939)« (s.342-357).

Labor History
Nr. 2, 1988 bringer to artikler om CIO - Congress of Industrial Organizations: »Be-

coming American: Ethnic workers and the rise of the CIO« af Thomas Göbel (5.173-
198) og »Sources of C10 success: The New Deal years in Milwaukee« af Darryl Hol-

ter (s. 199-224).
Nr. 3, 1988 er tilegnet Herbert G. Gutman som døde i 1985 - artiklerne behandler

Gutman's arbejde og afsluttes med en bibliograñ over hans trykte udgivelser.

Marxistische Studien. Jahrbuch des IMSF

Bd. 14, 1988 udkommer her forud for ZOO-året for den franske revolution med et

emnebind: Die Französische Revolution 1789-1989. Revolutionstheorie heute på
ialt 530 sider. Artiklerne er skrevet af en del anerkendte revolutionsforskere, bl.a.

Manfred Kossok, Walter Markov, Walter Grab og andre fra Tyskland (øst og vest),
Frankrig, Sovjetunionen, Italien og Nederlandene.

Et' af underemnerne undersøger Marx', Engels' og Lenins recipering af den fran-

ske revolution. I det sidste afsnit bringes bidrag om revolutionsteorier i dag.
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Mouvement Social

Hovedtemaet i nr. 144, 1988 er »Paternalismes d'hier et d'aujourd*hui«og består af

seks artikler. Der er endvidere udarbejdet et særnummer om Jean Maitron, der først

og fremmest indeholder artikler af og om ham.

Science & Society
I nr. 2, 1988 begynder en diskussion af den nye skole af »Analytical Marxism« hvis

ledende repræsentanter er John Rocmer og Jon Elster. I dette nummer bringes to

artikler: »ls »Analytical Marxism« Marxism?« af Michael A. Lebowitz (s.l9l-214)
og »Neoclassical Marxism« af W.H. Locke Anderson og Frank W. Thompson
(s.215-228).

Socialism in the world

Nr. 64-66, 1988 bringer bidragene fra »Round Table ”87« i Cavtat, Jugoslavien samt

uddrag fra debatten. Konferencens tema dette år var: Socialism, Nations, Interna-

tional Cooperation.

SPW. Zeitschrift für Sozialistische Politik und Wirtschaft

Nr. 41, 1988 bringer en artikel om SF af Kennie Katborg og Lars Olsen »Erfolge der

marxistischen Linken in Dänemark« (5.232-238).
Hovedtemaet i nr. 42 er »Die andere Zukunft der IG-Metall« og i nr. 44: »Frauen-

fragen«.

Synthesis Philosophica
Nr. 6, 1988 beskæftiger sig med to emner: 1. Unterschiede innerhalb des zeitgenössi-
schen Marxismus und seine ldentität og 2. Philosophy and Literature. Førstnævnte

tema består af 7 artikler af 4 jugoslaviske, 1 canadisk og 2 vesttyske forfattere, der

med forskellig indfaldsvinkel forsøger at nærme sig det på første blik mærkværdige
fænomen det er at tale om »Pluralismus einer einheitlichen Theorie«, som Predrag
Vranicki udtrykker det. Specielt P. Vranicki og C. Töth henviser i deres bidrag til

dialektikken, mens A. Covié og W. Schmied-Kowarzik undersøger forholdet mel-

lem Engels og Marx og M. Hewitt-Drakulié behandler det mislykkede forsøg at in-

tegrere Marx i teologien, som forsøgt af Juan Luis Segundo.
Hæftet afsluttes med beretninger fra en lang række internationale seminarer.

Wissenschaftliche Zeitschrift der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald Ge-

sellschaftswissenschaftliche Reihe

Nr. 3-4, 1987 (udkommet 1988) indeholder indlæggene fra »Greifswalder Kollo-

quium zur Geschichte des Ostseeraumes« i 1985. Kolloquiets ene sektion behandle-

de perioden 1917-1949 og af oplæggene har følgende relevans for arbejderbevægel-
sens historie: Günther Politt: Die Stockholmer Konferenz im Jahre 1917 w zwei ge-

gensätzliche Wege des Ringens um den Frieden (s. 16-19). Dörte Putensen: Das

nordische Zusammenarbeitskomitee der sozialdemokratischen Parteien zur Frage
Krieg - Frieden in den dreissiger Jahren (s. 19-21) og Gerd Callesen: Zur Diskussion

der Militärpolitik in der dänischen Sozialdemokratie Anfang der 30er J ahre des 20.

J ahrhunderts (s. 21-24).
Forskellige andre bidrag har betydning for dansk historie - f.eks. J .V. Kudrinas

artikel om historiografien om den danske modstandsbevægelse (s. 50-52).
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The Year Left

Årbognr. 3, 198% titel er »Reshaping the US Left. Popular struggles in the 19805«,

Første del af årbogen ser på »The New Social Movements« såsom solidaritetsbevæ-

gelsen CISPES, fredsorganisationerne SANE og Freeze, kvindernes fredsbevægel-
ser og »eco-socialism«. Endvidere er der tre artikler om tre nylige strejker: P-9 (Uni-
ted Food and Commercial Workers Local P-9 i Austin, Minnesota), Watsonville

strejken (Frozen food workers i Watsonville, Californien) og strejken på GM Van

Nuys (General Motors fabrik i Californien).

Afhandlinger under udarbejdelse
Nedenstående er modtaget som svar på det spørgeskema, som fast bringes i hvert

nummer af Arbejderhistorie. Numrene refererer til skemaets spørgsmål: 1. Navn, 2.

Adresse, 3. Projektets titel (arbejdstitel), 4. Nærmere beskrivelse af projektet, 5.

Projektets art, 6. Hvornår påbegyndtesog forventes projektet afsluttet?

1. Eklund Hansen, Anette

2. Arbejderbevægelsensbibliotek og arkiv, Rejsbygade l, 1759 København V, 01

24 15 22

4. En undersøgelse af teknologiens påvirkning af køns-arbejdsdelingen indenfor

jern- og metalindustrien og KAD's holdning til ligelønsproblemet ca. 1920 - 1960

5. Artikel

Afsluttes efterår 19899*

Højstrup Jensen, Niels Ole

Maglehøjen 2, 4320 Lejre, tlf. 02 38 12 48

»Folkets Erobring«
Om portugisiske landbrugskooperativer, brugsforeninger og Reforma Agraria
Artikel

Sommeren 1988 -forår 198999?.WNT'
Jacobsen, Kurt

Møllergade 108, 5700 Svendborg, 09 22 15 85

DKP og Komintern 1919-1929

Den indre udvikling i DKP og Kominterns indflydelse. Kilder: DKP's arkiv og

Komintern-arkivet i Moskva udgør den kildemæssigebasis

5. Monografi
6. Sept. 1988 - marts 1989; udgivelse efterår 1989

:APN:-
l. Jansson, Karen

2. ABA, Rejsbygade 1, 1759 København V, 01 24 15 22

4. Billedværk dei skildrer arbejderkvinderncs socialhistorie. Alle aspekter af kvin-

dernes liv, på landet og i byen, belyses i billeder og tekst: arbejdsliv, familie- og

fritidsliv samt kvindernes berøring med og af det politiske og faglige liv.

5. Billedværk i anledning af 75-året for kvindernes valgret
6. Bogen udkommer foråret 1990

l. Mønsted Nielsen, Otto

2. Almindingen 66, 2860 Søborg
3. 'Dansk Samling'
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P'

.5949.-

95*99*39:-

Analyse af Dansk Samling fra stiftelsen i 1936 til partiet ikke bliver genvalgt til

Folketinget i 1947

Model 1 på Historie åbent universitet på RUC

Nov. 1987 -juni 1988

SiD-Esbjerg/ Erhvervshistorisk Bureau

c/o SiD Fabrik, Stormgade 90, 6700 Esbjerg
Esbjerg 1890 - 1990

Bred fremstilling af arbejderbevægelsensopståenog udviklingi Esbjerg med ud-

gangspunkt i og særlig vægt på Arbejdsmændenes Fagforening. Kildemateriale:

Fagforeningsprotokoller, pressen mm.

Jubilæumsskrift

Projektet afsluttes ultimo 1989 og udkommer 1990.

. Sørensen, Søren

Ellekrogen 28, 2950 Vedbæk

a. Særtilfælde og eksempel
b. Finland i rødt og hvidt

a. Virkningerne af Finlands revolution og reaktion på den internationale arbej-
derbevægelse
100 års arbejderbevægelse i et højborgerligt samfund

Speciale
Monograñ
marts - sept. 1988

september 1988 - maj 1989P'PP'P'P'
Vej-Nielsen, Henrik

Brydes allé 21 1, vær. 402, 2300 København S

Sozialdemokratische Partei Deutschlands - Socialdemokratiet 1969-1982

En undersøgelse af forbindelserne mellem de to partier
Afhandling til universitetet i München

Sept. 1988 - sept. 1989
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SPØRGESKEMA

Arbejderhistorie
ArbejderbevægelsensBibliotek og Arkiv

Rejsbygade 1

1759 København V

»Arbejderhistorie«vil med dette spørgeskema søge at skabe et overblik over

den forskning i arbejderbevægelsenshistorie, som finder sted for øjeblikket.
Derved muliggøres en kontakt mellem folk, der arbejder med beslægtede
emner, således at erfaringer kan udveksles 0g dobbeltarbejde undgås.
Skemaerne bedes sendt til Arbejderhistories redaktion og skemaets oplys-
ninger vil blive bragt i næste nummer.

NAVN

ADRESSE

PROJEKTETS TITEL (evt. arbejdstitel)

NÆRMERE BESKRIVELSE AF PROJEKTET

(problemstilling, kildemateriale etc.)

PROJEKTETS ART (speciale, artikel, monograñ etc.)

HVORNÅR PÅBEGYNDTES OG FORVENTES PROJEKTET

AFSLUTTET
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