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Søren Sørensen

Begivenhederne i Finland 1918 - set fra Danmark

I den venstreorienterede historieskrivninghar Socialdemokra-

tiet ry som et af de mest højreorienteredepartier i 11. Interna-

tionale. Som målestok for dette har man bl. a. anvendt hold-

ningen til borgerkrigen i Finland. I denne artikel viser forfat-
teren, at det er en tvivlsom målestok hvis man lægger»Soci-
al-Demokraten«s artikler til grund.

Men den danske presse var i det hele taget velorienteret i

1918. Venstresocialistlske kredse påtogsig at sloive intet min-

dre end »Sandheden om Finland« Artiklen viser, at det var

man i stand til. Og »Politiken« greb med et stort opsat inter-

view den 14. febr. 1918 ind i begivenhederne iFinland.

Billedet

Den 6. december 1917 havde Finlands landdag erklæret landet selvstændigt.
Derefter drev landet i retning af borgerkrigen der i løbet af februar, marts

0g april udspillede sig blodigt og førte til et totalt sammenbrud for arbejder-
bevægelsen.

Imens rasede den første verdenskrig.
Begivenhederne i Finland fik betydning, især for den ideologiske afkla-

ring og socialismeforståelsen; i 1918 fandt der - afgørende debatter sted, ik-

ke mindst på grundlag af de finlandske erfaringer.

Kilder og fremstillinger
Datidens presse ofrede ganske mange spalter på hvad der foregik i og om-

kring Finland. Man må konstatere at læserne i Danmark havde mulighed
for at være velorienterede. Dels udnyttede dagbladene de internationale

nyhedsbureauers telegrammer, dels brugte københavneraviser ofte den

svenske presse som kilde, nogle bragte breve fra danske frivillige, tilknyttet
Den danske Ambulance samt Røde Kors' materiale.

En del tog form af pjecer eller bogudgivelser. Socialdemokratisk Ung-
domsforbund udsendte på sit forlag allerede i foråret 1918 en pjece af Jo-

hannes Erwig under titlen: »Rødt eller hvidt? Sandheden om Finland«, og det

følgende forår udsendte samme forlag en oversættelse af Väinö Tanners

forsvarstale for rådstueretten i Helsingfors den 17. marts 1919 under titlen:

»Det hvide Rædselsregimentei Finland«. I efteråret havde Socialistisk Arbej-

2



derpartis Forlag udsendt »Det Finske Kommunistiske Partis Aabne Brev til Le-

nin« - et ideologisk og historisk overordentlig vigtigt dokument, hvis forfat-

ter var Otto Wilhelm (Ville) Kuusinen.

Et afgørende dokument

Den 14. februar 1918 bragte københavnerdagbladet»Politiken« på forsiden

et interview bladets Finlandskorrespondent Niels Hasager havde haft med

den øverstbefalende for de hvide styrker, general Mannerheim i dennes ho-

vedkvarter, og med den provisoriske regeringsleder Heikki Renvall.

Mannerheim havde fået stillet ñre spørgsmål:

» 1. Hvad er Deres Maal?

2. Hvomaar mener De at naa Resultatet?

3. Hvorledes vil Forholdene blive efterAfgørelsen?«

Det fjerde drejede sig om mulighederne for at bygge bro i det todelte folk.

Svarene lyste ved deres klarhed. Målet var at dæmme op for bolsjevis-
men; derfor appellerede Mannerheim om hjælp i form af hele korps, for

hvis bolsjevikkerne brød igennem i Finland, så Ville »den blodrøde Flod«

brede sig over de øvrige lande. Brobygning var der ikke brug for; det var an-

arkisterne, samfundsomstyrterne, der selv havde brudt alle broer bag sig.
»Der kan kun blive 'lille om ét: Strafen.«

Den var fastsat i loven; for højforræderi og oprør: døden. Samme svar

gav Heikki Renvall; lederne skulle hænges og de almindelige deltagere gø-
res til en pariakaste; det var det udtryk der blev anvendt.

Offentliggørelsenvakte bestyrtelse. I Stockholm udtalte lederen af Sveri-

ges Socialdemokrati, Hjalmar Branting i en ledende artikel i »Social-Demo-

kraten« i Stockholm (ifølge Politiken 16. febr.):
»En Mannerheim, en Renvall skal have fordret Massemord paa deres Mod-
standere som den endeligeLøsning Bekræfterdette sig, du synes Finland dømt
til at gaa under synes næsten at vise, at man paa sine Steder mere glædersig
ved Udsigten til at faa en fiygteligHævn end ved at se det tragiskeDrama faa
en Ende.«

Det venstresocialistiske »Folkets Dagblad Politiken« i Stockholm drog den

slutning at kampen åbenbart gjaldt underkuelsen af den befolkning der slut-
tede sig til socialismen.

Den socialdemokratiske presse i Finland citerede interview'et vidt og

bredt, omend med en påfaldendeforsinkelse; den 1. marts blev det offent-

liggjort i regeringens officielle informationsblad og 2 dage senere i den

svensksprogede udgave af samme organ. Her blev ligheden mellem det re-

volutionære Finland og Pariserkommunen fremhævet, allerede i overskrif-

ten hvor Mannerheim - der jo på dette tidspunkt var ganske ukendt i den

ñnlandske offentlighed - blev præsenteret som »Finlands Gallifet«;arbejder-
pressen gik således ud fra at dens læsere havde en betydelig historisk bal-

last.



Ligheden aldt også indstillingen til modstanderens holdninger: Manner-

heim havde tydeligvis påtagetsig slagterens rolle, sådan som Gallifet havde

spillet den under Pariserkommunen, og der var en påfaldendeoverensstem-

melse både i indhold og ordvalg mellem de to generalers erklæringerog
den opfattelse af modparten de dér gav udtryk for.

Virkningen var indlysende: generalens ord virkede yderligere mobilise-

rende i arbejderkredse. Man måtte dér slutte af interview,ets ordlyd at der

ikke var mulighed for forlig.
Mannerheim handlede i overensstemmelse med hvad han havde udtalt.

Den 25. febr. udstedte han fra hovedkvarteret en kundgørelseom hvem der

skulle nedskydes på stedet: sabotører og

»personer hvilka göra väpnadtmonstånd emot landets lagliga la'igsmakz,äfven-
som laypskyttar och mordbrännare« samt folk der skjulte våben (»krypskyt-
tar« = »snigskytter«).

Læst efter sin ordlyd var det en ordre til nedskydning af enhver der tilhørte

Røde Garde. Sådan blev det også læst påbegge sider af fronten.

Finlands Social-Demokratiske Parti

Det centrale begreb i Mannerheims påstande er »at dæmme op for bolsje-
vismen i Finland«. Mannerheims aktion gjaldt en samlet aktion mod bolsje-
vismen for at genoprette tsardømmet i Det russiske Rige.

Det kan virke meningsløst i sin fmlandske sammenhæng, allerede fordi

der ingen bolsjevisme var. Der var naturligvis russiske, estiske osv. bolsjevik-
ker i de få tilbageværende garnisoner og på den russiske Østersøflåde der lå

indefrosset i Helsingfors. Enkeltpersoner fra Petrograds finske indvandrer-

befolkning var ligeledes medlemmer af det alrussiske bolsjevikparti. Det var

ikke dem der var Mannerheims modpart. Det var en stor og bred socialde-

mokratisk arbejderbevægelse.
Også Mannerheims brug af betegnelsen »anarkister« er egnet til at væk-

ke undren. Der var nemlig heller ingen anarkister i Finlands arbejderbevæ-
gelse. Derimod var der nok russiske, estiske osv. anarkister i garnisoner og

flådestyrker.
Formentlig brugte generalen blot betegnelsen »anarkist« som et skælds-

ord. Han vidste hvem han ønskede at påvirke.Desuden var han realpoliti-
ker. Han vidste godt at der sad socialdemokrater i den danske og den sven-

ske regering. Socialdemokratiets indflydelse i Tyskland kendte han også
godt. Derfor gjaldt det for ham om at tegne forskellen mellem Stauning,
Branting og Ebert på den ene side og de finlandske røde på den anden.

Hensigten var jo at kriminalisere modparten.
Indtil videre må det stå hen om Mannerheim i februar 1918 vidste hvad

han talte om. Han var bedre orienteret i russiske forhold end i de hjemlige.

Hvilket socialdemokrati?

Finlands Social-Demokratiske Parti var Nordens yngste, største og et af de

bedst organiserede i hele Anden Internationale, genstand for bl.a. Lenins
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beundring. Den stærke position skyldtes især to forhold (der igen er snæ-

vert forbundet med hinanden):
1. den folkelige kamp mod russificeringsbestræbelserne og den tsaristiske

politistat, og
2. organiseringen af vælgerne under en af verdens frieste og ligeste valg-

ordninger.
Et tredje forhold af betydning (hvis forbindelse til de to andre ikke er til-

strækkeligt undersøgt) er fagbevægelsenssvage stilling i Finland. Arbejder-
bevægelsen i Finland er i de to årtier før 1918 identisk med partiet. Grund-

organisationen er den lokale arbejderforening.
Mange samtidige iagttagere har fremhævet FSDPs karakter af kulturbe-

vægelse. Den lokale arbejderforening virkede i og omkring den lokale for-

samlingsbygning, og arbejderklassen tilbragte en stor del af sin fritid i Ar-

bejdernes Hus, på bibliotek og avislæsesal, i aftenskole og foredragssal, med

korsang, amatørteater, blæseorkester, idræt, børne- og ungdomsarbejde.
Det indebar selvsagt at arbejderbefollmingen isoleredes fra de øvrige be-

folkningselementer.
I mange lokalsamfund var arbejderforeningens medlemskreds tilflyttere;

industrialiseringen, først af træforædlingsbranchen,under verdenskrigen af

metal-, læder- og fødevarebehandlingenfremkaldte en stærk indre migra-
tion. De nye indbyggere i købstæder og stationsbyer fandt sammen i Arbej-
dernes Hus. '

Yderligere to forhold indgåri beskrivelsen af Finlands arbejderforeninger:
1. industri- og servicearbejderne var unge, og derfor var FSDPs tillidsfolk

ogsåunge,
2. nytilflytterne var i stort tal kvinder.

Endelig var arbejderbevægelseni Finland karakteriseret ved sit nære for-
hold til landarbejdere og husmænd. Socialismehistorikere beskriver traditio-
nelt dette som en afvigelse fra normen; det er det i det mindste ikke i Nor-
den.

Finlands Social-Demokratiske Parti udgjorde den folkelige kerne i mod-
standen mod den russiske centrahnagts forsøg på at kontrollere det selvsty-
rende Finland. Partiet var måske i virkeligheden mere nationalt og patrio-
tisk end socialistisk, men en sådan ideologisk fordeling er velkendt i alle

samfund, især uden for Europa, der kæmper for at opnå national selvstæn-

dighed.
En betydelig sejr opnåedesmed landdagsreformen efter Ruslands første
»lille« revolution. Stænderforsamlingen- uden repræsentation for arbej-
derne - afløstes af et etkammerparlament, sammensat ved lige og alminde-

lig valgret, også for kvinder, bl.a. som følge af et stærkt pres fra Socialdemo-

lqatiet. Ved det første frie valg opnåedeFSDP en enestående magtstilling;
partiet fik 80 af 200 pladser.

Fra valg til valg steg den socialdemokratiske repræsentation, indtil den i

1916 udgjorde flertallet med 102 mandater. Det var ganske vist mere et re-

sultat af at de fmsksprogede borgerlige ikke så den store nytte i overhove-

det at stemme end det var et reelt udtryk for et flertal i befolkningen.



Førstemajfest i Joutseno 1912. Billedet viser arbejderforeningens bredde: messingblæsergrup-

pen foran, faner fra den russiske afdeling og forskellige fagforeninger bagved, børnegrupperne,

ungdomsklubben og familierne. Foto: Folkets Arkiv, Helsingfors.



Det var situationen, da tsardømmet blev blæst omkuld i senvinteren 1917.

Socialdemokratiet var dermed i den stilling Internationalen havde sat som

vilkår for regeringsdeltagelse eller -dannelsez det havde flertal, da de forfat-

ningsmæssige forhold blev genoprettet, og en finlandsk regering skulle dan-

nes. Det endte med at der blev dannet en national samlingsregering under

ledelse af LO-formanden Oskari Tokoi.

Store forhåbningerhilste Tokoiregeringen velkommen; en del af dem blev

endda indfriet. Men det russiske sammenbrud sendte hele rustningsindustri-
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en i Finland ud i arbejdsløshed,forsyningerne af fødevarer gik i stå, og rigs-
regeringen i Petrograd søgte at dæmme op for den sociale uro og de mili-

tære nederlag ved at stramme tøjlerne også i forhold til selvstyret i Finland.

Det fik samlingsregeringen til at bryde sammen. Der blev udskrevet ny-
valg, og nu kunne de borgerlige vælgere godt overkomme at stemme, så So-

cialdemokratiet mistede landdagsflertallet. Fem uger efter valget tog bolsje-
vikkerne magten i Petrograd. Den fik støtte af en generalstrejke i Finland,
igen lige efter Internationales manual, og da den blev bragt til ophør, var

forligsmulighederne mellem FSDP og de borgerlige partier slidt op.
Der skal ikke her gøres rede for hvordan situationen kunne tilspidse sig

og det kunne komme til borgerkrig. Det afgørende i denne sammenhæng er

at Socialdemokratiet stod samlet, da krigen brød ud den sidste weekend i

januar 1918.

Hasagerinterview'et
Det var i den første fase af borgerkrigen at Niels Hasager mødte general
Mannerheim 0g senator Renvall. Han havde imidlertid også ført samtaler

med de socialistiske ledere, udenrigskommissæren Yrjö Sirola og lederen af

den røde indenrigsforvaltning og dermed chef for arbejderværnet Eero

Haapalainen, eller med andre ord de direkte modparter til Renvall og Man-

nerheim.

Tydeligvis var socialdemokraterne i Helsingfors blevet generet af Man-

nerheims omtale af anarkisterne, for hovedbudskabet fra den socialistiske

modregering var en afstandtagen netop fra dem. Hasager indrømmede da

også at han havde truffet mange arbejdere der havde »grebet Geværet og
bundet det røde Baand om Hatten i en fanatisk Tro paa Socialismens Idé«.

Disse samtaler blev offentliggjort ugedagen efter det første interview, nem-

lig den 21. februar.

Skildringen af revolutionen i den hvide propaganda stemte altså ikke

overens med virkeligheden. Mange arbejdere var uden tvivl overbeviste og

redelige mænd der virkelig mente de kæmpede for frihed, sandhed og ret-

sådan som en af de ledende borgerlige kommentatorer, historikeren Eirik

Hornborg, allerede i de samme uger var ærlig nok til at udtrykke sagen.

Hasagerinterviewæt greb således afgørende ind i begivenhederne ved at

gøre det klart for de røde at forlig var udelukket. Det fik dem ganske vist ik-

ke til at opgive forsøgene; de fortsatte helt hen i april. Men det er det første

publicerede vidnesbyrd om hvorledes tonen i klassekampen var blevet skær-

pet under verdenskrigen: modparten var en bande forbrydere der kun for-

tjente straf for at tilhøre den klasse den orde og have de meninger den

havde. Det tog arbejderbevægelsenmange måneder og en hvid terrorperio-
de at nå frem til det samme standpunkt. De finlandske erfaringer påvirkede
Lenin til at vælge den skånselsløse terror. Finlands Kommunistiske parti
blev oprettet i september på det grundlag Mannerheim først havde formule-
ret over for den danske korrespondent i februar; proletariatets diktatur af-

spejlede kritikløst bourgeoisiets.



Indbyrdeskrigenl
Som befolkningen delte sig, politisk og socialt -

og disse kategorier dække-
de hinanden i datidens finlandske samfund, deltes også landområdet mel-

lem røde og hvide.
,

I syd havde arbejderforeningerne magten, i nord og øst greb de borgerli-
ge styret; deres centre var Østerbotten og Karelen. Der var dog undtagelser.
De store industribyer i Nord- og Østfmland beherskedes af arbejderne, og
de borgerlige styrker koncentreredes i første runde om at erobre disse røde

pindsvinestillinger. I de overvejende svensktalende egne langs kysten til Fin-

ske Bugten opererede til gengæld borgerlige hjemmeværnsafdelingeri ryg-

gen på Røde Garde og forhindrede dermed at offensiven på nordfronten

kunne blive effektiv.

Imens kunne general Mannerheim forholdsvis uforstyrret opbygge den

hvide hær. Han havde mange odds imod sig, men også gode kort på hån-
den. Trumfen var officerer og militær erfaring. Officerer og mandskab fra
den gamle finlandske hær der var blevet opløst af tsardømmet i 1904, office-

rer fra den tsarrussiske hær (som Mannerheim selv), et betydeligt antal ge-
neralstabs- og linieofficerer fra Sveriges krigsmagt. Senere indtrådte der i

alt fem danske frivillige. Afgørende blev de finlandske frivillige der siden
1915 havde fået deres militære uddannelse i jægerbataljonen i Tyskland og
ved Rigafronten. Et ikke ubetydeligt antal befandt sig allerede i Finland før
udbruddet af indbyrdeskrigen, og den 25. februar ankom så hovedstyrken til

havnebyen Vasa. De prøjsisk uddannede jægere overførtes som officerer og
underofficerer til at optræne de værnepligtigefra Nordfmland.

Men yderligere forstærkninger ankom fra Tyskland. Umiddelbart efter

undertegnelsen af freden i Brest-Litovsk mellem Sovjetrusland og Tyskland
samledes den tyske Østersødivision under general von der Goltz i Danzig,
og den 3. april invaderede den Hangø i Sydfinland i ryggen på Røde Garde.
Få dage senere overførtes en tysk brigade til kysten øst for Helsingfors.

I de samme dage gennemførte Mannerheim erobringen af de rødes ho-

vedfæstning, industribyen Tammerfors; Helsingfors faldt for det tyske
stormløb ugen efter. I krigens sidste uger stod der slag ved Lahti og om-

kring Viborg. Da de store sawærkscentre omkring havnebyen Kotka faldt
den 4. maj, var borgerkrigen i Finland endt med hvid sejr.

Historiografien - der i alt væsentligt er finlandsk - har i mere end 50 år
snarere haft karakter af mytologiskrivning. Tyskland tabte første verdens-

krig, og derfor var vasalstatsforholdet ubehageligt for det hvide Finland. I

sin propaganda -

og i et vist omfang så vidt man kan se af kilderne også i

den ægtfølte forståelse i samtiden - beskrev de hvide begivenhederne som

en befrielseskrig. En beklagelig detalje var så at visse forbryderiske eller

vildledte befolkningselementer stillede sig på fjendens side. Indbyrdeskrigen
hedder officielt »frihedskrigen«,hvad man i nogle henseender godt kan for-

svare, og derfor har man overdrevet den sovjetrussiske andel. Det interes-

sante er at ogsåde to fløje i arbejderbevægelsensenere i en vis udstrækning
er gåetmed på denne tankegang; det var bekvemt for Tanners Socialdemo-
krati at kunne kaste skyld og skygge på russerne og de senere kommunister
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der så kunne tilsvines som landsforrædere. Det var til gengæld for kommu-

nisterne et nyttigt selvforsvar i Stalintiden at hoppe med på fremstillingen.
Alle de implicerede vidste bedre.

I Danmark reagerede mange borgerlige mod Det hvide Finlands afhæn-

gighed af Tyskland, og venstresocialisterne protesterede mod hvad Johan-

nes Erwig i sin pjece kaldte borgerskabets salg af »det finske Folks Førstefød-
selsret: Retten til at bestemme over sit eget Land, for tyske Soldaters Hjælp til at

nedslaa det finske Proletariat, deres egne Landsmænd« (s. 14). Erwig var her i

overensstemmelse med Det røde Finlands og Zirnmerwaldinternationalens

argumentation/agitation; det samme findes hos Tranmæl og Höglund samt

hos den estiske socialdemokrat Mihkel Martna (hvis eget land var under

tysk besættelse).
Derimod er det antydet (af bl.a. Ib Nørlund iDet knager i samfundets fuger

og bånd, DKP uden årstal p. 98, Kurt Lund og Niels Rosendal iBrydningsär
i arbejderbevægelsen,Tiden 1983 p. 40f) at det danske socialdemokrati havde

svært ved at tage stilling. Det havde sine årsager.Dels var man under ind-

flydelse af de tyske tlertalssocialdemokrater, dels var der et helt overordnet

hensyn til landets egen sikkerhed. Da som både før og senere gjaldt det om

at undlade alt hvad der kunne irritere tyskerne. Men tillige følte Socialde-

mokratiet et ansvar for forsyningen med brændsel.

Men naturligvis har det også sine årsager,når Sociademokratiets og dag-
bladet Social-Demokratens indstilling senere er blevet skildret således. Det

er et spørgsmålom der er dækning for det.

Finlands frihedskamp i spalteme
Niels Hasagers interviews med fire af de centrale skikkelser i den ñnlandske

borgerkrig var ikke de første vidnesbyrd om at man i Danmark levede med i

hvad der skete i Finland, og heller ikke de eneste. Det var begyndt med ju-
bel ijanuar.
»Social-Demokraten«s udgave nytårsdaghavde de store ord fremme (Vist

nok fra Borgbjergs pen):

»Saaledes gik den store demokratiske Udvikling sin Sejrsgang over Europa
trods alle mørke Kræfter.«

Det samme nummer bragte et interview med den nye nordiske stats officiel-

le udsending, Georg Gripenberg, som beskæftigede sig med de foreløbigt
kun politiske konflikter mellem den nydannede borgerlige majoritetskoali-
tion og Finlands Socialdemokrati.

Allerede den 2. januar meddelte Nationaltidendes aftenudgave at Rus-

lands regering ville anerkende Finlands selvstændighed,og dagen efter var

anerkendelsen på forsiderne. Aldrig så snart Lenins underskrift på anerken-

delsen forelå, før den danske regering skred til handling.
Den 13. januar havde en af Danmarks bedste kendere af forholdene, dr.

phil. R. Besthorn, en kronik i Nationaltidende hvori han skrev: »Intet Steds

vil den nye Stat blive hilst med større Glæde end her i Danmark«.

Men snart kom der malurt i bægeret. Midt i de skandinaviske parlamen-
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ters lykønskningstelegrammerog hyldesttalerne kom der forlydender om

blodige sammenstød (Nationaltidende 14. januar), og »Social-Demokraten«

reporterede den 19. om store antimilitaristiske demonstrationer i Helsing-
fors som følge af at de borgerlige havde gennemtrumfet oprettelsen af en

værnemagt. Avissiderne struttede med rygter om forestående statskup og

borgerkrig.
Finlands selvstændighed vandt international anerkendelse i en storpoli-

tisk betændt situation, og mens stormagterne var plaget af indre uro. Bol-

sjevikkerne var ved magten i Rusland, og det gik ikke stille af; hvide genera-
ler åbnede borgerkrigen mod dem, Lenin blev udsat for attentat, den

grundlovgivende forsamling blev lukket, under påskudaf at de vagthavende
matroser trængte til at komme hjem at sove, og Trotski forhandlede om

fred i Brest-Litowsk. Der var vældige strejkebevægelser i Tyskland og Øst-

rig-Ungarn med store gadeuroligheder til følge, den omsiggribende fødeva-

remangel prægede hverdagen. Tiden satte sit drastige præg på historien, og-
så arbejder- og socialismehistorien netop i vinteren 1918. - Euforien fra de

første januardage holdt ikke over for virkeligheden.

Stillingtagen til revolutionen

Mandag den 28. januar blev det klart for morgenavisernes læsere at klok-

ken var faldet i slag. I landsdelen Østerbotten havde Mannerheim iværksat

afvæbningen af de tilbageværende russiske garnisoner, og i Karelen havde

de borgerlige hjemmeværn allerede taget magten i størstedelen af området.

I Helsingfors greb Socialdemokratiet samtidig magten ved hjælp af en gene-

ralstrejke og støttet af arbejdervæbningen.
Et dobbelt statskup mod den ikke engang to måneder gamle statsorden: i

hovedstaden arbejdermagt, i provinsen militærdiktatur. Den borgerlige koa-

litionsregering blev foreløbigt fejet til side af sine egne tilhængere i en fol-

kerejsning den tidligere tsargeneral Mannerheim ret hurtigt opnåedekon-

trol med, hvorefter politikerne sluttede sig til og uden held forsøgte at få

kontrol over generalen. Socialdemokratiet greb til gengæld med det samme

tøjlerne, dannede en regering med de fleste medlemmer af partiets øverste
styrende organ, dvs. partiets og fagbevægelsens ledere. Denne regering ind-

ledte straks et stort og omfattende reformarbejde; bl.a. klmne den i løbet af

nogle uger fremsætte et fuldstændigt forslag til forfatning for republikken
Finland.

Udlandet reagerede instinktivt efter klassetilhør. Lenins folkekommissari-

at i Petrograd sendte lykønskningstelegrammer,Zimmerwaldkommissio-

nens kontor i Stockholm formidlede Helsingforsregeringens budskaber til

verdensproletariatet, og venstresocialister støttede spontant.
I Skandinaw'en var forholdet ved månedskiftet januar-februar 1918 det at

Socialdemokratisk Vänsterparti i Sverige havde eksisteret knap et år, sad i

rigsdagen og havde en vis indflydelse, at venstrefløjen var på vej til at tage

magten i Det norske Arbeiderparti, og at venstrekræfterne var ved at skaffe

sig indflydelse på arbejderne i København, hvilket bl.a. viste sig ved stormen

på Børsen i begyndelsen af februar. Men her udorde de dog et fåtal og rå-
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Yrjö Sirola (1876 - 1936) var repræsentant for Finlands socialdemokrati ved de internationale

konferencer i Stockholm i 1917 og arbejdede ivrigt for at skaffe støtte til Finlands selvstændig-
hed, både over for resterne af Internationale og i Zimmerwaldinternationalen. Sirola havde

spillet en fremtrædende rolle i FSDPs partiorganisation, i parlamentet og i pressen siden 1905.

Han blev udenrigskomrnissæri 1918 og indtog efter flugten til Rusland ledende poster i FKP,
Komintern og i Den finsk-karelske SSR. Foto 1917, ABA.

dede heller ikke over sådanne indflydelsesrige personligheder som SVP el-

ler DnA-venstre gjorde.
I borgerlige kredse tog man uden betænkningparti for Mannerheim. N0-

gen dansk aktivisme fandtes ikke, og nordmændene havde nok at se til selv,
mens det svenske højre så en længe ventet og ønsket mulighed for at enga-
gere Sverige i krigen på tysk side mod Rusland.

Den svenske regering var imidlertid en liberal-socialdemokratisk koali-

12



tion, og Branting kastede hele sin og partiets tyngde ind på at holde Sverige
udenfor.

Til gengæld reagerede de skandinaviske socialdemokratier også på en

måde man kunne kalde instinktmæssig:de tilbød at mægle. Begge de sven-

ske socialistpartier sendte medlemmer til Helsingfors, og det danske social-

demokrati lod sig repræsentere ved en observatør.

Delegationens medlemmer havde også flere møder med det finlandske

folkekommissariat, derudover ogsåmed repræsentanter for borgerlige par-

tigrupper og for de højresocialdemokraterder havde taget afstand fra revo-

lutionen. Det kom der imidlertid ikke noget ud af.

Allerede under møderne med de finlandske socialister redeorde Gustav

Möller for den ideologiske stilling det svenske Socialdemokrati havde indta-

get: revolutionen i Finland skadede socialismens sag. Afgørende for Bran-

ting og Möller var at landdagen i Helsingfors var valgt i overensstemmelse

med alle demokratiske principper efter en valglov som var langt mere fri og

lige end den der på dette tidspunkt var gældende i Sverige; den regering so-

cialdemokraterne i Finland havde grebet til våben imod var altså et ægte

udtryk for befolkningens vilje. Det var hvad der blev udtalt. Hensynet til at

holde Sverige uden for krigen er ikke blevet vurderet.

Hen på efteråret formuleredes den socialdemokratiske stillingtagen med

principiel ideologisk skarphed netop af Gustav Möller i en artikel i tidsskrif-
tet »Tiden«: revolutionen i Finland var et skæbnesvangertfejlgreb, idet den

væbnede magtovertagelse i alle tilfælde undergravede mulighederne for at

gennemføre socialismen på en måde der kunne lykkes. Når arbejderne tog
til fronten eller gik vagt ved arbejdernes forsamlingshuse, fødevarelagre,var

de ude af stand til at producere varer; derved betød den væbnede revolu-
tion ikke afskaffelsen af fattigdommen, men en katastrofal forøgelse af den
sociale nød.

Vi har i den finska revolutionen et skolexempelpå den kompletta dårskapeni
socialismens genomförandepå revolutionär väg (Tiden nr. 6/ 1918).

Gustav Möllers artikel er således endnu en vurdering af erfaringerne fra
Finland 1918; to andre er stiftelsesdokumentet for Finlandske Kommunisti-
ske Parti og Lenins udmøntningaf de finlandske erfaringer som centrale
elementer i forståelsen af socialismen (bl.a. i »Teser om den aktuelle situa-
tion« 12. eller 13. maj 1918, artikel i avisen »Rabotjaja Moskva« fra første
halvdel af august (dateringen hidrører fra redaktionen af Lenins Udvalgte
Værker bind XI 1983) og »Beretning på RKP(b)s 8. kongres 18.-23. marts

1919«).Der forelå altså allerede inden der var gået et halvt år to tungtvejen-
de ideologiske analyser af erfaringer: Gustav Möllers socialdemokratiske og
Otto Ville Kuusinens kommunistiske. Der kunne være grund til at notere at

Gustav Möllers afvisning af den væbnede revolution kun aldt dens anven-

delighed som metode for en social omdannelse, ikke dens eventuelle nød-

vendighed som arbejderklassens selvforsvar.

Desuden bearbejdede Rosa Luxemburg begivenhederne i Finland, men

hendes behandling af dem i skriftet »Den russiske revolusjon« (ij. Paxud-
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gaven 1969 side 130-131)fra efteråret 1918 viser at hun ikke har forstået situa-

tionen i Finland. Hun har simpelthen haft for travlt med at polemisere mod

bolsjevikkernes nationalitetspolitik og har heller ikke forstået FSDPs enga-

gement i den nationale frihedskamp. Hun begårderfor en række saglige fejl
i sin analyse. Karl Kautsky har derimod ikke inddraget revolutionen i Fin-

land. I betragtning af den rolle de tyske styrker spillede som part i borger-
krigen og den efterfølgende terror mod arbejderbefolkningen kan det godt
undre.

Vigtige i den samlede socialismeforståelse er de finlandske erfaringer,
fordi de blev gjort før de russiske. Borgerkrigen i Finland var udkæmpet og

afgjort til de borgerliges fordel måneder før den brød ud i Rusland.

Som nævnt sluttede det internationale borgerskab stort set op bag den

hvide side i det finlandske opgør. Men netop det danske borgerskab var ik-

ke ganske uforbeholdent i sin stillingtagen. Igennem februar måned var det

nok muligt at skabe varm interesse for Røde Kors, mobile krigslazaret, men

da det i begyndelsen af marts blev klart at den borgerlige regering - mod

Mannerheims oprindelige ønske - havde indgået en meget nær alliance

med Tyskland, var der mange der tog afstand. Formentlig er det også heri

man skal se det yderst beskedne antal danske frivillige der meldte sig under

Mannerheims faner.

Marius Wulffs observationer

Hasagers artikler fra besøget i det borgerkrigshærgedeFinland fik historisk

betydning. Det samme kan man ikke sige om Marius Wulffs. På den anden

side havde hans telegrammer og bredere baggrundsartikler efter hjemkom-
sten uden tvivl betydning for holdningen blandt danske læsere til begiven-
hederne i Finland 1918.

Men Wulffs positivt forstående stillingtagen var ikke hans alene. Det var

avisens. Januar 1918 var en tumultuøs periode overalt. Men »Social-Demokra-

ten«s leder - Borgbjergs pen
- stod fast. Den 31.januar bladet i offensiven:

»Det er Socialdemokratiets Sæd, raaber vore Modstandere Vi svarer: Nej,
det er Krigens Sæd. De saaede Krig og de høster Anarki «

Samme dag afsløredes de borgerliges planer om statskup: at indføre monar-

ki og tilbyde tronen til en svensk prins. En uge senere, den 6. februar lagde
lederen - formentlig igen Borgbjerg - ansvaret på de borgerlige; socialister-

nes frygt for helt at være prisgivet bourgeoisiet - »Det erAarsagen til Sociali-

stemes Statskup.«
Den 18. februar tilbød det danske socialdemokrati at mægle i borgerkri-

gen, men på dette tidspunkt havde det svenske socialdemokrati som før om-

talt allerede stillet sig til rådighed.Man lod sig derfor fra det danske partis
side nøje med at sende en af »Social-Demokraten«s medarbejdere, redaktør
Marius Wulff, til Finland som observatør. Med hans reportager, telegram-
mer og breve har vi altså danske øjenvidneskildringer,men de er, så vidt vi-

des, hidtil ikke gjort til genstand for nærmere studier på samme måde som

de svenske referater (Carl Lindhagen, Zeth Höglund, Gustav Möller).
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»Social-Demokraten«s holdning til borgerkrigen er nok flertydig derved,
at bladet gengiver telegrammer fra pressebureauerne, og de var ofte stærkt

propagandistiske med hvide sympatier, men at det i ledere og kommentarer

er præget af Marius Wulffs førstehåndskendskab til de reelle forhold, og
derfor enten afbalancerer eller direkte mistænkeliggør telegramnyhederne.

I de første martsdage ankom Wulff til Finland. Tidspunktet er betyd-
ningsfuldt: i de samme dage blev traktaten mellem Sovjetrusland og Den

Socialistiske Arbejderrepublik Finland underskrevet, traktaterne mellem

Det hvide Finland og Tyskland, tyske tropper gik i land påÅland og truede

med invasion på fastlandet. Også svenskerne havde grebet militært ind på
Åland,noget der i høj grad vanskeliggjorde den svenske mæglingsdelega-
tions forhandlinger.

Wulff kom i de følgende dage til at overvære og bidrage til møderne mel-

lem folkekommissærerne og deres svenske partifæller. Allerede den 6.

marts bragte »Social-Demokraten« en fyldig reportage fra mødet med den

røde topledelse, regeringschefen Kullervo Manner, udenrigskommissæren
Yrjö Sirola og forsvarskommissæren Eero Haapalainen. Telegrammet afslø-
rer synet på udviklingen i Finland blandt svenske og danske socialdemokra-

ter: de er skeptiske og kritiske. Samtidigt gengav det stemningen i den revo-

lutionære ledelse: den er selvkritisk, men fortrøstningsfuld.Wulff gik lige på
og hårdt, fremhævede terroren, kritiserede presseforbudet og talte for

mægling.På dette punkt mødtes han af en klar afvisning; de socialistiske le-

dere afventede åbenbart verdensrevolutionen. Deres reaktioner på de an-

dre punkter understreger at de, som især fremhævet af Anthony F. Upton
1980, opfattede deres funktion som den at være stødpude mellem de bor-

gerlige og de radikale revolutionære; presseforbudet begrundedes med hen-

synet til de borgerlige journalisters personlige sikkerhed, og i spørgsmålet
om den »røde« terror fremhævede de folkekommissariatets bestræbelser på
at begrænse og forhindre overgrebene, i næste omgang retsforfølge de an-

svarlige.
Den milde administration blev fremhævet i Wulffs næste korrespondance

den 7. marts, dels i et interview med Yrjö Sirola, dels i dokumentation og
kommentarer.

Den 18. marts var Wulff hjemme i København og korrigerede den hvide

propaganda: rødgardisterne havde han positive oplevelser med; de færde-
des høfligt og roligt, svarede elskværdigt på spørgsmål osv. Han indledte

derfor:

»Lad os altsaa først og fremmest fastslaa, at den røde Garde ikke er en Sam-

ling Banditter 0g Mordere (men) Frivillige af Sydfinlands Arbejdere som

med begejstringkæmperfor deres Overbevisning.«

Han refererede eksempler på terrorhandlinger i Det røde Finland, men

mente at kunne frikende folkekommissariatet for udskejelserne. »De har sik-

ken den redeligsteVilje ...« skrev han den 21. marts.

Wulffs stilling til den hvide propaganda var klar: den karakteriserede han

og »Social-Demokraten« som fri fantasi, noget bladet lejlighedsvis doku-
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menterede. Der er eksempler på at avisen omtolker telegrambureauernes
oplysninger. Efter tyskernes erobring af Helsingfors forlød det at folkekom-

missariatet »havde stjålet10 millioner mark af statskassen«. Det blev udlagt
som at summen var anvendt af den revolutionære regering »i Belejringsøje-
med«. »Social-Demokraten« anerkendte ganske enkelt folkekommissariatets

legitimitet.
Efter sammenbruddet for Det røde Finland skærpede avisen tonen, di-

rekte med henvisning til Marius Wulffs vidnesudsagn. »Social-Demokraten«

gik direkte til angreb på Det hvide Finland efter nedkæmpelsen af arbejder-
magten, og gav et billede af forholdene i fuld overensstemmelse med virke-

ligheden. I juli samlede de skandinaviske arbejderpartier sig til en formel

protest mod de borgerliges grusomme hævntogt (»Soc.-Dem.«16. juli).
Denne linie nåede sit højdepunkt,da den senere partileder Väinö Tanner

(incognito) besøgte København i august og redeorde for situationen.

Men sammenfattende må det siges om »Social-Demokraten«s stillingta-
gen at bladet utvetydigt stillede sig på partifællernes side, skildrede de røde

ledere som gode og dygtige mænd, støttede dem i deres bestræbelser for at

undgåovergreb, men kritiserede deres politik over for den borgerlige pres-
se. Til gengæld levnedes der ikke de borgerlige finlændere megen ære.

Johannes Erwigs pjece
Det hvide Finlands status som en art vasalstat under kejser Wilhelms Tysk-
land var også et angrebspunkt for de danske venstresocialisters opgør med

den borgerlige propaganda. Det borgerlige Finlands hensynsløse brug af ty-
ske soldater til at nedkæmpe det oprør deres socialdemokratiske lands-

mænd havde rejst, gav ungsocialisterne en kærkommen anledning til at de-

monstrere det falske i at højrefløjenevindeligt påberåbtesig det nationale,
fædrelandet og solidariteten landsmænd imellem.

Den samme argumentation udnyttedes naturligvis til det yderste af den

røde regering i Helsingfors over for den neutrale og vestlige offentlighed
som over for arbejdervælgere i Tyskland og Østrig-Ungarn,bl.a. via dens

kontakt til Zimmerwaldinternationalen. Trods al nationalkonservativ retorik

overtrumfede klassesolidariteten altid landsmandskabet. Det kom til udtryk
i en pjece af Johannes Erwig med titlen »Rødt eller hvidt? Sandheden om Fin-

land«.

Hvis man ville sammenstille pjecens forfatter med de norske og svenske

socialister der i samtiden påtogsig at skrive sandheden om Finland 1918, så

står billedet af ham blegt i forhold til Martin 'Il'anmæl i Norge, Fredrik

Ström og Zeth Höglund i Sverige; deres position i den nordiske arbejderbe-
vægelses historie er markant. Det var den ogsåi 1918.

Johannes Erwig var ikke desto mindre aktiv i arbejdet på venstrefløjeni
disse og de følgende år. Han var, sammen med bl.a. Marie Nielsen, medstif-

ter af klubben »Internationale« som var talerør for oppositionen i det kø-

benhavnske socialdemokrati, ved Socialdemokratisk Undoms Forbunds 9.

kongres i april 1919 valgt til SUFs næstformand, medindbyder til den ven-

stresocialistiske konference i Fredericia på etårsdagenfor den tyske revolu-
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VenstrefløjssocialistenErwig skrev i foråret 1918 en pjece, »Sandheden om Finland« om borger-
krigen. Den giver et tydeligt billede af, hvordan man i den øvrige nordiske arbejderbevægelse
opfattede borgerkrigen. Denne opfattelse har det taget forskningen mere end et halvt århund-
rede at nå frem til.

Udateret foto, ABA.



tion, siden med i ledelsen af Danmarks Kommunistiske Parti frem til sin

død 1926, knyttet til kredsen omkring Ernst Christiansen og Sigurd Hell-

berg.
Pjecen hævdede at ville vise sandheden om Finland - det fremgik allere-

de af dens titel. Sandheden kom nemlig ikke frem i pressen der var helt af-

hængig af borgerlige korrespondenter på den hvide side, som igen enten var

engagerede i og af den hvide propaganda eller ganske ukritisk viderebeford-

rede selv dens værste udskejelser.
Forordet til pjecen er dateret til marts 1918, dvs. til et tidspunkt hvor rus-

serne havde sluttet fred med Tyskland, den sidste af de fåtalligerussiske fri-

villige havde forladt den røde front i Finland, den hvide regering derimod

indgåetstatsaftalen med Tyskland og den tyske interventionsstyrke allerede

fungerede omkring Åland,men hvor på den anden side udfaldet af borger-
krigen endnu ikke tegnede sig klart; en sejr for arbejdersiden kunne ikke

udelukkes. Siden fulgte han den op med en kronik i »Social-Demokraten« i

juli; heri gik han skarpt i rette med de monarkistiske kupmagere, og også
her viste han sin fortrolighed med den finlandske debat, idet han citerede

reaktionære fmlandssvenske aviser (men antagelig er det »Folkets Dag-
blad« i Stockholm der er hans kilde?).

Johannes Erwig har været særdeles godt underrettet. Hans fremstilling af

forhistorien til januarrevolutionen er både redelig og afbalanceret. Erwig
fremhævede følgende forhold til afklaring af begreberne:

1. »Klassemodsætningemehar i Finland gennem Tiderne været langt mere til-

spidset end i de andre nordiske Lande, specieltDanmark«.

- Det er en lang historie med mange nuanceringer, men i den nødvendige
forkortelse er det ikke forkert.

2. 'Isarens vetoret i alle lovgivningsspørgsmålover for selv den landdag der

var valgt efter Europas mest vidtgåendeligheds- og frihedsprincipper gjor-
de det parlamentariske demokrati delvis illuson'sk.

-I hvert fald viser FSDPs historie at partiet i hele perioden 1907 - 1917 har

måttet bruge mange kræfter på at fastholde tiltroen til parlamentarismen,
hvilket lykkedes i vidt omfang og lang tid netop med henvisning til tsarens

politik, de russiske politikere og de russiske politistatsmetoder.
3. Den russiske demokratiske regeringsleder Kerenski opløste i sommeren

1917 en landdag med socialdemokratisk flertal; det svækkede arbejdernes
tiltro til parlamentarisk virksomhed.

- Det samme er historikerlavet i Finland også- efter årtiers vigen uden om

- kommet frem til.

4. Levnedsmiddelsituationen.

Også Erwig sammenlignede Røde Finland med Pariserkommunen, Man-

nerheim med Gallifet. Selv om han ikke utvetydigt tog stilling til fordel for

Røde Finland, så viser skriftet at han ønskede at imødegåen ensidig stilling-
tagen mod partifællerne i Finland. Det lykkes ham.
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Med Johannes Erwigs pjece har vi altså i Danmark hele tiden haft en vel-

underbygget og sober redegørelse for begivenhederne i Finland op til og i

løbet af vinteren 1918. Den har en norsk parallel, nemlig Bjarne Jullums

»Revolutionen i Finland« -

og en estisk (men tysksproget) af den socialde-

mokratiske partileder Mihkel Martna (under pseudonymet John Eliel),
»Der Klassenkrieg in Finnland«, som for øvrigtblev udgivet i København.

Historiografisk er det interessant; det billede der fremstår i sådanne sam-

tidige småskrifter med udgangspunkt i venstresocialistiske holdninger af be-

givenhederne i Finland 1918, har det taget faghistorikerne mere end to men-

neskealdre at nå frem til.

Slutning
Det er åbenbart at man i Danmark, når man i 1918 skulle bedømme begi-
venhederne i Finland, helt grundlæggende gjorde dette på grundlag af klas-

sesympatier. Det var en borgerkrig, men denne betegnelse kan i historiogra-
fien virke vildledende; det rette navn for den burde være det Mihkel Mart-

na og Marius Wulff brugte: klassekrigen.
Imidlertid kompliceredes det rene klassestandpunkt af forholdet til Tysk-

land. Mange borgerlige danskere tog afstand fra den hvide ledelse på grund
af dens alliance med Kejsertyskland. Omvendt var det at tage stilling til for-

del for de røde åbenbart kritisk for socialdemokraterne der selv havde et

nært forhold til Det radikale Venstre og deltog i regerings- og lovgivningsar-
bejde; det danske socialdemokratis erfaringer med parlamentarismen var

ganske anderledes end FSDPs. Heller ikke det påstået nære forhold mellem

de røde og bolsjevikkerne virkede betryggende i Socialdemokratiet her.

Derimod viser både pressens daglige behandling af begivenhederne og de

forskellige udgivelser efterfølgendeat danskerne i 1918 har været eller i det

mindste har haft mulighed for at være velorienterede.

Der er gode forklaringer på at folk i eftertiden ikke har været lige så godt
orienterede, heller ikke faghistorikere. Men nogle af disse forklaringer hø-
rer hjemme i anden sammenhæng.2

Noter:

1. Udtrykket er valgt fordi borgerkrig er for intetsigende og klassekrig fornemmes som for po-
litisk.

2. Efter at artiklen er udarbejdet er jeg blevet opmærksom på at C. N. Hauges »Erindringer
1870-1920« (Fremad, København 1937) indeholder en grundig analyse af begivenhederne i

Finland 1918. C.N. Hauge var medlem af den Nordiske Interparlamentariske Kommission

1918.
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Abstract. Sørensen, Søren: Events in Finland 1918 - from a Danish

Perspective. Arbejderhistorie 42 (1994).

The article discusses the reactions to the Finnish civil war in 1918 on

the basis of three principal sources: 1) articles in the “Social-Demo-

kraten”, the leading socialist newspaper; 2) an interview with the

White Leaders, an interview which made history; 3) a socialist bro-

chure of considerable insight.
In the main public opinion was divided along the lines of social

classes, but the close alliance between the Finnish bourgeoisie and

Germany had a dampening effect on the Oonservatives and made

the Social-Democrats wary. Attempts to mediate - which remained

unsucoessful, partly as a result of statements made by the Whites

(the interview mentioned above) - made a Danish reporter an eye-
Witness to events in Red Finland. His articles are a source of infor-

mation so far untapped. The left-wing Socialist Johannes Erwig
made a very successful essay into the description of “The Truth

about Finland”. Only half a century later did historians arrive at the

assessments which he made at the time.

The civil war in Finland in which the Whites relentlessly slaughte-
red workers was a crucial precondition for Lenin's development of

his tactics in the Russian civil war.



Leif Thorsen

Noter undervejs med en bog om H.P. Sørensen

Bibliotekar Leif Thorsen har skrevet en biografi om

ungsocialisten, journalisten og kommunalpolitikeren HJ? Sø-
rensen. Hvilke overvejelsergjorde den historiske lægmandsig
under arbejdsprocessen? Hvad kan andre i en tilsvarende si-

tuation lære af det?

- Jeg indser at kyndigere folk, samtidshistorikere især, nok ville kunne skri-
ve denne bog bedre. De ville bedre kunne forklare hvorfor. Ikke det menne-

skelige hvorfor, det ved jeg lige så lidt eller meget om som de ved, men det

faglige, historiske, så at sige det professionelle hvorfor. Dér må jeg svigte.
Jeg kan kun gøre mig så stor umage som muligt for at forklare baggrunde,
her må jeg overvinde frygten for at blive banal. Og frem for alt må jeg und-

gå håndgribeligefejl.
- Hvis jeg havde været historiker, ville jeg have sprunget visse oplysninger

i hans arkiv over ud fra den, fejlagtige, opfattelse at de var selvfølgelige,
kendt af alle. Nu tager jeg dem med fordi de ikke er selvfølgeligefor mig -

og sikkert heller ikke for den læser jeg skriver for. Og dermed nyttige.
- Kan psykologer bedre skrive biografier? De råder i hvert fald over

formler på et liv. Det gør jeg ikke. Det giver usikkerhed i forsøget på for-

tolkning, så enten lader jeg være med det eller tror påmig selv.
- Hvordan får jeg vist at han var en almindelig mand når hans begavelse,

flid og mod står i vejen?
- Jeg har valgt netop ham fordi jeg har en bevidst holdning til ham. Den

er sympatisk og sympatien forøges ved den næsten daglige omgang med
ham for tiden. Den kan ikke undgå at slå igennem. En faghistoriker ville vist

vige tilbageved den blotte tanke herom. Det gør jeg ikke. Jeg må ikke være

bange for, at det kan mærkes hvor man har mig, men naturligvis må jeg prø-
ve ikke at spærre sandheden vejen. Objektivitet må være sagen for alle slags
historikere. At stræbe efter den er den eneste garanti jeg kan give. Men jeg
må holde tungen lige i munden: for megen Objektivitet kan gøre en bog ke-

delig, for megen subjektivitet som er hovmod, kan gøre den usand.
- Jeg kan mærke at jeg i mit valg af situationer i hans liv som jeg vil for-
tælle om, sommetider vælger dem som vi i dag synes er bemærkelsesværdi-

ge men som ikke, i samme omfang i hvert fald, var det dengang. Og gør me-

re ud af dem end der er basis for i en biografi som på sanddru vis søger at
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skildre en tid der var engang. Derved bliver historieskrivning til journalistik.
Pas på - hold igen tungen lige i munden!

- Jeg tror at det betyder meget hvordan man selv er indrettet når man

skriver politisk biografi. Den politisk fyrige vil boltre sig i skildring af udfal-
dene mod politiske modstandere. Den mere lidenskabsløse må tage sig sam-

men for dog også i rimelig grad at få den side af ham med men vender lettet

tilbage til beretningen om de faktiske anliggender.
- Jeg bliver helt vemodig ved at betragte den naivitet med hvilken han og

andre, mest andre og endda mere fremtrædende politikere, så på sider af

verdens fremtid efter 2. verdenskrig. Hvor skulle FN dog blive alles håb, u-

landshjælpen inden længe hjælpe de fattige lande på fode, det nordiske

samarbejde blomstre! Men heller ikke bagklogskaben må påvirkemin skil-

dring.
- Mikrofonholderi må jeg for alt i verden undgå.Men jeg må være op-
mærksom på at kritikken er fremsat af mig med min baggrund og eftervi-

den. En kritisk forståelse af ham med min uundgåeligebundethed til min

egen tid er dog i grunden en dialog mellem fortid og nutid - måske frugt-
bar. Men han må ikke dømmes for strengt på den.

-I grunden en pudsig tanke: at udgive en antologi bestående af udstrege-
de passager i manuskripter til artikler og taler. Hos ham og uden tvivl hos

mange
- alle? - andre fremtrædende politikere viser udstregningerne som-

metider resultatet af den forsigtige eftertanke ovenpå det umiddelbare,

åbenhjertige,følte udtryk for en mening om et vigtigt forhold. Det udstre-

gede må absolut med i beskrivelsen af ham.
- Jeg synes der er en mening og sammenhæng i dette socialdemokratiske

liv men jeg forbavses over at han kan modsige sig selv. Det må jeg holde op
med og jeg må navnlig ikke falde for fristelsen til at jævne dette forhold ud.

Giv modsigelserne den plads de skal have. At han feks. udtaler sig som han

gør da han var træt og gammel, det viser hvad han mente da han var det og
dermed er det interessant. Om han kom nærmere sandheden end da han

var yngre og sagde næsten det modsatte kan være svært at bedømme.
- Han forandrede sig. Det skete ikke af sig selv. Hvad fik ham til det?

Prøv dog ikke altid, anstrengt, at finde en forklaring, hverken på meninger
eller begivenheder. Tilfældighederneskal have deres plads.

- Jeg skal prøve at skildre en mand som beskæftigede sig med praktisk
politik, som journalist eller kommunalpolitiker, en kender af det politiske
spil. Men jeg synes sommetider mens jeg arbejder med ham, at den politiske
virkelighed er en virkelighed for sig, uden den rette forbindelse med den

virkelighed udenfor som den mener at håndtere og slet ikke med hvad man

i

kunne kalde den virkelige virkelighed, den som fantasien, instinktet, intui-

tionen bedst leder vej til. Det er den politiske virkelighed jeg kan følge, den

har sit sprog og sine love som jeg mener at forstå nogenlunde. Ved at følge
ham så tæt på den bliver jeg urolig over at fjerne mig fra den virkelige virke-

lighed. Skriver jeg den rigtige biografi? Hvordan kommer jeg bag om?

Hvordan var han egentlig - hans sind, håb, frygt, skam? Havde han glam-
mende hunde i sin kælder? Jeg må lede efter konflikterne.
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- Problemet er uløseligt men jeg må alligevel være opmærksom på det:

hans arkiv er, som det foreligger i sin helhed, ikke en helhed. De breve og

manuskripter han glemte at gemme eller måske valgte ikke at gemme, ud-

trykker uden for min rækkevidde også en del af hans virkelighed.
- Jeg kan ikke undgåhvide pletter i bogen. Det er som at springe fra sten

til sten i et vandløb. Her mangler samtalerne: i telefonen, ved bordet i Bor-

gerrepæsentationens snapsting, i nicher på rådhuset, i stuen derhjemme.
Hvor meget af ham var dér og som er u-gribeligt?

- Nu blev jeg bange: godt inde i skriveriet mødte jeg nogle avisudklip som

jeg for de flestes vedkommende mente at have set før. Det havde jeg også
men alligevel noterede jeg noget ned som jeg før havde forbigået.Jeg var

nemlig nu blevet så meget klogere på hvad der burde med. I hvor stor ud-

strækning gælder det andet stof som jeg ikke er blevet konfronteret med

igen?
- Det kan synes lidt brutalt at citere, altså fra direkte tale, nogle af hans

udtalelser hvis hans sprogbrug forekommer pinligt i dag; der er jo ikke gået
så lang tid siden da at sproget er blevet kuriøst. Men hvad der skal til skal

til. I indirekte referater derimod må jeg tillade mig at omskrive om nødven-

digt. Jeg må også i referater af hans udtalte meninger kunne indsætte nogle
tydeliggørendeadjektiver som han ikke anvendte, hvis jeg finder det rigtigt.
Det var hvad han mente og nu kommer det til at stå ønskværdigt tydeligt.
Det ville han have bifaldet. I øvrigt retter jeg hvis det er noget vrøvl han si-

ger, set fra et sprogligt logisk synspunkt. Det ville han ogsåhave bifaldet.
- Virginia Wolf skriver i Orlando at hvis man skal skrive en god biografi
må man på et tidspunkt gribe til fiktionen, man må begynde at digte for at

skabe et troværdigt billede. Det går slet ikke for mig -

og dog: dette skal

være underholdende. På et solidt, dokumenteret grundlag men det skal væ-

re underholdende. Det betyder at også jeg med stor forsigtighed, altså me-

get sjældent og meget lidt, må skrive fiktion; en situation skal levendegøres
og kræver det.

- Endnu engang oplever jeg og hver gang med usvækket forbavselse: en

artikel, en bog, skriver sig selv i den forstand at den selv bestemmer hvor-
dan den vil skrives. Det var egentlig ikke det jeg havde tænkt, men dette her
er bedre, så det gør jeg. Det gør vi, bogen og jeg.
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John T Lauridsen

Mellem demokrati og diktatur

Den efterfølgendeartikel var oprindeligforberedt som opposi-
tion ex auditorio til disputatsforsvaret i marts 1993 på Aarhus

Universitet. På grund af det tidsmæssigepres forårsagetaf det

store antal indlæg blev det dog ikke holdt. Institut for stats-

kundskab ved Aarhus Universitet planlæggerat udgive samt-

lige holdte og ikke-holdte opponentindlægi løbet af 1994.

Denne opposition beskæftigersig især med Curt Sørensens

vurdering af arbejderbevægelsen,mens flertallet af de andre

diskuterer de politik-videnskabeligeaspekter.

Disputatser om dansk arbejderbevægelses historie er sjældne. Danske dis-

putatser om den internationale arbejderbevægelses historie er endnu sjæld-
nere. Dette er faktisk den første af slagsen, og så er den oven i købet ikke

skrevet af en faguddannet historiker, men af docent i Statskundskab ved

Aarhus Universitet, Curt Sørensen. Curt Sørensen slog sit navn fast i 1976

med »Marxismen og den sociale orden« 1-2, et enestående arbejde af sin art

på skandinavisk grund, som kunne have skaffet forfatteren et fortjent navn

internationalt, om det dengang var udkommet på et af hovedsprogene. Den

nu foreliggende disputats er en fortsættelse af det dengang påbegyndtear-

bejde med en videreudvilding af marxistisk politisk teori. Det indebærer ik-

ke, at læseren skal have stiftet bekendtskab med »Marxismen og den sociale

orden«, men det er en fordel og vil spare hende eller ham for overraskelser.

Det er nemlig ikke en historisk disputats, som den alenlange undertitel også
signalerer, selv om Curt Sørensen siden 1976 har bevæget sig mere i retning
af historisk konkrete undersøgelser.Han vil følge en teoriudvilding, nemlig
austromarxismens, men på en bred samfundsmæssigbaggrund.

Teoriudvildingen er i sidste ende hans formelle hovedanliggende for dis-

putatsen, mens den reelle grund er at slå et kraftigt slag for den »klassiske

arbejderbevægelse«.Hvad det sidste angår,er denne disputats fra Institut
for Statskundskab ogsåbemærkelsesværdig,idet Curt Sørensen ikke alene

lægger sit eget værdigrundlagåbent frem, men fra først til sidst er disputat-
sen også en reklame for dette værdigrundlagsamtidig med, at læseren skal

have at vide, hvad forfatteren ikke kan døje,så som amerikansk kultur, mm.

Dette turde være tilstrækkeligttil at gøre Curt Sørensen til noget af en ener i

et forskningsmiljø,der i den grad er gennemsyret af amerikansk politologi!
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For Curt Sørensen når den klassiske arbejderbevægelsesit højdepunkti
det østrigskesocialdemokrati i mellemkrigstiden og de 10 af de 11 hypoteser,
han opstiller (s. 65-66), går direkte på at påviseaustromarxismens fortræffe-
ligheder. Som eksempel på stilen kan anføres hypotese 8: »Austromarxis-

men betegnede - relativt set - det organisatoriske højdepunkt i vesteuro-

pæisk arbejderbevægelse«.Denne entusiasme for disputatsens hovedgen-
stand gør den dog ingenlunde til en kritildøs fremstillling af austromarxis-

men. Curt Sørensen har villet værge austromarxismens ledere og teoretike-

re, først og fremmest Otto Bauer, mod megen af den usaglige, ahistoriske

eller politisk fjendtlige kritik, han mener, de har været udsat for. Også det

fremgårdirekte af hypotesedannelsen. Disputatsen har som et af sine mål,
at give austromarxismen den plads i socialistisk teoriudvikling Og i euro-

pæisk arbejderbevægelses historie, som den retteligt tilkommer ifølge for-

fatteren. Curt Sørensen er derfor ude i adskillige ærinder på en gang, hvor

det mest afgørende er, at det er en teoretisk anlagt og samtidig en historisk

undersøgelse.Yderligere er den anlagt komparativt, idet der i særlige kapit-
ler sammenlignes med udviklingen i Weimarrepublikkens Tyskland. Det gi-
ver disputatsen en kompliceret opbygning, som ikke er helt klar, og da Curt

Sørensen yderligere har en trang til udenomsværker med særlig dedikation,
forcitater af Rosa Luxemburg, Otto Bauer, Emile Durkheim, Vilfredo Pare-

to, Hartvig Frisch, Marx, Engels plus mange flere og et monstrøst noteappa-
rat, er afhandlingen svulmet alt for meget op, og vil være hård kost for selv
de fleste prøvede disputatsgranskere. Imidlertid er det anstrengelserne
værd.

Af udenomsværkerne skal til sidst påtalesdet forhold, at værket udkom-
mer på dansk. Der er ganske vist s. 857-881 et tysk resume, men det kan in-

genlunde erstatte savnet af, at hovedteksten, gerne kraftigt beskåret, a-jour-
ført (herom nedenfor) og redigeret, burde foreligge på et internationalt

sprog. Vi lever i tider, hvor der i høj grad tilskyndes til, at dansk forskning er

international, også når det gælder humaniora og samfundsfag. Så meget
mere absurd er det, at et arbejde af internationalt tilsnit som det foreliggen-
de kun skal kunne læses af en lille flok skandinaviske kolleger. Værre er det
for disputatsinstitutionen, at dette arbejde ikke har kunnet fremlægges til

bedømmelse blandt de udenlandske kolleger, som primært arbejder inden
for området og sidder med specialistviden i Østrigog andre steder. Det bur-
de tages op til principiel overvejelse i fakulteterne og i de forskningsråd,der

støtter udgivelserne, om det ikke burde været et krav til en disputats, at den

skal kunne bedømmes internationalt, hvis den behandler et internationalt

emne. Mig bekendt hører det til undtagelserne, hvis f. eks. danske disputat-
ser om klassisk arkæologi ikke udkommer på et af hovedsprogene. Der er

både det store publikum og de fagfæller og specialister på enkeltområder,
som kan bedømme arbejdets kvalitet.

Jeg rejser kun spørgsmåletaf principielle grunde og ikke ud fra mistillid

til dette arbejdes mange og grundlæggendekvaliteter, men det er egentligt
også en skam for den østrigske og internationale historikerverden, at den af

sproglige grunde skal være udelukket fra at stifte bekendtskab med det hid-
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til største og mest ambitiøse projekt om austromarxismen, ja egentlig et for-

søg på en syntese over væsentlige hovedtræk af international arbejderbevæ-
gelse i mellemkrigstiden. Hverken Norbert Lesers grundlæggende»Zwi-
schen Reformismus und Bolschewismus. Der Austromarxismus als Theorie

und Praxis«, 1968, eller Peter Kulemanns »Am Beispiel des Austromarxis-

mus. Sozialdemokratische Arbeiterbewegung in österreich von Hainfeld bis

zur Dollfuss-Diktatur«, 1979, går tilnærmelsesvis så meget i dybden med de

afgørende år 1927-33, som det sker her med et omfattende kendskab til hele

austromarxismens og socialismens teoribygning og væsentlige sider af sam-

fundsudviklingen.
I det følgendevil jeg -

qva historiker - holde mig til en nærmere bedøm-
melse af disputatsen som et historisk arbejde. Det vil sige, at jeg helt afhol-

der mig fra at tage stilling til hele hovedafsnit tre fra 8. 599 »Socialbevægel-
se og ideologi. Den politiske teoriudvildings dialektik« samt det store afslut-

ningsafsnit s. 743 ff., hvor der også i vidt omfang trækkes på den store un-

dersøgelse fra 1976. På forhånd skal det være bemærket, at jeg heller ikke

vil gøre meget ud af Curt Sørensens sammenligninger med udviklingen i

Tyskland eller gå ind på hans større eller mindre kendskab til den nyere ty-
ske forskning. Det er et stort projekt, og naturligvis har han ikke kunnet

komme hele vejen rundt i den enorme litteratur. Mere herom i det følgen-
de.

Disponering af stoffet

Disponeringen af det ambitiøse projekt har som nævnt øjensynligt voldt

Curt Sørensen problemer. På samme tid at fastholde den teoretiske ind-

faldsvinkel, arbejde historisk konkret og foretage en parallelanalyse af ud-

viklingen i Tyskland og Østrig op til 1933/34 fører bl.a. til en del gentagelser
og brud i fremstillingen. Et spor forfølges et langt stykke for at blive afbrudt

og siden taget op igen med fornyet styrke. Sjældent er der set så mange

henvisninger frem og tilbage i teksten ikke kun fra de historiske afsnit til de

teoretiske, men ogsåmellem de forskellige typer afsnit indbyrdes. Det hæm-

mer læsningen og fører unægteligt over i spørgsmåletom ikke en anden or-

ganisering af stoffet kunne have imødegåetdette problem eller i det mind-

ste formindsket det. Eller er der søgt skrevet to eller tre bøger på en gang?
Det store hovedafsnit et fører os på omkring 350 sider gennem den første

østrigske republiks historie til nederlaget i februar 1934. Det er en historisk

fremstilling med socialdemokratiet i centrum, samt dets egen opfattelse, te-

matisk opdelt, af den udvikling, det stod midt i sammenholdt med nogle af

dets senere kn'tikeres. Læseren skal derfor være yderst årvågenfor at sikre

sig om det citerede er austromarxisternes holdning, den senere historie-

forsknings eller Curt Sørensens. Allerede i dette første hovedafsnits andet

kapitel, når vi s. 105 frem til demokratiets ødelæggelse i marts 1933, hvoref-

ter vi tålmodigtmå vente nogle hundrede sider i andet hovedansnit på at få

det uddybet for endelig i tredie omgang efter yderligere et stort antal sider

og en udflugt til Weimarrepublikkens Tyskland at nærme os en forklaring.
Denne bliver da også fremstillet i to omgange.
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Andet hovedafsnit er en parallelfremstilling af udviklingen i Tyskland (ka-
pitel 1) og Østrig (kapitel 2) op til demokratiernes ødelæggelse i 1933, hvor

der på centrale samfundsområder lægges vægt på ligheder og forskelle i

den udvikling, som fik det samme negative resultat. Her får vi på siderne

490-581 påny en historisk fremstilling af udviklingen i Østrig 1918-34. De

østrigske politiske partier, som tidligere er præsenteret, præsenteres påny,
grundlæggende strukturelle vilkår i republikkens fysiognomi, som allerede

er skitseret, udvikles yderligere, og der gås igen tæt påbegivenhedsforløbet
1927-33. I dette afsnit er også (s. 559-581) indskudt en forskningsdiskussion
af årsagernetil demokratiets ødelæggelse i Østrig.Et afsluttende kapitel 3

med konkluderende sammenligninger afslutter hovedafsnittet.

Materialegrundlaget
Med en undersøgelse af dette omfang er det af helt afgørendebetydning at

gøre sig klart, hvad materialegrundlaget er, og hvori dets begrænsningerbe-

står. üirt Sørensen har naturligvis ikke kunnet gennemføre en så omfatten-

de samfundsanlyse på et kildenært grundforskningsniveau. Han har i stedet

for - ganske legitimt - vidtgåendebetjent sig af den eksisterende historiske

forskning. Den er ganske omfattende alene for Østrigs vedkommende på
grund af de fundamentale ændringer som fandt sted 1918, 1933/34 og slutte-

ligt 1938 med den tyske indmarch. Det svarer nærmest til den opmærksom-
hed som i Danmark er blevet besættelsestiden til del. Når Curt Sørensen så

yderligere har villet inddrage Tyskland samt socialistiske og andre teoretike-

re i stort tal, signalerer det, at begrænsningens kunst også her har måttet

anvendes. Det er som bekendt en ikke ringe kunst, og Curt Sørensen har

meget pragmatisk valgt at gå tættest på stoffet i det, jeg vil kalde hans ker-

neområde, de østrigske socialdemokratiske ledere. Hvad de har skrevet i

brochurer, bøger, enkelte tidsskrifter og hovedavisen Arbeiter-Zeitung i pe-
rioden 1918-33 er basismaterialet - for avisen dog kun tiden 1927-33. Yderli-

gere inddrager han, hvad de skrev efter nederlaget. Det er altså kun de

overvejelser partiledelsen har lagt offentligt frem i teoretiske skrifter eller

som vejledninger for masserne, han beskæftiger sig med. Det er langt hen

ad vejen også det eneste rigtige med den givne overordnede problemstilling.
Men når han tillige vil forklare konkrete handlinger i bestemte historiske si-

tuationer, da kommer dette materiale til kort. Her tænker jeg på hans hypo-
tese 5: »Teorien var ikke et en gang for alle givet og uforanderligt system af

læresætninger.Den politiske teori justeredes fortløbende under indtryk af

ændrede politiske omstændigheder, men den virkede også tilbage på om-

stændighederne,idet den på afgørendemåde bestemte aktørernes handlin-

ger« (s. 66). Da ville det have været nyttigt at kunne læse i andet end Ar-

beiter-Zeitung om, hvorfor partiledelsen handlede, som den orde. Ved ik-

ke at have søgt bag partifacaden har Curt Sørensen efter min opfattelse ik-

ke fuldt tilstrækkeligt overbevist mig om rigtigheden af, at partiledelsens
overordnede teoretiske overvejelser ogsåvejledte den gennem alle historisk

konkrete krisesituationer. I korthed: at aktuel handling overvejende eller al-

tid ville kunne føres tilbage til de overordnede teoretiske refleksioner. Au-
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stromarxismens ledere, især Otto Bauer - men ikke Karl Renner - er Curt

Sørensens helte og bevægelsen omfattes med en meget sympatisk varme,
men det er et spørgsmål,om han ikke idealiserer for meget på dette punkt -

et blandt flere.
Når Curt Sørensen nu ikke har kunnet trænge bag partiets facade i krise-

situationer for at forklare lederbeslutninger, så betjener han sig i stedet af
den historiske litteratur til at placere handlingerne i det historiske rum. Han
rekonstruerer den virkelighed, som partiledelsen stod i, angiver partiers og
bevægelsers styrkeforhold ved valg og i form af medlemstal, giver inforrna-
tioner om en lang række interne forhold i magtapparatet, holdninger hos

regeringer i udlandet mm. Disse informationer er for størstedelens ved-
kommende gravet frem af forskere siden 1945. Derfor er spørgsmålet,om

de samme informationer stod til rådighedfor de politiske aktører i 1930,er-
nes begyndelse. I hvert fald får en vurdering heraf betydning, hvis vi skal ta-

ge Curt Sørensens bedømmelse af teoriudviklingens betydning for austro-

marxismens praksis alvorligt. Sat på spidsen: var det et dynamisk parti, som

under indtryk af erfaringen konsekvent ændrede sine teoretiske standpunk-
ter vedrørende væsentlige samfundsforhold, ikke mindst angåendestyrke-
forholdet mellem klasserne? Det sidste er af særligbetydning, da Curt Sø-
rensen primært ser demokratiets sammenbrud som forklaret af »forstærket

klassekamp«(hypotese 11).Set over en længere tidsakse før 1933 kan vi kon-
statere ændringer i partiledelsens indstilling, siden Linzer-programmet 1926

dog ikke fundamentale ændringer.Det er med dette klartskuende program
som grundlag, at partiet går ind i sit store nederlag 1933. Klartskuende med

hensyn til borgerskabets vilje til at ødelægge demokratiet, hvis det kunne
komme af sted med det. Holder vi os derimod til de fatale måneder marts

1933-januar 1934, ser teorigrundlaget ikke ud til at have spillet nogen større

rolle. I stedet var der ophørsudsalg!Otto Bauer gik ind på det autoritære

styres korporative ideer.

Iflg. Curt Sørensen, havde man i socialdemokratiet forudsagt, hvad der

kunne ske, »forbløffende klart« (s. 342) og understreget, hvad man i så fald

ville gøre. Man gjorde bare intet. Her kommer Curt Sørensens hypotese 5

efter min mening til kort. Fremstillingen bærer ogsåpræg heraf; når han ik-

ke kan få Otto Bauers handlinger til at hænge sammen med den politiske
teori, lander vi flere gange med Curt Sørensens udtryk i det »forbavsende«

eller »overraskende«.

I stedet har handlingslammelsen fra marts 1933 skullet forklares. Den har

ikke kunnet forklares teoretisk -

og det forsøger Curt Sørensen heller ikke.

Den bliver forklaret historisk, bevægelsens svækkelse p.g.a. arbejdsløshed,
omstillingsproblemer fra demokratisk til udenomsparlamentarisk parti, na-

zismens fremmarch i Tyskland, strukturelle modsætninger,m.m. Spørgsmå-
let er derfor, hvad var austromarxismens teoriudvikling egentlig værd i for-
hold til det tyske socialdemokratis relative pragrnatisme, når resultatet i

begge tilfælde blev en katastrofe?

Curt Sørensen plæderer for en videreudvilding af austromarxismens teori
efter den fysiske nedkæmpelse og ledernes eksil. Det er ogsårigtigt, at Otto
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Bauer, Otto Leichter, Julius Deutsch m. fl. reflekterer over nederlaget, er-

kender fejl osv., men på det tidspunkt er der ingen socialdemokratisk bevæ-

gelse tilbage, kun teoretikere uden parti, og derfor er dette af langt mindre

historisk interesse, selv om det har betydning for socialismens mere almene

teoriudvikling. Det mest centrale må naturligvis være teoriudvildingen,
mens den havde aktuel betydning som rettesnor for en massebevægelse.Ef-

ter februar 1934 må de slagne socialdemokraters selvretfærdiggørelse og

forklaringer stilles på linie med og konfronteres med de senere videnskabe-

lige analyser. Hverken mere eller mindre. Set fra et historisk synspunkt.
På hvilket grundlag gør Curt Sørensen da dette? Svaret kan splittes op i

to dele: 1) litteraturen om austromarxismen i det hele taget og 2) litteratu-

ren om den østrigske samfundsudvikling og andre politiske magtfaktorer.
Tager vi litteraturen om austromarxismen først, så er hovedparten af
1970”ernes blomstrende beskæftigelse med arbejderkultur og arbejderorga-
nisationer kommet med i disputatsen. På den anden side synes standard-

værker som Felix Czeikes, om socialdemokratisk kommunalpolitik i Wien

(1958-59) ubekendte, mens mere perifere værker om specielt boligpolitik-
ken og arkitekturen nævnes. I betragtning af den store betydning Curt Sø-
rensen tillægger socialdemokratiet som kulturbevægelse,finder jeg det iøj-
nefaldende, at f. eks. Brigitte Emigs »Die Veredelung des Arbeiters. Sozial-

demokratie als Kulturbewegung«(1980) eller Alfred Georg Frei: »Rotes
Wien. Austromarxismus und Arbeiterkultur« (1984) glimrer ved deres fra-
vær. Videre må det have holdt hårdt at udelade en række relevante tids-
skriftsartikler om spørgsmåletvedr. en socialdemokratisk koalition med den

borgerlige lejr, et emne som er gennemgåendehos Curt Sørensen. Faktisk

benyttes Richard Saages artikel i »Reformismus und Sozialdemokratie«

(1982) ikke, men yderligere synes Curt Sørensen heller ikke at kende Le-

ser-Staudinger kontroversen fra 1984 om koalitionsmulighederne mellem
det kristeligt sociale parti og socialdemokratiet i 1931 (i Archiv. Mitteilungs-
blatt 24:2, 1984, s. 2-7, Christliche Demokratie 2:1, 1984, s. 52-62 og österrei-
chische Monatshefte 40:1, 1984, s. 14-17).Endvidere har den østrigske histo-
riske kommission til beskæftigelse med mellemkrigstidens historie udsendt
et bind om specielt koalitions- og integrationsproblematikken, som kunne
have været udnyttet med fordel.

Småtingvil nogle måske mene, for Curt Sørensen kommer meget godt
gennem sin egen behandling af spørgsmålet,men hvor går så egentlig græn-
sen? I en bog, hvor Otto Bauers navn optræderpå næsten hver side, kunne
man måske have forventet at finde den sidst udkomne store antologi om

manden: »Otto Bauer (1881-1938).Theorie und Praxis« (1985)? Eller hvad
med antologien ved Anson Rabinbach: »The Austrian Socialist Experiment.
Social Democracy and Austromarxism, 1918-1934« (1985)? Dette er kun ek-

sempler på relevant nyere litteratur, som glimrer ved sit fravær.

Naturligvis forstærkes problemet, når vi går til den litteratur, som drejer
sig om den første østrigske republik i øvrigt. Her vil Curt Sørensen kunne

forsvare sig med, at det er umuligt at inddrage al den litteratur, som kunne

være relevant, og det er sandt nok. Imidlertid tager han gang på gang em-
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ner og problemstillinger op, hvor der er relevant nyere litteratur, og allige-
vel anvendes den ikke. Man får det indtryk, at østrigsk forskning efter 1980

kun i begrænset omfang har fundet anvendelse i disputatsen, og det er nok

bl.a. det, som kunne falde internationale specialister på feltet for brystet.
Jeg vil tage tre konkrete eksempler på ikke uvæsentlige områder op. Det

ene gælder de højreradikaleog fascistiske bevægelsers udvikling og sociale

basis, medlems- og vælgertilslutning,hvor intet arbejde efter 1980 benyttes.
Curt Sørensen bruger mange sider på at præsentere disse politiske kræfter.
Det vil bl.a. sige, at Bruce F. Pauleys bog om det østrigske nazistparti, som

er kommet i både en engelsk (1981)og en revideret tysk udgave (1988),Wal-

ter Wiltscheggs bog om Heimwehr (1985) og Gerhard Botz, talrige og

grundlæggendearbejder efter 1980 er uomtalte. Jürgen Falter og Dirk Hä-

nisch vil nok også blive skuffede over at læse, at Om Sørensen præsenterer
mit arbejde fra 1979 om vælgertilslutningen1927-32/33 som det eneste på
feltet. De har bl.a. præsenteret deres egen analyse i Zeitgeschichte 15, 1988,

og professor Botz har ogsåværet i gang på dette felt.

Det andet eksempel jeg vil drage frem, er fremstillingen s. 555-558 af slut-

fasen i »toppen« af det østrigske samfund 1932-34, hvilke overvejelser man

gjorde sig i det kristelige sociale partis ledelse, i erhvervskredse m.v. Bortset

fra min afhandling fra 1979 bygger den udelukkende på ældre fremstillinger,
hvilket er særligt uheldigt, da der netop på dette område er fremlagt både

kildepublikationer og specialundersøgelser, som kunne have givet Curt Sø-

rensen et langt bedre og mere relevant materiale i hænde til sin fremstilling.
Imidlertid kender han f. eks. ikke Walter Goldingers udgivelse af protokol-
ler fra det kristeligt sociale partis klubforstanderskab (1980) eller den store

igangværende udgave af kabinetsprotokoller, hvor Dollfuss-perioden er

dækket! Specialundersøgelserneskal jeg afstå fra at henvise til i detaljer i

denne sammenhæng, men gøre opmærksom på, at her er tale om bl.a. stan-

dardværker, som kendere af periodens historie ikke burde kunne gå uden

om.

For det tredie er der hele afhandlingens omdrejningspunkt marts 1933,
hvor kansler Dollfuss benyttede en formel anledning om forretningsorden i

parlamentet til at sætte demokratiet ud af kraft. Curt Sørensen betegner
det med rette som »austromarxismens skæbnetime« (s. 306), og for ham åb-

ner det »svimlende perspektiver«(s. 306), om det østrigske socialdemokrati

havde begivet sig ud i åben kamp for at fastholde demokratiet. Han havde

haft et godt supplerende grundlag for at beskæftige sig med den afgørende
historiske situation, hvis han havde benyttet antologien »Der 4. März 1933.

Vom Verfassungsbruch zur Diktatur«, 1984, hvor bl.a. Gerhard Botz beskæf-

tiger sig med »Der ,4. März 1933' als Konsequenz ständischer Strukturen,
ökonomischer Krisen und autoritärer Tendenzen«. Her kunne Curt Søren-

sen også have fået et af flere gode eksempler på, at den østrigske historie-

forskning siden 1970'erne har bevæget sig et godt stykke væk fra den »koali-

tionshistorieskrivning«,som han stadig vil indskrive den østrigske forskning
i, men som må siges at have udspillet sin rolle i 1970*ernes anden halvdel.

Med koalitionshistorieskrivning forstås den uudtalte konsensus mellem
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østrigske socialdemokrater og det østrigske folkeparti efter 1945 om ikke at

rippe op i mellemkrigstidens modsætninger,hvis det kunne skade nationale

interesser eller det mangeårigeregeringssamarbejde mellem de to partier,
som først fandt sin afslutning i 1966.

'

Det vælter ikke Curt Sørensens fremstilling, at han på mange områder -

betydeligt flere end de her nævnte - ikke kender den eksisterende nye

forskning i perioden, men det gør den mindre uomgængeligog i hvert fald

ikke a-jour, selv om han rask væk begiver sig ud i både fremstillinger, analy-
ser og konklusioner på et sine steder helt forældet grundlag. Det er ikke

blevet den syntese om den første republik og specielt om austromarxismen,
som man med rette kunne have ventet, selv om spændende og relevante

problemstillinger føres igennem med stor konsekvens. Det er egentlig ær-
gerligt, for det er kun et spørgsmålom en lille smule håndværk, og jeg næg-
ter at tro, at det kan være de forskellige fagtraditioner mellem statskund-

skab og historie, som her spiller så meget ind.

Nogle resultater

Det er en fornøjelse at arbejde med et værk, som i den grad har stillet sig
nogle klare mål og undervejs vil aflive nogle af de mest sejlivede myter, der

internationalt har eksisteret om årsagerne til arbejderbevægelsensnederlag
til fascismen i nogle europæiske lande i mellemkrigstiden. En af disse er

den tidligere udbredte opfattelse, at en forenet arbejderbevægelse kunne
have hindret Hitlers magtovertagelse, og at splittelsen mellem kommunister

og socialdemokrater bidrog til nederlaget. I Østrig ser vi en samlet arbejder-
bevægelse - det organisatoriske højdepunktifølge Curt Sørensen, og jeg er

tilbøjelig til at være enig med ham - under socialdemokratisk ledelse, som

alligevel lider nederlag, ikke til en Hitler men den langt mindre og mildere

udgave i Dollfuss, skikkelse. Men nederlaget var ikke mindre eklatant, selv
om den efterfølgende undertrykkkelse ikke var nær så kraftig som i Tysk-
land. En stærk og samlet arbejderbevægelsevar ikke nok til at hindre de-
mokratiets ødelæggelse, og det er nok et af de punkter, som også for Curt

Sørensen står som et af de mest kreperlige. Ikke mindst når han samtidig og
overbevisende kan demonstrere, at partiets øverste ledelse havde de poli-
tisk-teoretiske forudsætninger for at se, hvor det kunne bære hen og klart

opstillede retningslinier for, hvad man ville gøre for at forsvare demokratiet
- i teorien altså. Til virkelighed blev det aldrig. Curt Sørensen ville have øn-

sket, det var kommet til kamp for demokratiet. Det kunne internationalt
have rejst faresignalet for arbejderbevægselsen og manet til antifascistisk

kamp i andre lande. Også selv om det havde ført til nederlag i Østrig.Deri

ligger, at han ikke mener, at arbejderbevægelsensnederlag i Østrig kunne

have samme internationale virkning på den måde, det nu engang gik. Deri

har han vist ikke helt ret. Der blev kæmpet spredt og planløst i februar

1934, da det var alt for sent. Disputatsen er netop allermest malende og

medrivende på de sider. Det var faktisk et chok for mange socialdemokrater

i Europa, at Dollfuss lod skyde med kanoner på arbejderne. Om perspekti-
verne havde været meget mere svimlende, hvis austromarxisterne var gået
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ud i den kamp i marts 1933, vil jeg tvivle på. I hvert fald hvis det havde ført
til nederlag. Der var nemlig et par årsager mere til, at det ikke kom dertil,
som nok fortjener at blive inddraget.

Hele spørgsmåletom magt, den politiske magt og statsmagten, forekom-
mer mig noget undervurderet i dette værk. Selv en forenet og stærk arbej-
derbevægelsekan i en krisesituation stå overfor en modstander, som den ik-

ke kan slå, selv om den gerne ville. Og skulle den gøre forsøget alligevel,
kunne det føre til forfærdelige menneskelige omkostninger. Mon ikke om-

kostningerne ved en konfrontation med statsmagten har påvirketde ansvar-

lige socialdemokratiske ledere ganske meget i 1933? Fra at være trænede i
at forsvare sine møder og organisationer mod angreb og provokationer og
til at stå ansigt til ansigt med det statslige eksekutivapparat, var der et me-

get langt spring. Linzer-programmet fra 1926 forudsagde ikke noget om,
hvad austromarxismen skulle gøre, hvis overmagten var for stor. Der mang-
lede et punkt i den politiske teoribygning. Overhalede realiteternes verden

og omstændighederne ikke trods alt de klart fremadskuende austromarxi-

ster?

Et andet synspunkt, som Curt Sørensen efter min mening effektivt tager
livet af, er det i 1970,erne ofte gentagne, at nazismen i Tyskland fik tag i så

store dele af befolkningen ved hjælp af overlegne evner til mobiliseringsar-
bejde og massepsykologi. Med stor styrke dokumenterer Curt Sørensen, at

austromarxismen ikke gav nazismen noget efter i den retning, men havde et

stort og altomfattende organisationsapparat, der tog sig af socialdemokra-

ten fra vugge til grav, samt ikke mindst at dette apparat var intakt til 1932/
33. Især er den pointe slående, at austromarxismen appellerede til masserne

på et fundamentalt helt andet grundlag end nazismen -

og også havde suc-

ces med det. Det er en understregning af faren ved forklaringer, der ikke er

sikrede på et komparativt grundlag.

Forsvar for austromarxismen?

Austromarxismen oplevede en renæssance i årene op til og lige omkring
1980. Den blev genstand for både mange historiske og teoretiske studier og

specielt en gruppe tyske venstrefløjssocialdemokraterville tage dele af au-

stromarxismens politiske teori til sig som dagsaktuel. Curt Sørensen gør ik-

ke meget ud af sidstnævnte gruppe, men blandt de førstnævnte slår han

gang på gang ned på Norbert Leser, Peter Kulemann og Anson Rabinbach,
fordi de står hans eget projekt nærmest og markerer sig med principielt an-

dre holdninger til austromarxismen. Mens Norbert Leser vist kan karakteri-

seres som højrefløjssocialdemokrat,er Kulemann og Rabinbach repræsen-
tanter for det nye venstre. Alle får de på hattepulden af Curt Sørensen, som

mener, at austromarxismen er blevet bedømt for meget ud fra en fritsvæ-

vende moralisme og bagklogskabens letkøbte visdom (s. 197, 327). Det kan

der være noget om, men ogsåCurt Sørensen går for vidt i sin rehabilitering
af »heltene«. Jeg skal kun nævne enkelte karakteristiske eksempler.

Det første drejer sig om den »østrigskerevolution« og den demokratiske

republiks tilblivelse. Her har bl.a. Leser stået for den opfattelse, at austro-
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marxisterne påtogsig æren herfor, og følte sig særligtansvarlige for den nye

republik. Det afviser Curt Sørensen i en sammenhæng med et enkelt citat

af Otto Bauer fra et værk fra 1919: krigen var skyld i demokratiets sejr (s.
116).Siden synes Curt Sørensen også selv at have glemt dette egentligt over-

flødige angreb på Leser, for s. 189 skriver han i forbindelse med den tilspid-
sede situation 1933: »Hele SDAP,s grundholdning siden republikkens opret-
telse i 1918 havde været den, at den demokratiske republik var deres værk,
det var i partiets selvforståelse først og fremmest socialdemokraterne, der

havde skabt republikken, og det var primært dem, der skulle bære den oppe

og forsvare den«. Så vidt jeg læser Norbert Leser, er det lige præcis også
det, han mener!

Fra 1920 til demokratiets ødelæggelse stod socialdemokratiet i opposition
til de skiftende borgerlige koalitionsregeringer. Det har været et kardinal-

punkt i Lesers kritik af socialdemokratiet, at det med dets manglende kom-

promisvilje og ikke-integration i republikken på parlamentarisk plan, selv

bar ved til den skærpede-situation i 1933. Specielt dette kritiserer Curt Sø-
rensen som forkert og betegner det som en påstand(l) (s. 314), selv om det

for mig at se må være et historisk faktum. Det var socialdemokratiets og
dermed Otto Bauers politik at føre en konsekvent oppositionspolitik i håb

og forventning om alene at opnå regeringsflertallet, ligesom det er et fak-

tum, at Otto Bauer efter marts 1933 omvendt viste for stor vilje til kompro-
mis. Det sidste er en lige så berettiget kritik af Otto Bauer, formuleret af

Leser, som næppe burde være henvist til en note i disputatsen. Det korte af

det lange er, at Curt Sørensen heller ikke her har noget substantielt at have
sin kritik i.

Endelig er der Kulemann og Rabinbach, som Curt Sørensen langer me-

get hårdt ud efter (bl. a. s. 195-197, 306-397). Deres projekter har ud fra for-

skellige indgangsvinkler egentligt langt hen været det samme som Curt Sø-

rensens, at ville forklare austromarxismens udvikling og sluttelige nederlag.
Det er deres anderledes konklusioner, som bringer ham til at forløbe sig, og
det er i hvert fald en åbenbar urimelighed at insinuere, at de kun bedøm-
mer med bagklogskabens klare blik, når de dokumenterbart har været på
nært hold af en stor del af det samme materiale som Curt Sørensen. Deres
historiske forudsætningerer ikke så ringe, som de her bliver fremstillet, og
en mere positiv dialog med deres synspunkter havde klædt doktoranden og
kunne kun have øget indsigten til fælles oplysning. Rabinbach og Kulemann

fokuserer ogsåbegge på det store organisations- og kulturarbejde, som soci-

aldemokratiet gennemførte i den første republik. De ser ikke negativt på
det, men de drager nogle andre konsekvenser af det med hensyn til evnen

og viljen til politisk handlen. For et parti, som var i konstant opposition,
men dog havde magten på rådhuset i Wien, måtte organisationsarbejdet for

en dels vedkommende træde i stedet for reelt politisk arbejde. De og især

Rabinbach mener, at det førte partiet over i politisk passivitet, da det blev

bragt i defensiven fra 1927, og især under krisen fra 1932. Jeg skal ikke her

af pladsmæssige grunde kaste mig yderligere ind i denne diskussions sub-

stans, men blot påpegeden lidet tiltalende tendens, det er fra doktorandens
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side, at påstå at Kulemann og Rabinbach med deres opfattelser direkte eller

indirekte skulle øve hån mod de mennesker, som kæmpede mod fascismen

(s. 196). Her er et eksempel på, at engagementet for sagen ikke kun har po-
sitive sider.

Gegen den Strom

Til afslutning må jeg konstatere, at det har været en engagerende bog at læ-

se, skrevet af en engageret mand; en videnskabsmand der ønsker mellem-

krigstidens arbejderbevægelse tilbage i form og langt hen ad vejen også i

indhold. Bogen ægger til debat, til modsigelse, til nye diskussioner, til mere

forskning, til større teoretisk bevisthed hos dem, som efter disse to mursten

vil gå videre; den tager nogle af de store og mest centrale spørgsmåli euro-

pæisk arbejderbevægelseop, den gør det komparativt og med stor udhol-

denhed. Hvad mere kan vi så forlange? I hvert fald kan vi håbe, at endnu

flere forskere fra samfundsfagene vil følge i Curt Sørensens fodspor og
skræve over faggrænsen til historien, selv om det her og der har ført til, at

der er blevet dryppet lidt surt i det søde bæger. Sådan vil det vist altid være,

og Out Sørensen skal nok tømme bægeret alligevel. Dertil har han vist for-

matet.

Curt Sørensen: Mellem demokrati og diktatur. Forholdet mellem social

handlen og social objektivitet. Mellem socialismens teori og politik og den

givne sociale orden, belyst ved 'demokrati-diktatuf-problematikken og dens

reflektion i den centraleuropæiske socialismes, specielt austromarxismens,
politiske tænkning og strategi fra republikgrundlæggelse til republiksam-
menbrud. Bidrag til en forståelse af politisk teoriudviklings dialektik, bd. 1-

2. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 1992, 969 s.

Abstract. Lauridsen, John T.: Zwischen Demokratie und Diktatur.

Arbejderhistorie 42 (1994).

In seiner Habilitationsschrift arbeitet der Politikwissenschaftler

Curt Sørensen über das Verhältnis von Demokratie und Diktatur in

der zentraleuropäischenArbeiterbewegung, d.h:vor allem den sozi-

aldemokratischen Parteien Deutschlands und Osterreichs und der

KPD. John T. Lauridsen greift in seiner Opposition u.a. methodi-

sche Fragen auf und betont das weiterführende Moment der histo-

rischen und der methodischen Komparation. Kritisch merkt er an,

dass der Verfasser einige neuere Studien nicht berücksichtigt hat,
weist aber gleichzeitig auf die breite Quellengrundlage und das so-

zialistische Engagement des Verfassers hin.

34



Ole Jorn

Praxisñlosoñens autonomi

Antonio Gramsci blev fra midten af 1960'erne også kendt

uden for Italien på den intellektuelle venstrefløj.Hans betyd-
ning er åbenbart voksende; for tiden udkommer både en tysk
og en amerikansk samlet udgave af hans Fængselsoptegnel-
ser, der som udvalg harforeligget i mange år på mange sprog.

Fængselsoptegnelsemeskarakter gør; at de er vidt åbne for
fortolkning, hvis ikke man fastholder, at Gramsci var kom-

munist, hvorved konkret organisering af massekulturen var

udgangspunkt 0g endemål for hans tanker Ole Jorn spørger
bl. a. om Gert Sørensen har forståetdette.

Gert Sørensen (GS) har med afhandlingen Gramsci og den modeme verden
- eller spørgsmåletom pralesjilosofiens autonomi løftet Gramsci-receptionen i

Danmark op på et nyt og langt rigere niveau. Straks skal det understreges,
at afhandlingen ubetinget må opfattes som del af et hele sammen med An-

tonio Gramsci FængselsoptegnelserI-II udvalgt ved Gert Sørensen fra 1991

(se AH 38, s. 79f; forlaget Museum Tusculanum tilbyder de tre bind til 500

kr.). GS, som er ikke-marxist og fremmed for Gramscis kommunistiske mili-

tans, ser historien som et orienteringspunkt, ud fra hvilket erkendelse er

mulig. Han motiverer indledningsvis sin interesse for Gramsci ved at se ham
som en udfordring til en »omsiggribendehistorieløshed« i italiensk åndsliv.

For GS er historiens virkelighed et fast punkt: »Historien sætter sine mær-

ker, om man vil det eller ej; og det er forandringens nødvendighed,der gør
alting til historie, i hvert fald så længe, der er noget, der hedder arbejde og
dannelse. Den politiske kultur og humanvidenskaberne [...] handler i sidste

instans om dette vilkår;de er begge funktioner deraf og har i samme grad
taget del i og blevet til i den proces, der har formet videnskabens og politik-
kens institutioner i det »civile samfund« og »staten«. Det Gramsci har efter-

ladt, er en politisk-filosofisk reflektion over dette vilkår ...« (s. 11-12).Efter

at have medgivet, at det ville være »urimeligtat benægte, at Gramsci tilhø-

rer marxismens historie« (5. 14), mener GS, at »et påtrængendespørgsmål
idag er, om Gramsci ikke er andet og mere end blot et kapitel i marxismens

historie. Det melder sig i al sin aktualitet, så meget mere som marxismens

mange restaurationsforsøghar slået fejl og vist sig udsigtsløse.«GS opridser
herefter sin post-kommunistiske og post-marxistiske ramme for Gramsci-
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læsningen, inden for hvilken han især vil undersøge Gramscis begreb om

»passivrevolution«: »Tiden synes moden til at indskrive Gramsci i en lidt

større historie eller i lidt større historier: for det første i massesamfundets

historie [...]; og for det andet i moderniseringsprocessens historie [...]. Og
disse tre historier er alle flettet sammen i et værk som »Fængselsoptegnel-
serne« og konstituerer dette værks særlige problemstilling. Nu kan man

hævde, at på tærsklen til det højteknologiskeinformationssamfund befinder

vi os i et »post-« i forhold til disse historier, i den forstand at vi i dag kan se

tilbage på en lang række ikke indlysende succesfulde utopier, hvoraf kom-

munismen blot er én. Og der kan være al mulig grund til at tage bestik af

denne diagnose. Men de nye konflikter og forventninger, der kan skimtes i

dag, overflødiggørnæppe de gamle spørgsmål,som -ismerne tidligere har

formidlet, omkring, hvilken rolle, hvilken identitet, hvilken andel og hvilken

indflydelse det enkelte individ eller den enkelte samfundsgruppe skal have«

(14-15).Ved at tage udgangspunkt i begrebet om »passiv revolution« får

Gramscis, udpræget tredjeinternationalistiske, socialrevolutionære grundlag
- som teorien om antagonismen i klassekampens objektive og subjektive be-

tingelser og det kommunistiske parti som kraftcentret i organiseringen af

den bevidste totale samfundsforandring - nødvendigvisen sekundær plads.

Antologidelen indeholder de fleste af de optegnelser, som citeres i afhand-

lingen. Størsteparten af Fængselsoptegnelsernes tekstmasse (den italienske

udgave er på 2365 og GS, udvalg på 445 s.) udelukkes nødvendigvisfra ana-

lysen. Ved læsningen af afhandlingen er antologi- og kommentarbindene

uundværlige og må anbefales læst før afhandlingen, da Gramscis tekst som

regel umiddelbart er lettere tilgængelig end GS,s. Opdelingen i tre bind

medfører, at de filologiske kommentarer findes i antologi- og kommentar-

bindene. Det vanskeliggørlæsningen af GS, afhandling, da man skal have

en finger i noteapparatet bag i bindet, en i udvalget og en i kommentarbin-

det. Det er især problematisk, da nogle af delteserne i deres ret syntetiske
argumentation langt fra synes udtømmende dokumenteret (fx. Lenins be-

greb om kulturrevolutionen). Læseren stimuleres kraftigt til stadig at se på
Gramscis egne formuleringer og til at søge kritisk distance i den øvrige
Gramsci-litteratur, da GS ikke eksplicit konfronterer sine synspunkter med

de øvrigeGramsci-forskeres.

Det må påpeges,at Gramscis »værk« er et idékatalog bestående af man-

ge hundrede små og store brudstykker, hvor nogle blot består af en titel og

nogle foreløbige resumerende bemærkninger, mens andre er om- og sam-

menskrevne sammenhængendetekster på over en snes sider. Brudstykker-
ne er ordnet i tematisk bredt anlagte hæfter. »Værket«, der ikke var bereg-
net til offentliggørelse,består altså af foreløbige og mere eller mindre udar-

bejdede arbejdsnotater og skitser omhandlende en meget bred vifte af pro-

blemstillinger. Gramsci advarer selv mod at drage nogen konklusioner på
grundlag af optegnelserne, og påpeger,at de på et senere tidspunkt mulig-
vis vil blive omformuleret i stik modsat retning. Tekststykkerne består dels

36



af ekstrapolationer fra anmeldelser af tekster, han ikke har adgang til i

fængslet, og af kommentarer til bøger og artikler, han havde ved hånden.

Denne række af gentagne gennemskrivninger som gradvise tilnærmelser til

systematisering er en metode til afklaring af et eget standpunkt. Gramsci

udtrykte i øvrigt udtrykkeligt behovet for udarbejdelsen af en logisk og ko-

hærent systematisering af de filosofiske koncepter, der i spredt form er

kendt som praxisfilosofi. At foretage en sondering af ledetrådene for Gram-

scis filosofiske søgen på grundlag af denne inkonsistente tekst, stiller endog
meget store krav til kildekritikken, al den stund »det ofte kunne være svært

at afgøre, hvornår Gramsci formulerede egne idéer eller blot parafraserede
fra bøger og artikler, han havde læst. I andre tilfælde havde Optegnelserne
en direkte chifreret karakter...« (5. 183).

Det undrer derfor ikke, at GS opfatter Optegnelserne som en tekst med
flere lag (»palimpsest«),da Gramscis tekst ikke sætter nogen grænser for

tolkningsmulighederne. I denne situation savner jeg i definitionen af teksten
- som »fuldkommen i sin ufuldkommenhed«, som GS sagde ved sit forsvar

af disputatsen - en klar fremlæggelse af GS, fremgangsmåde.GS eksplicite-
rer ikke sin teori og metode, men Viser fremgangsmådenimplicit i behand-

lingen af de forskellige tematiske afsnit. Herved viser GS sig mere som en

hermeneutisk litteratur-fortolker end som historiker.
GS har bevidst undladt at præsentere en definition af Gramscis begreb

om praxis-filosofi eller andre centrale begreber som nøgle til afhandlingen.
For GS går ud fra, at de »flydendebegreber« netop er kendetegnende for
Gramscis åbne værk: det er vigtigere at følge,hvornår og hvordan begreber-
ne opstår fremfor at servere en definition, som ikke kan holde, mener GS,
der har valgt den indfølende eller »empatetiske«læsning af Gramscis tekst.
Han afviser derfor logisk nok, at give en systematisk beskrivelse af Gramscis

begreber »passiv revolution«, »civilsamfund«, »stat«, »intellektuel«,
»præcis-filosofi«,»dialektik« osv. I stedet gennemgårGS væsentlige temati-
ske områder, som Gramsci behandlede særlig indgående(Risorgimento, de

intellektuelle, Benedetto Croce og Nikolaj Bukharin), og herigennem be-
skriver GS Gramscis brug af og udvikling af væsentlige begreber. Det af-
stedkommer nødvendigvisen del gentagelser.

Den første del af teksten behandler en række emner, som kun middelbart

belyser afhandlingens egentlige tema: spørgsmålet om praxisfilosofiens au-

tonomi. De første godt 100 sider drejer sig om »gramscismen«,som kan de-
fineres som det italienske kommunistiske partis (PCI) brug af Gramsci i et

reformprojekt, der skulle forny den marxistiske og leninistiske arv i et vest-

ligt højkapitalistiskland og danne en moderne verdslig politisk massekultur
som del af en revolutionær bevægelse.Det er en periode, der for GS starter

helt tilbage fra Gramscis fængsling i 1926, men historisk set først er interes-
sant fra efterkrigstiden - da partiformanden Palmiro Togliatti (1893-1964)
udgav Gramscis Fængselsoptegnelser i 1948 -

og frem til slutningen af 60,er-
ne. Togliattis tematisk ordnede 0g redigerede udgave af Optegnelsene, som

siden blev udsat for hård kritik, går i øvrigt i store træk igen i den tematiske
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del af GS, afhandling. Derefter følger en præsentation af de væsentligeven-

strefløjsdebatteri Italien, hvorudfra GS konkluderer, at Gramsci repræsen-

terer en mulighed for at komme ud over Togliattis variant af marxismen-le-

ninismen. GS gentager her den italienske antikommunistiske traditionelle
formel om Togliattis »dobbelthed« - et udtryk der omfattede både påstan-
den om, at PCI skulle råde over en hemmelig væbnet organisation, og at

Togliatti var en skindemokrat: en pluralistisk demokrat udadtil, men indad-

til en udemokratisk bolsjevik, der ikke ville afskrive et statskup som vejen til

magten.
Gramsci blev i slutningen af 1970,erne og begyndelsen af 1980erne læst i

tiltagende grad som forsøget på at formulere nye begreber til overvindelse

af »marxismens krise«, som den fremstod igen i lyset af den sovjetrussiske
models svigtende kraft. GS præsenterer Gramscis begreb »passiv revolu-

tion« som en udemokratisk topstyret reformpolitik, der skulle løse de vold-

somme strukturelle og politiske konflikter i 1930*rne: »et så betydningsmæt-
tet begreb som den passive revolution flyttede Gramscis praxisfilosofi op på
et andet, mindre umiddelbart og mere epokalt niveau end det, Togliattis
vestlige variant af marxismen-leninismen befandt sig på«(s. 128).GS mener,

at Gramsci opfattede Stalin-tidens Sovjetunion som i færd med at gennem-
leve en passiv revolution, der havde afløst den første aktive revolutionsfase

under Lenin.

Den første del af bogen gør det ud for en historiografisk forskningsoversigt,
i en for en doktorafhandling atypisk stil, inspireret af den italienske politi-
ske essay-stil: hurtig, brilliant og spids. Det er en lille afhandling i afhandlin-

gen og bærer derfor med rette titlen »Gramscis efterliv« og beskæftiger sig
med, hvad Gramsci er blevet brugt til af PCI. At PCI er omdrejningspunkt
ses bl.a. af den sidelange - men i forhold til Gramsci-debatten marginal -

digression om den renlivede marxist-leninist Raniero Panzieris arbejderisti-
ske kritik af PCIs politik omkring 1960,rne. De politiske elementer i den

omfattende filosofiske debat fremstår meget klart og polemikken er rettet

først og fremmest mod Togliattis fortolkning af Gramsci. Et væld af perso-
ner og filosofiske tematikker rulles op i livligt tempo. Her er anledning til at

stifte bekendtskab med en debatform og et miljø,vi ikke kender her, og til-

dels kunne misunde italienerne. GS, fremstilling kræver imidlertid for-

håndskendskab ikke blot til den italienske akademiske og politiske intelli-

gens
- hvis tankeform, stilbevidsthed og ordforråd præger GS - men også til

Gramsci-teksterne. Denne nødvendigviskursoriske gennemgang er en kul-

turpolitisk introduktion til gramscismen og Gramsci-receptionen i den itali-

enske intelligens, men strengt taget ikke til Gramscis Fængselsoptegnelser
og kun indirekte til den i grunden terminologiske undersøgelse, som er af-

handlingens centrale emne. At »Gramscis efterliv« kommer før »Tilbage til
Gramsci« - afhandlingens anden del - skyldes, at GS vil vise sin vej til

Gramsci gennem den italienske debat. Denne subjektive rækkefølge irnpli-
cerer - mener jeg - ogsåafvisningen af kontinuiteten mellem Gramscis kul-

turrevolutionære tanker og PCIs kultur- og propagandaarbejde. En traditio-
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nel kronologisk orden havde måske vist den konstante betydning, som kom-

munisterne tillagde forbindelsen mellem de intellektuelle og masserne med

klassekamppartiet som et kraftcenter i organiseringen af kulturrevolutio-

nen.

Anden del af afhandlingen har titlen »Tilbage til Gramsci«; og forfatterens

gåseøjnesignalerer, at han nødig vil se sin læsning fremstå som den ende-

gyldige Gramsci-tolkning. Denne del indledes med en små 50 siders velskre-

vet biografisk skitse. Parallelt til den indfølte læsning af Gramsci-teksterne

præges den biografiske del af diskretion, som udtrykker en »mild skepsis
over for dogmer, teorier og systemer, men tolerant og humant forstående

over for redelig overbevisning og personlig tro«, som Francis Bull skrev om

den franske litteratur-kritiker og biograf Sainte-Beuvel. GS fortæller udfør-

ligt om mennesket Gramsci, dennes ,sardiske baggrund, om de vanskelige
kår både i barndommens provins-hjemby og industricentret Torino, hvor

han afbrød sine lingvistiske studier for at kaste sig ind i revolutionær politik
under 1. verdenskrig, og om Gramsci som central figur ved Komintern i

Moskva, og hvordan hans politiske løbebane kulminerer under den drama-

tiske periode (Matteotti-krisen 1924) inden fængslingeni november 1926.

Kapitel IV (s. 177-355), som er opdelt i seks afsnit, udgør selve kernen i af-

handlingen og beskæftiger sig primært med Fængelsoptegnelserne, som

blev nedskrevet »bag fængslets paradoksalt sikre mure« (s. 353). I betragt-
ning af, at Gramsci døde i 1937 på grund af fængselsopholdet,må det også
siges at være ret paradoksalt at GS sammenligner Gramsci med Georgy
Lukács (1885-1971),der som kommunist nok »blev isoleret« men dog kun ñ-

losofisk og politisk, og efter flugten fra Hitler-fascimen i 1933 trods alle van-

skeligheder kunne videreføre sin Hegel-forskning (æstetikken) i Stalins Sov-

jetunion -

og overleve. Men GS mener vel, at Gramsci i et fascistisk fængsel
var i en slags sikkerhed for Stalin, Komintern, PCI og ikke mindst for marx-

ismen-leninismen.

Præsentationen af Gramscis begrebsapparat eller måde at problematisere
på består dels af præcise parafraser og referater af centrale Gramsci-tekst-

steder, dels af beskrivelsen af de strømninger og personer, der har påvirket
Gramscis teoretiske tanker. Bindeleddet er naturligt GS, vurderinger. Til ti-

der er overgangene så glidende, at man kan blive i tvivl, om en passage refe-

rerer GS' tanker eller Gramscis eller en tredjes.
Afhandlingen benytter ikke en fagfilosofisk terminologi, og som genre er

det hverken en litterær eller filologisk kritik eller en traditionel historisk el-

ler politisk teoretisk afhandling, men måske noget midt imellem. At det er

vanskeligt at placere GS teoretisk skyldes en ret personlig terminologi. Et

eksempel på GS, sprogbrug: han taler om Gramsci-tekstens flertydighed af

intentioner, »der udfordrer, hvis de da ikke undergraver det hierarki af kul-

turlag, Gramsci ville bygge ind i sin praxisfllosofi for at sikre dens suveræni-

tet« (s. 192). Efter en kort præsentation i afsnit IV.1 af »Praxisfilosofiens kil-
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der og autonomi - et problem« følger IV.2 »Il Risorgimento«- med Gram-

scis tilgang til Italiens moderne nationalstatsdannelse med epokale overve-

jelser omkring forbindelsen tilbage til Renæssancen og om forskellene mel-

lem den franske revolutionscyklus (1789-1870)og den italienske »passivere-

volution« (befrielseskrigene 1848-1870),der gennem moderate og konserva-
tive løsningerforegriber og dermed hindrer demokratiske revolutioner.

I afsnit IV.3 »Amerika, Italien, Rusland« præsenteres nogle politisk-øko-
nomiske problemer (profitratens tendens til fald) og modeller for kapitali-
stiske - hhv. korporative (fascisme) og progressive (amerikanisme) - strate-

gier for statslig styring af økonomien og af masserne. Disse stilles over for
det sovjetiske system - her medtages erfaringerne fra fabriksrådene i 1920

og diskussionen om arbejdsmoral og taylorisme. Med rette påpegerGS ned-

toningen af Oktoberrevolutionens skelsættende rolle i Gramscis tanker om

det kapitalistiske systems dynamik og evne til i fascismen og amerikanismen

at finde måske længerevarende men dog ikke epokale kriseløsninger.En

sammenligning med Kominterns holdning til Roosevelts New-Deal (Brow-
ders variant af folkefronten) ville være interessant.

I IV.4 tages Gramscis Hegel-reception ind i problemkomplekset »Staten,
det civile samfund og de intellektuelle« GS ser Gramsci vende tilbage til

Hegel (»civilsamfund«),modificere sin Marx-reception, reducere Engels' og
Lenins betydning som kilder for praxisfilosoñen, i en bestræbelse på at

komme ud af »en dyb krise i centrale begreber i det marzdstisk-leninistiske

paradigme«(s. 258). »Forholdet til Hegel afslørede også lidt af den arbejds-
metode, der syntes at diktere andre lignende tilgange til praxisfilosofiens
kilder. Der blev ikke opfundet nye begreber i Dptegnelserne'; men gamle
begreber fik en ny og original anvendelse, når de blev absorberet og gjort
immanente i praxisfilosofien. I denne henseende udtrykte fængselsslcrifter-
ne en vis kontinuitet, og deres forfatter syntes derfor mere optaget af at

trænge ind i historien, ind i de midlertidige og forgængelige teorier og insti-

tutioner, end af at rydde tavlen« (s. 259). Dette viser også et af problemerne
ved Gramsci: hvad er egentlig nyt hos ham i forhold til den III-internationa-

listiske marxisme-diskussion i de år? Hvad er nyt i forhold til II Internatio-

nales centrister? GS kommer ind på disse spørgsmål,men på en for kurso-

risk måde til at kunne overbevise mig. I denne sammenhængundrer jeg mig .

over GS' negligering af den ortodokse marxismes ypperstepræst Karl Kaut-

sky. Hvorfor er han fraværende? Hvorfor får slægtsskabet mellem Bukha-

rins »Håndbog«og Kautskys vulgær-materialismeikke nogen selvstændig
behandling? Et spørgsmålsom vel er ret centralt både i forhold til Gramscis

fokusering på århundredskiftets »marxismens krise« og til Gramscis stadige
filosofiske skelnen mellem Bukharins formuleringer og Lenins praxisfiloso-
fiske indsats.

»Spørgsmåletom praxisfilosofiens autonomi« var ikke et særligt tema for

Gramsci, men »var generelt til stede«, skriver GS (s. 185), og GS afviser - til

forskel for en række andre Gramsci-specialister - at fængselscensuren eller

frygten for myndighederne spillede en udslagsgivende rolle for Optegnel-
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sernes særlige sprog og begrebsbrug og slår fast, at »begrebetpraxisfilosoñ
fx var ikke en omskrivning af noget andet« (s. 184) (læs: marxismen), og
henviser til Labriolas brug af praxisfilosofi-termen. Hermed ser GS et skel i

Gramscis brug af termerne marxisme og praxisfilosofi og daterer Gramscis

ibrugtagning af sidstnævnte til 1930 »ikke så meget i det øjemed at omgå
fængselscensuren.«Og han tilføjermed en for ham typisk forbeholden og

afglidende udtryksmåde»hensigten var snarere at udfylde et tomrum i den

tredjeinternationalistiske doktrin« (s. 188). Netop i 1930 blev fængselsregi-
met iflg. andre forskere skærpet, hvilket kan være en anden forklaring på
skiftet i termer. Gramsci genoptager dermed Antonio Labriolas praxisfilo-
sofi-begreb fra århundredskiftets debat i og uden for II Internationale om

»marxismens krise«, Her må det bemærkes, at Labriola i polemik med bl.a.

Bernstein netop afviste, at der var tale om en krise for marxismen som så-

dan. GS ser III Internationales teoretiske forarmelse som den anden

»marxismens krise«. »Gramscis udgave af praxisfilosofien skulle være et

svar ikke bare til den fascisme, der havde sat ham selv og den italienske ar-

bejderbevægelseud af spillet, men også til den marxisme-leninisme, der hel-

ler ikke, for Italiens vedkommende, havde kunnet forhindre reaktionen og
stille et slagkraftigt alternativ op, eller som i sit ophavsland var stærkt påvej
til at miste sine oprindelige træk« (s. 188-9). GS opfatter marxisme-leninis-

men som på vej til at blive en dogmesamling allerede fra begyndelsen af
1920”rne. Det er en stærkt forenklet omfattelse af den marxistiske diskus-

sions bredde i 20,rne og 30”rne. Man kan blot nævne Bloch, Lukâcs, Hork-

heirner, Benjamin, Korsch, Pannekoek, samt Max Raphaels (1934) og Geor-

ges Politzers udmærkede populariseringer (1935-36) af marxismen. Gramsci

er ikke eneren over for dogmerne, han er del af en strømning i den kommu-

nistiske bevægelse.
Fængselsoptegnelsernes mest sammenhængende og mest gennemarbej-

dede dele handler på den ene side om Benedetto Croce og dennes vej gen-
nem og bort fra marxismen i revisionisme-debatten og på den anden side
om Nikolaj Bukharins populærvidenskabeligelærebog i historisk materialis-
me (1926), præget som den var af »metafysiskmaterialisme«. Afsnittene
IV.5 og IV.6 (s. 307-355) i GS' afhandling er dermed de mest specifikt erken-
delsesteoretiske. Væsentligt for GS er det at slå fast, hvordan den russiske

revolutionscyklus, Marx, skrifter og Lenins praktiske filosofi (Oktoberrevo-
lutionen) mister centralitet for Gramscis praxisfilosofi, og hvordan nogle af
Benedetto Croces neo-hegelianske filosofiske begreber og hans historieme-

tode indarbejdes heri (s. 332). Gennem sin kritik af hhv. Bukharins vulgær-
materialisme (der genoptager Kautskys opfattelse) og af Croces reduktion

af marxismen til historiemetode søger Gramsci negativt at definere sine be-

greber omkring erkendelsesteori og epistemologi. I Gramscis positive be-

grebsdefinitioner synes imidlertid diskussionen omkring Engels' synspunk-
ter -

og GS synes ikke at kunne redegøre overbevisende for kontinuitet og
brud i Gramscis Engels-læsning - at have stor betydning. Dertil kommer

den overvældende betydning, Lenin tilskrives som praxisfilosof. Gramscis

tema er som sagt ikke praxisfilosofiens autonomi men historiseringen af bla.
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Croces idealistiske filosofi. Dette sker på ret ortodoks marxistisk vis gennem
en reduktion: adskillelsen af de politiske elementer fra de brugbare episte-
mologiske og historiemetodologiske elementer og indlemmelse af disse i

marxismens instrumentarium. Den politiske dimension i Croces filosofi ud-

arbejdes så for at overvinde dennes position. Selve afhandlingens udgangs-
punkt, at afvise den relative synonymi mellem termen praxisfilosofi og ter-

men marxisme hos Gramsci, synes mig derfor at være problematisk.

I de afgørende afsnit IV.5 og IV.6 er der nogle begrebsmæssigeproblemer.
Fx. i gennemgangen af Gramscis opfattelse af den hegelske dialektiske me-

tode nævner GS den russiske anmelder af Kapitalen, I.I. Kaufmanns beskri-

velse af Marx” metode. Marx, billigelse af denne beskrivelse får GS til at

slutte, at »Marx syntes her i betænkeliggrad at privilegere en vis determi-

nisme« (s. 343). Her er talen om kapitalens bevægelseslove.Jeg har indtryk
af, at GS her - det nuancerede sprogbrug til trods -i lighed med Engels ik-

ke skelner mellem bevægelseslove og udviklingslovez.Derefter beskrives

Gramscis opfattelse af forholdet mellem »strukturen og overstrukturen eller

det økonomiske, civile og politiske samfund« i »den historiske blok« som

»distinkte momenter«, hvorimellem der ikke herskede »et strengt dialektisk

modsigelsesforhold«.Uden at definere dette »strenge« tilføjer GS, »havde
der det, ville strukturen blive ophævet i overstrukturen eller viceversa. I det

første tilfælde ville man havne i ideologisme og i det andet i økonomisme.

Disse to faldgruber ville Gramsci undgåog brugte i det øjemed det crocian-

ske distinktionsbegreb, omend hans fortsatte brug af dialektikbegrebet i

denne forbindelse i høj grad var med til at svække dette sidstes om man vil

ortodokse stringens« (s. 350). Hermed menes »den genuine, idealtypiske di-

alektik, når modsigelsens momenter tese og antitese [...] slet og ret udeluk-

kede hinanden og udløste en syntese« (s. 351). Det kan vel ikke være Hegel,
GS tilskriver denne »idealtypiskedialektik«? Denne skematiske fremstilling,
synes jeg, er vildledende.

Lenins hegemoni- og kulturrevolutions-begreb synes mig også at blive re-

duceret, når det beskrives ud fra Lenins agitatoriske formel: magtovertagel-
se + kulturrevolution = socialisme. I Lenins skrift Om kooperationen, som

GS anvender, er der imidlertid elementer, der tillader en perspektivering,
fx. tidshorisonten og den russiske kontekst. Men GS, behandling indgåri en

diskussion om Gramscis kulturrevolution som forudsætning for et nyt hege-
moni, og Lenins formel kan således vise, at hos sidstnævnte var magterob-
ringen forudsætning. Den konkrete historiske kontekst og de citerede tek-

sters funktion må imidlertid delvis blændes af for at få denne kontrast. GS

medtænker ikke, at de tekster han sammenholder, har vidt forskelligkarak-

ter og funktion og derfor kun kan sammenlignes ved hjælp af en omfatten-

de kontekst.

Jeg vil lige nævne min forvirring over de mange -ismer, som dukker op i

teksten og fungerer som etiketter udstyret med ret indforståede definitio-

ner. Forståelsen hæmmes også af en række udtryk (agonie, apori, eksposi-
tion, participation, inækvivalens, resistent, biennium, disponibel) som er
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uklare, og af nye låneord eller unødvendige,søgte fremmedord (lazzeroner,
fantasmer, recension, autocton, indispensabel).

Sammenfattende placerer GS Gramsci i et vandskel: »Gramsci var [...] midt

i tyverne Kominterns mand politisk og hvilken trend han så i det mindste

tendentielt tilhørte i 30,rne turde der ikke være tvivl om, når man kunne

iagttage, hvorledes Croce som eksponent for det europæiske kulturopbrud
ikke var et uvæsentligtvehikel for kritikken af den metafysiske materialisme

i sovjetmarxismen«(s. 354). 'Iiods afhandlingens gennemgåendepolitiske
diskurs gives der kun lidt plads til det, jeg mener, er et centralt problem-
kompleks hos Gramsci: det revolutionære parti og de intellektuelles forbin-

delse til masserne. En svaghed i GS, projekt er at centrere undersøgelsenpå
FængreLsoptegneLseme.Det virker mere nærliggendeat sætte focus på tiden

før fængslingen og især årene 1923-26. Ud fra de tekster, han som partileder
skrev i de år af hektisk aktivitet, kan de problemer, som Gramsci reflekterer

over i fængslet, lettere struktureres og prioriteres3.

Forsøget på at skille det kommunistiske partimedlem Antonio Gramsci

(1917-1926)fra kulturpersonligheden Antonio Gramsci (1926-1937)og ind-

lemme denne blandt det 20. århundredes kulturbærere og humanistiske in-

tellektuelle er ikke af ny dato. GS har fokuseret på Gramscis fængselsår
hinsides beslutningernes stakåndede jag, hvor fascismens fængsel åbner mu-

lighed for eftertænksomhed i Gramscis tilværelse: her opløses båndene til

den hårde partidisciplin og det konventionelle pres på den individuelle tan-

ke mindskes. En form for pervers frihed, hvor livet er på vågeblus.Imidler-

tid indbyder Fængselsoptegnelsernes ufærdige og løse struktur ligefrem til

en sådan operation. Noternes fragmentariske og foreløbige tilsnit åbner for

et væld af associationer og forskellige fortolkninger alt efter, hvilken vægt-

ning man giver de mange forskellige temaer. Værkets struktur kan fortolkes

som udtryk for udogmatisk skepsis over for sluttede systemer. Prioriterer

man - således som GS gør
- de lange linier i de omfattende kulturhistoriske

elementer, som er tilstede i teksten omkring bl.a. de intellektuelles historie,
den internationale revolutionshistorie, Italiens historie fra Renæssancen

frem til fascismen, og udelukker en ortodoks marxistisk læsning af Fæng-
selshæfterne, proñleres en revolutionær humanist, der selvkn'tisk gennem-
tænker de historisk lange linier i en række politiske og filosofiske proble-
mer centreret om det komplekse forhold mellem kultur og politik. Og dette

på afstand af den kompromitterende politiske praksis i Komintern. En til-

knytning, der modsiger indlemmelse af Gramscis tænkning i den moderne

kultur identificeret med samfundet som en foranderlig men ubrudt betyd-
ningskonstruktion. Er Gramscis isolation som idealtypisk intellektuel måske

en forudsætning for troværdigheden?Gramsci fremtræder i GS' bog befriet

for marxismen-leninismens »fundamentalistiske« værdier (læs: Lenins me-

tafysiske materialisme og udemokratiske bolsjevisme) takket været udfor-

dringen fra især historikeren og filosoffen Croce og klar til at integreres i

det kulturhistoriske pantheon. Det er en historiseret Gramsci, vi præsente-

43



res for. Men denne teksts funktion er at aktualisere Gramsci som anti-Togli-
atti.

Jeg mener i øvrigtikke, at man gør internationalisten Gramsci ret, når man

som GS støtter sig så ensidigt på den italienske diskussion om Gramsci, da
man meget let bliver fanget i denne diskussions forestillingskreds. I betragt-
ning af, at GS, »tilbage til Gramsci« markerer en kritisk afstandtagen til

gramscismen - en slags paradigmeskift - er det problematisk, at GS bygger
på Gramsci-debattører, der alle på den ene eller anden måde var en del af

gramscismen, i og med at PCIs kulturpolitik var en forudsætning for deres
diskurs. Det bliver så at sige i familien. Også hvad angår stilistisk elegance
og en vis vaghed eller upræcision i begreberne. GS” tekst er præget af den-
ne veldoserede sproglige soft-focus, der gør det muligt at tilføjenye dimen-
sioner og nuancer, og som besnærer ved sin tilsyneladende lethed og ved de
varierede metaforer. Men til sidst - trods mine måske germansk-ihærdige
forsøg på at få fat på en fast kærne - står jeg lidt skuffet med en håndfuld
ikke særlig klare udsagn 0m Gramscis måde at ñlosofere på. Alt i alt synes
det at være lettere at oversætte Gramsci end den italienske Gramsci-debat
til dansk.

Noter:

1. Bull, Francis (1941,1966)Verdenslitteraturens historie, København, Gyldendal, s. 232-33).
2. Witt-Hansen, Johannes (1985)Filosofi. København, Gyldendal, s. 295-296.

3. Således i Paggi, Leonardo (1984)Antonio Gramsci e le strategie del potere 1923-1926. Rom,
Editori Riuniti.

Gert Sørensen: Gramsci og »den moderne verden« - eller spørgsmålet om

praxislilosofiens autonomi. København, Museum 'lilsculanums forlag, 1993,
520 s., 280,- kr. ISBN 87 7289 222 6

Abstract: Jorn, Ole: The Autonomy of the Practice Philosophy. Ar-

bejderhistorie42 (1994).

In Gert Sørensenls doctoral thesis on “Gramsci and ,the Modern

World, - or the Question of the Autonomy of the Practice Philoso-

phy”,the author discusses a historicalized Gramsci as a cultural phi-
losopher without taking into account his political identity as an acti-
ve member of the Communist Party. In his review Ole Jorn takes is-
sue with this perspective in connection with the specific organisa-
tion of mass culture as the basis for and aim of his ideas.
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Niels Rosendal Jensen

Kommunismens kultur

Forfatteren diskuterer Morten Tings disputats om kommunis-

mens kultur, et emne han selv arbejder med i andre sammen-

hænge,og vurderer det som et vigtigt bidrag til kommunis-

mens og kulturens historie, hvad der dog ikke afholder ham

fra kritik

l. Ophavssituation og teori-grundlag
Det er både et værdifuldt, selvstændigtbidrag til DKPs historie og også et

pionerarbejde at kortlægge og sammenfatte en intellektuel-historie, dvs. et

væsentligt indblik i mellemlagenes situation og alliancemuligheder omkring
DKPs kulturelle og intellektuelle virksomhed. Forståeligt,at Things værk
blev antaget som disputats.

Selv om DKP i den gamle form er afgåetved døden, har interessen for
DKP ikke alene overlevet, men er ligefrem vokset i de senere år. M. Things
murstenstunge disputats er en solidt dokumenteret, detaljeret, dybdeboren-
de og idérig syntese af mange års seriøs forskning i DKPs historie. Et både i

omfang, grundighed og indsigt imponerende arbejde. Oprindelig - projektet
blev søsat i 1980,erne - var sigtet at studere DKPs historie kritisk, som et

modbillede til egne aktiviteter på den anti-autoritære venstrefløj,men sene-

re skiftede det til interesse for at skabe klarhed og overblik over DKPs

usædvanligt store indflydelse i dansk kulturliv - et forsøg på at formidle hi-
storiske og politiske erfaringer, inden de forvitrer og forsvinder.

Morten Thing kræver ingen yderligere præsentation for »Arbejderhisto-
rie«s læsere. Men det fortjener »Kommunismens kultur«, der utvivlsomt vil
blive et aldeles uomgængeligt værk for kommende studier af kommunismen
i Danmark. Som undertitel anføres »DKP og de intellektuelle 1918-60«,en

periode, der er rammet ind af to væsentlige begivenheder for international

socialisme, nemlig efterdønningerne af Oktoberrevolutionen 1917 og Un-

garnsoprøret 1956. Begge ender af historien med tråde tilbage (brandesia-
nismen) hhv. linjer fremefter (SFs dannelse).

DKPs historie er behandlet både af partiet selv og af andre -i mange for-

mer og med mange formål - tit solidt plantet i de marxistiske teorier eller

beskrevet som intern magtkamp mellem fraktioner. Thing løser »landingens
problem« på dialektisk vis i forhold til den hidtidige DKF-forskning. Han

glider hverken ud i rene strukturelle forklaringer med et højt abstraktionsni-
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veau, hvor leninistisk logik gøres identisk med historisk udvikling (Nørlund)
eller i den helt personñkseredeform for historiefortællingmed »saftige«af-

sløringer (Kurt Jacobsen). Derimod er fremstillingens form båret af at ud-

folde de strukturelle årsagsforklaringertil den kommunistiske kulturs stor-

hed og fald og af at kaste nyt lys over historiens konkrete aktører i formgiv-
ningen af dansk kommunisme. Dette indebærer, at afhandlingen bygger på
eksplicitte teoretiske forudsætningerpå grundlag af selvstændigbearbejdel-
se af 'eksisterende dansk og international forskning.

Det tjener forfatteren til ære at sejle op mod strømmen. Der har med

Berlin-murens fald udviklet sig en tilbøjelighed til at kaste sig over politiske
biografier, som for en marxistisk og kritisk betragtning må siges at være den

mest borgerlige af alle historiske genrer. Biografien var i en årrække overset

af den danske venstrefløj. Det forekommer gavnligt nok at tage den op til

kærlig behandling og gøre også denne form for formidling til sin, men for-

stemmende resultater er vi ikke sluppet for. Eeks. skilles det private ofte fra

det offentlige i de »store« personers liv, hvilket ligger i selve genrens art.

Samtidig er det tidligere teoretiske orienteringsgrundlag, marxismen, faldet

bort, og det har i en række af af de nyeste værker om arbejderbevægelsens
historie udløst så eklatant vildrede, at fremstillingerne er præget af en op-

hobning af modsætninger.Morten Thing søger at »løse« denne konflikt ved

at gribe sagen an som en kollektiv biografi ud fra en teoretisk tilgang, som

forekommer acceptabel.

2. Afhandlingens opbygning
Men usikkerhed eller søgen til trods er det en spændende historie, hvis for-

løb er beskrevet på tre niveauer: som DKPs, delvis venstrefløjens,historie, i

form af særlige temaer og endelig som enkeltstående biografier. Samtidig
fortælles den også i et dobbelt spor: på den ene side de partiintellektuelles
stilling inden for partiet (»organiske«intellektuelle) og på den anden side

partiets forhold til »traditionelle« intellektuelle uden for partiet og i den

kulturradikale bevægelse. Derved bliver det muligt for forfatteren at påvise
en række nye sammenhænge,bl.a. når niveauer og spor krydser hinanden.

Afhandlingen falder i fem dele. Kapitel 1 kredser selve enmet ind og bely-
ser den hidtidige danske og internationale forskning omhyggeligt og grun-

digt. Grundlaget for Things egen forskning fremlægges i afsnittet: Værktø-

jer, metoder og råstof (s. 66-77) og viser sig at bygge på særdeles omfatten-

de studier og materialer.

Herefter følger selve periodiseringen: Første fase - »forhistorien« 1918-30,
dvs. fra DKPs oprettelse til Kominterns indgreb gennem det åbne brev (ka-
pitlerne 2, 3 og 4); anden fase - »kampperioden«1930-45, dvs. fra partiets
konsolidering til modstandskampens afslutning (kapitlerne 5, 6 og 7). Tiede
fase - »nedgangsfasen«1945-60, dvs. partiets langsomt mindskede indflydel-
se og krise 1956-58, afsluttende med SFs dannelse (kapitlerne 8, 9 og 10).
Det afsluttende kapitel 11 er viet konklusioner.

I selve disponeringen træder sammenhængenmellem de egentligt histori-

ske kapitler (2, 5 og 8) og de tematiske (kulturradikalismen, kommunistisk
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kulturproduktion, forholdet til Sovjet og Danmark) tydeligt frem. I kapitler-
ne 2 - 8 biograferes hovedpersonerne i fremstillingen.

3. En principiel indvending
Det kan diskuteres, hvorvidt Morten Things afhanding publiceres for sent.

Disputatsens grundlag er jo mildt sagt ændret afgørende siden 1989, og

samtidig behandles den liberale tradition noget stedmoderligt. Det er i og
for sig forståeligtnok. DKPs erklærede grundlag var marxismen. Men kan

en disputats om dansk kommunismes forhold til mellemlagene, eksemplifi-
ceret ved kulturarbejderne, lade dette uomtalt? Og videre: netop fordi for-

holdet mellem DKP og de intellektuelle stort set beskrives som et forhold

mellem dem indbyrdes, mangler beskrivelsen af forholdet mellem dem og
samfundet. Det interessante er nemlig, at de gamle tiders stabile klassemod-

sætninger og intellektuelles indordning under dem i skiftende alliancer fra

1918 til 1960 går i opløsning efter 1960. Det betyder, at mellemlagene udgør
en ny klassekonstellation, som de intellektuelle bliver indbegrebet af. Hvis

arbejderklassen ikke længere er historiens subjekt i den gammeldags for-

stand, og hvis mellemlagenes indbegreb er de intellektuelle, bliver nutidens

debat og perspektiv et andet end det, disputatsen lægger op til. Det skyldes,
at Morten Thing i sin kritiske loyalitet over for sit emne og over for DKPs

marxistiske analyse i perioden 1918-60 mangler at afklare forholdet til mel-

lemlagene.
Det begrænser og svækker på nogle felter det hovedsagelige budskab i

selve disputatsens konklusioner, og det gør dem mindre anvendelige i for-

hold til den fremtid, vi skal til at tage hul på. For en rekonstruktion af kam-

pen for socialismen kan i 1990”erne ikke reduceres til at gribe tilbage til for-

tidens klassekampe og klassekonstellationer. En forståelse af mellemlagene
kunne have indføjet nye og perspektivrige sider til en disputats, der alene

for sit historiske indhold har værdi. I sidste ende bæres Things projekt af en

politisk erkendelsesinteresse.

På baggrund både heraf og af det nyliberale årtis foreløbige kulmination

kan man godt tillade sig at spørge til forståelsen af den grundtvigianske libe-

ralisme. Dele af denne tradition genfindes i Heretica-kredsen og fletter sig
omkring 1960 sammen med nyradikalismen, hvis nyeste livstegn er det 15 år

gamle oprør fra midten. Det kunne have været interessant at få en mere lø-

dig forståelse af denne tradition og dens »genkomst«.Det kan som nævnt

diskuteres, om disse bemærkningerikke placerer sig i grænselandet for dis-

putatsens emnekreds.

Derimod er det ikke helt så tilgiveligt at undlade at give plads for Fons-

marks beskrivelse af historien om den danske utopi. En dialog med Fons-

mark havde både været passende og perspektiverende. Det kunne have gi-
vet mere kød på drøftelsen af SF og den moderne socialisme-diskussion,
der - i modsætning til datidens kulturradikale debat - ikke kan forløbe

uden at forholde sig til nyliberalismen. Det er en reel udfordring for ven-

strefløjen, som fortsat holder fast i den velfærdstænkning, der udvikledes af

kulturradikalismen.
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4. DKP og de intellektuelle: fascination og forræderi?

Morten Thing griber godt fat i DKPs had-kærlighedsforholdtil intellektuel-

le. De var på den ene side en stærkt efterspurgt vare, når det handlede om

bestillingsarbejder, servicering af partiledelsen med analyser, optræden i of-

fentligheden med en vis aura og som positive fortalere for udviklingen i

Sovjet. Det forudsatte partimæssig kontrol - udmøntet i Kirks stilling i

1930'erne og især Nørlunds i 1950'erne. Derimod var de mindre velsete,
»skidesprællere«,når de fulgte deres egen kurs, dvs. fungerede som egentli-
ge intellektuelle. Der er her tale om et stadigt dilemma mellem politik og vi-

denskab, som er meget væsentligt.
For Hans Kirk var det afgørende moment i vurderingen af intellektuelle

dels egen åbenhed f.eks. i debatten om kravet til forfattere om »socialrealis-

me« og dels de pågældendeskritiske stillingtagen til det borgerlige samfund

og for partiet og socialismen. Det var en holdning, der afspejlede såvel re-

spekt for anderledes tænkende som store arbejdsmuligheder for en fælles

sag.
For Ib Nørlund handlede det mere om troskaben og loyaliteten over for

partiet. Dette fandt udtryk i åbenlysedilemmaer: oplevede intellektuelle

partiet som offer for loyaliteten over for Sovjetstaten, så partiet til gengæld
de intellektuelle som gennemført troløse og generelt upålidelige.Dette be-

skrives med særlig vægt på de skiftende holdninger, der blev forfattere, ma-

lere osv. til del. I fremstillingen tildeles Fog en ganske særlig stilling - både i

udviklingen af DKPs strategi og taktik samt i forholdet til debatten om de-

mokrati.

Mange har i tidernes løb undret sig over venstreorienterede intellektuel-
les opslutning bag hhv. sympati for DKP - sat i relief af, at DKP i arbejder-
klassen kun spillede en rolle i årene fra augustoprøret 1943 til storstrejken
1956. Forklarings-modellen har oftest bestået i helt ahistorisk at betone det

religiøse i kommunismen. Thing har øje for det eskatologiske moment, deri

øvrigt altid må findes i en ideologi, men han har samtidig øje for noget vigti-
gere, nemlig at DKP på en særegen måde forbandt sig med det, vi i dag for-

står ved moderne.

Det var ikke først og fremmest DKPs egen fortjeneste, altså et rent dansk

anliggende, men kunne forstås som et resultat af international påvirkning
på den ene side (Oktoberrevolutionen var grundlæggende forbundet med

det moderne, hvilket sås i den orientering, de ledende russiske revolutionæ-

re selv havde) over for Socialdemokratiets dyrkelse af småborgerligekultur-

elementer, og på den anden side de særlige muligheder, der bød sig til i

Danmark for en betydelig kommunistisk indflydelse.
For det blev ikke Socialdemokratiet, men DKP, der i tiden efter 1. ver-

denskrig gav rum for de moderne strømninger i arkitektur, musik, digtning,
pædagogik,psykologi osv. Dette forhold, kombineret med kommunisternes
konsekvent anti-fascistiske indstilling plus alt det nye, Oktoberrevolutionen

og Sovjetrusland symboliserede, gav de venstreorienterede intellektuelle i

Danmark helt usædvanligeog særegne muligheder for at forbinde sig med

den kommunistiske variant af arbejderkulturen.
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Arbejderkulturen i DKP påvirkedeog blev selv påvirketi denne proces.
Det gav den intellektuelle dimensioner, som udkrystalliserede sig i en særlig
både intern og ekstern, kommunistisk kultur, hvis lige ikke fandtes i det sto-

re arbejderparti. Metaforer som pilgrimsfærd,Moskva som det tredje Rom

eller lignende er hjælpekonstruktioner,der ikke forklarer to væsentlige si-

der af de intellektuelles situation: nemlig drømmen om det absolutte (som
knyttede sig til både dansk kulturradikalisme og til parallellen: den ameri-

kanske reformpædagogik)og kampen for at sikre sig det daglige brød (de
intellektuelles egeninteresser som lønarbejdere).

5. Radikalisering til venstre

Radikaliseringen blandt de intellektuelle efter 1. verdenskrig fandt sted på
en baggrund, den brandesianske radikalisme var ude af stand til at fatte i

dybden - uden at ty til socialistisk teori. Brandes selv søgte tilflugt hos

Marx, Engels og Lenin (s. 280). Det indebar, at den nye generation af radi-

kale resten af deres liv forholdt sig til udviklingen i Sovjetunionen. Deres

nådesløse kritik og overvejelser om en ny og kvalitativt anderledes sam-

fundsreforrn fandt sit ståsted i socialismen, som netop selv påpegedekapi-
talismens skranker. Lyset måtte komme fra øst, og det unge Sovjetrusland
betragtedes som et både enestående og gigantisk samfundsmæssigt labora-
torium for afprøvelse af alle de nye ideer og tanker inden for alle sider af
kulturen. Med den sammenhæng,som ogsåPH betonede atter og atter.

Morten Things konklusion virker derfor korrekt: Ligesom SU var et eks-

periment, der tiltrak sig opmærksomhed, således blev de kommunistiske

partier i vekslende omfang »rugekasser«for moderne ideer.
For intellektuelle, der var orienteret efter de mest moderne tanker, kom

DKP derfor til at fungere som et af de steder, hvor der skabtes rum for dis-
kussion og afklaring og forbindelse med en social kraft, der så ud til at kun-
ne ændre forholdene.

Det bærende i afhandlingen er den minutiøse gennemgang af forholdet
mellem DKP og de intellektuelle i den lange periode fra 1918 til 1960, hvor
DKP havde »monopol«på forbindelserne til Sovjetunionen.

Allerede i kapitel 1 præsenteres grundbegreber som kulturhistorie, intelli-

gentsia og mellemlag. Hvorfor de intellektuelle blev revolutionære, forkla-
res med deres samfundsmæssige stilling, forløbet af klassekampen samt

med påvisningaf det tids- og stedsafhængige. Intellektuelle bliver kommu-
nister af forskelligegrunde. Født omkring århundredskiftet henviser de til

værdisammenbruddet efter 1. verdenskrig. Generationen fra 1910 henviser

til krisen og arbejdsløsheden,mens generationen fra 1920 taler om fascis-

mens trusel, og endelig de yngste i undersøgelsen fra 1925-26 refererer til

modstandskampen som det afgørende vendepunkt. Men det kunne i grun-
den lige så godt have ført til medlemskab af Socialdemokratiet? Senere ef-

terrationalisering kunne tale for det, men her peger Thing på de »miljøer«:
teater-, tidsskrift-, solidaritets- og indsamlingsgrupper mv., som så at sige
var brobygger til kommunismen. Miljøerne knyttede de involverede sam-

men om et både intellektuelt og praktisk arbejde, der forpligtede og samle-
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de, samtidig med at det banede vej for at bruge intellektet uden for studier-

ne.

Det var i disse miljøer, at studenterne mødte kommunismen og ofte til-

sluttede sig den - ikke alene ud fra rationelle overvejelser, men primært (!)
af moralske og følelsesmæssige (s. 73). Det kommunistiske parti tilbød en

måde at løse verdens problemer på gennem et forpligtende og omfattende

arbejde. Mindst lige så vigtig var studenternes ønske om at fortsætte den

arbejdsform, som miljøerne tilbød.
På tværs af disse forklaringer gårnogle tråde, der vedrører underordning,
»finde sin plads i rækken«. Thing bevæger sig her også ind i det psykologi-
ske, som kan virke »både søgt og fundet«. Bl.a. gennem afvisning af f.eks.

Bent Jensens psykologisering af »trangen til underkastelse«, som skulle væ-

re en efter sigende sygelig lyst for intellektuelle, der gik over til kommunis-

men. Endelig anfører Thing den ikke ubetydelige kendsgerning, at studen-

terne måtte forholde sig til den tradition, der allerede eksisterede. I Dan-

mark var der i forvejen en radikal tradition, som man trods alle forbehold

forholdt sig til, og dermed samtidig pustede nyt liv i ved at tilføre den nye
dimensioner (fornyelse fra venstre gennem socialistisk og kommunistisk te-

ori).
Som konklusionerne i kapitel 11 også fremhæver under overskriften:

Identitet, organisme og metafysik, var der overenstemmelse i fremslm'dtsop-
timismen, troen på det gode i mennesket, radikalismens fornyelse gennem
alliancen med kommunismen i forsvaret for demokratiet og kampen for

samfundsmæssig fornyelse (s. 1003).
Derved bliver eksistensen af en radikal tradition både et overgangsled til

kommunismen og senere en afstigningsmulighed for at vende den ryggen
uden at stå helt uden for samfundsdebatten eller skulle begynde opbygnin-
gen af en selvstændigposition.

6. Revolution og modernisme

I kapitel 2-4 flettes revolution og modernisme sammen over ca. 100 sider.

Her følges bevægelsens forhistorie gennem eksempler fra arbejderdigtnin-
gen, avantgardismen og de mange grupper (Studentersamfundet, Clarté og

Monde). Jeg har tidligere omtalt revolutionens Rusland som et fremtids-

værksted, hvor hele moderniteten enten udvildede sig eller fik livsvigtig næ-

ring. Inspirationen fra tre ret forskellige kilder: russisk Proletkult, tysk eks-

pressionisme og fransk kubisme fandt vej til de søgende kulturradikale. Bå-

de til den enkelte og til de små grupper, der fandt sammen for kortere eller

længere tid, splittedes, dannede nye grupper osv.

Afsluttende opsummeres ganske grundlæggendeteser om forholdet mel-

lem kommunisme og intellektuelle i l920”erne. Det interessante ved 1920'er-

ne er, at her gøres erfaringerne for første gang og med de senere så kendte

resultater, spændende fra grundlæggende negativ indstilling til positiv
grundholdning i arbejderkulturen.

Kapitel 3 er helliget en gennemgang af kulturradikalismen fra Brandes til

Poul Henningsen. Det særegne ved den danske udvikling var, at en nykanti-
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ansk kulturradikalisme kunne finde vej til en Marx-inspireret kommunisme.

Nykantianismen var naturligvis idealistisk i sin kerne, men som reaktion fi-

losofisk på naturvidenskabens dominans og moralsk på den ukontrollable

kapitalismes effekter var den ikke uforståelig.Otto Gelsted var en af de før-

ste, der drog en antikapitalistisk slutning af dette, og som vedblivende befat-

tede sig med den moralske side af marxismen og socialismen.

Sådanne anti-kapitalistiske konklusioner mødte fuld forståelse i DKP,
hvorimod Socialdemokratiet i 1920,erne gennem klassesamarbejdet identifi-

cerede sig med systemet (s. 194).
Hertil skal så føjes betydningen af selve modernismen, som Thing argu-

menterer overbevisende for. Konkret påvisesde her nævnte sammenhæng i

en efterfølgende gennemgang af de kulturradikale tidsskrifter samt tre af

hovedaktørerne: Jørgen Jørgensen, Otto Gelsted og Poul Henningsen (s.
198-265). Den kommunistiske bevægelse nationalt såvel som internationalt

overvandt i perioden 1918-60 aldrig sine reservationer over for kulturradika-

le og intellektuelle. De kunne være med til at tegne et udadvendt billede af

partiet som kulturbærende, men opnåede generelt ikke samme status i de

respektive partier som proletarer. De forblev med et senere udtryk den blø-
de »karamelrand« - som udtrykket til trods er uundværlig for et parti - i

modsætning til partiets »hårde kerne« af loyale medlemmer.

Herefter følger i kapitel 4 en bred beskrivelse af kulturradikalismens arv,
der både omfatter Brandes, seksualreformbevægelsenog Freud/Reich. Det

er uhyre interessant læsning: kommunisterne opgav at politisere seksual-

kampen, som jo ikke bare drejede sig om »udskejelserne i Sexualparken«,
men i sin kerne handlede om så afgørende spørgsmålsom frivilligt moder-

skab, kvindens ret til selvbestemmelse over sin krop, seksuel oplysning i fol-

keskolen og i sidste ende et forsvar for den kulturelle venstrefløj.Intet min-

dre end et led i kampen for socialisme. Om det var de ændrede signaler fra

øst (præmiering af kvinden som fødemaskine), eller man i DKU og DKP

havde sovet i timen og ladet fælden klappe, kan fortsat diskuteres. Men

uomtvisteligt er det, at DKP led et alvorligt tab af prestige, da Arbejderbla-
det og DKU-formand Alvilda Larsen hoppede med på den reaktionære

kampagne mod smudslitteratur i 1936-37.

Hermed er bevægelsens tilblivelse beskrevet.

7. Kampen mod fascismen

Kapitel 5, 6 og 7 handler om »kampårene«,hvor både partiets egne intel-

lektuelle og traditionelle intellektuelle undergik en total forandring. Med

triumviratet: Larsen - Nielsen - Munch-Petersen indvarsledes en ny perio-
de i DKPs historie, der samtidig prægedes af tilkomsten af intellektuelle

som Robert Mikkelsen, Carl Madsen, Erik Ib Schmidt, Elias Bredsdorff,
Ester og Mogens Boserup.
»Kampårene«betød ingenlunde, at den gamle dobbelthed i forholdet til

intelligensen forsvandt. Både i partiet og blandt de intellektuelle gik bølger-
ne højt. Partiets ledelse anlagde en arbejderistisk holdning, som fik tilslut-

ning fra nogle (bl.a. Scherfig, Kirk og Mikkelsen), der dels argumenterede i
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modsætninger mellem individualisme og kollektivisme, dels understregede
familiens, skolens, ja hele uddannelsessystemets dybt forkvaklende påvirk-
ning af unge og endelig trak veksler på en uvis fremtid i socialismens tusind-

årsrige.Det indebar, at DKP ikke evnede at formulere en relevant politik
for intelligensen. Omvendt må man tildele PH en ikke ubetydelig del af

æren for at understrege, at intellektuelle som salonkommunister ikke ville

afvente den store dag, men allerede her og nu søge at sikre sig indflydelse.
PH havde faktisk meget ret i sit syn på forholdet mellem kulturintegration
og personlighedsudvikling.

I sin praktiske og konsekvente anti-fascistiske kamp viste partiet større
forståelse for de intellektuelles selvstændige rolle. Foreningen omkring
»Kulturkampen« og de mangeartede solidaritetsformer: flygtninge fra Hit-

ler-Tyskland, hjælpen til Spanien plus ikke mindst udviklingen af folke-

frontsstrategien, der slog igennem fra Odensekonferencen i 1938 gav de in-

tellektuelle mulighed for at engagere sig socialt og politisk.
DKP øgede sin indflydelse blandt de intellektuelle - ikke via kamp for en

politisk og indholdsmæssigparti-linje, men fremfor alt ved organisatorisk og
i formen at kunne udøve kontrol. Partiet overlod det i det store og hele til

en gruppe loyale intellektuelle (Kirk, Scherfig, Gelsted, Heiberg og

Schmidt) at udfylde partiets konkrete kulturpolitik. I betragtning af partiets
størrelse og dets selvforståelse som arbejderparti satsede det på det faglige
arbejde. Iflg. Thing medførte dette for det første, at DKPs kulturpolitik blev

mere kulturradikal end kommunistisk (men hvori ville forskellen bestå?),og
for det andet, at DKP kunne fungere som rugecentral for en række ideer,
som ellers var hjemløse i det politiske landskab.

Derimod gav denne forøgede tilgang hverken dengang eller senere ledel-

sen i DKP anledning til overvejelser vedr. de intellektuelles, dvs. mellemla-

genes, egne interesser. I stedet betonedes den objektive samfundsmæssige
stilling og deraf afledte interessefællesskab med arbejderklassen. De intel-

lektuelle oplevede til gengæld for denne pris arbejdet i miljøerne omkring
DKP som en »fusion« mellem modernisme og socialt engagement. Det blev

bærende for deres indsats i modstandskampen og siden i opbygningen af

den danske velfærdsmodel fra 1953 og fremefter.

8. 1956 - et vendepunkt
I efterkrigsperioden, »nedgangsårene«,finder Morten Thing det formåls-

tjenligt at lade året 1956 danne skel. DKP indledte efterkrigstiden med en

endog meget betydelig tilgang af intellektuelle. Det fandt sit nedslag i en ny

generation af intellektuelle: Ib Nørlund, Mogens Fog, Gelius Lund og Inger
Merete Nordentoft (smlg. s. 900-914).

Til forskel fra 1930,erne var kulturkampens centrum imidlertid ændret.

Socialdemokratiet placerede sig med anti-kommunismen ganske anderledes

end i 1930iernes anti-nazisme. Derved blev den kulturradikale position snø-
ret af, og DKP orienterede i stedet sine intellektuelle over mod fredskam-

pen. Dertil kom så, at DKP på baggrund af sin voldsomme medlemstilgang
ønskede at lægge en selvstændig kulturpolitisk linje, der direkte tegnede
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partiets egen profil. Dette gav både nye kulturelle former i den særoffent-

lighed, DKP udgjorde (Land og Folks kulturaftener, forlagsarbejde, tids-

skriftsarbejde (Dialog) og partiskoling), og udløste voldsomme sammenstød

omkring denne rette linje indadtil i forståelsen af Sovjetunionen (socialistisk
realisme, Lysenko og processerne i CSSR) og den nærmest ukritiske god-
kendelse heraf. For de intellektuelle betød det, at de måtte ophøre med at

være kritiske, hvis de samtidig skulle fungere i partiet.
Både intellektuelt og psykisk satte det de intellektuelle under pres. Man-

ge helligede sig derfor udviklingen af en selvstændig,videnskabelig karriere,
hvis de da ikke kunne finde tilfredshed i det snævre kulturarbejde eller den

bredere kamp mod oprustning og den kolde krig.
Fra og med Stalin-afsløringerneslog denne interne uenighed ud i lys lue,

og da Mogens Fog 1956 i Clarté formulerede kravet om en ensartet demo-

kratisk og moralsk målestok for øst og vest, var grunden lagt for den split-
telse mellem kommunistisk parti og de venstreorienterede intellektuelle,
der fulgte i årene derefter.

Mange oplevede det på den måde, at Sovjetunionen svigtede deres tillid

ved invasionen af Ungarn november 1956. Det førte til et oprør fra de intel-

lektuelle i partiet, som greb mange andre partimedlemmer. Kommunismens
krise blev åbenbar, da partiformand Aksel Larsen efter en del taktiske

svingninger frem og tilbage satte sig i spidsen for dette oprør.
I 1959 var DKP tilbage i situationen før krigen. »Hele den position, parti-

et havde vundet i modstandskampen, var sat til i forsvaret for Sovjet. Speci-
elt i forholdet til de intellektuelle blev den alliance, der var blevet til i 30'er-
nes første halvdel, nu brudt. De venstreorienterede intellektuelle orientere-
de sig nu i stor målestok mod SF, selv om mange af dem helt opgav at orga-
nisere sig politisk igen. Krisen i kommunismen førte til, at radikalismen igen
opstod som position for de venstreorienterede intellektuelle. Radikalismens

genfødsel gik denne gang over en tilegnelse af kulturradikalismen« (s. 917).
Men den indledtes med et helt nyt tankeparadigme, som VillySørensen for-
mulerede klarest: I stedet for koldkrigens enten - eller sattes et hverken -

eller. Det betød, at den utopiske tænkning og det utopiske håb var genrejst:
»For nu eksisterede Utopia ikke længere som et bestemt land ovre mod øst.

Utopien var nu igen kun et udkast til et bedre samfund, et håb om nybrud.
Dermed var den kritiske tankegang genoprettet og den kolde krig i princip-
pet ophævet« (ibid.).

Morten Thing: Kommunismens kultur. DKP og de intellektuelle 1918-1960,
Tiderne Skifter, København 1993, 1088 5., kr. 475.-, ISBN 87-7445-569-9
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Abstract. Rosendal Jensen, Niels: Die Kultur des Kommunismus.

Arbejderhistorie 42 (1994).

Die Habilitation von Morten Thing analysiert die gegenseitigen Be-

ziehungen der Kommunistischen Partei und kritischer Intellektuel-

ler. NRJ diskutiert diese Problematik vor allem an Hand der Ent-

wicklung der Jahre 1945-1960, in der einerseits die Partei zeitweilig
grosses Ansehen genoss und ihren Intellektuellen Aufgaben stellen

konnte, andererseits durch ihre bedingungslose Verteidigung der

Sowjetunion die notwendige kritische Haltung der Intellektuellen

untergrub. Ende der 1950,er Jahre hatten die meisten Intellektuel-

len sich von der Partei abgewandt und die »radikale Tradition« wie-

der aufgegriffen und neuformuliert.



DEBAT

Claus Bryld

Svar på Henning Tjørnehøjs opposition

Ved forsvaret af min doktordisputats om den demokratiske socialisme på
RUC d. 12. februar 93 var Henning Tjørnehøj så venlig at optræde som op-

ponent ex auditorio. Denne opposition er nu i en noget forkortet form ble-

vet trykt i »Arbejderhistorie«nr. 41, og det hilser jeg velkommen, fordi Tjør-
nehøjsmundtlige indlæg var så langt og detaljerigt, at det ikke var muligt at

besvare fyldestgørendeunder selve forsvarshandlingen.
Forkortelsen har ikke svækket indholdet, selvom H. T. i lige så høj grad

som på RUC er tilbøjelig til at reducere andres opfattelser og komme med

hastige, men absolutte konklusioner. Jeg opfatter i det hele taget mere ind-

lægget som en generel kommentar til historieskrivningen om arbejderbevæ-
gelsen end som en kommentar til min disputats, selvom H. T. ubetvivleligt
fremsætter konkrete kritikpunkter mod den. Hans drivende kraft synes dog
at være ønsket om et opgør med den arbejderistiske retning i historiografi-
en - »70,er linien« - som han bruger megen plads på at harcellere over, bå-

de i indledningen og senere i oppositionsindlægget.Og i denne bestræbelse

er jeg ikke så uenig med H. T. , hvad min bog (doktorafhandlingen) jo også
vidner om. Blot vil jeg ikke formulere mig så sarkastisk, al den stund erken-

delse jo opstår gennem konfrontation og udveksling mellem forskellige for-

tolkninger, og disse fortolkninger er altid mere eller mindre bundet af deres

tid. Skrifterne om dansk arbejderbevægelse fra 70,erne er i ekstrem grad
tids- og miljøbundne, men set i det perspektiv er de ikke helt uden værdi.

Og man kunne også nævne bøger som f. eks. Jens Engbergs Pio-biografi fra

1979, der stadig er gangbar læsning,og som H. T. selv har haft glæde af ved

udarbejdelsen af sin Pio-bog. Tjørnehøj fremdrager for mig at se kun de

mest problematiske skrifter fra den tid. Men, som antydet: han har belæg
for at se bogen som et »opgør med den ufrugtbare linie i historieskrivningen
om dansk arbejderbevægelse«, selvom det i mine ører lyder lovlig funda-

mentalistisk at kalde den for »det endelige opgør« (s. 18). Der kommer for-

håbentliget nyt bud på det engang med tiden.

Selv går jeg dog heller ikke helt ram forbi. H. T. lægger mig således i

munden, at jeg »lidt irriteret« skriver, at »blandt de europæiske arbejderbe-
vægelser udviser den skandinaviske en næsten fanatisk demokratisk overbe-

visning«.Det er skam ikke spor irriteret, men blot en anden sammenhæng
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end den, man normalt bruger ordet »fanatisk« i. I det hele taget hænger
han sig uhyre meget i bestemte ord og i eventuelt manglende ord. At jeg i

indledningen dedicerer disputatsen til »de gamle socialdemokrater, uden
hvilke det danske samfund i dag ville være et ringere samfund for den store

befolkning«udlægges således på samme tid som en mistillidserklæringtil de

yngre socialdemokrater fra tiden efter 1916. »Svigtede de yngre socialdemo-
krater kampen for folkestyret f. eks. i mellemkrigstiden, hvor så mange an-

dre både på højre -

og venstrefløjen kritiserede det? Holdt »de yngre«
socialdemokrater op med at gennemføre sociale og andre reformer? På in-

gen måde - som bekendt! Der er den smukkest tænkelige kontinuitet fra de
ældre til de yngre socialdemokrater - fra Pio over Knudsen og Stauning til
Anker Jørgensen og Poul Nyrup Rasmussen« (5. 20). Det er, hvad H. T. kan
få ud af min uskyldige dedikation. Og den næsten DDR-agtigt klingende
besværgelse af kontinuiteten fra Pio til Nyrup dementerer jo bedre end jeg
kan gøre det H. T.s benægtelse af, at han forholder sig apologetisk til Soci-
aldemokratiet. Den er dog heller ikke »kun apologetisk«,som han skriver

på 5. 26! Men min holdning er slet ikke apologetisk, H. T.!, og hvis den var

det, kunne jeg forhåbentligikke have fået antaget en disputats. Min analyse
af Socialdemokratiets historie slutter imidlertid i 1916-17, og derfor forhol-
der jeg mig ikke til de yngre socialdemokrater. Måske kommer jeg til det

engang, men da stadig på en videnskabelig måde, håber jeg.
H. T. inddeler sin konkrete kritik i tre temaer: 1) Min beskrivelse af Soci-

aldemokratiets stats- og socialismeopfattelse, 2) Min »påstand«om Social-
demokratiets afvisning af Bernsteins revisionisme og 3) Min vurdering af

Socialdemokratiets »holdningtil de liberale værdier«.

H. T.s kritik er formet meget stykkevis, og han springer frem og tilbage i

bogen, så referater og citater delvis rykkes ud af deres sammenhæng.Der-

for er tråden i kritikken svær at fastholde, men jeg skal prøve at besvare

den så godt jeg kan, ud fra de tre temaer (med et forbehold for tema 2, se

nedenfor).
Med hensyn til Socialdemokratiets statsopfattelse påviserjeg i bogen -

hvilket i og for sig ikke er særlig originalt- at man havde et positivt statsbe-

greb, der både fik indflydelse på bevægelsens teori om overgangen fra kapi-
talisme til socialisme og på forestillingerne om selve det socialistiske sam-

fund. Staten som sådan blev ikke problematiseret, som Marx gjorde det i

Kritikken af Gotha-programmet og skriftet om Pariserkommunen, og idéer-

ne om det socialistiske samfund var præget af konceptet: statseje af produk-
tionsmidlerne - altså en centralistisk samfundsmodel såvel på kortere som

på længere sigt. Jeg mener, at tre af de vigtigste bevæggrundetil denne »af-

vigelse«fra marxismen (og det var ikke i overensstemmelse med Marx, som

H. T. hævder s. 20 f.) var dels de materielle 1) at den danske stat på trods af

Estrup og forfatningskamp forekom ret fredelig og foranderlig på længere
sigt og 2) at den danske arbejderklasse fortsat var præget af håndværkskoo-

peration og dermed af laugstænkningen,dels den teoretiske 3) at Socialde-
mokratiet på dette punkt var præget af SPDs grundlægger,Ferdinand Las-
salle. Jeg gør opmærksom på, at dette er et omtvistet spørgsmålblandt hi-
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storikerne, men efter min mening kan Lassalle's indflydelse på dette punkt
spores klart (Ligesom i punktet om forholdet til de liberale, se længere
nede). Det er også derfor Socialdemokratiet roder sig ud i ideologiske mod-

sigelser såsom på den ene side, »at den bestående stat så at sige kunne
handle socialistisk« og på den anden dets hævdelse af Marx-synspunktet fra

Inauguraladressen i 1864 - at »arbejderklassensfrigørelsemå erobres af ar-

bejderklassen selv« (s. 21, Dem. socialismes gennembrudsår,s. 63 ff.). Tjør-
nehøj er ikke enig, men det er måske fordi han glemmer den sammenhæng
bogen sætter det ind i: Den fremskridts-optimistiske evolutionstænkning,
der gør disse synspunkter forenelige for socialdemokraterne. Som Social-
Demokraten skrev i 1898: »Socialismen går foran dens anerkendelse. Den

griber om sig hurtigere, end folket får tid til at fylkes under dens faner. Den

gennemsyrer statssamfundene alle vegne og på alle områder, og alle steder
slår den konkurrencesystemet overende. Konkurrencen kan ikke vise sig
konkurrencedygtig. Socialismen klæber ved alt, som konkurrencens mænd

rører ved, og de må ty til den for at redde sig ud af den forlegenhed, deres

eget system har ført dem ind i Og dette er et farligere indhug i den gamle
bygning end en million principielle socialister i et land« (Dem. socialismes

gennembrudsår,s. 64). Det er ét ud af utallige tekststykker. Og her overfor

sætningen om, at arbejderklassens frigørelse må erobres af arbejderklassen
selv! Endemålet var indbyggeti udviklingen, og den subjektive faktor - arbej-
dernes kamp - smeltede sammen med den objektive, historiens uundgåelige
march mod socialismen. Jeg kalder det for den »evolutionistiske verdensan-

skuelse«, det er måske ikke det allerbedste udtryk, men jeg kunne ikke finde

noget bedre. 0g anskuelsen findes iøvrigt endnu (uden »endemålet« socia-

lisme) som vækst-tankegang,hvilket den nuværende socialdemokratisk do-
minerede regering fint demonstrerer. På denne led må man medgive Tjør-
nehøj, at der er kontinuitet. Men det havde været bedre, hvis kontinuiteten
havde drejet sig om den anti-kapitalistiske holdning (for vækst-tankegangen
accepterer i dag profit-produktionen).

H. T. undrer sig også over, at jeg senere i bogen skriver, at P. Knudsen
havde et »positivtstatsbegreb«og ikke skelnede »mellem en borgerlig og en

proletarisk statsmagt«, og ditto, at Gustav Bang ikke udformede »en revolu-
tionær statsteori« (s. 21). Men igen får vi kun facit, mens mellemregninger-
ne mangler. Om Knudsen hedder det således umiddelbart efter H. T.s citat:
»På dette punkt svarede hans opfattelse til Mundbergs mekaniske beskrivel-
se af »den socialistiske stat« Dette gør det dog næppe berettiget at karak-
terisere Knudsens socialismeopfattelse som »eklekticistisk« eller »blandings-
socialisme« med stærke elementer af lassalleanisme [således som det er

sket]. Netop Knudsens teoretiske præsentation er i højere grad end andre
socialdemokraters renset for lassalldske begreber og politiske slagord og
markerer netop her igennem et brud med lassalleanismen, et brud, der dog
ikke blev fuldt gennemført, som det fremgår af både Mundbergs senere

skrifter og mange artikler i Social-Demokraten« (Dem. socialismes gennem-
brudsår, s. 388). Det er jo noget mere nuanceret end det fremtræder hos H.
T. Og i det hele taget må jeg konstatere, at H. T. ikke har sat sig ind i eller
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ikke forstår de revolutionære statsteorier, der blev udviklet i I. og II. Inter-

nationales tid. Hvad enten man ud fra en nutidig målestok kan lide disse te-

orier eller ej, er de et faktum, og det er umuligt at forstå den socialistiske

debat i de 50 år fra 1864 til 1914 (og delvis ogsåsenere), hvis man ikke tager
dem alvorligt. Det er naturligvis derfor jeg skelner mellem begreberne »bor-

gerlig« og »proletarisk«statsmagt og mellem socialisme (proletariatets dik-

tatur) og kommunisme (det statsløse samfund) og samtidig i min disputats
kan konstatere, at disse dele af den socialistiske teoridannelse ikke havde

nogen større virkning på det danske Socialdemokrati. Og heri ligger jo net-

op det interessante, for det kalder på nogle forklaringer - som jeg da også
søger at give (Danmarks lidenhed, mangel på militarisme og kolonialisme,
bureaukratiets relative effektivitet, den fra bondebevægelsen overleverede

demokratiske tradition, der delvis udveksles med arbejderbevægelsens
osv.).

Tilsyneladende er demokrati for H. T. synonymt med parlamentarisk de-

mokrati og en adskillelse mellem det civile samfund og staten. Markedslo-

vene styrer det civile samfund, og staten griber politisk ind. Men i den

»gamle«socialdemokratiske forståelse blev parlamentarismen udsat for kri-

tik som en borgerlig politisk form, og markedslovene skulle brydes totalt og
erstattes med offentlig økonomisk styring og drift (stat og kommuner). Om-

kring 1890 fremførte Socialdemokratiet ovenikøbet idéer om - for nu at lave

en af de anakronismer, der krænker H. T.s sjæl - sovjetmagt. Det hed den-

gang »Pariserkommunen«. Man ville ikke have parlamentarisme, men de-

mokrati fra neden, hvor politikerne var direkte valgt og direkte ansvarlige
over for vælgerne inden for alle samfundslivets områder. Så sent som i 1920

i forbindelse med Socialdemokratiets radikalisering under påskekrisenbe-

budede Borgbjerg i Folketinget et republikansk etkammer-forslag. Begrun-
delsen var bl. a., at det parlamentariske system generelt var en karikatur,
»et vrængbillede af det parlamentariske liv, intrigerne, kulissesammensvær-

gelserne, det personlige stormløb mod ministrene Det er ikke vort, det er

ikke Socialdemokratiets forfatningsideal. Vort ideal er det svejtsiske system
Det er et sådant system, som alle dage har været Socialdemokratiets for-

fatningsideal«(Dem. socialismes gennembrudsår,s. 191). Som bekendt er

det schweiziske politiske system et direkte demokratisk system. Og i sam-

menhæng med en socialistisk måde at producere på ville et sådant system

udgøre en »proletariskstatsmagt«, i hvert fald efter de begreber der herske-

de før 1920. Og det var altså en sådan teori Bang ikke fik udformet. Ren og

skær statsovertagelse af produktionsmidlerne, som Tjørnehøj skriver så me-

get om, kan muligvis betegnes som socialisme, men hvis den ikke er forbun-

det med demokrati i produktionen (og i det politiske liv),må den karakteri-
ses -

og blev karakteriset som - statssocialisme. Som Tjørnehøj sikkert ved,
var det også et sådant system man havde i Sovjetunionen -

og ikke sovjet-
magt.
Så skriver min opponent, at jeg i stedet for alle de ideologiske overvejel-

ser fra Socialdemokratiets side burde have taget udgangspunkt i augustlo-
ven af 1914 for at kunne forstå den statsinterventionistiske holdning, »som
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partiet udviklede i mellemkrigstiden, og som det siden har bygget på.
Keynes afløste Marx som økonomisk chefideolog« (s. 23). Hvorfor skulle jeg
så ikke også analysere Keynes? Det er noget rod, og H. T. ved udmærket

godt, for det første at min analyse stopper i 1916-17, og for det andet, at bo-

gens undertitel er »studier i udformningen af Socialdemokratiets politiske
ideologi«.

Men iøvrigt kommer jeg ind på social-liberalismens idéer i forbindelse

med fremstillingen af Socialdemokratiets forhold til »det demokratiske ven-

stre«, som jeg kalder det. Og hermed springer jeg til H. T.s tredie tema, So-

cialdemokratiets stillingtagen til de såkaldte liberale værdier. Også her glim-
rer han med sin specielle citat-teknik. På 5. 207 skriver jeg: »Den tidlige ar-

bejderbevægelse var utvivlsomt præget af Lassalle,s tanker på det politiske
område, og hermed fulgte en anti-liberal orientering. Der var ikke noget be-

tydningsfuldt samarbejde mellem socialdemokrater og borgerligt-liberale
kredse før i midten af 18807erne, hvor valgalliancen mellem partiet og Kø-

benhavns liberale Vælgerforening tog form«. Enhver uden birnotiver kan se,

at det drejer sig om tiden fra ca. 1871 til 1885. Nu skriver Tjørnehøj: »C. B.

skriver, at »den tidlige arbejderbevægelse fulgte en anti-liberal oriente-

ring« (p. 207). Lidt senere omtales imidlertid »de socialdemokratiske be-

stræbelser på at rejse en liberal opposition mod Venstres tiltagende Højre-
tendenser ...« (p. 225). Det virker jo højst forvirrende«. Ja, når man farer

frem med teksterne, som H. T. gør, må det virke konfust. Men sagen er, at

jeg 18 sider senere fremstiller en historisk situation, der både tids- og ind-

holdsmæssigt er helt anderledes end den førstnævnte: det er Socialdemo-

kratiets forsøg på at w'rke som katalysator for dannelse af en liberal opposi-
tion imod flertallet inden for Venstrereformpartiet i 1904-05, et forsøg der

lykkedes (dog ikke kun p.g.a. Socialdemokratiet) i maj 1905, da Det radikale

Venstre blev dannet! De to citater omhandler altså vidt forskellige forhold

og situationer og kan slet ikke sammenstilles. Et tysk ordsprog siger: »Der
Teufel steckt im Detail«, det var måske en idé for H. T. at besinde sig lidt på
det. Eller vil han i alvor hævde, at man kan behandle en social bevægelse
som den socialdemokratiske uden at skelne mellem hvad og hvornår det er

man skriver om? Og uden at betone netop forandringeme i holdninger, der

skete med tiden? Nej, vel Tjørnehøj!Men at gøre socialdemokraterne før

1905 til social-liberale »pålinie med de fleste medlemmer af Københavns li-

berale Vælgerforening«(s. 28) viser blot, at H. T. på dette område er ude,
hvor han ikke kan bunde. Læs lige Helge Larsens »Fra liberalisme til radi-

kalisme« om den liberale Vælgerforening1883-1908 og læs så lidt af det, so-

cialdemokraterne selv skrev i samme periode, så kan vi tales ved. Men und-

lad at bringe eklektiske citater næste gang!
Til sidst en kommentar til H. T.s andet tema med kritik af min »påstand

om Socialdemokratiets afvisning af revisionismen, som den blev formuleret

af den ledende SPD-ideolog, Edv. Bernstein i 1890krne ...« (s. 23). Efter

mange digressioner fra temaet når han på næste side frem til, at mit kilde-

grundlag for at hævde dette »forekommer dog at være et noget spinkelt
grundlag ...« (s. 25). Det er rigtigt, at der stort set kun er to kilder, nemlig
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en lang artikel af Gustav Bang og en kortere af Borgbjerg. Men det er altså

hvad der er, bortset fra meget små referencer hist og her og en senere skarp
kritik af revisionismen fra dele af venstreoppositionen omkring Gerson

Trier. Har H. T. flere kilder eller kilder, der udsiger noget andet end det, jeg
konkluderer? Nej, vel? Han nævner dem i hvert fald ikke. I stedet for selv
at lave en kildeanalyse foretrækker H. T. altså at insinuere, at jeg ikke har
lavet mit kildearbejde godt nok. Han undlader samtidig at gøre opmærksom
på, at jeg ikke tillægger denne verbale afvisning af Bernstein den store be-

tydning, men læggervægt på den faktiske ideologi.
»I forbindelse med den evolutionistiske verdensanskuelse og den taktiske

reformisme udviklede der sig inden for den danske bevægelse en politisk
moderation, der var så meget stærkere som den ikke blev importeret ude-

fra, men hovedsagelig var resultatet af en langsom indre udvikling på basis
af en bestemt social og politisk struktur, som partiet selv i visse henseeender
kom til at påvirke«(s. 124). Desuden gør jeg en del ud af mangelen på teore-

tisk diskussion i partiet. De klare ideologiske forskelle, der var inden for
den danske socialdemokratiske bevægelse fra århundredskiftet til 1. ver-

denskrig, blev næsten ikke markeret udadtil og ofte heller ikke indadtil. Så
da de politiske brud endelig kom ved slutningen af 1. verdenskrig, skete det i

international sammenhængsent og var for en væsentlig del bestemt af den

internationale politiske udvikling, selvom modsætningerne inden for især

fagbevægelsen(DsF versus FS) ogsåspillede en rolle. - Jeg ved ikke, om H.
T. har læst disse problematiserende afsnit - hvor vurderingerne selvfølgelig
er åbne for diskussion - men jeg trOr det ikke, for i så fald ville der kunne

føres betydeligt mere interessante debatter om den socialdemokratiske hi-

storie mellem ham og mig, end tilfældet nu er. Det samme gælder hans
»kritik« af 1913-pr0grammets teoretiske del, en kritik, jeg ikke synes giver
nye indfaldsvinkler, og hans lamenteren over intelligentsiaens distance til

Socialdemokratiet, en distance han dog kort efter glæder sig over, fordi så

mange fra denne gruppe »siden« tilsluttede sig det stalinistiske DKP (s. 28).
Bemærk det lille ord »siden«. For Tjørnehøj er intelligentsiaen omkring
1900 åbenbart det samme som intelligentsiaen i 1930ierne. At debatten om

revisionismen udeblev i Danmark forklarer jeg da også bredere end med

fraværet af intellektuelle i Socialdemokratiet, se Den demokratiske socialis-

mes gennembrudsår,ss. 116-121.

Tjørnehøj trækker en anden gammel hest af stalden, når han klandrer

Gustav Bang for at have fremført en »elendighedsteori«i kritikken af Bern-

stein, mens han 12 år senere skulle have ment »noget ganske andet« (5. 25).
Jeg vil ikke gå nærmere ind på dette, fordi der allerede over flere numre af

»Arbejderhistorie« er blevet ført en debat mellem Tjørnehøj og Mogens
Rüdiger vedrørende dette (nr. 35-37). Blot vil jeg sige så meget - som jeg
også fik sagt på RUC - at Rüdiger har ret i, at H. T. ikke har forstået son-

dringen mellem en absolut elendighedsteori, som Marx bestemt afviste -

og
Gustav Bang ligeledes og konsekvent -

og en relativ, eller med et bedre ord:
den relative forarmelsesteori, der går ud på, at selvom levestandarden gene-
relt stiger, så stiger forskellen mellem kapitalister og lønarbejderemed hen-
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syn til indtægt og formue samtidig. Samfundet bliver nok lettere at leve i,
men klasseforskellene bliver ikke mindre, faktisk tværtimod. Når man i skri-

vende stund (27. dec. 1993) læser i »Det fri Aktuelt«, at halvdelen af alle

danskere mellem 18 og 66 år bor i en husstand, som pr. voksen kun er i

stand til at skaffe sig en gennemsnitsindkomst, der er på højde med højeste
dagpengesats eller derunder, mens erhvervsindkomsten er steget betragte-
ligt igennem 1980'erne og 1990,erne (for slet ikke at tale om kapitalejernes
formuer), så er det en aktuel illustration af, at den gamle måske alligevel ik-

ke var så fuld af »vrøvl« (s. 21), som Tjørnehøj, Bernstein og andre med

dem lader til at mene. De overførselsindkomster, der udjævner levestandar-

den noget, var ikke opfundet i II. Internationales tid og ændrer iøvrigt ikke

kvalitativt ved samfundets klassekarakter.

Ved disputatsforsvaret på RUC takkede jeg H. T. for hans opposition,
selvom jeg var uenig med ham i stort set alle de faglige indvendinger han

fremførte. Det samme vil jeg gøre her. Han er til stadighed et salt i debatten

om arbejderbevægelsenshistorie, men problemet er, at han ofte svinger
saltbøssen så voldsomt, at maden mister sin egen smag. Det gør det i hvert

fald svært for andre end ham selv at få den til at glide ned, og det er synd,
for fælles måltider smager bedst -

og er vel ogsåmest i pagt med arbejder-
bevægelsens fællesskabstanke ?
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Flemming Hemmersam

Vejen frem er en arbejdermindesamling

I Arbejderhistorie nr. 41 fortsætter diskussionen - med Flemming Harrits*

formulering i samme nummer - »om arbejderklassens erfarings- og erin-

dringsprocesser, som endnu ikke er skrevet« (s. 47).
Her står to hovedopfattelser over for hinanden. Den ene går ud på at an-

vende erindringer som illustrationsmateriale for en historisk problemstilling,
medens den anden opfattelse insisterer på, at et sådant materiale kan bære

sin egen problemstilling.
Kirsten Folke Harrits (KFH) og Ditte Scharnberg (DS) går i et indlæg

ind for bredt at beskæftige sig med erindringsmaterialet i kulturværksteder,
»hvor arbejdsdelingen i samfundet anfægtes: arbejdere skal indgå i samar-

bejde med forskere/kulturarbejdere, og der skal arbejdes både aktuelt kul-

turpolitisk og med historisk perspektiv«(5.40).
Der er tale om anvendt kulturpolitisk forskning her og nu, som man

umiddelbart ville mene især var en opgave for AOF. Jeg har ikke noget
imod, at erindringsmaterialet anvendes til et sådant formål, men kan ikke

acceptere, at det skal være meningen med at indsamle et erfarings- og erin-

dringsmateriale i Danmark.

Så bliver grundlaget for snævert, og man kommer bevidst eller ubevidst

til at opstille ideologiske blokeringer, der uvægerligt vil føre til, at værdi-

fuldt kulturhistorisk materiale bliver udgrænset og dermed ikke indsamlet.

En folklorist og for så vidt også en etnolog ville være opmærksom på og

spørge om ting, som aldeles ikke kan anvendes i en aktuel kulturpolitik eller

i kampen mod arbejdsdelingen i samfundet. En folkloristisk problemstilling
f.eks. ville gå ud på at undersøge, hvordan arbejderne tolker historien gen-
nem historierne, og hvor meget fortællerepertoiret er af privat og kollektiv

karakter, hvor lang en kontinuitet der kan være tale om, hvordan fortælle-

repertoiret ændrer sig og får tilføjet nye motiver, samt hvad der kan synlig-
gøres i et sådant materiale af normer, skik og brug, viden og forestillingsver-
den. Det gælder altså om, at indsamlingen af erfarings- og erindringsmateri-
ale tilrettelægges så bredt som overhovedet muligt, dvs. hverken begrænses
af aktuelle, historiske eller folldoristisk/etnologiske synspunkter.

Oprettelsen af en landsdækkende arbejdermindesamling, evt. placeret i

København, finder ikke tilslutning hos KFH og DS og heller ikke hos John

Juhler Hansen (JJH), selvom han måske alligevel kunne tænke sig det, hvis

»snebolden« kommer til at rulle, dvs. når det vælter ind med arbejdererin-
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dringer. Og det må de jo gøre, da mine forestillinger går ud på i første om-

gang at indsamle 100.000 arbejdererindringer.
KFH og DS vil anbringe materialet i nyoprettede kulturværksteder, der

hverken er et arkiv eller fortælleværksted, og JJH vil anbringe dem i lokal-

historiske arkiver. Især KFH og DS understreger det rigtige i, at et indsam-

let materiale opbevares lokalt, men åbenbart ikke på et lokalhistorisk arkiv

eller museum.

Nu ved interesserede, at KFH og DS har gjort et fortjenstfuldt arbejde i

Århus gennem flere år med »Åstedet«for at indsamle erindringer og afprø-
ve ideen om et fortælleværksted for så i dag at gå ind for kulturværksteder.

De har i de år fået megen støtte og opmuntring fra det århusianske arbej-
dermiljø og andre steder fra, men ikke nok til i dag at kunne fortsætte på
heltid. Så der er åbenbart en grænse for, hvor meget det lokale miljø vil

ofre på initiativer, der ligger uden for lokalarkiver og -museer.

JJH går en anden vej og peger på de lokalhistoriske arkiver, som steder

hvorfra en indsamling kan udgå, og hvor materialet kan opbevares. Det er

da også rigtigt, at der i dag på landets arkiver findes arbejderhistorisk mate-

n'ale. Og på enkelte museer er dele af arbejdernes materielle kultur også
blevet opstillet. Men det er nu sådan, at et lokalhistorisk arkiv ikke hele ti-

den kan beskæftige sig med f.eks. indsamling og udgivelse af arbejdererin-
dringer. Det er et arkiv for hele kommunen og ikke kun for en bestemt be-

folkningsgruppe, noget en arbejdermindesamling naturligvis ikke behøver at

tage hensyn til.

Et eksempel på, hvad der kan ske, findes i Arbejderhistorie nr. 41 s. 102,
hvor det oplyses, at tidsskriftet »Rødder« på Fyn, der i sine første 15 numre

beskæftigede sig med arbejderhistorie, ikke vil koncentrere sig mere om det

alene, fordi de lokalhistoriske arkiver er kommet med. Man henvender sig
nu med et andet indhold til alle fynboer.

Konklusionen efter den hidtil førte debat i Arbejderhistorie må desværre

opsummeres til, at barrieren for en virkelig radikal og omfattende indsam-

ling af materiale til studiet af arbejderklassens erfarings- og erindringspro-
cesser ligger i: 1) at lokale organisationer sætter den i gang og 2) at institu-

tioner som f.eks. Arbejdermuseet og Arbejderbevægelsens Bibliotek og Ar-

kiv ikke vil erkende deres begrænsninger og koncentrere sig om deres ar-

bejdsområder.Der er kun een vej frem, og det er oprettelsen af en Arbej-
dermindesamling, der, som spydspids og bolværk mod kun at anvende erin-

dringer som illustrationer for en historisk problemstilling, afgørendevil kun-

ne sætte et sådant materiale i centrum inden for arbejderforskning og -for-

midling.
Det tror jeg også flere og flere vil indse efter afholdelse af den weekend-

konference, som JJH i sit indlæg foreslår bør afholdes for at få drøftet tin-

gene igennem. Der bør arbejdes for en sådan, og jeg vil forsøge at gå videre

med forslaget. Oprettelsen af en arbejdermindesamling kunne være eet af

arbejderbevægelsensbidrag til Kulturby 96.
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Bengt Schüllerqvist

Politik som organisation

I Arbejderhistorie nr 40 recenserar Claus Bryld min avhandling »Från ko-

sackval till kohandel. SAst väg till makten 1928-33«. Bryld uppskattar den

empiriska undersökningenmen står främmande för viktiga inslag i min tolk-

ning. Särskilt gäller det min användningav organisationsbegreppet. När jag
läser Brylds recension inser jag att jag inte varit tillräckligttydlig. Jag skulle
därför vilja klargöravissa argument och samtidigt plädera för att forsknin-

gen om arbetarrörelsen bör utnyttja erfarenheter från organisationsforsk-
ningen.

Det viktigaste resultatet av min undersökning var att det svenska social-
demokratiska partiet, SAP, under en relativt kort period innan genombrot-
tet som regeringsparti (1933) genomgick en väsentlig omvandlingsprocess.
Andra har tolkat omvandlingen i ideologiska och ekonomisk-politiska ter-

mer. Jag visar att partiets organisationsstruktur förändrades radikalt. Min

tes är att den organisatoriska omvandlingen var en förutsättning för SAP:s

etablering som ett starkt regeringsparti.
När jag talar om organisation menar jag inte enbart den formella partior-

ganisationen. Med organisation menar jag även mer informella nätverk, so-

ciala förtätningaroch avgränsningar.Social organisering är en central sam-

hälleligdimension. Rörelsevärld används ibland som ett helhetsbegrepp för
folkliga rörelsers organisationsmönster.Olika delstrukturers formella status

är bara en bland många egenskaper. Sålunda spelar inom traditionella

makteliter informella nätverk en relativt större roll, medan inom massparti-
er av folkrörelsekaraktär den formella (demokratiska) organisationen är re-

lativt viktigare.
Organisationsperspektivet har försummats inom den tidigare forskningen

om SAP:s ställning i Sverige. Det finns ett glapp mellan förklaringarmed

hög abstraktionsgrad (ekonomisk utveckling, politisk kultur, klassförhållan-
den etc) och sådana med låg (aktörers skicklighet, konkreta politiska be-

slut). Ett sätt att överbryggadetta glapp är att arbeta med analyser som ut-

går från en mellanliggande nivå. Organisation är exempel på ett fenomen

på en sådan mellannivå. Inte minst forskare med marxistisk orientering har

varit ovilliga att arbeta med organisationsanalyser. Men strukturella förkla-

ringar har svårt att nå fram till politiken. Konkret politiskt handlande kan
inte på ett enkelt sätt härledas ur samhällsstrukturen.

Bryld ogillar att organisationskategorier dras in i analys av politik och ar-
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betarrörelse,men anvisar ingen lösningpå problemet med »glappet«.Jag
menar att det forskningsstrategiskt är viktigt att utveckla begrepp som kan

förbinda aktörs- och strukturnivåer. Det pågårmånga sådana försök idag,
ofta tvärvetenskapliga,vilket är rimligt då problemet med »glappet«är ge-
mensamt för de olika discipliner som studerar samhället. En aktuell forsk-

ningsinriktning inom historia och statskunskap arbetar med analyser av

uppkomsten och betydelsen av Viktiga politiska institutioner.l Särskilt stude-

ras de nya former för statsmaktsutövningsom utvecklades under välfärds-

statsperioden (korporatism).
Min undersökningbörjade som en relativt förutsättningslösempirisk stu-

die, men utvecklades allteftersom olika delresultat kom fram i riktning mot

en sådan institutionel] analys.
SAP var naturligtvis en viktig organisation inom arbetarvärlden redan in-

nan 1928. Men dess inflytande inom svensk politik var begränsat. Genom
den omvandlingsprocess som jag beskriver »institutionaliserades« SAP, fick
en central roll inom den nationella maktstrukturen, blev en faktor utan vil-
ken inga viktiga uppgörelser kunde genomföras. Partiet omvandlades från

en förhållandevis maktlös folkrörelse till en effektiv maktapparat.
Kunde genombrottet och det långvarigamaktinnehavet ha skett utan or-

ganisationsomvandlingen? Kan organisationsformen få en sådan betydelse?
En grundläggandetankegångär att olika organisationsformer är olika väl

lämpade för olika uppgifter. Under ett uppbyggnads- och mobiliseringsske-
de kan en lösare organisation vara fördelaktig.Då behöver olika skikt mobi-
liseras. Olika appeller kan då fungera lockande för olika grupperingar.2
Men står fråganom varaktigt regeringsinnehav på dagordningen blir kraven
annorlunda. SAP hade på 1920-talet bliVit det överlägset största partiet i

landet, men saknade egen majoritet. Partiet hade aldrig lyckats genomföra
någonväsentligekonomisk-politisk uppgörelse i eller utanför riksdagen.

En löslig partiorganisation kan möjligen fungera i regeringsställningi ett

tvåpartisystem.I ett tlerpartisystem däremot krävs en allianspartner.3 Hur
får man fatt i en sådan partner?
Gösta Esping-Andersen skriver i den bok som gavs ut till SAst hund-

raårsjubiléumatt partiets förmåga att bilda lämpliga allianser är en avgö-
rande förklaring till dess styrka som regeringsparti.4 Min poäng är att SAP

länge saknade den organisationsstruktur som skulle göra allianser och kom-

promisser möjliga.En attraktiv allianspartner måste kunna visa upp enhet-

lighet och sammanhållning.Den man vill alliera sig med måste kunna lita på
att ledningen kan hålla ordning på sin rörelse. Ett instabilt rörelseparti,
SAP på 20-talet exempelvis, kan inte garantera varaktighet i uppgörelserna.
Min undersökninghandlar om hur SAP blev ett parti kapabelt till breda

uppgörelser: kohandel med bönderna (1933), Saltsjöbadsuppgörelsenmed

arbetsgivarna (1938) och samarbetet med tjänstemannarörelsen (efterkrigs-
tiden).

Ett skäl att intressera sig för organisationsnivånär alltså att det inte är in-

divider, klasser, samhällsstrukturer eller ideologier som bildar allianser och

ingår kompromisser. Det är organisationer. Man kan inte förstå hur makt-

65



b10ck uppkommer och upprätthållsom man inte studerar de organisatori-
ska förutsättningarna.Därmed menar jag naturligtvis inte att andra per-

spektiv är ointressanta. Mångaandra har fokuserat på ideologisk utveckling.
'

Utifrån ett organisationsperspektiv blir ideologin ett element bland många,
inte den självklarautgångspunkten.För att tydliggöramåste man renodla.

iJag har inte skrivit en syntes, utan sökt få fram en speciell poäng och med

den komplettera den tidigare forskningen.
Självbildeninom arbetarrörelsen har ofta betonat det moraliska och det

ideologiska. Jag tror att det idag är nödvändigtatt utveckla även mer machi-
avelliska analyser.

Noter

1. Se bl.a Rothstein, B: Marxism, Institutional Analysis and Working Class Power: The Swe-

dish Case, i Politics and Society, vol 18.

2. J fr Hobsbawm, E: Politics for a Rational Left, 1989, sid 161.

3. .Ifr Duverger, M: Political Parties, 1959, sid 286.

4. Esping-Andersen, G: Jämlikhet, effektivitet och makt. Socialdemokratisk välfärdspolitik,i
Socialdemokrath ansikte, 16 forskaxe om socialdemokratins poltik och samhälle, red. Mis-

geld, K, Molin, K samt Åmark,K sid 248.
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Henning .'Ijømehøj

Replik - i anledning af en anmeldelse

Det har i mange år undret mig, at der ikke har foreligget et udvalg af nogle
af de - både stilistisk og indholdsmæssigt - fremragende artikler, som det

danske Socialdemokratis og den danske fagbevægelses grundlægger,Louis

Pio, skrev i den avis, han ligeledes grundlagde. I anledning af Pios 150 års-

dag, den 14. december 1991, besluttede jeg mig derfor til at udsende et ud-

valg af disse artikler.

Man skulle derfor tro, at en sådan første udgivelse af en række Pie-artik-

ler kunne vække interesse -især blandt de historikere, der er optaget af ar-

bejderbevægelsenshistorie. Indledningen var da også lovende. Jeg bad prof.
Jens Engberg om en udtalelse vedr. projektet, og han skrev bl.a.:
»Ideen er god. Louis Pios artikler er primære kilder til historien om

grundlæggelsen af arbejderbevægelsen i Danmark. Dertil kommer, at Pio

med artiklerne indleder en ny slags journalistik i Danmark, hvor sproget er

anderledes levende, end det hidtil havde været i avisartikler, og hvor det s0-

ciale engagement var bærende. Artiklerne findes trykt i Socialisten/Social-
Demokraten, men mange kan vel nu ikke læse dem her, og der er ingen
tvivl om, at artiklerne kan fortjene nye læsere og en videre udbredelse.

Til artikelsamlingens indledning har Henning Tjørnehøj skrevet en fyldig
og grundig redegørelse [der senere blev endnu fyldigere, HT] for Pios virke

og for den tidligste arbejderbevægelse.Indledningen er engageret og vil u-

tvivlsomt, hvad enten man er enig med Henning Tjørnehøj eller ej, kunne
virke som en udmærket introduktion til artikelsamlingen for læsere, der ik-
ke på forhånd har studeret arbejderbevægelsenshistorie.

Endvidere har Henning Tjørnehøj foretaget et foreløbigt udvalg af artik-

ler, som viser, at en interessant og læseværdigpublikation vil kunne stilles

påbenene«.
I »Arbejderhistorie«nr. 40, anmelder forskningsbibliotekar Gerd Calle-

sen den publikation, der blev stablet på benene med titlen: Louis Pio - fol-
kevækkeren. Hvad mener han nu om ideen med for første gang at udsende

et udvalg af Pio-artikler? - Ja, han mener bl.a., at »vi (ikke) med dette ud-

valg (er) kommet Pios journalistisk så meget nærmere« - skønt der altså ik-

ke før har foreligget nogen artikelsamling overhovedet!

Hvad mener Callesen videre om den indledning til udvalget, som Eng-
berg karakteriserede som værende »fyldigog grundig«og »som en udmær-

ket introduktion til artikelsamlingen«,og som lektor Harry Haue i Metalar-
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bejderforbundets blad omtaler som »medrivende velskrevet«? Han mener,

at jeg »kommer for vidt omkring (l) til, at teksten (dvs. indledningen) er

brugbar som forståelsesramme for artiklerne« - Læserne får altså for me-

get at vide, eller hvad?

Den formelle årsagtil Callesens mavesurhed er - så vidt jeg kan skønne -

at bogen efter hans mening ikke er tilstrækkelig 'videnskabeligi Og selvom

Callesen røber kendskab til, at det »formentlig«ikke har været min »inten-

tion at lave en videnskabelig udgivelse«,og selvom han også erkender, at

der ikke behøver at være en modsætning imellem en (arbejder)oplysende
og en 'videnskabelig bog, så bruger han immervæk ni tiendedel af sin an-

meldelse til at begrunde, hvorfor den i hans øjne ikke er ,videnskabeligi -

Og hvilke begrundelser!
1) Stavemåden er »moderniseret« - Pio skrev, som jeg anfører det i foror-

det, så tæt på et nutidigt dansk, at det sikkert for mange vil virke højst for-

virrende, når han ind imellem ikke gør det - 2) noterne er skrevet direkte i

teksten, 3) nogle af artiklerne er forkortede, 4) der er ikke redegjort »præ-
cis« for, om de enkelte Pio-artikler er skrevet af ham - selvom Callesen dog
medgiver, at »sandsynlighedentaler for, at så godt som alle (medtagne) ar-

tikler er skrevet af Pio« -

og 5) litteraturlisten giver ikke »fuldstændigehen-

visninger« Nej, ikke om alt, hvad der er skrevet af eller om Pio. Men den

litteratur, der er anvendt i bogen er nævnt i listen. Og mere skal en littera-

turliste ikke indeholde.

Det er så uhæderligt,hvad Callesen her præsterer, at jeg godt forstår, at

han til slut i sin anmeldelse får samvittighedsnag. Han skriver: »Det kan

hævdes at denne omtale ikke vurderer bogen på dens egne præmisser«.
Det kan det, ja. Uden overdrivelse! Men det er jo lidt sent, at anmelderen

foretager en så saglig indvending mod sin egen usaglige anmeldelse. Ja, Cal-

lesen sniger sig endog til at mene, at »det interessante ved H.T.s tekst er

imidlertid forsøget på at nyvurdere Pio og fremhæve ham som den betyde-
ligste Tolkevækker* i forrige århundrede ...«

- i relation til Grundtvig og
Brandes.

Jeg er slet ikke uenig. Men hvorfor bruger Callesen så ikke bare et par li-

nier på at fortælle lidt om denne nyvurdering, hvorfor glæder han sig ikke

over, at et halvthundrede Pio-artikler nu for første gang er tilgængelige -

for læg som for lærd -

og hvorfor fortæller han ikke lidt om hvilke emner,

artiklerne vedrører i stedet for at bruge sin anmeldelse på at kritisere bogen
for noget, den ikke intenderer - rent bortset fra at Callesen som nævnt ikke

ser nogen modsætning mellem »videnskabelighed«og (arbejder)oplysning.
Hvad har dog forledt ham til en så aldeles usaglig ,anmeldelse,?
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ANMELDELSER

Niels Finn Christiansen: Hartvig Frisch. Mennesket og politikeren. En biografi. Ud-

kommet i en række biografier redigeret af' Kristian Hvidt, Christian Ejlers' Forlag,
København 1993, 355 5., kr. 350.-, ISBN 87 7241 657 2

Hartvig Frisch blev en af Socialdemokratiets mest markante skikkelser. Han var fra

et borgerligt, akademisk miljø og fortsatte Gustav og Nina Bangs indsats med at

skabe et samarbejde mellem arbejdere og akademikere for den fælles sag. Han valg-
te Socialdemokratiet, fordi han ville være der, hvor arbejderne var.

Han blev født i 1893 og mistede sin far allerede som tre-årig,hvorefter han vokse-

de op i morfaderens hjem som »en faderløs ørn«, Den unge student Frisch vendte

sig i naturligt, ungdommeligt oprør mod de borgerlige dyder og normer, personifi-
ceret i bedstefaderen. I stedet knyttede han sig mere og mere til fætteren, filosoffen

Herbert Iversen. Denne havde en helt afklaret holdning til socialismen. I et fore-

drag i »Karl Marx klubben« i 1913 påpegedeHerbert Iversen nødvendighedenaf, at

Socialdemokratiet holdt fast i den rene socialistiske og marxistiske linje. Han så
klart faren for partiets flirten med det herskende politiske system. På dette tids-

punkt var der følere ude til Th. Stauning om at danne regering. Denne klare ven-

strefløjsholdningblev ledende for Hartvig Frisch i mange år
- indtil han selv kom

ind i magtens kreds.

Fætteren overbeviste Hartvig Frisch om, at den socialistiske kultur var materiali-
stisk og socialt særegen og i uforenelig modsætning til andre kulturer. Indtil fætte-
rens død som 30-årigi 1920 var han Hartvig Frisch' nærmeste fortrolige og med ham
havde han ført utallige videnskabelige og politiske diskussioner.

Hartvig Frisch afbrød sine studier på Københavns universitet inden eksamen for
af pengenød at tage et vikariat på Sorø Akademi. Her fik han for første gang lejlig-
hed til at undervise og viste sig at være en gudbenådetpædagog. Efter embedseksa-
men i græsk og latin 1917 blev han adjunkt påAarhus Katedralskole, og i 1923 flytte-
de han til København.

Hans Scherfig, der blev en af hans argeste politiske modstandere, fik ham her
som lærer påMetropolitanskolen og beskrev ham i romanen »Det forsømte forår«:
»En yngre mand, som har en anden optræden, end man er vant til på den tradi-

tionsrige skole. Et menneske ude fra den store verden, hvor love og omgangsformer
er anderledes end i skolens lille samfund. Han siger De til gymnasiasterne. Og han
slår ikke disciplene i ansigtet. Han er et under og en sensation.«

Hartvig Frisch rejste meget livet igennem for at bedrive klassiske studier, men fik

også tidligt et førstehåndsindtrykaf fascismen i Italien. Mange år senere, i somme-

ren 1932 begyndte han at skrive den bog, der nok er den, der oftest forbindes med
hans navn, »Pest over Europa«. Allerede i midten af 1920'erne havde han påpeget
risikoen for en fascistisk udvikling i lyskland. Sovjetunionen havde han besøgt i 1931
under den første femårsplan.»Pest over Europa« havde undertitlen »Bolschevisme

- Fascisme - Nazisme« og var en stærk advarsel til den socialdemokratiske bevægel-
se. Bogen var tilegnet Th. Stauning på 60-års dagen i 1933, og selv om det er uvist, i
hvor høj grad han blev påvirketaf den, blev den et vigtigt led i Socialdemokratiets

omstillingsproces fra klasseparti til folkeparti. For mange blev bogen en politisk bi-
bel.

I 1925-28 havde Hartvig Frisch skrevet det andet værk, han stadig huskes for,
»Europas Kulturhistorie«, der udkom i hæfter. Fra denne bog stammer det stadig
brugte begreb: »Kultur er vaner, og fremskridt er brud med de herskende vaner.«

Hartvig Frisch koblede altid i sine skrifter og taler nutidens forhold til antikkens
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for at nå frem til en nutidig og fremtidig holdning eller løsning.Han var umådelig
aktiv i tyvernes samfundsdebat, og var redaktør af »Socialdemokraten«s bogsider;
dengang anså den førende arbejderavis kulturstoffet for et vigtigt led i opbyggelsen
af arbejderens selwærd. Hartvig Frisch samlede en kreds af anmeldere blandt ti-

dens litterære venstrefløj,også uden for Socialdemokratiet, men tog sig selv af stør-

stedelen af samtidens litteratur.

Selv skrev han i 1926 en tredobbelt kronik om »BegrebetMoral«: social moral

omfatter de pligter, som samfundet kræver, uafhængig af individet, mens den indi-

viduelle moral omfatter de pligter, individet anerkender, uanset samfundet. Der

kunne på ingen måde være tale om en absolut målestok for rigtig handling og rigtig
optræden.

Niels Finn Christiansen skriver meget fint: »Om de høje bud havde den ønskede

effekt på andre og på Frisch personligt, når de blev konfronteret med magtens
ubønhørlige krav, skulle vise sig at være yderst diskutabelt.«

Lige siden sin studentertid havde Hartvig Frisch været en energisk og begavet po-
litisk debattør. I tyverne gik alle hans ideologiske, politiske og organisatoriske be-

stræbelser ud på at samle arbejdere og venstreorienterede intellektuelle i Socialde-

mokratiet. Han blev kendt ikke blot inden for partiets egne rækker, men også i den

brede offentlighed. Med Niels Finn Christiansens ord: »Han ville lave politik og
sætte skel... For ham gjaldt det om gennem opgøret med den ortodokse marxisme

at sikre et rum for idémæssigog politisk radikalitet inden for rammerne af Socialde-

mokratiet.« I 1926 blev Hartvig Frisch opstillet som folketingskandidat på Lolland
-

og inden årets udgang sad han i folketinget. Som med alt andet, han påtog sig,
blev opgaven behandlet med omhu, og han besøgte ofte sin kreds og plejede sine

vælgere. I Folketinget sad han i de første fem år på bageste række; han måtte lære

meget, som var børnelærdom for de »fødte« socialdemokrater. Første gang, han var

ordfører, var i 1932 i en sag om sukkerproduktion. Talen var velforberedt, bygget op
i klassisk stil med et historisk overblik og samtidig hver eneste detalje på plads. På
Lolland betød den, at Hartvig Frisch ikke alene havde arbejderne på sin side, men

ogsåmange af roedyrkerne, der ellers stemte på Venstre eller de konservative.

Hartvig Frisch var partiets mand, på godt og ondt skulle det vise sig. I 1935 var læ-

retiden omsider forbi, og efter det socialdemokratiske kanonvalg, der blev vundet

under mottoet »Stauningeller Kaos«, blev Hartvig Frisch udnævnt til gruppefor-
mand og politisk ordfører. Han boltrede sig som en fisk i vandet i debatterne med

politiske modstandere som John Christmas Møller og Aksel Larsen.

Fra Folketingets talerstol fortsatte han også efter 9. april sine skarpe angreb mod

fascisme og nazisme. I oktober 1940 tog Stauning mod hans tilbud om at træde til-

bage for ikke at stille Socialdemokratiet i miskredit hos tyskerne. Den officielle be-

grundelse var færdiggørelsen af en afhandling; på kun to måneder skrev han så sin

ñlologisk-historiskedoktorafhandling om Athenernes statsforfatning færdig, afleve-

rede den til det filosofiske fakultet, søgte og fik et professorat på Københavns Uni-

versitet og helligede sigi de næste år den akademiske verden.

Han fik meget naturligt flere henvendelser om at deltage i modstandskampen,
men holdt nærmest fanatisk og ikke særlig elegant fast i Socialdemokratiets samar-

bejds- og ikke-modstandspolitik. Til manges forbavselse og forbitrelse talte han i no-

vember 1943 i Studenterforeningen dunder mod modstandsbevægelsen.
Efter befrielsen holdt han fast ved sin overbevisning; han hørte så absolut ikke til

»de sidste dages hellige«,og dette var antagelig nok det eneste, som blev respekte-
ret af hans modstandere. I et radiointerview ñk Carl Bjamhof ham til at uddybe si-

ne synspunkter, bl.a. om likviden'nger af stikkere: »Hvis jeg havde siddet som Med-
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lem af Frihedsraadet paa det Tidspunkt i Efteraaret 1943, hvor man første Gang tog
den alvorlige Overvejselse at gaa til Mord vilde jeg bestemt have lagt min Stem-

me i Vægtskaalenfor, at man lod være... - ved selv at slaa ind paa den Vej aabnede

man hele Banen for en Terroraktion fra Tyskerne, som var hemningsløs,og jeg vilde

have tilføjet: det bliver ikke os, de illegale, som denne Terror særligt rammer, det

bliver den store almindelige Befolkning.«Han gik med disse udtalelser ind i løvens

gab med åbne øjne. Samtidig udkom det værk, der skulle forklare Socialdemokrati-

ets holdning under besættelsen, og som Hartvig Frisch havde påbegyndtså tidligt
som i efteråret 1943 og ført á jour indtil befrielsen.

Det var en tom i øjet på mange, at Hartvig Frisch repræsenterede Danmark i De

forenede Nationer fra starten i San Fransisco umiddelbart efter befrielsen.

Ved valget i 1947 blev han opstillet og valgt i Nakskov-kredsen. Socialdemokratiet

generobrede nogle af de mandater, det havde tabt til kommunisterne ved valget i

1945, og var valgets store sejrherre. Det havde været ventet af mange, deriblandt

Hartvig Frisch selv, at Hans Hedtoft ville udnævne ham til udenrigsminister. Han

var endog meget kvalificeret, takket være sin gamle internationale orientering og de

mange kontakter, han havde fået via sit arbejde i FN. Men han var dog for belastet

og blev »kun« undervisningsminister.
Han kastede sig med vanlig energi og alvor over opgaven, løste konflikter, andre

ville være veget tilbage fra, og gjorde sig kendt for eftertiden ved at gennemføre
retsskrivningsrefonnen, der afskaffede store bogstaver ved navneord og indførte

bolleå i stedet for »aa«.

Hartvig Frisch blev modstander af Nato; i 1949 talte han ved et regeringsmøde
imod det, der efter hans mening ville føre verden i afgrunden. Han foreslog, at Dan-

mark i stedet skulle udnytte sit medlemskab af FN til fredsinitiativ i stedet for kold

krig. Udadtil var han dog som altid loyal mod partiet og dets holdning, men Niels

Finn Christiansen bemærker tørt, at Hans Hedtoft nok i sit stille sind har prist sig
lykkelig over, at han ikke havde taget ham til udenrigsminister. Hartvig Frisch fik

kræft i efteråret 1949 og døde kort efter nytår.
Med en så dygtig faghistoriker som Niels Finn Christiansen er det næsten over-

flødigt at nævne, at bogen er forsynet med et godt og fyldigt noteapparat, en biblio-

grafi over utrykt og trykt materiale, anvendt litteratur og endelig en navneliste med

henvisninger. Bogen bygger i det væsentligste på Hartvig Frisch, personlige arkiv,
som han havde testamenteret ArbejderbevægelsensBibliotek og Arkiv. Arkivet om-

fatter 66 kasser med breve til Frisch, dagbøger,optegnelser, manuskripter til bøger,
artikler og taler foruden en uregistreret korrespondance med familien og enkelte

private optegnelser. Et privatarkiv findes hos familien.

Med bogen i hånden tænker man først: »Det kan ikke gå galt; sikken en person-

lighed, sikken et kildemateriale«. Senere, når man gør holdt for at trække vejret:
»Hvor kunne det være gåetgalt; det er jo i virkeligheden håbløst at få styr på,både

personen og kildematerialet.« Men sikken en bog, der er kommet ud af det. Alt vir-

ker så ligetil. Skildringens kronologi brydes naturligt, når emnet naturligt kræver
det. Som historien skrider frem i Niels Finn Christiansens nøgterne sprog og stil

fremmanes noget uafvendeligt; det er en græsk tragedie, hvor alle agerende må spil-
le deres rolle til ende; ingen kan sætte sig op mod sin skæbne. Og læseren har ingen
anden mulighed end at læse bogen fra ende til anden i én køre.

Anne-Lise Walsted

71



Bente Dahl Hansen og Hans Pedersen: De stred sig frem. Socialdemokratiet og Bal-

lerup 1892-1992. Bd. 1, Socialdemokratiet i Ballerup 1992, 160 s. Ill. (bestilles hos Kaj
Barkholt Petersen, Kornvænget 43 Ltv., 2750 Ballerup, tlf 42 65 13 60) .

lOO-års jubilæumsskrifternefra fagforeninger og socialdemokratiske partiforeninger
er myldret frem i de seneste år, og flere kan ventes. I en række tilfælde har jubila-
rerne valgt at lade fagfolk uden for bevægelsenudarbejde skrifterne. Det gælder så-
ledes det foreliggende skrift fra Socialdemokratiet i Ballerup, som skal følges op af
endnu et bind dækkende årene 1945-92. Det er værd at bemærke undertitlen »Soci-

aldemokratiet og Ballerup«,for det er ikke ikke en afgrænset partiforeningshistorie,
hvor formændenes fortjenester oprulles, og deres portrætter stilles på række, som

det er set så ofte. Som forfatterne selv betoner i deres efterord, har de ønsket at se

partiforeningens arbejde og historiske virke i »et gensidigt udviklings- og forståelses-

mæssigt perspektiv«med både det omgivende lokalsamfund og enkelte hændelser i

hele landets historie, så det er ikke en underdrivelse, når de beskedent konstaterer

at »bogen i en vis udstrækningogså er blevet til Ballerups historie« (5. 154). Det er

langt hen blevet til Ballerups historie, og til udarbejdelsen har de gjort udstrakt brug
af såvel Ballerup Stadsarkiv, ABA, aviserne, som hele den trykte litteratur. Med an-

dre ord har bogen bud til alle med interesse for Ballerup, for Socialdemokratiet, for

arbejderbevægelsenog for regionalundersøgelser.
Bogen er ikke lagt an som en undersøgelse. Læseren får ikke direkte opstillet

problemstillinger og præsenteret konklusioner, men de er der alligevel indirekte i

fremstillingen. De bliver formidlet i en fortællende form, så læsere uden forudgåen-
de kendskab til (arbejder-)hist0riske fagkoder ikke bliver koblet af. Det er en positiv
advarsel, idet der er ort ganske meget ud af det fomiidlingsmæssige,både i tek-

sten og i billedudvalget, selv om det givetvis har været en svær opgave at skaffe bå-

de relevant kildestof og billedmateriale, især for den ældre periode. Vi ser derfor, at

der er grebet til at anvende billedstof udefra, f.eks. et maleri af H. A. Brendekilde.

Fint er det med historien om barbermester Ernst Vilhelm Klein (s. 18-20), som er en

af dansk arbejderbevægelses pionerer og som i en årrække havde bopæl og forret-

ning i Ballerup, men som synes at have holdt en total adskillelse mellem sin familie

og forretning i Ballerup på den ene side og så et revolutionært virke på fremtræ-
dende plads i København, bl.a. som redaktør af »Social-Demokraten«, på den an-

den.

Bogen er bygget op som en fremadskridende kronologisk fremstilling, hvor for-

holdene omkring vælgerforeningensstiftelse giver et afsæt for at formidle, hvordan

man i området stred sig frem og gradvist fik de faciliteter (el, vand, gas mm.) og de

institutioner og det organisationsnetværk,der gjorde det til et levende og dynamisk
lokalsamfund. Undervejs blev »gårdejernes«magt brudt, og området skred fra land-

område til byzone med socialdemokratisk dominans (1933). Verdenskrigen 1939-45

bliver givet forholdsvis meget plads (1⁄6af hele bogen), men det finder en naturlig
begrundelse mere i de ekstraordinære forhold på mange områder, herunder øget
kommunal aktivitet, end i store og dramatiske begivenheder. Bl.a. i dette afsnit tru-

er de landspolitiske begivenheder flere steder med at tage overhånd. Sagt på en an-

den måde, rammen om lokalstoffet kommer til at fylde for meget. Således i afsnittet
om jødeforfølgelserne (s. 146-47), hvor der bruges 24 linier på en generel fremstil-

ling, som kan findes i enhver skolebog for folkeskolen dækkende perioden, hvoref-

ter så følger 4 linier om Ballerup, hvor nemlig en-familie blev berørt og reddet- og
ikke mere. Så meget baggrundsstof lægger op til, at der også er en lokal historie at

fortælle. Når der så ikke er det, føler man sig lidt snydt. Eksemplet er ikke ene-

stående, f. eks. er der næsten en hel spalte om Staunings død og en række landspo-
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litiske forhold, som ikke sætter sig synlige spor i Ballerup (s. 133). Da det er en bog
om Socialdemokratiet, er det måske ikke venteligt, at forfatterne begiver sig ud i en

redegørelse for forhandlings- og samarbejdspolitikken med besættelsesmagten og

ejheller kan give en andet end fuldstændig ydre beskrivelse af bruddet 29. aug. 1943,
hvor Socialdemokratiets rolle som bekæmper af modstandsbevægelsenog ihærdige
forsøg - også lokalt - på at undgåbruddet, glimrer ved sit fravær (131f.,145f.).Her

negligeres en hel forskning, først og fremmest Hans Kirchhoffs. Det ville ellers have

været interessant at få med, hvordan det forløb udspillede sig i Ballerup? Måske er

det en del af prisen for ikke kun at skrive om, men ogsåfor Socialdemokratiet? B0-

gen slutter med befrielsessommeren 1945.

Der er intet noteapparat, men fire sider med kilder og litteraturhenvisninger. På

grund af det arbejde, som er nedlagt i bogen og mest af alt for at hjælpe kommende

interesserede i områdets historie, burde der have været bragt et egentligt noteappa-
rat til sidst. Så kunne de generelle henvisninger være sparet.

John T Lauridsen

Keld Dalsgaard Larsen og Kurt Balle Jensen: Silkeborgs rødder. Fortællinger og bil-

leder fra Smedebakken og det gamle Silkeborg, Midtjysk forlag, Silkeborg 1992, 142

5., kr. 148.-, ISBN 87-88016-234

Keld Dalsgaard Larsen er museumsinspektørpå Silkeborg museum og Kurt Balle

Jensen er forfatter og journalist. Forfatterne starter med at sige, at de vil »fortælle

en historie« om Silkeborg og silkeborgenserne med udgangspunkt i Smedebakken

og dens beboere.

Smedebakken er det ældste boligkvarter i Silkeborg bygget af papirfabrikkens
grundlæggerMichael Drewsen i årene 1844-47 som boliger for fabrikkens arbejdere.

Bogen bygger dels på mundtlige erindringer og familiefotos fra mennesker, der

har haft tilknytning til Smedebakken, dels på arkivalier fra Lokalhistorisk Samling i

Silkeborg, herunder papirfabrikkens arkiv, avisartikler og fotografier og dels på tid-

ligere udgivelser vedrørende Silkeborgs historie.

Stoffet er opdelt i perioder. Det første afsnit dækker tiden op til 1923. Andet af-

snit beskriver perioden fra 1920'erne til ca. 1950. Det sidste afsnit hedder: »Efter

krigstiden til i dag.«
Den eneste grund jeg kan se til, at man har lavet nyt afsnit efter 1923 og ikke

feks. efter 1. Verdenskrig, må være, at forfatterne er blevet enige om hvem af dem,
der skulle skrive om rundskuedagen og ungskuet, som fandt sted i henholdsvis 1922

og 1923.

Der er en god beskrivelse af, hvordan papirfabrikken og Drewsens villa bliver

bygget i historisk interessante omgivelser. Man hører om villaens beboere, som bl.a.

omfatter en kammerherre og tyske flygtninge, og til sidst om villaens nedrivning, da

papirfabrikkenønskede at udvide.
Der fortælles om, hvordan bygningerne på Smedebakken, lidt forsinket, får de

forskellige moderne installationer, og om sammenlægning af de små lejligheder til

mere tidssvarende boliger.
Hovedvægten er lagt på fortællingerne 0m dagliglivet for Smedebakkens beboe-

re. Meget af erindringsstoffet handler om barndommen og berører både skolegang,
legemuligheder, og forholdet til de voksnes verden. I et par kapitler fortælles om

særlige oplevelser som f.eks. når børnene var inviteret til kammerherrens fødselsdag
i Drewsens villa.

Erindringerne fra det voksne liv handler blandt andet om papirarbejdernes bier-
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hverv og om drikkeri og afholdsloge. Man får et godt indtryk af, hvordan det har

været at bo på Smedebakken. Til gengæld bliver der gjort meget lidt ved Silkeborgs
øvrige udviklingshistorie.

Jeg blev nærmest overrasket, da jeg på fotografierne fra 1920,erne kunne konsta-

tere, at Silkeborg var blevet en regulær købstad med alt hvad dertil hører: Rådhus,
kirke, »borgerskole«,forretningsgade, hotel, markedsplads og musikpavillon i »Lun-

den«.

Nogle ganske få steder berettes om forhold, der ikke direkte handler om beboer-

ne på Smedebakken eller om Drewsens villa. Fra papirfabrikkens arkiv har man ta-

get historien om »Bøhmerpigerne«,som blev hentet til fabrikken for at sortere klu-

de til papirfremstillingen. Det var et snavset arbejde, som ingen af papirarbejdernes
koner ville påtagesig.

Kapitlerne om en rundskuedag med regattafest i 1922 og et ungskue på fattiggår-
dens mark i 1923 er hentet fra gamle avisartikler.

Bogen bærer præg af, at der er to forfattere. Man skal ikke langt ind i andet af-

snit, før man mærker stilforskellen. Der er blevet pyntet lidt på de i forvejen udmærke-
de historier. Jeg tvivler på,at informanteme har brugt et så blomstrende sprog.

Det er en pæn, indbunden bog på 142 5. med mange fine billeder, der ret nøje føl-

ger teksten. Især er de mange billeder fra familiealbums med til at gøre bogen
spændende ogsåfor folk, som ikke er specielt interesserede i Silkeborgs historie.

Bbgit Andreasen

Keld Dalsgaard Larsen: Fra arbejdsmand til specialarbejder. SID Silkeborg 1893 -

1993, SID Silkeborg, Silkeborg 1993, 182 5., kr. 178.-, ISBN 87-984467-0-3

Forfatteren, der er museumsinspektør i Silkeborg, har fået hjælp til arbejdet af

SID's tidligere kontorbestyrer, Marinus Nielsen. Beretningen bygger på arkivalier

som mødeprotokoller,love, regler og vedtægter fra fagforeningen, oplysninger hen-

tet i »Fagbladet«og andre blade, avisartikler og tidligere udgivelser om Silkeborgs
arbejdere, hvoraf en del er skrevet af denne bogs forfatter. Endelig opgives navne

på 21 SIDiere, der har bidraget med erindringsstof.
Der gøres meget nøje rede for, hvordan arbejdsmændenes organisering kom i

stand, og hvordan de forskellige fagområderog små omegnskommuners fagforenin-
ger efterhånden samles i den store blandede afdeling, som SID-Silkeborg er i dag.
Alle en fagforenings mange opgaver belyses, forskellige til forskellige tider og i for-

skellige faglige sammenhænge.
Ud over at beskrive den centrale fagforenings historie, er forfatteren meget om-

hyggelig med at beskrive udviklingen inden for alle erhvervsgrupper, fag- og egns-
klubber. Det betyder, at der ind imellem bliver gentagelser, hvor den samme episo-
de griber ind i flere klubbers historie. De samme personer bliver også beskrevet i

flere forskellige kapitler. Det kan virke lidt forstyrrende for det kronologiske over-

blik, når man i et kapitel læser om en farverig formands død, at han så optræder
lyslevende i næste kapitel for så at dø endnu en gang.

Et særligt kapitel handler om den arbejdstekniske skole, som SID-Silkeborg op-

rettede, og hvor man var foregangsmænd.I et andet kapitel fortælles om forskellige
kooperative virksomheder, som SID engagerede sig i, heriblandt en entreprenørfor-
retning og en byggeforening, som satte en produktion i gang af præfabrikeredefa-

milieboliger med byggeskelet i jernbeton. Det time ved disse huse var, at de kunne

bygges af arbejdsmænd/specialarbejdere.
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Den landskendte syndikalist, Christian Christensen, som for en tid slog sig ned i

Silkeborg, får ogsået kapitel. Bogen slutter med en gennemgang af de aktuelle op-

gaver for den lokale SID-afdeling og billeder af den siddende bestyrelse.
Konklusionen efter de 100 års virke er ifølgebogen, at arbejdsmændene/specialar-

bejderne stadig skal bruge deres fagforening til at sikre en »menneskeværdigtilvæ-

relse«, som det blev formuleret ved foreningens start.

Der er mange fine billeder i bogen. De dækker alle grene af arbejdsmændenes/

specialarbejdernes arbejdsfelter. Citater fra love, vedtægter, resolutioner mm. og

fra erindringerne er trykt på tonet baggrund. I forordet, der er skrevet af forman-

den for SID-Silkeborg, Villy E. Pedersen, gøres læserne opmærksom på, at de godt
i første omgang kan springe disse citater over; men især citaterne fra erindringerne
er med til at give lidt liv til den til tider ret tørre fremstilling af fagforeningens histo-

ne.

Bogen, som er indbundet og på 182 s. er trykt på papir fra Silkeborg Papirfabrik,
som i forordet takkes for den fine papirkvalitet.

BirgitAndreasen

Aleksa Djilas: The Contested Country. Yugoslav Unity and Communist Revolution,
1919-1953 - Russian Research Studies 85 - Harvard University Press, Cambridge,
Massachusetts og London 1991, 259 s., $ 34,95, ISBN 0-674-16698-1.

Historisk litteratur om Jugoslavien læser man med så meget desto større interesse,
som massemediernes daglige beretninger om den etniske borgerkrig simpelt hen får

en til at søge den historiske baggrund for, at det kunne komme så vidt. Den 40-årige
historiker Aleksa Djilas udsendte endnu før føderationens endelige opløsning en

fremstilling af landets nyere historie. Det er vigtigt, at Jugoslaviens kommunistiske

Partis (JKPs) - fra 1952 »Jugoslavienskommunistiske liga«s (JKLs) - forhold til

»det nationale spørgsmål«er et af fremstillingens centrale emner.

Opvokset i Titos Jugoslavien skriver Aleksa Djilas med stor baggrundsviden. Han

er søn af Milovan Djilas, der under befrielseskrigen var en af Titos nære medarbej-
dere, men bl.a. grundet sit forslag om et flerpartistyre og større frihed sad fængslet
nogle år efter 1955 som ex-kommunistisk dissident.

Djilas' værk bygger på et væld af fortrinsvis jugoslaviske og exil-jugoslaviske kil-

der; men højst relevante oplysninger gemt hen i det vældige noteapparat (s. 129-

232) kunne godt være indarbejdet i fremstillingen selv.

Den kroatiske og serbiske nationalisme får man et godt indblik i, den ses som en

reaktion på Oplysningstidens forkastelse af middelalderlige traditioner og ideer -

modsat »jugoslavismen«,tanken om de sydslaviske nationers politiske fællesskab,
der just havde rod i oplysningen. De borgerlige, mere eller mindre liberaldemokrati-

ske institutioner havde kun svag støtte i den selv svage middelstand.

I kapitler behandles socialismens historie 1860-1914. Her får man meget at vide.

Grundet industrien - om end kun svagt udviklet - slog den først - ret sent - rod i

Kroatien (under Habsburg-monarkiet). Fagforeningerne i Kroatien var kun svage,

og landet var det eneste land i Europa, hvor de var forbudt (fra 1890”erne til 1903).
Arbejderbevægelsen var stærkt tysk-østriskpåvirketog helt a-nationalistisk og inter-

nationalistisk, kapitalismens likvidering mentes automatisk at ville løse det nationale

problem. I 1890,erne opstod socialdemokratiske partier i Kroatien, Slavonien og

Slovenien og 1903 i Serbien. De samarbejdede, men længe var arbejderbevægelsens
for svag til effektivt at kunne modvirke en ret stærk anti-serbisk nationalisme i

Kroatien, og i det konstitutionelle monarki Serbien gik socialdemokratiet sammen
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med borgerligt nationale i fordømmelsen af Habsburgs anneksion af Bosnien-Her-

cegovina 1908.

Men på en al-jugoslavisk socialistkonference i Ljubljana 1909 fremstod for første

gang ideen om, at socialismen ville kunne forene sydslaverne, en idé J KP senere ar-

vede og videreførte til ind i 1950*erne.

Komintern (KI) opfattede Kongeriget af Serbere, Kroater 0g Slovenere, dannet
1918, som en hegemonistisk ekspansion ved de serbiske politiske og militære eliter,
som et »folkefængsel«og en vestlig vasal, der måtte opbrydes i enkeltstater. KI gik
også ind for en revolutionær Balkan-føderation. JKP fremgik af en forening af de
revolutionære fraktioner i landets socialdemokratier på en kongres i Beograd april
1919. Det ny parti tilsluttede sig straks KI. Djilas mener, at JKP principielt stod for
en jugoslavisk patriotisme og »jugoslavisme«simpelt hen grundet sin multinationale

sammensætning (som eneste parti). Men JKP gik også ind for provinsernes autono-
mi og ret til udskillelse. Skønt J KP var svækket af fraktionsdannelser og sekterisme
fremhæver Djilas (s. 58 f., 63) at det var mere realitetsbetonet end KI, der ikke be-
sad større indsigt i landets politiske og sociale forhold eller i betydningen af »jugo-
slavismens« idé under og efter verdenskrigen. Men også JKP opfattede nationalis-
merne sirnplistisk - som et rent dække for borgerskabernes indbyrdes kamp. Dette

standpunkt repræsenterede partisekretæren, internationalisten S. Markovic -leder
af JKPs »højrefløj«,- som også forkastede samarbejde med borgerlige, nationale

partier som Det kroatiske republikanske Bondeparti (KRB) og Det Slovenske Fol-

keparti. Men ogsåMarkovic gik ind for national selvbestemmelse inkl. separation
fra Jugoslavien - ikke for statens opløsning -

og ydermere for demokratisering af
det politiske liv. Djilas finder (s. 70) Marcovics opfattelse af den nationale ekstre-
mismes farer forståeligepå baggrund af massakrerne 1941-45. I JKFs partihistorio-
grafi blev dog »venstrefløjen«(efter 1963) mere værdsat end »højrefløjen«i JKP i
1920erne.

Efter KRPs leder Stjepan Radics besøg i Moskva juli 1924 optoges KRB straks i
International Bondeunion (»Grønne Internationale«).1925 kritiserede Stalin Mar-
covics position (endnu 1942-45 fremhævede J KP for at vinde KRB-kadrer det gamle
samarbejde).
På JKPs 4. kongres i Dresden 1928 bekræftedes KIs linje yderligere, og »jugosla-
vismen« blev helt fornægtet. Det bedste forsvar for USSR mentes at være de natio-
nale minoriteters rejsning. J KP-ledelsen og KI overvurderede muligheden for en så-

dan og dens revolutionære potentiale samt selve truslen mod USSR (s. 85). JKP var

ved at miste sin egen identitet og blive en sekt med bare 0. 1.000 medlemmer. End-
nu i 1920 havde JKP som strengt »jugoslavistisk«parti været landets fjerdestørste og
fået 59 medlemmer indvalgt i den grundlovgivende forsamling. Medlemstallet havde

da været oppe på 65.000, mens 108.000 arbejdere stod i de J KP-dominerede fagfore-
ninger (s.63). 1929 blev Marcovic ekskluderet som partisekretær og forsvandt efter

1937 i USSR.

I »ultra-venstre-perioden«1929-34 begyndte JKP at »forklare« den kroatiske na-

tionalistbevægelseUstasja som en »nationalrevolutionær bondebevægelse«,men

tog dog afstand fra dens individuelle terror.

1929 indførte kong Aleksander et kongediktatur, der introducerede en unitarisk

»jugoslavisme«.I dets fængsler udgjordes flertallet af de politiske fanger af kommu-
nister og ustasja'er, uden at disse dog lod sig vinde for kommunisternes ideer om et

»S0vjet-Kr0atien«; de ønskede et Storkroatien, hvor den store serbiske minoritet
var etnisk udrenset (kap. 4 om Ustasja-bevægelsen,s. 108-13).

Kong Aleksanders terror - J KP var blevet forbudt allerede 1921 -

og Stalins ud-
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rensning af JKP-kadrer i USSR næsten destruerede JKP. Men i folkefrontperioden
fremstod et fornyet J KP med en ny generation kadrer, der ikke besad de likvidere-

des dogmatisme og sekterisme, men var USSR og KI dybt hengivne. Fra 1937 sad

centralkomiteen i landet selv, og samme år grundedes på kongresser Sloveniens og
Kroatiens KPier (Makedeonien fik først 1943 sit KP, Serbien først 1945 og Bosnien

og Montenegro så sent som 1948).Alt dette vil være nyt for de fleste vestlige læsere.
Fra 1935 blev Jugoslavien ikke længere fordømt af KI som en imperialistisk ska-

belse. JKP krævede fortsat selvstyre, særlig for Kroatien, men fremførte ikke længe-
re krav om fuld separation, men derimod reformer som frit valgte parlamenter i

provinserne - kort sagt en slags føderation. J KP havde lært, at hjælpen til nationali-

stiske »oprørere« indtil 1935 havde fremmet ikke socialismen, men fascismen. Sam-

tidig begyndte USSR i stedet for at hylde slagordet om »opbrydning«af lande som

Jugoslavien og Tjekkoslovakiet at opfatte landene i Sydøst- og Centraleuropa som

en barriere mod Tysklands ekspansion.
Allerede juni 1935 accepterede JKP folkefrontpolitikken, men landets folkefront

var snarere en bestræbelse på at vinde masserne end andre partier, der da også -

som den betydelige Forenede (serbokroatiske) Opposition /sidst i 1930,erne mod

diktaturet - afviste samarbejde med JKP. Men dette havde betydelig succes med at

vinde masserne for folkefrontpolitikken, og under krigen fortsatte folkefronten i

Den nationale Befrielsesbevægelse (DnB, 1945 atter kaldet Folkefronten, fra 1953

Det arbejdende Folks socialistiske Alliance). 1940 stod JKP stærkt, forenet, discipli-
neret, velorganiseret, og »jugoslavistisk«,uden at hverken klassekamp eller revolu-

tion var opgivet (s. 93).
Forfatteren behandler også den kroatiske og serbiske nationalisme før og under

krigen, da deres strid næsten lammede den kongelige eksilregering i London, og
serbiske og kroatiske ekstremister i det besatte land myrdede løs i gensidige massak-

rer, så de fleste af de 0. 1 mio. krigsofre må tilskrives disse. Mange ikke-kommunisti-
ske serbere og kroater tilsluttede sig partisanerne som eneste alternativ til nationa-
lisme og massakrer (s. 147 ff.).

De serbiske eksilministre og massemedier som »Time« og BBC glorificerede læn-
ge eksilregeringens krigsminister D. Mihailovic og hans tjetnikker som landets ene-

ste virkelige frihedskæmpere; men det var de kroatiske ministres modpropaganda -

bag de serbiske kollegers ryg
- der havde betydning for de vestallieredes tøvende

skiften over til Tito i 1943. Og først da kroaten Ivan Subasic fra KRB 1. juni 1944

overtog ledelsen af eksilregeringen, sluttede denne forlig med Tito og anerkendte
hans Befrielseshær som den eneste styrke, der effektivt bekæmpede okkupanterne,
ligesom eksilregeringen snart afsatte Mihailovic som krigsminister. Med få andre

eksilpolitikere optoges Subasic - iflg. Edvard Kardte 1977 en virkning af Stalins

pression på JKP -i den provisoriske regering marts 1945, men de udtrådte allerede i

september, så fasen med en partikoalition med borgerlige partier var kortvarigere
end i de andre »folkedemokratier« (s. 150 f.). Allerede over DnB udøvede JKP et

hegemoni, der erklæredes blot at være midlertidigt, efter krigen ville partierne frit
kunne virke. Alligevel benyttede JKP den gunstige lejlighed til at omforme sit hege-
moni til et fonneligt magtmonopol. Djilas beklager indirekte (s. 157), at liberale

kroater og serbere, der helhjertet havde tilsluttet sig partisanerne, således på en må-

de blev narret, men anfører en række grunde til, at politisk pluralisme kun var en

svag mulighed (s. 152 ff.). En vægtiggrund var, at JKP uden hjælp fra andre partier
og uden væsentlig støtte fra udlandet via partisanbevægelsenselv havde befriet lan-

det.

Allerede under krigen tog Det antifascistiske Råd for J ugoslaviens Befrielse (AV-
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NOJ) vigtige skridt hen mod dannelsen af en jugoslavisk føderation. 29. nov. 1945

vedtog en konstituerende forsamling en egentlig forfatning for den. Der var tale om

en storstilet løsning af det nationale spørgsmålpå basis af marxismen-leninismens

internationalisme med fremhævelse af lighederne, ikke forskellene mellem landets

nationer. Forfatningen var bygget over Stalin-forfatningen af 1936, men der var in-

gen »ledernation« á la den russiske i USSR. Djilas er dog ikke opmærksom på,at et

nok så relevant grundlag ville have været USSRs forfatning af 1923. De seks folkere-

publikker var ligestillede, og de iøvrigt store mindretal fik lige rettigheder med en

republiks etniske flertal, alle borgere havde samme rettigheder overalt i Den føde-

rative Folkerepublik Jugoslavien. Efter længere tøven gik Tito med til, at ret til se-

paration tilstodes enkeltrepublikkerne (i § 1), ligesom den optoges i de 6 enkeltfor-

fatninger, men den var højst illusorisk, og den udgik atter af forfatningen af 1953.

Skønt JKF-ledelsen tog alle vigtigere afgørelser angående skabelsen af republik-
kerne og deres grænser, blev nationalitetsprincippet stort set lagt til grund for

grænsedragningerne,uden at der dog blev afholdt referenda. En af JKPs politbure-
au udnævnt og af parlamentet anerkendt grænsekommission,ledet af Milovan Dji-
las medvirkede (ifl. M. Djilas 1983)ved grænsedragningerne.I forhold til tiden før

1945 og før 1941 var der tale om et stort skridt hen imod et samarbejde mellem lan-

dets nationer (s. 161 f., 166-72).
Alt var dog ikke ideelt. Djilas nævner (s. 168 ff.) overoptirnisme i JKP og en ny-

nationalisme i pan-slavistisk form med etnisk fordrivelse af de tyske og italienske

minoriteter og dyb mistro til albanerne i den autonome region Kosovo-Metohia 0g

ungarerne i den autonome provins Vojvodina grundet deres støtte til okkupanterne
1941-44.

Djilas bedømmer forfatningen af 1953 positivt som tilsigtende udvidelse af demo-

kratiet. Ligesom »arbejderselvforvaltningen«fra 1950 mentes den at ville styrke »ju-
goslavismen«og bidrage til statens - særlig republikkernes - bortdøen samt være et

skridt påvejen mod kommunismen.

1953-forfatningen var i kraft til 1963, og i 1960'erne fandt reformer af den føderale

struktur sted, ønsker om decentralisering af republik- og regionsbureaukratierne
blev imødekommet (s. 177 f.). Samtidig begyndte JKF/JKF at opløses i sine seks na-

tionale bestanddele. Dette truede landets enhed. Med en begyndende krise, der

slog igennem i 1980,erne, genopstod traditionelle ideologier, til tider i alliance med

partibureaukratiet, til tider med den anti-kommunistiske intelligens.
I en afhandling i »ForeignAffairs« sommernummer 1993 har Djilas i et levneds-

rids af Slobodan Milosevic (s. 81-96)tilføjet,at Titos politiske fordrivelse i 1970,erne

af Serbiens reformkommunister, der ønskede en styrkelse af markedskræfterne og

større ytringsfrihed, afvæbnede JKF overfor nationalismen og banede vej for bla.

en Milosevic. Desværre kommer Djilas ikke ind på betydningen af Titos egen »mar-

kedssocialisme« for hele udviklingen op til dagen i dag, og at Milosevic på dette 0m-

råde helt gik i Titos fodspor.
Djilas konkluderer (s. 187), at særlig grundet den både udemokratiske 0g ineffek-

tive magtstruktur var den kommunistiske løsningaf det nationale problem »dømt til

kun at være midlertidig«,For en udenforstående er denne løsningdog langt at fore-

trække for dagens ekstreme nationalismer.

Sluttelig: Bogens høje pris retfærdiggøres til en vis grad af dens relevans.

Ole Stander-Petersen
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Dokumente zur Geschichte der kommunistischen Bewegung in Deutschland. Reihe

1945/1946. Bd. 1 Protokolle des Sekretariats des Zentralkomitees der KPD Juli 1945

bis April 1946. Udg. af Günter Benser og Hans-Joachim Krusch, K.G. Saur Verlag,
München 1993, 577 s., DM 320.-, ISBN 3-598-11115-0

Denne kildeudgave er planlagt til 5 bind, der skal udkomme i løbet af årene 1993-

95; den kan kun købes samlet, prisen bliver ialt ca. 1600.- DM. Perioden juli 1945 -

april 1946 omfatter tidspunktet fra KPDs legale optræden efter krigshandlingernes
ophør til sammenslutningen med det socialdemokratiske parti, SPD, i den sovjetiske
zone. De offentligjorte kilder omfatter centralkomiteens sekretariats beslutnings-
protokoller (bd. 1), centralkomiteens udvidede sekretariats protokoller (bd. 2), de

stenografiske protokoller for KPDs konferencer januar (bd. 3) og marts 1946 (bd.
4). Bd. 5 indeholder den stenografiske protokol for KPDs 15. kongres april 1946 - da

der foreligger en samtidig trykt protokol må man formode, at den stenografrske pro-
tokol indeholder yderligere, supplerende materiale. Alle bind indeholder vigtige, ik-

ke tidligere offentliggjorte, bilag.
Dokumenterne hidrører alle fra KPDs/SEDs arkiv og bibliotek, det tidligere insti-

tut for marxisme-leninisme i Berlin. Med deres publikation vil der i 1995 foreligge
en samlet udgivelse af KPDs centrale organers protokoller for dette tidsrum. Kil-

derne bliver offentliggjort uden indskrænkning;det er ikke noget udvalg men samt-

lige protokoller, der gøres tilgængelige i dette værk. En sådan udgivelse vil ikke

kunne fremstilles for de andre tyske partiers vedkommende; med undtagelse af

KPD og SPD var der tale om nye partier, og SPDs genopbygning i Tyskland var ikke

centraliseret som KPDs og plaget af interne modsætninger.
Kilderne gengives i faksimileret form efter de originale dokumenter, sådan som

de forefindes i arkivet, med alle senere påtegningerog anmærkninger. Det vanske-

liggør i enkelte tilfælde læsbarheden, men gør hele projektet mere autentisk, og
man må derfor bifalde udgivernes beslutning.

Bind 1 indeholder beslutningsprotokollerne fra 68 møder i centralkomiteens sek-

retariat og som bilag to beslutninger fra 9. juni 1945 om KPDs arbejde, en samtidig
brochyre »Einheitsfront der antifaschistisch-demokratischen Parteien« med vigtige
taler og artikler fra sommeren 1945, beretninger om KPDs situation i den engelske,
amerikanske og franske zone 1945-46, en omfangsrig protokol fra samarbejdet mel-

lem KPD og SPD i München 1945-46 og tabeller, især om KPDs medlemstal og
-struktur. Desuden er der en indledning til hele værket og en forbemærkning til bd.

1. I de 987 noter anføres et væld af informationer, der gør det muligt foreløbigt at

indordne teksterne i den samtidige historie. Registrene til hele værket trykkes i 5.

bind og vil så være en stor hjælp.
Vurderet ud fra bind 1 foreligger der hermed en publikation af central betydning

for tysk historie i det første år efter krigsafslutningen. KPD var en betydningsfuld
faktor i denne tid, partiet havde massetilslutning - i april 1946 havde det over

800.000 medlemmer. Ganske vist fandtes de 600.000 i den sovjetiske zone og kun ca.

200.000 i de tre vestlige (medlemstallet dér voksede dog efter april 1946 - partierne
blev først senere legaliserede ide vestlige zoner, da vestmagterne ikke var interesse-

rede i selvstændige politiske bevægelser i den tyske befolkning). Efter SPD var

KPD det parti, der havde flest medlemmer. Det siger sig selv, at dokumenterne er

af central betydning ikke kun for KPDs historie, men for den nyopstandne arbejder-
bevægelse som helhed. Udgivernes arbejde, som det foreligger i noterne, er grun-

digt og dermed en stor hjælp.Det er klart, at en endelig vurdering først kan foreta-

ges, efter at disse kilder er blevet samordnet med andre kilder og analyser -

og det

påpeger udgiverne da også i indledningen (s. 21) - fordi beslutningsprotokollerne
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naturligt er meget kortfattede og forudsætter mere, end man kan forklare i indled-

ninger og noter.

Det var i meget høj grad organisatoriske problemer, der diskuteredes, og man kom

meget langt ud i enkelthederne. Udgiverne forklarer det med, at de fem personer, der

udgjorde sekretariatet, og som kun i enkelte tilfælde suppleredes med gæster til et eller

flere dagsordenspunkter (ca. 75 i hele perioden), kendte hinanden godt og var politisk
enige i alle centrale punkter. Men da politik i meget højgrad afgøresaf organisatoriske
forhold, er disse protokoller vigtige -

og man kan da i flere tilfælde se, at sekretaria-
tet ikke var så naivt, som det ellers fremgåraf KPDs officielle politik i denne tid.

Udgiverne afviser, at KPD afveg fra den mandstisk-leninistiske lære, men medgi-
ver dog, at samtidige iagttagere opfattede KPDs holdninger som værende meget
forskellige fra tidligere tiders (s. 11).KPD havde hidtil været et oppositionelt parti,
udgiverne bruger ikke udtrykket »revolutionær-t«,men greb nu chancen for at arbej-
de konstruktivt med i den antifascistisk-demokratiske genopbygning og derfor også
til samarbejde med besættelsesmagterne(s. 13). Det var ren kollaborationspolitik og
desuden udtryk for en fuldstændigfejlvurdering af forholdene: 2. verdenskrig var ik-
ke blevet udkæmpet for at redde demokratiet, men var hovedsagelig en kamp mel-
lem de to imperialistiske blokke, som Sovjetunionen var blevet inddraget i. Modsæt-

ningerne mellem SU og USA, som i 2. verdenskrig blev den dominerende imperiali-
stiske magt, måtte nødvendigvishurtigt bryde op på ny. Selvfølgeligkunne der ikke

gennemføres en socialistisk revolution i Tyskland, men KPDs politik var illusionska-
bende og var dermed i god overensstemmelse med sovjetisk politik iøvrigt.Begge
troede på deres egen propaganda om »Anti-Hitler-koalitionens« fortsatte beståen

(5.18). Denne politik fremmede ikke en selvstændig arbejderpolitik, men fastholdt
tværtimod arbejderklassen i afhængighed af besættelsesmagterne, og her specielt
selvfølgeligSU; udgiverne antyder lidt diskret, at KPD havde et godt forhold til den

sovjetiske militærforvaltning,hvis bedste støtte det var (s. 19). Måske kunne den
store tilstrømning til partiet have gjort de gamle partikadrer opmærksomme på op-
portunismens problem, hvis de da havde villet se problemet. KPD stod på visse

punkter til højre for SPD, som af forskellige årsagerførte en mere »national« poli-
tik og dermed kom i modsætningtil besættelsesmagterne,men heller ikke det førte
åbenbart til fornyede overvejelser. Da den »kolde krig«så brød ud, forsvandt disse

illusioner og erstattedes med andre. Det var muligt at se dette allerede i 1945/46,
som A. Thalheimers brochyre fra foråret 1946 »Grundlinien und Grundbegriffe der

Weltpolitik nach dem zweiten Weltkrieg«viser. Udgiverne ser åbenbart ikke disse

problemer, men fremdrager andre ting i deres iøvrigt indsigtsfulde indføring i vær-

ket og dette binds kilder. De problematiserer dog ikke KPDs højreudviklingtil en

»patriotiskkraft som følge af partiets antifascistiske kamp« (s. 17),selv om det var et

helt nyt moment i den tyske arbejderbevægelsesudvikling. End ikke SPD havde

foretaget en sådan identifikation i Weimar-republikken. Var denne identifikation

mellem arbejdere og nationalstat virkelig svaret på tidens problemer? Var optagel-
sen af kommunister i regeringspositioner også i de vestlige zoner en mulighed med

det formål at fremme arbejderinteresser, eller var besættelsesmagternesmening ik-

ke snarere at kompromittere KPD i befolkningens øjne?
Dette og andre spørgsmålkan nu afklares bedre ved hjælp af de foreliggende do-

kumenter; udgiverne fremdrager (s. 15ff) andre end de ovenfor rejste; formentlig vil

specielt forholdet til SPD få betydning i den kommende tid, fordi det vil indgåi da-

gens politiske diskussioner. Kildepublikationen vil således utvivlsomt få betydning
for den videre diskussion og dermed bidrage til forståelsen af udviklingen.

Gerd Callesen
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Dieter Dowe (Hrsg.): Partei und soziale Bewegung. Kritische Beiträge zur Entwick-

lung der SPD seit 1945, Verlag J.H.W Dietz, Bonn 1993, 120 s., DM 12.80, ISBN 3-

8012-0197-X.

Wolfgang Herzberg/Patrik von zur Mühlen (Hrsg.): Auf den Anfang kommt es an.

Sozialdemokratischer Neubeginn in der DDR 1989. Interviews und Analysen, Verlag
J.H.W. Dietz, Bonn 1993, 336 s., DM 29.80, ISBN 3-8012-0198-8

For det tyske socialdemokrati SPD blev tiden efter 1945 besværlig.Det gælder især i

den sovjetiske besættelseszone, hvor partiet « mere eller mindre frivilligt og tvunget
- i april 1946 blev lagt sammen med KPD til et socialistisk enhedsparti SED. Virke-

ligheden var dog, at da SED efter 1948 blev omdannet til det, der kaldtes en ny slags
parti dvs. et marxistisk-leninistisk, så var SPD faktisk blevet opløst, og SED omdan-

net til et kommunistisk kadreparti. Dog bortset fra Østberlin hvor SPD eksisterede

frem til 1961. Helt op i 1950ierne blev der i SED ført en politisk-ideologisk kamp
mod »socialdemokratismen«, altså det socialdemokratiske islæt i SED. Socialdemo-

kratiet var i DDR blevet politisk og organisatorisk knust.

DDR's begyndende opløsning i efteråret 1989 åbnede mulighed for opbygningen
af politiske alternativer til SED, det regerende socialistiske enhedsparti. Især et so-

cialdemokratisk, der jo ikke havde været repræsenteret i den Nationale Front som

andre politiske strømninger. Da SEDs greb om magten også begyndte at løsnes,
kunne et socialdemokratisk parti genopstå.Det skete 7. oktober 1989 med SDP, So;

zialdemokratische Partei der DDR. Dermed markeredes såvel tilknytning til tradi-

tion som selvstændighed i forhold til det vesttyske SPD. Partiet skiftede dog i de-

cember 1989 navn til SPD, og i begyndelsen af 1990 etableredes tættere kontakter
med vest-SPD. I efteråret 1990 blev det så lagt sammen med det vesttyske SPD.

Wolfgang Herzberg og Patrik von zur Mühlen har søgt at udrede baggrunden for

det nye parti. De har i 1991/92 interviewet en stor del af de godt 40 personer fra det

tidligere DDR, der stod bag dannelsen af det nye parti. Der var tale om en nydan-
nelse (Neugründung),for der eksisterede i 1989 ingen socialdemokratiske traditio-

ner i DDR, som der kunne bygges videre på. Personkredsen bestod af godt 40 per-
soner, der havde deltaget i et stiftende møde i byen Schwante nordvest for Berlin.

Forfatterne har aftrykt otte af interviewene i bogen, blandt de mest kendte er to af

initiativtagerne, Markus Meckel og Martin Gutzeit, samt Steffen Reiche. Også den

første leder Ibrahim Böhme deltog, hvorigennem også Stasi var repræsenteret. Med

bogen forsøges formidlet billedet af en kollektiv socialdemokratisk biografi, der dog
fremstår anderledes, end den formentlig ville tage sig ud i Vesttyskland. De inter-

viewede er alle født i begyndelsen af 1950erne og dermed socialiseret i DDR. Over-
raskende er for så vidt, at ingen af dem repræsenterer det traditionelle socialdemo-
kratiske miljø,der før 1945 havde været stærkt i områder som Sachsen, Thüringen
og Magdeburg. Dermed kommer de til at anskueliggøre,i hvilken grad det gennem
40 år var lykkedes for SED at ødelægge tidligere stærke socialdemokratiske miljøer.
Påfaldende mange af stifterne har en kristlig, protestantisk baggrund og flere stam-

mer fra teologiske og præstemiljøer.Der var lidt der forbandt dem med den social-

demokratiske tradition.

Men når stifterne i valg af navn alligevel faldt tilbage på socialdemokratiet, selv

om de lagde stor vægt på økologiske synspunkter, så forklares det med, at de deri-

gennem havde forsøgt at markere en afvisende modpol til det socialistiske SED.

Men ogsåat de havde ogsåønsket offentligt at sætte spørgsmålstegnved SEDs selv-

forståelse som arvtager efter det gamle SPD.

Alligevel fik stifterne fremholdt det afgørende nye, der lå i at danne et socialde-

mokratisk parti. Mens flugtstrømmen mod vest og borgerretsbevægelsen udtrykte
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en protest mod og afvisning af SEDs DDR, så betegnede dannelsen af det første

politiske parti i DDR uden for den Nationale Front en udfordring til SEDs politisk
ledende rolle. Det nye SDP blev dannet for politisk og ideologisk at tage konkur-

rencen op med SED om magten i DDR. SDP satte spørgsmålstegnved SEDs selv-

følgelige ledende rolle. Partiet ville demokratisere og liberalisere DDR, ikke opgive
det; det anerkendte Tysklands deling, i alt fald indtil der var skabt en almen euro-

pæisk fredsordning.
De otte interviews giver et godt indblik i, hvad der for mange unge østtyskerefør-

te til distance til SEDs styre og senere ogsåopposition. De to udgivere har selv skre-

vet to indledende afsnit, dels om stifterkredsen, dels om historien bag SDPs dannel-

se. Bogen indeholder desuden en diskussion mellem udgiverne og de to initiativta-

gere fra 1993.

Den af Dieter Dowe udgivne bog indeholder fem oplæg fra en foredragsrække,
som Friedrich Ebert-Stiftung afholdt i slutningen af 1992. Det gennemgåendetema

var SPDs forandring fra en bredere social bevægelse til et moderne politisk parti
(vælgerparti).Altså udviklingen fra klassisk arbejderbevægelsetil en ny slags bevæ-

gelse. De fem foredrag demonstrerer dermed tydeligt de besværligheder,som SPD i

Vesttyskland blev stillet over for. De var selvfølgeliganderledes end i øst. Partiet fik

godt nok lov at genopståefter 1945, men det havde svært ved at genvinde fordums

styrke, og det blev i 19503erne nødt til at tilpasse sig de nye vilkår, der var skabt med

demokrati, markedsøkonomi og vestintegration i Vesttyskland, hvis det ville gøre sig
forhåbningerom at vinde indflydelse. Akcepten kom som bekendt med Godesberg
programmet i 1959.

Mens Michael Schneider undersøger SPDs forhold til fagbevægelsen, tager Fried-

helm Boll fat på følgerne af nazismen, nemlig I-Iitlerjugend-generationens proble-
mer med at blive demokratisk og senere også socialdemokratisk. Willy Albrecht un-

dersøger SPD's besværligheder med studenterbevægelsen i 1960erne, efter at parti-
et med Godesberg programmet havde skiftet profil. Det førte i maj 1960 til et brud

med den socialistiske studenterorganisation SDS 0g etableringen af en særlig social-

demokratisk studenterorganisation SHB, der dog aldrig fik samme rolle. Indgåelsen
af den store koalition i 1966 og nødretslovgivningenførte også til problemer med

SHB. Beatrix W. Bouvier har kritisk undersøgt SPDs rolle som folkeparti i 1960ierne

og især dets forsøg på at tilpasse sig tidsånden, hvormed hun ser partiets identitet

truet. Endelig har Patrik von zur Mühlen behandlet dannelsen af et socialdemokra-

tisk parti i DDR. Derunder også anskuet socialdemokratiets problemer i DDR ud

fra en anden synsvinkel. Nemlig SPDs reaktioner på det nystiftede SDP.

I begge bøger illustreres således den forandring, der er sket med den klassiske s0-

cialdemokratiske arbejderbevægelseoven på dens nederlag til nazisterne i 1933.

Karl Christian Lammérs

Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Carsten Strøby Jensen: De danske model. En

historisk sociologisk analyse af det kollektive aftalesystem, Jurist- og Økonomforla-

get, København 1993, 528 s., kr. 475.- ISBN 87-574-6900-8

Det er svært at spå -især om fremtiden. Det viser sig tydeligt, når fremtiden indfin-

der sig. Sådan fristes man til at digte videre på det velkendte Storm R-mundheld,
når man sidder med Jesper Due, Jørgen Steen Madsen og Carsten Strøby Jensens

bog Den danske model. En histon'sk sociologiskanalyse af det kollektive aftalesystem.
To af forfatterne, Jesper Due og Jørgen Steen Madsen, skrev nemlig i 1980 en bog

med den profetiske titel Overenskomstsystemetssammenbrud, hvor de forventede et
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sammenbrud i det kendte aftalesystem på arbejdsmarkedet og en udvikling i 1980-

erne, hvor staten endegyldigt forlod den traditionelle mæglerrolle og blev den le-

dende og styrende part i overenskomstforhandlingerne fra start til slut.

Som bekendt fik vi hverken overenskomstsystemets sammenbrud eller en statslig
ledelse af overenskomstforhandlingerne fra start til slut, og nu har de to sammen

med Carsten Strøby Jensen skrevet en ny bog om samme emne.

Det er al ære værd, at Jesper Due og Jørgen Steen Madsen påtagersig den opga-
ve at genskrive gamle bøger,når historiens nye lys ogeller ny teoretisk/empirisk ind-

sigt har afsløret begrænsningerne i de gamle analyser. Ikke mindst fordi resultatet

er blevet en både bedre og grundigere gennemgang af udviklingen i det private dan-

ske overenskomstsystem op gennem det 20. århundrede.

Den nye bogs hovedtese er på mange måder den modsatte af 1980-analysen. I

1980 var det to stærkt Althusser- og Poulantzas-inspirerede marxister, der så over-

enskomstsystemet som grundlæggende betinget af udviklingen i kapitalismens for-

skellige stadier og faser.

I 1993 er det tre traditionelt orienterede industrial relation-sociologer, der nær-

mest omvendt ser overenskomstsystemets udvikling som »kernen i Den Danske Mo-

del«, som de i bogen benævner det danske økonomisk-politiskevelfærdsstatsligesy-
stem. Overenskomstsystemet er en konstituerende og bærende del af det politisk-
økonomiske system, snarere end betinget heraf.

I 1980 fandt Due og Madsen, at overenskomstsystemet var karakteriseret af en

stadigt stigende statsintegration knyttet til kapitalismens såkaldte statsmonopolisti-
ske fase fra slutningen af 1950'erne og frem. I 1993 fremlægger Due, Madsen og
Jensen den tese, at overenskomstsystemets udvikling karakteriseres af en nærmest

modsatrettet tendens, en såkaldt centraliseret decentralisering, der i vid udstræk-

ning søges forklaret som et resultat af overenskomstsystemets egen politisk-institu-
tionelle inerti.

Hovedteserne fastholdes tematisk godt bogen igennem, selv om selve fremstil-

lingsforrnen synes at bære præg af et gammelt grundmanuskript, der er gennem-
skrevet ud fra en ny vinkel. Det skæmmes af en række sproglige og faktuelle genta-
gelser knyttet til teserne.

Holder de nye vurderinger så? Det spørger man uvægerligt sig selv. Eller vil den-

ne bog lide samme skæbne år 2000? Bogen er emnemæssigt afgrænset til udviklin-

gen i det private overenskomstsystem. Emneafgrænsningenindskrænker på forhånd
forfatternes muligheder for at analysere forhandlingssystemet som et kerneelement
i en »multicentreret og pluralistisk styring af samfundsøkonomien et af de kla-
reste karakteristika ved den danske model« (s. 478).

Uden en grundig analyse af de grundlæggende kvalitative og strukturelle træk i
det samlede økonomisk-politiskesystem er det vanskeligt for forfatterne at tegne et

detaljeret billede af tandhjultrækkene mellem forhandlingsystem og de øvrige ele-

menter i det samlede økonomiSk-politiskesystem. Det sker da ogsåkun antydnings-
vist og spredt hen gennem bogen.

Bogens kildegrundlag er primært historiske fremstillinger, årsberetningerfra DA

og DSF/LO, hvortil der for de seneste 10-20 års vedkommende kommer en mere ud-

strakt anvendelse af referater i dag- og fagblade samt for 1980,ernes slutning en

række interviews med centralt placerede forhandlere. Kildegrundlaget sætter yder-
ligere en begrænsning for, hvor langt bogen kan nå i analysen af dialektikken mel-

lem forhandlingssystemet og den øvrige del af det økonomisk-politiskevelfærdssy-
stem.

Kildegrundlag gør bl.a., at forfatterne i vid udstrækningmå afstå fra at analysere
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et eventuelt bevidst strategisk valg af samspil mellem forhandlingsystem, økonomi og

politisk system. Bogen opfylder ikke behovet for analyser af, om og
- formodentlig -

hvordan arbejdsmarkedets parter selv gennem tiderne har tænkt og handlet ud fra me-

re overordnede politiskestrategier for hele det økonomisk-politiskesystems udvikling
For 1980,ernes vedkommende har forfatterne det bedste kildegrundlag for at

foretage denne type analyse. Men analysen af denne periode koncentrerer sig om

mere journalistisk prægede detailbeskrivelser og forhandlingsforløbmv.

Der fremlægges ny detailviden om forhandlingsforløbeneog strukturdiskussio-
nerne på både DA- og LO-området. Men bogen som helhed bliver lidt ujævn i sin

fremstillingsform, og afsnittene om 1980'erne bidrager kun i begrænset omfang til

analysen af arbejdsmarkedsparternes strategitænkningog -handling
Styrken i bogen kommer derfor til at koncentrere sig om beskrivelsen af selve for-

handlingssystemets udvikling. Tesen om forhandlingssystemet som et kerneelement i

den danske model står stærkest der, hvor der - i forlængelse af Walter Galensons

bog fra 1952 Arbejder og arbejdsgiver i Danmark (som bogen tilegnes) - argumenteres
for, at arbejdsmarkedsorganisationerne og forhandlingssystemethar skabt vigtige
forudsætninger for det økonomisk-politiskevelfærdssystemi form af »et gennemar-

ganiseret arbejdsmarked, og modstående organisationer der har været parate til at

skabe enighed«(s. 473). Denne tese er langtfra ny; men får nyt, systematiseret em-

pirisk belæg med Due, Madsen og Jensens bog.
Derimod må man nok sætte et betydeligt større spørgsmålstegnved, om bogen
formår at argumentere detaljeret og overbevisende for en tese om forhandlingsyste-
met som »en del af« (5. 14),»kernen i« (s. 14),»omdrejningspunktetfor« (s. 25) den

danske model.

Bogen karakteriserer forhandlingsystemets udvikling i 1980'erne med begrebet
centraliseret decentralisering. Selve begrebet søges gentagne gange defineret nær-

mere. Men spørgsmåleter, om ikke begrebet forbliver så bredt (»en proces, som i

forskellige grader karakteriserer næsten alle former for nationale industrielle rela-

tioner« (s. 61)), at begrebet kun kan udgøre en forklaringsskabelon uden selvstæn-

dig forklaringskraft.
Forfatterne afstår ikke fra at spå om fremtiden, dvs. drøfte udviklingsscenarier for

forhandlingsystemet. Konklusionerne er dog mere åbne end i 1980, hvilket er en 10-

gisk følge af den øgede vægt på forhandlingssystemets egendynamik.
En af spådommenelyder: »Vi er påvej til at få et overenskomstsystem, der - sam-

let op med et ord - bliver præget af virksomhedsorientering.« (s. 466). Vurderingen
begrundes med, at ny teknologi i kombination med nye ledelsesstrategier nødven-
digvis fremmer en sådan virksomhedsorientering. Efter anmelderens opfattelse ten-

derer analysen i retning af en teknologisk-virksomhedsrettet determinans. Hvad

værre er, er at analysen risikerer at underbetone feed back effekten på arbejdsmar-
kedssystemet fra det politiske systems institutioner og dets strategiske aktører (og
arbejdsmarkedsorganisationernes egen afpasning af strategier efter overordnede

politiske hensyn).
Spørgsmåleter, om ikke den begrænsedeanalyse af det dynamiske samspil mel-

lem forhandlingssystem og det øvrige økonomisk-politiskesystem her kan vise sig
som en Akilles-hæl for fremtidsvurderingerne. Kun fremtiden kan vise, om kampen
om velfærdssystemetsfremtid kommer til at stikke en kæp i hjulet for den virksom-

hedsorientering, som Due, Madsen og Jensen forudser.

Læs bogen før fremtiden giver svaret. Dens teser er værd at tage stilling til, som

det forhåbentliger fremgåetaf denne anmeldelse.

Bent Gravesen
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Martin Hundt: Geschichte des Bundes der Kommunisten 1836-1852 - Philosophie
und Geschichte der Wissenschaften. Studien und Quellen. Udgivet af Michael Otte

og Hans Jörg Sandkühler, bd. 3 - Verlag Peter Lang, Frankfurt 3. M. 1993, 812 s.,

168,- DM, ISBN 3-631-45669-7 .

Kommunisternes Forbund, som er blevet verdenskendt på grund af Marx, og En-

gels, program »Det Kommunistiske Manifest«, var og er et stridsspørgsmålaf fasci-

nerende interesse, ikke kun blandt historikere. Der findes store mængder litteratur

om organisationen, udkommet både i Tyskland og andre steder, såvel inden for ar-

bejderbevægelsen som uden for. Men først nu har M. Hundt skrevet den første
samlede fremstilling 0m Kommunisternes Forbunds historie. Hans monografi er bå-

de resultatet af, at han i mere end 25 år har beskæftiget sig med emnet, og en afslut-
tende status over historieforskningen i DDR og dens evner på et delområde inden
for arbejderbevægelsenshistorie. Staten og partiet havde i DDR en tendentiøs ind-

flydelse på historieskrivningen. Det gjaldt i særlig høj grad for Kommunisternes
Forbunds historie, fordi samfundsopbygningen i DDR såvel som SED's organisa-
tionsstruktur og programmatik på grund af den historiske selvforståelse havde deres

rødder dér. Selvom det virker som et paradoks, havde statens og partiets deciderede
interesse ikke udelukkende en dogmatisk begrundet begrænsende indflydelse på
forskningen i Kommunisternes Forbunds historie, den gav også forskningen frem-
mende impulser. Eksempler på dette er en kildesamling i tre bind, »Der Bund der
Kommunisten. Dokumente und Materialien«, og den historisk-kritiske udgivelse af

Marx, og Engels”samlede værker (MEGA). M. Hundt har haft en betydelig indfly-
delse på begge udgivelser. Hans »Geschichte des Bundes der Kommunisten« er,
selvom den først udkom i 1993, præget både positivt og negativt af den ambivalens,
der kendetegnede historievidenskaben i DDR.

M. Hundt har udnyttet alt, hvad der hidtil har været tilgængeligtaf kilder til
Kommunisternes Forbund. Det samme gælder for den i DDR og Sovjetunionen ud-
komne faglitteratur. Den litteratur om emnet, der er udkommet i England og
Frankrig, og tildels også i det gamle Vesttyskland, bliver behandlet mindre grundigt,
særligt for den nyere litteraturs vedkommende. Til det tekniske apparat hører et

personregister og fodnoter med bibliografiske oplysninger.
M. Hundts »Geschichte des Bundes der Kommunisten« omfatter perioden fra

1836 til 1852. Grundlæggelsesdatoen må formentlig føres tilbage til Marx” bemærk-

ning om, at »Forbundet blev stiftet i 1836 i Paris, oprindeligt under et andet navn«

(K. Marx/F. Engels: Werke, bd. 14, Berlin 1961, s. 438). Det første afsnit beskæftiger
sig da ogsåmed »Forbundet før revolutionen«, men behandler i virkeligheden De

RetfærdigesForbund, der blev stiftet i Paris i 1836, hovedsageligt af tyske vandrende

håndværkssvende,og i løbet af 1840,erne spredte det sig derfra til Schweiz, London

og lyskland, idet det i 1846/47 omorganiserede sig til Kommunisternes Forbund. Vo-
res hidtidige kendskab til De Retfærdiges Forbund udvides først og fremmest i ka-

pitel 3, som handler om bølgen af forfølgelseri Tyskland og i kapitel 5 om lokalor-

ganisationen (Volkshalle) i London og dens virke.

Et andet afsnit, »Forbundet i revolutionstiden«, foretager det metodologisk set

vanskelige forsøg på at fremstille Forbundets virke, og især dets medlemmer Marx,

og Engels, virke, med en revolutionær massebevægelse i Tyskland for øje. Her har
M. Hundt særligt kunnet bygge på DDR”s historievidenskabs forskningsresultater.
Forfatteren anser Forbundets arbejde under revolutionen for at være højdepunktet
i hele Forbundets historie. Der kan indvendes en del mod denne opfattelse. Frem
for alt må man stille spørgsmålstegnved, om Forbundet virkelig fremstod som en
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selvstændigorganisation under revolutionen, og ved, om Marx, og Engels' handlin-

ger i årene 1848/49 generelt kan betegnes som en del af Forbundets historie.

Det tredje og sidste afsnit behandler »Forbundet efter revolutionen«, dvs. den

fornyede illegaliseringog den periodevis meget succesrige reorganisering af Forbun-

det, udskillelsen af Særforbundet under Willich 0g Schapper og endelig den om-

stridte opløsning af Forbundet, som Marx gennemførte efter den berygtede Korn-

munistproces i Köln. Også i det sidste afsnit er der kapitler, der særligtmå fremhæ-

ves, fordi de udvider eller korrigerer vores billede af Kommunisternes Forbund,
heriblandt kapitel 12 om »Die Zeit der Kölner Zentralbehörde« i 1850/51. M. Hundt

har bogstaveligt talt skrevet et nyt kapitel af Forbundets historie om de forhold, lit-

teraturen - bortset fra K. Obermanns og D. Doves værker - hidtil har forsømt. Ka-

pitlet fremstiller detaljeret og kildebaseret, hvordan Forbundet fik sin største orga-
nisatoriske udbredelse i 'lyskland og tog et propagandistisk opsving under Kölner

Zentralbehördes ledelse, dvs. på et tidspunkt, hvor modrevolutionen stabiliserede

sig. Som M. Hundt overbevisende viser, skyldtes det først og fremmest politisk selv-

stændigt handlende og teoretisk begavede folk som f.eks. R. Daniels i Köln. Forfat-

teren viser en unødig sympati for Marx og Engels, idet han også forsvarer dem, når
de ind i mellem reagerede skarpt og uretfærdigt på Kölner Zentralbehördes storar-

tede arbejde.
Monografiens opbygning vil komme til at møde både bifald og kritik. Til dens for-

trin hører, at den giver informative og sammenhængendeoverblik over ensartede

sagsområderved Skæringspunkteri Forbundets udvikling. Det gælder bl.a. for ka-

pitlerne om Forbundets afdelinger, der i perioder fandtes så langt væk som i Skan-

dinavien og Nordamerika.

Til de svage sider af historieforskningen i DDR hørte, at den prioriterede organi-
sationerne og især partierne i studiet af arbejderbevægelsens historie. Også M.

Hundts monografi ville have vundet ved en tydeligere beskrivelse af sammenhaen-

gen mellem Kommunisternes Forbund og dets historiske og sociale omgivelser. For

at være helt retfærdigmå man dog fastholde, at organisationens historie er mono-

grafiens hovedemne. De omhyggeligt udarbejdede oversigter over Forbundets orga-

nisationsudvikling er meget informative. En oversigt som i kapitel 3 for 1840, i kapi-
tel 4 for 1845/46, i kapitel 6 for 1847 og i kapitel 12 for 1851 findes ingen andre steder

med en sådan systematik. Det samme gælder for passagerne om statutterne 0g revi-

sionerne heraf i De Retfærdiges Forbund i 1837/38 og 1842, om reorganisationen af

De Retfærdiges Forbund til Kommunisternes Forbund i 1846/47 og om Forbundsor-

ganisationen under revolutionen, i følge Martin Hundt »en så afgørende begiven-
hed, at statutterne ikke mere gjaldt i deres sædvanlige form« (5. 417).

Et andet konceptionelt tyngdepunkt beskæftiger sig med de store programdiskus-
sioner, der for De Retfærdiges Forbunds vedkommende fik sit højdepunkt i Weit-

lings »Die Menschheit, wie sie ist und wie sie sein sollte« og for Kommunisternes

Forbund i »Det Kommunistiske Manifest«. I en 20 års periode har M. Hundt udgi-
vet studier af Kommunisternes Forbunds programmatik. Der kan henvises til det

flere gange genoptrykte skrift »Wie das 'Manifestl entstand«. Monografien helliger
ikke alene 'Manifestet' et helt kapitel, men M. Hundt gør nye landvindinger ved

analysen af de teoridannende processer, der gik forud for Manifestet. Som den før-

ste benytter han »Blätter der Zukunft«, som blev udgivet i Paris i 1845, ved analysen
af den programmatiske tænkemåde i De Retfærdiges Forbund; ligeledes bliver

Marx, og Engels, skrifter »Den hellige familie« og »Den tyske ideologi« og især

Marx, »Filosofiens elendighed«sat i direkte forbindelse med Forbundsprogramma-
tikkens fødsel.
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Integrationen af De Retfærdiges Forbund i Kommunisternes forbunds historie er

en konceptionel fejlbeslutning. De Retfærdiges Forbund mister på den måde sin

identitet. Personer, begivenheder og udviklingstendenser er kun relevante, for så

vidt som de har forberedt Kommunisternes Forbund, der blev dannet i 1847. A prio-
ri bliver Weitling bedømt negativt 0g Marx positivt; hele sagsområder,såsom De

Retfærdiges Forbunds udvikling efter 1843 i Schweiz eller de månedlangeFeuer-

bach-diskussioner i 1844/45 i Paris, London og Schweiz - et forbavsende hændelses-

forløb i den tidlige tyske arbejderbevægelse- bliver ikke behandlet. De Retfærdiges
Forbund var også,men altså ikke kun, en forhistorie til Kommunisternes Forbund.

På trods af de kritiske indvendinger er M. Hundts omfangsrige bog om Kommu-

nisternes Forbund en videnskabelig præstation af høj kvalitet, og den vil længe væ-
re uundværlig som oversigtssværk.Det må frygtes, at arbejderbevægelsenshistorie

som legitimt emne igen vil forsvinde ud af forskningen i Tyskland efter opløsningen
af alle de videnskabelige institutioner og stillinger, der engang fandtes i DDR til

forskning i arbejderbevægelsens historie. Det er M. Hundts fortjeneste, at hans mo-

nografi i hvert fald har bevaret de opnåedeforskningsresultater på ét delområde og

gjort dem tilgængeligefor den interesserede offentlighed og den internationale vi-'

denskabelige verden.
' Werner Kawalski

Bernd Kaufmann et al.: Der Nachrichtendienst der KPD 1919-1937, Dietz Verlag,
Berlin 1993, 462 s., DM 45.-, ISBN 3-320-01817-5

De fire forfattere har alle været medarbejdere ved den østtyske efterretningstjene-
ste, foruden at de har arbejdet videnskabeligt med arbejderbevægelsenshistorie.
Den foreliggende afhandling om det tyske kommunistiske partis hemmelige eller il-

legale apparat er altså skrevet af eksperter, af engagerede eksperter må man sige.
Det fremgårklart af deres vurderinger, at de har et nært forhold til KPD. Det bety-
der ikke, at de er ukritiske - tværtimod, denne bogs forarbejder kunne ikke udkom-

me i DDR (s. 11).Deres nyvurdering af visse træk i KPDs udvikling har meget for

sig; den er iøvrigt en solidarisk kritik. Flere analyser vil dog være nødvendige for at

føre kritikken videre og få et afklaret billede af partiets udvikling. Det er selvfølge-
ligt, at en enkelt undersøgelse ikke kan overvinde mange års bundethed til en ideo-

logisk vurdering af partiets udvikling - en udvikling som i det væsentlige blev frem-
stillet som fejlfri, gående fra sejr til sejr, overvindende svagheder ved egen kraft osv.

Det hemmelige apparats historie er åbenbart heller ikke velegnet til at gennemfø-
re denne revision. Til trods for at det har haft betydning, og til trods for at det er

kompetente videnskabsmænd, der har gennemført analysen, står denne efterret-

ningstjenestes funktion og rolle ikke klart. Den forekommer overvurderet. Det er

en analyse af en mindre gruppes indsats for et politisk parti i specifikke situationer

(afdelingenslønnede personale svingede meget, oplysningerne varierer mellem 6 og

44). En sådan analyse bidrager naturligvis til den historiske analyse, men erstatter

den ikke. Det forekommer også,at forfatterne har ladet sig fange af deres indsigt i

et sådant apparats teknik og har beskrevet denne teknik ganske udførligt uden dog
at kunne forklare virkeligheden bag teknikken, således at afhandlingen sine steder

virker utroværdig. Der er lidt for meget skæg og blå briller.

Der er gjort et klart forsøg på at forbinde den historiske virkelighed med beskri-

velsen af apparatets fungeren. Hvert af de 6 kapitler indledes med en kort, indsigts-
fuld beskrivelse af den politiske udvikling i de tidsmæssigt afgrænsede perioder. Ef-

terretningstjenesten udviklede sig naturligvis i tiden fra 1919 og frem i sammenhæng
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med KPDs opgaver. Åbenbart havde flere partier og store organisationer foruden

naturligvis politiet, hæren, arbejdsgiverne osv. deres efterretningstjenester i Wei-

mar-republikken. Naturligvis havde også et revolutionært parti som KPD brug for

en sikkerhedstjeneste, der kunne hjælpemed til at afsløre spioner og provokatører,
som søgte ind i partiet for at svække det. Det var dens første opgave, som bl.a. kan

dokumenteres ved de »Spitzelberichte«,som blev udgivet fra tid til anden. Senere
udviklede der sig helt urealistiske forestillinger om at infiltrere andre organisationer
(de nationalistiske fn'korps, hæren, SA, SS, Gestapo osv.) ikke kun for at skaffe op-
lysninger, men også for at svække dem. Det lykkedes til en vis grad med det ahnene

politi (Schutzpolizei), bl.a. fordi KPD forsøgte at artikulere de almindelige politibe-
tjentes sociale krav.

Det beskrives, hvordan der opstilledes helt absurde krav til partiorganisationen,
\ der nærmest ville have gjort denne til et byrokratisk appendix til efterretningstjene-

sten, hvis kravene var blevet realiseret. De blev imidlertid boykotteret af de politi-
ske aktivister. I perioder havde efterretningstjenesten dog udpræget politiske funk-

tioner, dvs. den fremskaffede oplysninger af relevans for det faglige og politiske ar-

bejde, som kunne bruges af den politiske ledelse og blev brugt med ganske betydeli-
ge resultater. I denne funktion kan den vel nærmest sammenlignes med de opgaver,
AIC havde i den socialdemokratiske arbejderbevægelse,i andre perioder vel snare-

re med det efterretningsarbejde Det Norske Arbejderparti udøvede i 1950'erne.

Imidlertid havde efterretningstjenesten pga. sin halv- eller helillegale eksistens en

uheldig indflydelse på det partiinterne demokrati (s. 56).
I de 6 kapitler beskrives de forskellige opgaver efterretningstjenesten havde på

forskellige tidspunkter. Det gøres kompetent i detaljen, men f.eks. i beskrivelsen af

KPDs vurdering af fascismen i sommeren 1923 fremhæves udelukkende at KPD be-

skrev næsten alt som fascistisk og dermed faktisk undervurderede den fascistiske fa-

re (s. 73). Men det er ingen korrekt analyse af KPDs vurdering af fascismen i 1923.

Forfatterne vurderer efterretningstjenestens muligheder for at opfylde de krav

som KPD og Komintern stillede til den som »meget begrænsede« (s. 187), andre

steder vurderer de den alligevel som succesrig (s. 2360 og citerer Gestapo, Heydrich
og andre for, at det lykkedes KPD at skjule sig godt i illegaliteten (s. 350). Også an-

dre dele af fremstillingen er modsigelsesfyldte, men det skyldes hovedsagelig, at den

analyserede virkelighed er modsigelsesfyldt: hvornår var efterretningstjenestens ar-

bejde et legitimt politisk anliggende for KPD eller Komintern, hvornår simpel spio-
nage for Sovjetunionen? Grænsen kan ikke defineres. Iøvrigtbevægede den danske

kommunist Georg Laursen sig netop i dette område, da han blev arresteret i 1926 (s.
114, 120, 162) - om det faktisk har været Georg Laursen, eller en der brugte hans pa-

pirer, bliver ikke afklaret her.

Det er alt i alt en relevant afhandling, men stoffet må indordnes bedre i partiets
historie end det åbenbart har været muligt her.

Gerd Callesen

Tim Knudsen: Den danske stat i Europa, Jurist og Økonomforbundets Forlag,
Charlottenlund 1993, 225 s., kr. 250.-, ISBN 87 574 6642 4

Europas historie vies stigende opmærksomhed i takt med EFs omsiggribende inte-

grationsplaner. Nogle historikere har kastet sig over opsporingen af en europæisk
identitet på tværs af nationale og regionale udviklingsforløb.

Ganske anderledes forholder det sig med Tim Knudsens bog: Den danske stat i

Europa. Her møder vi en samfundsforsker, der søger at fremdrage den danske
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statskulturs særligeudviklingstræki fortid og nutid. Forfatteren har påtagetsig den

vældigeopgave at afdække statens arkæologi og dermed de økonomiske, sociale og
mentale strukturer, der danner baggrund for statens opbygning.
Læseren føres gennem tre store epoker: enevældens stat, massedemokratiets op-

bygning 1848 til 1901 og folkestyrets stat frem til velfærdsstatens udformning. Den

danske velfærdsstat skildres ved hjælp af de tre hovedbegreber universalisme, egali-
tarisme og liberale urørlighedszoner.Der henvises hermed til den særegne danske

kombination af offentlig monopol på sociale serviceydelser til alle borgere og en

yderst liberalistisk erhvervspolitik.
Begrebet konsensuelt demokrati går som en rød tråd gennem hele teksten. Her-

med henvises til en samfundssituation, hvor befolkningen bakker op omkring grund-
læggende værdier og spilleregler for samfundets organisering og styre. Praktisk talt

alle sociale grupper er således integreret i det danske samfund, hvorfor pludselige
politiske skift for slet ikke at tale om vold som protestforrn praktisk talt er ukendt.

Den politiske kultur er kendetegnet ved forhandling og samarbejde mellem staten

og de berørte organisationer inden politiske beslutninger træffes. Ikke mindst i kri-

setider står de politiske partier sammen om nationale kriseforlig. Kompromisvillig-
hed er et plusord, medens majorisering anses for odiøst, ifølge Tim Knudsen.

Denne forhandlingskultur ses som et resultat af en lang historisk proces, hvor et

tæt organiseret samfund er blevet bygget op led for led -

gennem selvorganisering
fra bunden. Parallelt hermed er der indtruffet en langsom og glidende demokratise-

ring af statsmagten.
Hvordan indtænkes dansk arbejderbevægelse da i dette forløb? Har den faglige

og politiske arbejderbevægelseoptrådt som et vitalt aktiv under opbygningen af den

danske statskultur og velfærdsstat eller blot været et vedhæng til historiens hjul?
Forfatteren kommer her med en række svar som nok turde være en nærmere drøf-

telse værd.

Ifølge Tim Knudsen blev den danske velfærdsstatsudviklingpå afgørende vis præ-

get af de første sociale reformer i slutningen af forrige århundrede. Såvel i Dan-

mark som det øvrige Skandinavien og Europa var det konservative kræfter, der ind-

ledte socialpolitikken. I forlængelse heraf anføres, at der ikke har været nogen ak-

tør med fuldt færdige forestillinger om, hvor det hele bar hen. Velfærdsstaten ses i

forlængelse heraf som et resultat af en ikke særlig planlagt reformproces - ofte

fremskyndet af kriser og krige.
For 1980'ernes vedkommende fastslår forfatteren, at den ny-liberale bølge ikke

har fået videre fodfæste, fordi store sociale interesser er knyttet til velfærdsstaten.

Velfærdsstaten har sin egen inerti, der sikrer dens overlevelse. Vurderingen bygger
på en kvantitativ måling af velfærdsstaten. Derimod har forfatteren ikke blik for
den umærkelige markedskonfonne retning, som velfærdsstaten har antaget i de se-

nere år. Et eksempel herpå er arbejdsmarkedspensionernes stærkt ulighedsskaben-
de effekt og usynlige angreb på den universelle løsning: folkepensionen. Verden er

noget mere konfliktfyldt og spækket med diskret klassekamp end Tim Knudsens

bog lader ane.

Alt i alt må man med udgangspunkt i Knudsens bog slutte, at arbejderbevægelsen
har spillet en særdeles underordnet rolle. Konservative kræfter, forhandlingsdemo-
kratiet 0g velfærdsstatens egendynamik har sikret, at vi er blevet begavet med en ci-

viliseret kapitalisme. Voilâ!
For folk med tilknytning til arbejderbevægelsenog forskning i arbejderbevægel-

sens historie må Tim Knudsens fremstilling give anledning til refleksion.

Problemet kan illustreres ved den måde, hvorpå Tim Knudsen omgås Claus
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Brylds disputats om den demokratiske socialismes gennembrudsår.Knudsen har et

godt blik for de elementer hos Bryld, der underbygger tesen om det konsensuelle

demokrati. Den Bryld, der taler om arbejderbevægelsensyderst bevidste prægning
af det danske samfund i tiden før Den første Verdenskrig, hvad enten det drejer sig
om demokratispørgsmåleller Socialdemokratiets bevidste alliancepolitik, har der-

imod ikke gjort indtryk på Knudsen. En af Brylds pointer er jo netop, at det danske
massedemokrati i høj grad må opfattes som en konsekvens af den socialdemokrati-
ske arbejderbevægelsensbevidste, omend stilfærdigemobilisering for klart formule-
rede mål.

Forfatteren afskærer sig ligeledes fra at drøfte, hvilke præcise sociale og politiske
kræfter, der kæmpede for universelle løsninger inden for skole, sundhed og børne-

politik for at undgå social diskrimination. Derimod omtales den dansk-amerikanske
historiker Peter Baldwin. Ifølge Baldwin blev universelle pensionsløsningerprimært
bragt til veje af agrare og urbane middelklasselag. Arbejderbevægelsens kamp for

retsbestemte takster og en ganske bestemt folkepensionsmodel i 1950ierne har der-

imod ikke Baldwins bevågenhed.Men Baldwin har da ret i, at det var Det radikale

Venstre, der først havde folkepensionsmodellen stående i et program efter 2. Ver-

denskrig.
Tim Knudsen er en statskundskabsforsker, der har vovet sig ud på de virkelig sto-

re historiske dybder. Bogen betegner et fremskridt iforhold til den angelsaksiske
politologi, der arbejder i a-historiske, klasseløse termer, men bogen understreger, at

der er et skrigende behov for, at folk med indblik i arbejderbevægelsenshistorie

blander sig i temaet om velfærdsstatens udvikling og den danske statskonstruktion i

Europa.
Tim Knudsens bog skal efter undertegnedes smag kun købes, hvis man har over-

skud på lønkontoen og vil overveje, hvordan arbejderbevægelsenshistorie bringes
ind i generelle fremstillinger om den danske samfundsudvikling.

Søren Kolstrup

Einhart Lorenz: Exil in Norwegen. Lebensbedingungen und Arbeit deutschsprachi-
ger Flüchtlinge 1933-1943. Mit einem Vorwort von Willy Brandt - Nordeuropäische
Studien 7 - Baden-Baden 1992, Nomos Verlagsgesellschah, 402 s., DM 88.-, ISBN 3-

7890-2721-9

Willy Brandt: Skrifter fra eksilåra i Norge. Utvalg ved Einhart Lorenz, Oslo 1993,
Universitetsforlaget, 280 s., ISBN 82-00-21179-7

For de fleste Hitler-flygtninge har Norge været et fjernt og afsidesliggende sted. På

tilsvarende vis har også eksilforskningen kun vist landet ringe interesse. Men selv

om Norge kun har spillet en perifer rolle som eksil- og tilflugtsland for Hitler-flygt-
ninge, har Einhart Lorenz gennem sin efterhånden 10-årigeforskning tydeliggjort, at

undersøgelsen af eksilet i Norge har relevans af to grunde: For det første er Norge
et af de eksillande med den relativ største andel af det, der i samtiden blev betegnet
som »egentligepolitiske«flygtninge. De udgjorde i Norge i hele perioden efter 1933

flertallet af de landflygtige, mens deres andel af det samlede antal Hitler-flygtninge
kun var ca. 10 procent. Det giver Norge nogle specifikke træk som eksilland, der må

påkalde sig eksilforskningens interesse. For det andet er dels disse specifikke træk,
dels de konkrete forhold i et lille eksil- og tilflugtsland som Norge af væsentlig be-

tydning for den komparation, der gang på gang er blevet efterlyst, men som fortsat

mangler i den internationale eksilforskning.
Lorenz' undersøgelser, der gennem de senere år har resulteret i en vigtig biografi
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om Willy Brandts år i det norske eksil (1989) og en række artikler om SAPs 0g

KPDs eksilgrupper i Norge, har været et vægtigt bidrag og korrektiv til eksilforsk-

ningen. Med den nu foreliggende bog om Exil in Norwegen foreligger der et værk,

der for alvor placerer landet i Hitler-flygtningenes og det tysksprogede politiske og

kulturelle eksils historie. Lorenz bidrager dermed afgjort til at skabe et bedre

grundlag for komparationen, uden at han dog - bortset fra en vis internordisk sam-

menligning i indledningen - selv sætter sine forskningsresultater i en mere systema-
tisk sammenlignende ramme.

,

Bogens indledning rummer - som nævnt - ved siden af en skitse af eksillandet

Norge i et internordisk perspektiv en forsknings-, litteratur- og kildeoversigt. Det

øvrige stof er opdelt i 6 hovedkapitler:
I. Norge som eksil- 0g tilflugtsland. Med afsæt i en skitse af de samfundsmæssige

forhold i 1930erne og af det tysk-norske forhold følger en redegørelse for landets

fremmedlovgivning, flygtningepolitik og asylpraksis. Derefter skildres flytningehjæl-

peorganisationerne og forskellige former for antifascistiske aktiviteter, der - under

de landflygtiges medvirken - blev udfoldet fra norsk side. Desuden gøres rede for

de tyske diplomatiske repræsentationersaktiviteter og modforholdsregler og herun-

der ekspatrieringen af I-Iitler-flygtningene.
II. Livet i eksilet og landfbgtigheden. Kapitlet indledes med et forsøg på at kortlæg-

ge emigrationens numeriske omfang. Derefter følger en gennemgang af de landflyg-
tiges leveforhold, her fremdrages flygtningenes møde med Norge som tilflugtsland,
arbejds- og boligforhold, flygtningens sproglige 0g psykologiske problemer, deres in-

tegration og videre flugt samt emigranternes forsøg på at varetage egne interesser

overfor tilflugtslandet samt deres kulturelle aktiviteter.

III. De politiske eksilgrupper i Norge. Mellem dette og det forudgåendekapitel er der

indskudt - som ekskurs - en overordnet topograñ over de splittede tyske venstre-

fløjskræfter. I dette kapitels gennemgang af de enkelte eksilgrupper har Lorenz lagt
hovedvægten på gruppernes politisk-organisatoriske udvikling. Men den mere

snævre organisationshistoriske synsvinkel udvides dog gennem inddragelsen af det

for eksilforskningen så vigtige spørgsmålom forholdet mellem politiske og personli-
ge modsætninger og konflikter som hæmsko for eksilets politiske gennemslagskraft.

IV. Eksilgruppernes politiske aktiviteten I dette kapitel er den gruppespecifikke
synsvinkel erstattet af en tematisk gennemgang af eksilaktiviteter som indsamlingen
0g formidlingen af informationer om både eksillandet og forholdene i Tyskland og
0m politiske skolingsaktiviteter blandt emigranterne. I et særskilt afsnit kortlægges
eksilgruppernes publicistiske virke. Lorenz, fremstilling heraf er et vigtigt supple-
ment og til dels korrektiv til de hidtil tilgængelige oplysninger om eksilpressen i

Norge (Se f.eks. det i øvrigt udmærkede standardværk af Lieselotte Maas: Hand-

buch der deutschen Exilpresse).
V. Dernæst gøres der rede for de landflygtiges deltagelse i norske organisationers

virke. I kapitlets to sidste afsnit undersøgesde forskellige og ofte kun lidet sucCes-

fulde forsøg på at udvikle et tværpolitisksamarbejde eksilgrupperne imellem, dels i

form af folkefrontspolitiske initiativer i Norge, dels bestræbelserne på at skabe en

»socialistisk koncentration« blandt de ikke-kommunistiske venstrekræfter i eksilet i

de sidste to år inden verdenskrigens udbrud.
'

VI. De jødiske -

og herunder de jødiske børneflygtninge
-

0g intellektuelle flygtnm-
ge, der af Lorenz opdeles i arkitekter, kunstnere, musikere og forfattere på den ene

side og akademikere på den anden side omtales i et særligt kapitel.
VII. I kapitlet Flygtningene under den tyske besættelse af Norge kortlægger Lorenz

både krigsdiskussionen blandt de landflygtige, deres reaktion på besættelsen og her-
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under spørgsmåletom en fornyet flugt - først og fremmest til Sverige -

0g mulighe-
der for at kunne blive i Norge. I et særligt afsnit undersøgesde jødiske flygtninges
forhold efter den 9. april.

VIII. I et afsluttende kapitel diskuterer forfatteren grænserne og mulighedernefor
eksilet [Norge med hensyn til to problemstillinger. For det første de landflygtiges evt.

paradigmatiske tilegnelse af erfaringer under opholdet i eksillandet Norge, og for
det andet den evt. videns- og politiktransfer fra flygtningene til tilflugtslandet.

Bogen er desuden forsynet med korte biografiske skitser over 148 Hitler-flygtnin-
ge med relation til eksilet i Norge. Her er der i mange tilfælde tale om et vigtigt
supplement og korrektiv til standardværket Biographirches Handbuch der deutsch-
sprachigen Emigration nach 1933.

Betragtet under ét er Lorenz, forskningsresultater et væsentligt bidrag til eksil-

forskningen. Det skyldes ikke kun, at eksillandet Norge nu er kommet med på eksil-

forskningens landkort. Nok så væsentligt er det, at Lorenz retter mange fejl, der fin-
des i de bidrag, der hidtil har omtalt eksilet i Norge. Styrken i Lorenz, fremstilling
er betinget af to forhold. For det første hans indgåendekendskab til norske forhold

ogxnorsk historie i almindelighed og til norsk arbejderbevægelsei særdeleshed. For
det andet fremdragelsen 0g udnyttelsen af et meget omfattende trykt og utrykt kil-
demateriale fra arkiver i Norge, Danmark, Sverige, Tyskland og Østrig.Dertil kom-
mer skriftlige og mundtlige oplysninger fra aktører indenfor eller med tilknytning til
eksilet. Kildernes vægt er ogsåbaggrunden for, at teksten er forsynet med ikke fær-
re end 1668 noter, der hver især meget ofte indeholder mere end en enkel kildehen-

visning. Således er Exil in Norwegen et uhyre informationsmættet landestudie. Men
dermed er bogen også mere en håndbogend en egentlig monografisk fremstilling.
Som håndbogplacerer den sig som en af de allerbedste, eksilforskningen har frem-

bragt. Til gengæld indbyder Lorenz, bog bestemt ikke til at blive læst i et stræk fra

begyndelsen til enden. Dertil er kapitlerne for selvstændigei forhold til hinanden.
De rummer også en række gentagelser, der efterlader det indtryk, at Lorenz har ar-

bejdet med kapitlernes emner hver for sig. Men bogen vil være et must for andre
eksilforskere. Den indeholder meget væsentlige brikker til det komplekse mosaik
om Hitler-flygtningenes og det tysksprogede eksils historie. Men netop fordi bogen
er så infonnationsmættet, som tilfældet er, skal der fremdrages et eksempel på, at

der selvfølgeligogså her kan indsnige sig fejl. I kapitlet om livet i landflygtigheden
nævner Lorenz, at der ogsåblandt flygtningevenner fandtes en vis frygt for, at land-

flygtighedens sociale og ofte psykiske problemer kunne føre til kriminalitet. Men
Lorenz konstaterer, at der for Norges vedkommede ikke findes belæg herfor, mens

dette var tilfældet i Danmark. Som belæg herfor henviser forfatteren til én samtale
med en emigrant. Faktum er imidlertid, at de danske myndigheder ved flere lejlig-
heder netop fremhævede, at Hitler-flygtningene ikke kom i konflikt med den krimi-

nelle straffelov.

Willy Brandts skrifter fra eksilårene i Norge havde oprindeligt været tænkt som

et festskrift til det norske eksils mest kendte skikkelses 80-års fødselsdagi december
1993. Det er glædeligt,at udgivelsen blev til noget på trods af Brandts død. Dermed

foreligger der en vigtig kildepublikation, der både kan tjene som supplement til den
ovenfor omtalte bog og Lorenz, biografi om Brandts år i Norge. De af Lorenz ud-

valgte artikler er opdelt i fem grupper: hvorfor sejrede fascismen i Tyskland, Hitler
er ikke Tyskland, fra den illegale kampfront, holdningen til Sovjetunionen 0g drøm-
men om Europas forenede stater. Artiklerne kaster selvfølgeligførst og fremmest

lys over Brandts virke i eksilårene og udviklingen i hans politiske tænkning og her-
under den gradvise tilegnelse af en demokratisk, antitotalitær socialistisk grund-
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holdning. Men skrifterne er samtidig et vigtigt vidnesbyrd om en række af de helt

centrale spørgsmålog stridspunkter for Hitler-flygtningenes politiske eksil. Og selv

om en række af artiklerne nok først og fremmest har historisk interesse, er de gen-

nemsyret af en vedvarende vilje til at holde fast i modstanden mod nazismen. Her

findes der væsentligt stof til overvejelser om, hvorfor det er så vigtigt at »bekæmpe
uretten ogsåmed svage midler« (Brecht). Lige så afgørende er det, at artiklerne do-

kumenterer, at der fandtes kræfter, der var i stand til kæmpe mod uretten, selv om

denne kunne synes uovervindelig. Derved får dette udvalg, som Lorenz har forsynet
med en meget informativ indledning, også en nok så stor aktualitet.

Hans- Uwe Petersen

Poul Nyboe Andersen: Hal Koch og Krogerup'Højskole - Odense University Studies

in History and Social Sciences 166 - Odense Universitetsforlag, Odense 1993, 239 5.,

kr. 170.-, ISBN 87-7492-931-3

Krogerup Højskoleshensigt fra starten i 1946 var at fastholde krigsårenesfællesskab
hos ungdommen ved at styrke dens vakte forståelse af demokratiets grundvilkårog
meddele den - man kan næsten kalde det - teknisk viden om et demokratisk sam-

funds indretning.
Højskolen kom til verden i det samarbejde mellem de danske ungdomsorganisa-

tioner af alle slags, som skabtes efter 9. april 1940 ved dannelsen af Dansk Ung-
domssamvirke. Det blev derfor naturligt konkret at uddanne ledere til disse organi-
sationer - politiske, nationale, kulturelle, kirkelige, idrætslige - som trivedes landet

over. Men den opgave trådte efterhånden i baggrunden fordi disse lederemner ikke

meldte sig i forventet omfang. Slet ikke de, som kom fra traditionelt højskoleinter-
esserede kredse; unge landmænd advaredes direkte mod Krogerup som »en

kommunistrede«. Højskolen beskyldtes for at være et sammenskudsgilde. Den

manglede »ånd«,hvad mening var der i at grundlægge en højskolepå organisations-
kundskab? Uden fast religiøseller bare politisk forankring, ej heller i en livsanskuel-
se?

Eleverne kom i stadigt stigende antal fra Københavnsområdet og de større byer,
mange med studentereksamen. Krogerup bevarede dog sit formål: at vække unge til

aktiv deltagelse i det demokratiske, folkelige liv, og blev ved med det, også efter at

timeplanen med de første års overvægt på samfundsorienterede fag skred noget ud

til fordel for de personlighedsdannende, der interesserede elevernes store flertal.

Krogerup var Hal Kochs værk. At færdes med ham på disse sider er alene bogen
værd. En højt begavet og produktiv videnskabsmand. Et samlingsmærke for dansk

ungdom under krigen. En venstreorienteret socialdemokrat. Troende kristen. Et

selvransagende og uroligt sind. En handlingens mand. Kompromisløst modig. Dybt
fascinerende.

Nyboe Andersen, professor, minister for økonomi og handel, formand for FDB

og direktør for Andelsbanken blandt mange ting, er den eneste lærer tilbage af

dem, der var med fra starten og i alle de ti år, Hal Koch var forstander. Det er godt,
at han har påtaget sig at skrive dette vigtige stykke højskolehistorie,mens tid er.

Velskrevet, veldokumenteret, somme tider ligefrem spændende, også fordi han ikke

skjuler de spændinger der var, ikke blot udadtil mod den øvrige højskoleverden
men også indadtil i lærerkredsen nu og da.

Krogerup i Hal Kochs tid satte sine spor i højskoleverdenen.På flere punkter i

hvert fald fremskyndede den en udvikling i den danske højskolesvirke. Eeks. den at

begrænse foredragets tidligere dominerende stilling til fordel for særhold, samtale-
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grupper. Krogerup fik også hold i højskolefremmede kredse i byerne. Mest betyd-
ningsfuldt var dog dens diskussion af demokratiet, dets væsen, vilkår, administra-

tion. Derimod tror jeg ikke helt på forfatterens påstand,at Krogerup foregreb ung-

domsoprøret i 1968, fordi der så tidligt var så frie forhold for eleverne påhøjskolen.
Også dér kan de, mere vågne og engagerede end så mange andre unge, til syvende
og sidst have følt det forgæves at ændre noget afgørende ved samfundet. Demokra-

tisk, javel, men autoritært, stationært ikke desto mindre. Repressivt. Er det ikke

tænkeligt at en del af forklaringen på at de vendte sig fra de samfundsorienterede

fag og mod de personlighedsudviklende ligger i en følelse af en vis afmagt? Der

dengang ikke kunne komme til udtryk som det kunne en halv snes år senere, i 1968.

Leif Thorsen

Detlef Siegfried: Zwischen Einheitspartei und »Bruderkampf«. SPD und KPD in

Schleswig-Holstein 1945/46, Neuer Malik Verlag, Kiel 1992, 584 s., DM 39.80, ISBN

3-89029-925-3

Detlef Siegfrieds undersøgelse knytter an til tidligere forskning, men har også bag-
grund i den ændrede forskningssituation i Østeuropa slutningen af 1980ierne. Spe-
cielt den tyske genforening har ort det påtrængendeat få analyseret udviklingen
1945/46, hvor tyske socialister efter nazismens sammenbrud stod optimistisk med

ønsket om enhed, men hvor udviklingen hurtigt bevægede sig frem mod de åbne

modsætningsforhold i 1946, som gjorde al snak om enhedsparti meningsløs.Siegfri-
ed udstrækker sine undersøgelser til mindre byer og egentlige landområder i Schles-

wig-Holstein for at klarlægge holdningen til enheden på steder, der ikke så direkte

blev påvirketaf centrale partiinstanser, og han vil med et 'klart blik for partifunktio-
nærers og -veteraners indflydelse bestemme de lokale aktørers betydning for udvik-

lingen i enhedsspørgsmålet.
I to meget væsentlige afsnit gennemgårSiegfried udviklingen omkring enheden i

henholdsvis KPD og SPD. Han viser, hvorledes der i KPD i den tidligste fase efter

kapitulationen var spænding mellem lokale aktivister og den fra Moskva hjemvend-
te partiledelse. Centralkomiteen (ZK) gik ind for og fik gennemtvunget, at man i

første række skulle genopbygge KPD,s organisatoriske struktur. D.V.s man centrali-

serede genopbygningen af KPD, ligesom man ønskede en ideologisk afklaring for at

stå stærkt, når man i en ikke nærmere bestemt fremtid skulle diskutere enhedsparti
med SPD. Samtidig ønskede man samarbejde med socialdemokraterne i en aktions-

enhed, der skulle realiseres dels i de administrative organer, som de allierede skab-

te, dels i de lokale antifascistiske udvalg, hvor ogsåborgerlige grupper deltog.
I socialdemokratiske kredse i Schleswig-Holstein var man i starten langt mere åb-

ne over for en umiddelbar dannelse af et bredt enhedsparti, og man blev ret overra-

skede over KPDs indstilling, der så tydeligt lå i forlængelse af den traditionelle

kommunistiske taktik. På den baggrund besluttede SPD i Hamburg at starte sin

egen organisatoriske genopbygning for ikke at blive distanceret af KPD. Socialde-

mokraternes organisationsarbejde fik KPD-ledelsen i Berlin til at tale mere direkte

om et enhedsparti, men de ideologiske holdninger var nu markeret, og fra efteråret

1945 arbejdede de to selvstændige partiorganisationer på at konsolidere sig i arbej-
derklassen.

Ligesom KPDs politik var præget af flere forskellige holdninger i den tidlige reor-

ganiseringsfase, således fandtes der også i SPD forskellige opfattelser. Siegfried vi-

ser her, hvordan den senere formand, Kurt Schumacher, fra starten vendte sig vold-

somt mod et samarbejde med kommunisterne, og hvordan han på baggrund af

94



KPDs politik i den sovjetiske besættelseszone i løbet af efteråret fik tilslutning til en

reel adskillelse af SPD i øst og vest, som ledelsen i Berlin måtte bøje sig for. Grote-

wohl i Berlin troede, at SPD kunne vinde over KPD gennem et samarbejde. Schu-

macher mente, at SPD skulle isolere kommunisterne. Hans succes i vest medførte

et stigende pres mod socialdemokraterne i øst, og da sammenslutningen her blev

besluttet i december 1945, gjorde SPD-vest sig definitivt fri af den socialdemokrati-

ske ledelse i Berlin, og man begyndte under Schumacher at modarbejde alle fore-

stillinger om et enhedsparti i vest.

Den centrale del af Siegfrieds afhandling undersøger detaljeret enhedsproblema-
tikken i en række byer og landområder i Schleswig-Holstein, og dette meget omfat-

tende og spændende empiriske materiale er grundlag for bogens konklusioner.

Basis for det politiske samarbejde umiddelbart efter nazismens sammenbrud i

maj 1945 var som oftest de antifascistiske samarbejdsudvalg, Antifa, omfattende de

demokratiske kræfter, socialistiske som borgerlige, der stod sammen for at skabe

politiske og administrative overgangsstrukturer i et nyt Tyskland. Disse folkefronts-

agtige udvalg kunne sammen med de snævrere aktionsudvalg af kommunister og so-

cialdemokrater danne grundlaget for et nyt enhedsparti, evt. efter Labour-model-

len. På lokalt plan, i bredere arbejderkredse, var ønsket om et socialistisk enheds-

parti ofte til stede, mens de centrale partiledelser ikke havde noget ønske om en

umiddelbar partifusion. Tværtimod søgte man at markere sin egenart, således som

det kom til udtryk i KPDs ønske om ideologisk afklaring og i Schumachers totale af-

visning af samarbejde med kommunisterne. Siegfried peger på, at der bag ledelser-

nes afvisning af de ureflekterede enhedsønsker i brede dele af arbejderklassen lå en

skepsis - for ikke at sige mistillid - til de brede lag, der siden 1933 stort set uden

modstand havde accepteret nazismen. Årsagentil de tydelige holdningsforskelle hos

partiledelserne og de menige arbejderlag klarlægger Siegfried gennem sociologiske
bestemmelser af lederne. Han finder her en kontinuitet fra 1930,erne i SPD og der-
med også en traditionel holdning til partilinjen. I KPD finder han mange dissiden-

ter, der havde forladt partiet før nazismen, men nu dukkede op igen med en vilje til
at forandre den traditionelle Moskva-tro partilinje. I begge partier var det unge og
nytilkomne, der var ivrige for en fusion på venstrefløjen.

De faglige aktiviteter gav KPD en stærk stilling i specielt de store industriområ-

der, f.eks. Kiel, hvor de gendannede bedriftsråd blev en god basis for KPDs enheds-

arbejde fra neden. Men Siegfried mener også at kunne konstatere, at mange social-

demokratiske arbejdere havde et dualistisk forhold til enheden: Man stemte for en-

hedsresolutionerne på arbejdspladsen, men mod enheden i partiforeningen. Den

tilsyneladende succes på arbejdspladserne kunne derfor føre til KPD-fejlfortolknin-
ger af det reelle politiske styrkeforhold. På længere sigt tabte KPD også terræn i
det faglige arbejde, fordi partiledelsen i Berlin havde en anden målsætningend de

fagligt aktive på arbejdspladserne. Socialdemokraterne så dybt skeptisk på KPDs

fagligearbejde, som de netop oplevede som en gentagelse af tidligere tiders taktiske

manøvrer over for SPD: Man sagde et, men orde noget andet.

I sin afsluttende karakteristik af SPD peger Siegfried på, at netop SPD-ledelsens

erindring om de kommunistiske anklager for socialfascisme før nazitiden sammen-

holdt med KPDs vægringmod en øjeblikkeligpartisammenslutning og udviklingen i

den sovjetiske besættelseszone måtte forstærke det socialdemokratiske ledelseslags
negative holdning til enhedstanken. Det var også en del af baggrunden for tilslut-

ningen til Schumacher, der ikke lagde skjul på sit syn på KPD som et redskab for

sovjetisk indflydelse. Men resultatet af Schumachers linje blev, at de østlige social-

demokrater kom til at stå i en meget vanskelig situation.
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Siegfried finder det dokumenteret, at KPD byggede videre på sin tradition for

partidisciplin og Moskva-orientering efter nazismens sammenbrud. ZK modsatte sig
alle bestræbelser på at etablere decentrale zoneledelser ivest. Man fastholdt propa-

gandistisk forestillingen om en altomfattende tysk enhed uden at tage hensyn til de

vanskeligheder og specielle arbejdsforhold, som gjorde sig gældende for partimed-
lemmerne i vest. Dette førte til protester, splid og på længere sigt frafald fra KPD.

Partiet oplevede også en intern splittelse mellem grupper, der ønskede en aggressiv
»slå løs«-politikover for SPD og grupper, der var indstillet på et samarbejde. Kon-

sekvenserne af KPDs taktik blev, at socialister, der stod mellem de to partier, blev

tvunget til at vælge mellem KPDs sovjetisk orienterede politik og SPDs og Schuma-

chers demokratisk, militante antikommunisme. KFD-ledelsens komplicerede takti-

ske overvejelser blev klart forstået af partiets funktionærlag:Enhed var kun mulig
under kommunistisk ledelse. Men også i SPD spillede gruppen af veteraner og par-
tifunktionærer den afgørende rolle: Man ønskede en hurtig partisammenslutning,
så man kunne sætte sig på partiet. Hvis en sådan hurtig fusion ikke viste sig mulig,
måtte man arbejde på, at skylden for bruddet på enhedsbestræbelserne kom til at

ligge hos modparten.
Siegfrieds glimrende tyske analyse ville have vundet ved at blive sat i perspektiv af

enhedsudviklingen i hele Europa. Nok nævnes forhandlingerne om enhed i Norge,
men mere bliver det ikke til. Det er lidt ærgerligt, fordi man feks. i de danske en-

hedsforhandlinger i sommeren 1945 genfinder mange af de tyske elementer: Den s0-

cialdemokratiske »nu eller aldrig«-holdningog kommunisternes besvær med at

håndtere enhedsforventningerne i arbejderklassen samtidig med at man ventede på
signaler fra Moskva. Også i Danmark blev det i vid udstrækning snævre partieliter
med erfaringer fra 1930erne, der bestemte udfaldet af enhedsbestræbelserne. En

sammenlignende europæiskanalyse kunne med udnyttelse af muligheder for forsk-

ning i sovjetiske arkiver give hele enhedsproblemet en central placering i den første

efterkrigshistorie, hvor kausalforholdene stadig er uklare. Som delstudium er Sieg-
frieds afhandling imidlertid både metodisk og empirisk så interessant, at den nok

skal få betydning.
Mogens Nielsen

Ole Sohn: Et liv i kamp og kærlighed - om sygeplejerske Elna Hiort-Lorenzen. Udg.
af Dansk Sygeplejeråd,København 1993, 158 5., kr. 160.-, ISBN 87-7266-131-3

I 1992 udkom Ole Sohns beretning om Arne Munch-Petersens skæbne, »Fra Folke-

tinget til Celle 290«, Nu følger hans biografi over Arne Munch-Petersens kone, Elna

Hiort-Lorenzen.

Ole Sohn er meget naturligt dus med Elna Hiort-Lorenzen, som han kender gen-

nem sine undersøgelser og interviews, og videregiver denne tiltaleforrn ogsåtil læse-

ren. På en eller anden måde forekommer den malplaceret, som om det er et uge-

bladsinterview, man læser. Det virker sødt, ikke kammeratligt, som det måske har

været hensigten. Og der er absolut ikke noget sødt over Elna Hjort-Lorenzen: En

myndig sygeplejerske og forstanderinde, en engageret fagforeningskvinde og en

stærk, politisk aktivist. Hendes kærlighed til manden, Arne Munch-Petersen, var

ogsåstærk og uden spor af det sødladne, som bogens titel ellers kraftigt antyder.
Stilen er ellers sober med hang til »understatement«. I slutningen af det enkelte

kapitel lægges der med forsigtig dramatik op til det næste ved en antydning af de

dramatiske hændelser eller utrolige prøvelser,der ligger forude:

»Kun en uge fik de sammen, inden Arne den 20. marts atter måtte afsted. Det
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blev en svær afsked. Elna kunne mærke på ham, at han var bitter og bekymret. Han

var heller ikke upåvirketaf Elnas rejseplaner til det borgerkrigsramte Spanien. Da

de kyssede hinanden farvel, og Elna vinkede til Arne, skete det i forventingen om et

snarligt gensyn. At de begge snart ville komme ud for uforudsigelige og uforklarlige
hændelser, der bevirkede, at de aldrig mere skulle ses, gjorde de sig ingen forestil-

linger om.«
Læseren har inden da fået historien om hendes opvækst i et borgerligt miljø.

Hendes eventyrlyst og arbejde som sygeplejerske i Chile fra 1926 til 1929, hendes

indtræden i DK? og endelig hendes store arbejde med at få omdannet Dansk Syge-
plejeråd til en fagforening. Efter afskeden med sin mand tog Elna Hiort-Lorenzen

til Spanien for at skrive om kampen mod fascismen, men hun kom aldrig igang, for-
di hun blev fængslet- af sine egne

- mistænkt for at være spion. Hun slap omsider
ud og tog hjem, hvor hun ufortrødent fortsatte sin kamp for kommunismen og for

sygeplejefaget. Hun fortsatte tilværelsen alene. Skæbnens ironi ville, at også han var

blevet fængslet af sine egne. Han døde af tuberkulose i fængslet i Moskva i 1940.
Den danske kommunistiske ledelse med Aksel Larsen i spidsen fik besked, men

holdt sandheden skjult for Arne Munch-Petersens enke. Der kom til at gå 53 år, in-
den hun fik at vide, hvad der var sket.

Trods Ole Sohns anstrengelser lykkes det ikke at give læseren indtryk af at kom-
me tæt ind på livet af hovedpersonen. Fornavn alene gør det ikke.

Formanden for Dansk SygeplejerådKirsten Stallknecht skriver i sit forord til b0-

gen, at Elna Hiort-Lorenzen var en markant skikkelse inden for sygeplejen, og at

hun skabte debat både i Dansk Sygeplejerådog i samfundet som helhed. Deri har
Kirsten Stallknecht fuldstændig ret; også i at bogen giver et indblik i et usædvanligt
omskifteligt og spændende levnedsløb. Det kan dårligt formuleres mere nøgternt.
Man kan ikke lade være med at spørge sig selv, hvor hun fik brændstoffet fra til det

flammesværd, hun svang over sine medmennesker hele livet igennem? Det giver bo-

gen ikke svar på.
Anne-Lise Walsted

Eigil Steffensen: En enkelt til Rungsted. Vindrose, København 1993. kr. 188.-, 203 s.

ISBN 87-7456-473-0 '

Denne erindringsbog er af en mand fra årgang1927. Uden kunstgreb fortæller han
om sit liv frem til 1953. Det er barndoms- og ungdomserindringer fortalt forlæns, ik-
ke tilbageskuende bedrevidende. Hurtigt griber læsningen,for mylderet af iagttagel-
ser og episoder tegner et nærgåendebillede af et fattigt landboliv hos den missions-
ke familie i Thy i 1930,erne. Faderen toner frem som den store skikkelse med svar

på alt, om ikke andet er der altid den hellige skrifts ord og guds nåde at henvise til,
men klare at blive ved gården,det kan han ikke. Familien må flytte fra sted til sted,
til dårligereog dårligereboligforhold og ringere 0g ringere arbejde. Det går ud over

skolegangen, men ES får tidligt smag for bogen som den eneste af barneflokken.
Han har også evnerne, og med bogen følger oprøret, først i det skjulte, siden åbent
mod det lukkede, fordumsfulde missionske miljø, hvori der ikke er megen anden

hjælp end guds ord at hente. Da der skal kautioneres for et lån på 1000 kr., så dren-

gen kan komme på Rungsted Statsskole i 1943, må faderen gå forgæves til de helli-

ge, hvor andre hjælper.Det er et lidet flatterende billede, som tegnes af både mis-

sionen og familierelationerne. Ingen af stederne er der hjælp at hente for familien,
men især portrættet af forældrene er kærligt uden at være romantiserende. ES's
definitive frigørelse fra faderens naive kristendom var ikke uden problemer, men
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mindre fordi faderen var autoriteten, end fordi kærligheden til forældrene virkede

bindende.

Mødet med Rungsted Statsskole var en kulturel og social omvæltning for ES,
\men han troede på sig selv, havde overskud, var så sikker på,at dette var det rigtige
for ham, at kulturrnødet blev frugtbart for ham, selv om han på en gang kom på af-

stand af sit eget miljø og følte sig som en ener i det nye miljø. I den situation søgte
han som de fleste i den alder og situation sit eget ståsted. Det blev i kommunismen,
kommunisterne var heltene for ham i 1945-46, som for henved halvdelen af hans

gymnasieårgangpå Rungsted Statsskole. Student Eigil så Sovjetunionen i et rosen-

rødt lys, og hans største ønske var at komme dertil. Vejen gik over et studium af sla-

visk på Københavns Universitet, men det bragte ham ikke længere end til Jugoslavi-
en i 1947 og til Prag 1947-50, hvorfra han rapporterede til »Land og Folk« om den

sejrrige kommunisme. Hvordan den unge student holdt skyklapperne på plads i

Prag, kan følgende citat illustrere: »Jeg havde taget mit parti, og i dette store opgør
var jeg ikke i tvivl om min plads. Det generede mig, hvis min frisør fortalte mig, at

en af hans venner var blevet arresteret den foregåendenat. Men jeg gættede på, at

han løj,når han sagde, at hans ven var uskyldig. I øvrigtmistænkte jeg altid frisører

for at være småborgerlige,og det bestyrkede mig i min skeptiske holdning«(165f.).
Et fordomsfyldt liv havde afløst et andet. Der er en lige linie fra faderens renfærdig-
hed til den politiske agent udenfor Prag, som i 1950 på den mest platte måde forsøg-
te at hverve ES som spion. »Enten er du med os i kampen, eller også er du imod

os« (5.191).Sådan havde det ogsålydt i Thy. Det er ogsåmed de sort/hvide briller,
han beskriver sit møde med den tidligere tjekkiske kapitalist, Prokop, som han en

tid boede hos. Det var det nærmeste, han nogen sinde havde været en levende kapi-
talist (s. 182) og bekendtskabet gjorde manden sværere at placere som type. Skabe-

lonen truede med at smuldre. »Jeg havde en vag fornemmelse af, at der gemte sig
noget mere under den politiske overflade, som jeg var mest interesseret i. Men det

kunne jeg ikke rigtigt bruge til noget« (5. 184).
Langsomt svinder 1950-53 Esis behov for de store, støttende autoriteter, udvildin-

gen antydes kun i det sidste kapitel med overskriften »Faldet«. Under den grasse-
rende koldkrig søger han til studierne og får dem afsluttet 1953, samme år som han

afleverer sit medlemskort til DKP. Han var faldet fra både missionen og DKP. Nu

havde han både valgt og valgt fra.

Stedvis er der tilløb til personkarakteristikker, men hverken om Ib Nørlund, Bør-

ge Houmann, Aksel Larsen, Martin Nielsen, Gelius Lund eller Alfred Jensen kom-

mer der træk frem, som ikke allerede er kendte. Gyrnnasietidens rektorer og lærere

behandles skånsomt eller flygtigt. Bogen forekommer ikke skrevet for at berette

om, hvorfor man blev kommunist eller faldt fra. Der er i det hele taget meget få di-

rekte forklaringer. Det er en stor styrke. Erindringerne står stærkere på den måde.

Her lægges de forudsætninger frem, som ES selv har fæstnet sig ved. Han tager ik-

ke noget nyt opgør med kristendommen eller med DKP. Har ikke som en Peter P.

Rohde behov for både skældsord og historieforfalskning. Bogen kan læses som en

lille udvildingsroman, hvad der måske ogsålæggesop til fra forlagetsside. End ikke

et personregister er bogen forsynet med. Her og der studser man over enkelte af de

faktuelle oplysninger, som f. eks. at restaurant »Tokanten« skal have ligget på hjør-
net af Kompagnistræde og Rådhusstræde (s. 201), men det er småtingi en god bog
om bl.a. altid at mistænke frisører

John T Lauridsen
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BOGNYT

David S. Bell (red.): Western European Communists and the Collapse of Commu-

nism, Berg, Oxford 1993, 202 s., 2230.00, ISBN 0-85496-806-7

Spørgsmåletom kommunismens pludselige sammenbrud både i Østeuropa og i par-
tierne udenfor er blevet rejst af mange. Hvorfor denne kollaps fra den ene dag til

den anden? Og hvorfor brød flere af de vestlige partier sammen i kølvandet på Sov-

jetunionens sammenbrud?

Daniel S. Bell fra Leeds University har samlet en antologi, der eksplicit stiller sig
dette spørgsmål.Han har bedt en række forskere skrive om hver sit parti og har

suppleret det hele op med en indledning, noget statistik og en konklusion.

Det er næsten blevet en genre for sig at gøre sådan. I 1970”erne kom et par styk-
ker og i 1980erne kom Wallers og Fenemas antologi, der stillede spørgsmåletDecli-

ne or Adaption? Problemet ved denne genre er imidlertid, at der ikke kommer no-

gen systematisk komparation ud af det. Det er også problemet i denne antologi.
Kollapsen beskrives, men der gøres ikke noget forsøg på at finde noget mønster i

forskellene. Forskellen mellem de store partier og de små har f.eks. noget at gøre
med modsætningen mellem katolske og protestantiske lande, men også med hvor

stærke socialdemokratierne er. Men spørgsmåletstilles ikke.

Men bortset fra disse fælles genreproblemer, er Bells antologi faktisk en udmær-

ket samling. Nogen af artiklerne er endda rigtig gode. Gerrit Voennans artikel om

det sælsomme nederlandske og Ole L. Smiths om det græske kommunistparti er bå-

de velskrevne og indsigtsfulde, tror jeg. Det er jo svært at være ekspert i alle kom-

munistpartier. Også John Callaghans artikel om det engelske parti virker solid.

Artiklerne om kommunistpartierne i Sydeuropa, specielt dem om det franske og
det italienske parti, har det problem, at der er skrevet så meget om netop de parti-
er. De virker måske derfor mere overfladiske. Måske er det fordi, at netop ved be-

handlingen af de større partier træder en begrænsning ved antologien tydeligst
frem: den synes kun at måle indflydelse ivalgprocenter. De færreste artikler gør no-

get ud af indflydelse i fagbevægelsen, i græsrodsbevægelser eller i kulturlivet. Det

kan være fordi indflydelsen ikke er der mere. Men det står der ikke noget om.

Man kan undre sig noget over udvalget af partier. Hvis man går efter partier med

indflydelse, burde man snarere have taget det cypriotiske med end det engelske
feks. Værst er det imidlertid gået ud over vores del af verden. Det er David Arter,
der er professor i europæisk integration ved Leeds Polytechnics, som har skrevet
om Skandinavien. Og mens han tilsyneladende kan finsk og ved en del om Finland,
så ligger det lidt tungere med Sverige. Og Danmark, som han næsten kun har med i

titlen, ved han meget lidt om. At han vil have DKP til at være en sektion af Komin-
tern året før Kominterns grundlæggelsekan selvfølgeligvære en lapsus. Men at han
lader til at mene, at DKP i 1945 vandt 18 mandater, som i 1977 faldt til syv, bringer
ham under dumpegrænsen.

Det gode ved bogen er, at den ikke forsøger at gabe over hele historien, men kun

vil tale om den sidste krise, 1980'ernes kommunisme. Til gengæld har forfatterne

det meget svært ved at finde rundt i det politiske kompas. Mange steder er der jo
sket afskalninger og dannelse af traditionalistiske kommunistpartier. Forholdet mel-

lem et sådant traditionsparti og et ,glasnosfparti betegnes nogen steder som højre-
venstre, nogen steder som venstre-højre.Nogen kalder traditionspartierne for kon-

servative, andre kalder dem for revolutionære. Det må tages som et udtryk for en

lidt flydende politisk situation.

Desværre skæmmes bogen af en grim sats (og mange trykfejl). Afstanden mellem
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bogstaverne varierer efter, hvor meget der står på linjen. Linjer med få enheder bli-

ver strukket så meget, at det ser ud som om de er udhævet (i stedet for kursiveret).
Det er meget forvirrende.

Morten Thing

Jørgen Peter Christensen: Om lønudviklingen for byarbejdere i Danmark 1830-1870
- Memo nr. 188 fra Økonomisk Institut - Københavns Universitet 1992, 144 5.

I 1975 udgav Jørgen Peter Christensen med tobindsværket »Lønudviklingeninden

for dansk håndværk og industri 1870-1914« det hidtil grundigste og mest detaljerede
studium om dette tema. I det foreliggende mindre arbejde diskuterer han de forud-

gående40 års udvikling. Udgangspunktet er to modstridende antagelser i den hidti-

dige forskning, nemlig den ældre, at der i tiden op til 1870 skete et fald i arbejdernes
realløn, og at dette fald må antages at have været i hvert fald en del af baggrunden
for den socialistiske arbejderbevægelsesgennembrud i 1871. Heroverfor står nyere

synspunkter, især repræsenteret af Svend Aage Hansen, der mener, at der skete en

mærkbar stigning i reallønnen, men iøvrigt ikke interesserer sig for sammenhængen
mellem lønudviklingog arbejderbevægelse.
Størstedelen af Jørgen Peter Christensens afhandling er en diskussion af metode-

problemer, som er god at få forstand af for en ikke skolet økonom. Materialet for

denne periode er skrøbeligt og giver gode grunde til at advare mod for håndfaste

slutninger om udviklingen i nominel og real løn. Forsigtigt kan forfatteren dog kon-

kludere, at reallønnen næppe faldt i årene op til 1870, men at andre forhold kan ha-

ve medvirket til en (fornemmelse af) forringelse af arbejdernes levevilkår,f.eks. hø-

jere arbejdsløshed i kraft af tilvandring til byerne, og øgede vanskeligheder med at

forsørge en arbejderfamilie på en indkomst. Undervejs får vi nogle interessante del-

resultater, f. eks. at der i perioden skete en indsnævring af lønforskellene mellem

faglærte og ufaglærte og mellem København og provinsbyer.
Jørgen Peter Christensens lille bog er et nyttigt redskab for dem, der beskæftiger

sig med social- og arbejderhistorie i disse årtier, hvor gamle strukturer gik i opløs-

ning, uden at arbejderne havde styr på hvad de skulle sætte i stedet.

Niels Finn Christiansen

Internationale Marx-Engels-Stiftung (udg.): Editionsrichtlinien der Marx-Engels-

Gesamtausgabe (MEGA), Dietz Verlag, Berlin 1993, 239 s., DM 42.-, ISBN 3-320-

011815-9

Som et slags tillæg til MEGA har den nye udgiver af denne udgave (IMES) ladet

udarbejde retningslinjer. Disse er en revideret udgave af de tidligere retningslinjer.
Ud fra den opfattelse, at retningslinjerne har interesse for en større gruppe af bru-

gere af MEGA-udgaven og ikke kun for de enkelte binds redaktører, er retningslin-
jerne blevet udgivet.

En publikation som MEGA, der redigeres af mange personer ogi flere lande, har

brug for sådanne retningslinjer og det første udkast blev offentligjort af de daværen-

de udgivere i 1972. Det blev revideret efter at udgiverne havde modtaget reaktioner

fra andre interesserede, men eksisterede derefter kun som et internt arbejdsgrund-
lag. Efter at der i løbet af arbejdet var gjort nye erfaringer blev retningslinjerne igen
revideret internt i 1982-84.

IMES så behovet for en ny bearbejdning også med henblik på at effektivisere ar-

bejdet og indkaldte i foråret 1992 en konference til diskussion af denne. Diskussio-
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nen mellem de gamle og nye medarbejdere og inviterede eksperter har resulteret i

den foreliggende udgave af retningslinjerne. De træder i kraft fra 1993 af at regne
-

de hidtil foreliggende 47 bind og delbind af MEGA er udarbejdet på baggrund af de

gamle retningslinjer, som findes som tillæg i bindet. Det redaktionelle grundlag for

de hidtidige og kommende bind af MEGA er således samlet i et bind og kan sam-

menlignes med hinanden og med selve udgaven.
Ændringerne i retningslinjerne betyder ikke et brud men en videreførelse af det

hidtidige arbejde. Det fastholdes, at MEGA er den fuldstændige historisk-kritiske

udgave af alle udgivelser, manuskripter og korrespondence af Marx og Engels (s.
17), og at korrespondenoebindene også skal indeholde andres korrespondence med

Marx og Engels (s. 19). Endelig præciseres hvilke tekster af forskellig karakter

(feks. oversættelser, interviews etc.) skal/kan optages og i hvilken form (s. 170. I

modsætning til de allerede udkomne 47 bind bortfalder dog indledningerne til bin-

dene, som bl.a. havde til opgave at påvisemarxismen-leninismens enhed (s. 137) -

fremover skal der kun gives en editorisk indføring, som placeres sammen med det

øvrigenoteapparat (s. 30). Interpretation af teksterne bortfalder også(s. 39).
Vedr. en del af materialet i IV. afd. - marginalierne - er den endelige beslutning

om, hvordan det skal tilgængeliggøres,udskudt. Det vil blive afgjort »zu gegebener
Zeit« (5.19).De tidligere planer var trods et prøvebind ikke helt afklarede og under
alle omstændighedermeget omfattende.

Det har vist sig, at retningslinjerne delvis kun har tjent som vejledning for de hid-

tidige bind; i det mindste kritiserer Manfred Schöncke i en artikel i Beiträge zur

Marx-Engels-Forschung Neue Folge 3, s. 82-93 den hidtidige praksis og påviseren del

fejl i forhold til retningslinjerne.
Gerd Callesen

Journal of 'Il-otsky Studies

Denne nye årbogudgives ved Institute of Russian & East European Studies, Glas-

gow University og kan bestilles derfra (29 Bute Gardens, Glasgow, G 12 SRS, Scot-

land, UK). De to redaktører, Ian D. Thatcher og James D. White, har fået samlet et

editorial board med en del kendte navne indenfor changren, bl.a. P. Broué, R.V.

Daniels, A. Nove og W. Lubitz.

Det foreliggende 1. bind udkom i juli 1993 og er på 135 s., prisen er 2 5.00. Årbo-
gen vil publicere artikler, oversættelser, forskningsnotitser og anmeldelser, dvs. det
er en traditionel årbog af videnskabelig karakter. I det foreliggende bind findes en

kritisk vurdering ved James D. White af »Trotsst History of the Russian Revolu-

tion«, en diskussion af 'Hotskys forhold til »leninismen« ved Darron Hincks, mens

Brian Pearce bidrager med nogle nærmest hagiografiske notitser om Trotskys for-
hold til den sovjetiske udenrigspolitik.

WolfgangLubitz, som tidligere har udgivet bibliografier om 'Dotsky og om trots-

kistiske tidsskrifter, annoterer i sit bidrag »Recent Writings on 'Hotsky & Trot-

skyism«nogle af de seneste udgivelser fra konferencer om 'Rotsky og endvidere ud-

givelser om 'notsky og de trotskistiske organisationer. Det er en nyttig oversigt ikke

kun over litteraturen, men også over forskellige tendenser i beskæftigelsen med

Ti'otsky. Ralf Zwengel og Markus Wehner analyserer den nye historiske og politiske
diskussion i den tidligere Sovjetunion om Botsky. Oversættelsessektionen bringer 8

artikler 'Ii'otsky skrev i tidsskriftet Novy Mir i New York i 1917. De resterende bidrag er

meget korte, især kan det diskuteres om så korte anmeldelser har interesse i en årbog.
Gerd Callesen
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Feliks 'lycln Gegenwärtiger Stand der Quellen zur Geschichte der Arbeiterbewegung
in polnischen Archiven, Bibliotheken und Museen, Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn

1993, 60 s., ISBN 3-86077-218-X

Friedrich-Ebert-Stiftung har allerede ladet udarbejde en rapport om samme emne i

den tjekkiske republik - den er ved at blive revideret og udvidet med Slovakiet. Den

her foreliggende rapport udarbejdet af den kendte polske historiker Feliks Tych blev

fremlagt til IALHIs årskonference 1993 i København og gennemgårpræcist situatio-

nen i dagens Polen vedr. arbejderhistoriens grundlag.
Rapporten informerer om de vigtigste samlinger i polske arkiver, biblioteker og

musæer vedr. arbejderbevægelsenshistorie. Institutionernes hjælpemidler - regi-
stranter, kataloger, osv. + adresser - er anført. De fleste samlinger har siden 1990

skiftet navn, ejer, ofte ogsålokaler og er i nogle tilfælde blevet delt. Ogsåde vigtig-
ste regionale arkiver bliver omtalt i rapporten.

Resultatet er, at ingen arkivsamlinger med materiale vedr. arbejderbevægelsen
har været truet i sin eksistens siden 1990. Adgangen til det tidligere kommunistiske

partis meget omfattende arkiv er nu blevet lettere, idet det kun er underkastet de

almene arkivbestemmelser. Anderledes er situationen på biblioteksområdet. Cen-

trale værker er forswndet/stjålet- nogle er dukket op i antikvariater osv. Vigtige bi-

blioteker er blevet flyttet til provinsen, hvor interessen for bestanden er begrænset.
Denne situation vanskeliggørforskningen, som yderligere lider under, at bibliote-

kerne ikke har mulighed for at indkøbe ny litteratur og fortsætte tidsskriftabonne-

menter.

Gennemgangen viser også at udover de polske materialer, findes der ogsåvigtigt
materiale om den internationale arbejderbevægelse -især russisk og tysk -i institu-

tionerne. Rapporten har altså interesse udover den polske situation.

Gerd Callesen

102



F ORSKN IN GSMEDDELELSER

Fagbevægelsens Interne Uddannelser (udg.): Med politiet i hælene. Grundbånd 1.

Spilletid 32 min., FIU, København 1992.

Fagbevægelsens Interne Uddannelser (udg.): Perioden efter 1899. Vi skal stadig

kæmpe. En arbejderfamilie og historien i det 20. århundrede. Grundbånd 2. Spille-
tid 39 min., FIU, København 1992.

FIU-Komiteen besluttede i slutningen af 1987 at igangsætte et video-projekt 0m

»Arbejderbevægelsenshistorie« som korrektiv og supplement til Danmarks Radios

tidligere udsendte TV-serie med samme titel, idet man fandt, at indfaldsvinklen og

behandlingen af emnet manglede en »socialdemokratisk dimension«. I den anled-

ning blev der nedsat et redaktionsudvalg med repræsentanter for Arbejderrnuseet,
ArbejderbevægelsensBibliotek og Arkiv og Fagbevægelsens Interne Uddannelser

(FIU).
Denne nye video-serie er tænkt anvendt i FIUs grunduddannelse, i Arbejderbe-
vægelsens Skolekontakt, fagligt oplysningsarbejde m.v. Ud over de to grundbånder

der indtil nu yderligere produceret 7 kortere temabånd som uddybning af grund-
båndene. Disse temabånd vil blive omtalt i et følgende nummer af Arbejderhistorie.

Med politiet i hælene er et drama-dokumentarisk Videoprogram. Her interviewes

den aldrende redaktør Geleff (i Søren Sætter-Lassens distingverede skikkelse) af en

underdanigt tilbageholdende journalist (spillet af Søren Hauch-Faursbøll).Dette fo-

regår i 1920 i en ganske dunkel belysning - men så vidt jeg kan skimte i Arbejdermu-
seets festsal -i den tidligere Arbejdernes Forsamlingsbygning i Rømersgade.

Geleff sidder her og ser tilbage på sit liv og fortæller
- for det meste i kronologisk

orden - men pludseligt er vi i et flash back ude at køre i toget (Bandholmsbanen)
med den unge redaktør Geleff. Her falder han i snak over »Socialisten« med den

angiveligt tidligere huslærer Kornerup, som viser nogen interesse og sympati for so-

cialismen. Men som seere aner vi hurtigt, at denne noget sleske unge mand i virke-

ligheden er politispion, udsendt af Københavns politidirektør,for at rapportere om

Geleffs agitationsrejse over til de jyske arbejdere i 1871. Dem møder vi talstærkt lyt-
tende til Geleffs klare opfordring til at organisere sig, og han maner til solidarisk

kamp mod undertrykkerne osv.

Undervejs afbrydes togrejsen med klip til Geleff, der fortsat fortæller i Arbejder-
nes Forsamlingsbygning i 1920 om andre sider af gamle dage. Som illustration til

hans fortælling ser vi en række fremragende udvalgte billeder fra landbrugsarbej-
det, fabriksarbejdet, børnearbejdet,livet i de fattige arbejderkvarterer samt scener

fra hospitalet (billedresearch Poul Vitus Nielsen).
Kort sagt får vi fremvist og fortalt om væsentlige stationer på den tidlige danske

arbejderbevægelsesvej - ogsåmed udblik til de internationale forbilleder og inspi-
rationskilder (bl.a. Karl Marx og Pariserkommunen).

Herefter anholdes Pio, Brix og Geleff natten før det store arbejdermøde,som Pio

havde indkaldt til på Fælleden 1872, og vi ser politispion Kornerup, der overværer

arrestationen af Geleff, og dermed er »Korn« så officielt afsløret! - Slaget på Fælle-
den kan bryde løs, og det gør det så med brask og bram på lydsiden.
Næste scene er nærbilleder af Geleff i Vridsløse 1872, og herefter sker der i

videoprogrammet et meget brat skift til den fortællende Geleff i 1920, hvor han le-

verer en længere beretning om husets opførelseog anvendelse - altså om bygningen
af Arbejdernes Forsamlingsbygning 1878-79.

Senere fortæller Geleff om sit syn på ufordrageligheden mellem faglærte og ufag-
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lærte, og han påpegerdesuden, at den danske fagbevægelsedengang helt overså
kvinderne. Og så transporteres Vi frem til den næste store station, nemlig Hovedaf-
talen fra 1899, der som bekendt havde 5 lange måneders lockout og solidarisk strej-
ke som baggrund og forudsætning.

Herefter flyttes vi på ny til 1920, hvor Geleff til journalisten udtaler: »Når jeg ser

tilbage, så - så er der sket meget, en masse, som jeg ikke engang drømte om!«.
Så vender vi tilbage til Pio, Brix og Geleff, der godt nok benådes fra fængsels-

straffen i 1875 - efter dom for »at ville foranstalte en voldsom omstyrtelse af sam-

fundet« - men som to år senere bliver sendt til Amerika med penge fra den danske
stat på lommen.

Hvordan reaktionerne på denne »flugt«var herhjemme i arbejderklassen og -be-

vægelsenhører vi desværre ikke noget om.

Men hvordan gik det med politispion Kornerup? - Jo, han endte sine dage i Sæ-

delighedspolitiet, hvor han skød sig på sit kontor. Han var nemlig blevet afsløret i at

have modtaget bestikkelse fra en bordelmutter (i naturalier?). Så det blev en god og
retfærdigafslutning, således som videoprogrammet er fortalt.

Og næsten til slut siger journalisten til den aldrende Geleff på balkonen iArbej-
dernes Forsamlingsbygning i 1920 »Farvell Og mange tak for samtalenl«

Meget kan man sige om dette dramadokumentariske Videoprogram med Geleff
som fortæller - men en »samtale«, det var det så langt fra. Enetale eller foredrag er

en langt rigtigere karakteristik. Og her er jeg ved et af problemerne i de dokumen-
tariske dele af videoproduktionen: Der er for meget foredrag af Geleff, når man og-
så skal opleve ham som ung i de dramatiserede scener.

Den dramatiske og dramadokumentariske genre er ganske svær at få til at lykkes
kunstnerisk og oplevelsesmæssigt.Peter Ludvigsen har skrevet manuskriptet og Mi-
kael Olsen drejebogen og desuden varetaget instruktionen. Det hele foregårnoget
langsomt og tungt og mørkt, og jeg kunne forestille mig, at en assisterende manu-

skriptforfatter, i skikkelse af en professionel dramatiker som f.eks. nyligt, og alt for

tidligt, afdøde Søren Chr. Hansen, kunne have rettet meget op på problemet med
fortælleteknikken.

Alt i alt en ganske kostbar satsning med professionelle skuespillere mm., og man

må håbe, at FIU-kursisterne som den primære målgruppe har glæde af dette

»Grundbånd l« i serien, der skal rette op på DR-TVs måske knap så socialdemokra-
tiske fremstilling af »Arbejderbevægelsenshistorie«.

Tiden efter1899.Vi skal stadigkæmpe.En arbejded'amüie0g historien i det 20. århundrede.

Det skal siges med det samme, at Annette Vasström har skrevet et meget fint og nu-

anceret manuskript til dette Videoprogram med den sigende undertitel, der i øvrigt
signalerer, at vi kommer til at opleve den »lille historie« i den »store historie«.

Her optræder ingen professionelle skuespillere og statister. Derimod møder vi

den vaskeægte og meget kontant velformulerede arbejderfamilie Koch/Skadhauge i

tre generationer. De lægger stemme og krop til deres egen, autentiske fortællingom

deres opvækst, dagligdag og levevilkår,livet på arbejdspladsen, deres uddannelse og

forventninger til fagbevægelsen,til Socialdemokratiet - ja, til livet i det hele taget.
Det er noget af en foræring at få lov til at bruge familien Koch/Skadhauge i dette

andet grundbånd om arbejderbevægelsenshistorie. De er alle levende og præcise
fortællere, der - ofte i en anekdotisk form med en pointe - beretter om egne ople-
velser, erfaringer og standpunkter. Men det skal ikke forties, at det er den gamle,
pensionerede kleinsmed, Rudolf Koch, der bærer næsten hele programmet. Hans

fortællingerer i en klasse for sig -lysende af menneskelighed, varme, humor og so-

lidaritet. Og Rudolfs holdning er den dag i dag umisforståeligtsocialistisk!

104



Videoprogrammet er i øvrigt komponeret således, at der først kommer en per-

sonlig beretning om en oplevelse eller nogle vilkår, som en af de tre generationer
Koch/Skadhauge fortæller (i øvrigt ros til fotografen for hans fine nærbilleder af

fortællerne i deres hjem) og derefter træder vi ud i den »store historie«, hvor Dorte

Fals lægger god og troværdig stemme til den mere generelle fremstilling af tidens

politik, vilkår og problemer, set i det nationale og til dels internationale perspektiv.
Her har billedresearcherne Karen Kræmer og Inge Nielsen gjort en flot og grun-

dig indsats med at finde velegnede illustrationer til manuskriptet i Dorte Fals, for-

tælling - vi ser avisartikler, avistegninger, fotos, valgplakater og levende billeder i

form af en hel del filmsekvenser fra tiden. Desuden er der anvendt nyfotografering
af flere forskellige typer Virksomheder i Storkøbenhavn, bl.a. til illustration af ar-

bejdsforhold i dag.
Indholdsmæssigt kommer vi vidt omkring. Videoprogrammet begynder med ho-

vedaftalen fra 1899, og det munder ud i familien Koch/Skadhauges overvejelser - ja,
betænkelighederforud for folkeafstemningen i 1992 vedr. Maastricht-traktaten.

Unge Skadhauge - 3. generation - har, som så mange andre blandt sine jævnald-
rende i begyndelsen af 20,erne, distanceret sig tydeligt fra arbejderklassen og arbej-
derbevægelsen. Han læser til reklamemand på Roskilde Universitetscenter. -

Kleinsmeden Rudolf Koch og hans funktionær-svigersønFrank Skadhauge er sta-

digvæk erklærede socialdemokrater, mens barnebarnet Kenneth erklærer arbejder-
klassen for opløst og arbejderbevægelsenfor død - der mangler solidaritet i dag!«
siger han og beskriver i øvrigt sig selv som på »højrefløjen«.

Er det gået sådan, fordi der reelt ikke er mere at kæmpe for? Fagbevægelsenog
Socialdemokratiet har jo for længst opnået og gennemført 5 ugers ferie med ferie-

penge og en 37 timers arbejdsuge (for dem, der har arbejde)! - Men som Frank

Skadhauge siger, så gælder det om at holde fast i det, man har opnået!
En del problemstillinger er berettiget hårdt trukket op: Det gælder ikke mindst

skismaet blandt socialdemokratiske vælgere op til folkeafstemningen 2. juni 1992, og ef-
ter valget blev splittelsen vist ikke stort mindre. Det er videoprogrammets fortjeneste, at

sådanne spørgsmålikke overses, men får en rimelig placering i forhold til helheden.
Hvad jeg imidlertid savner i fremstillingen er de menneskelige og samfundsmæs-

sige (den »lille » og den »store« historie også her) konsekvenser af det seneste årtis

store og hastigt voksende arbejdsløshed.Man bør vel ikke overse de mange arbejde-
re, der ikke har arbejde?

Her bliver vi ladt i stikken af familien Koch/Skadhauge: de er ikke arbejdsløse,og
de har alle sammen klaret sig godt. 1. generation var arbejdere, 2. blev funktionærer

og 3. generation kom til at studere og ender vel som akademikere. Det er den »op-
adgåendespiral« - ja, på en vis måde den eksemplariske solstrålehistorie,hvor man

nok i begyndelsen gik så grueligt meget igennem, men til sidst endte alting godt! -

Men findes der ikke andre former for levet liv og erfaring blandt socialdemokrater?
Efter at dette Videoprogramblev færdigredigereti 1991 er »den socialdemokrati-

ske velfærdsmodel« under hastig dekonstruktion - på det seneste tilmed under en

socialdemokratisk ledet regering.
Da regeringen Stauning faldt i 1926, kom Madsen-Mygdal til som leder af en Ven-

streregering: De svageste grupper i samfundet blev nu udsat for nedskæringer,
mens aktieselskaber og folk med formuer fik skattelettelser. - Det var dengang, for-

tæller Rudolf Koch, at han en dag kom uventet tidligt hjem fra skole, og for første

og sidste gang oplevede han sin far sidde og græde. Det var, fordi Madsen-Mygdal
regeringen havde skåret arbejdsløshedsunderstøttelsen ned. - Men det var jo også
en Venstreregering.
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De to grundbånd fra F IUs videoserie om arbejderbevægelsens historie er et

spændende,men ikke uproblematisk projekt -

og det gælderbåde indhold og fremstil-

lingsform. Efter min mening er grundbånd2 lykkedes bedst, og det hængerbestemt og-

så sammen med, at det kan danne udgangspunkt for egne associationer og erindrin-

ger og mange diskussioner om fælles - eller anderledes - erfaringer og holdninger.
Karsten Biering

Internationale Tagung der Historikerinnen und Historiker der Arbeiterinnen- und

Arbeiterbewegung (ITH)
[TIPS konference, 14. - 18. september 1993

Den 29. ITH-konference i Linz, Østrig,handlede om arbejderbevægelsenog det na-

tionale spørgsmål.Et undertema var Arbeiterbewewegung und Nationsbildung. Ho-

vedreferatet hertil blev leveret af den engelske historiker John Schwarzmantel fra

Leeds University - Marxist Theories on Nation Building and the Collapse of Com-

munism var en meget informativ og velorienteret oversigt over teoretiske positioner
efter Marx og Engels. D,herrers egne vurderinger af konkrete nationale spørgsmål
kunne ikke gøre det ud for en teori, mente John Schwarzrnantel.

Foredraget lagde op til en række nationale papers
- 11 stk. - der blev gennemgået

samlet af Jürgen Rojahn fra Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis i

Amsterdam, hvorefter de enkelte forfattere kunne kommentere.

Desværre undlod Rojahn at omtale et iøvrigt udmærket paper fra en internatio-

nal kapacitet på området, den franske historiker Claudie Weill. Undladelsen satte

det franske temperament i kog, og det i en grad, så den irnposante kvinde forlod lo-

kalet med bemærkninger om uforskammede mænd.

Kvinderne tog revanche under temaet Geschlecht und nationale Frage. Catheri-

ne Bryan fra Leeds University mente, at kønnet betød ensartede erfaringer i visse

henseender men ikke i alle, fællesnævneren var og blev klassekampen. Relationen

køn-nation var i balance, mente Bryan.
Johanna Gehmacher, Wiens Universitet, talte om, hvordan kvindelig identitet op-
står i relation til nationen under og efter de borgerlige revolutioner. Den borgerlige
kvindeemancipation havde som grundlag husarbejdet, der blev determinerende for

kvindelig identitetsdannelse.

Arbeiterbewegung und ethnische Konflikte var andet undertema, hvor den hol-

landske historiker Pieter van Duin fra Leiden holdt et inspirerende og
- i ITH-sam-

menhæng - anderledes foredrag - Proletarian Prejudices. The impact of ethnic and

racial antagonism on working class organization 1830-1930. van Duin havde fat i de

lange linier. Ud fra dem opstillede han en idealmodel for studiet af etniske konflik-

ter, der skulle studeres i relation til: 1. Sociale konflikter. 2. Arbejdsmarkedet. 3.

Fagforeningerne og 4. Partiet. van Duin anbefalede en induktiv metodisk tilgang, hvor

forskeren koncentrerede sig om de små enheder og fra dem bevægedesig mod større

sammenhængefor til sidst at nå frem til en indsigt i overordnede lovmæssigheder.
Under temaet Nationalismus in Afrika, Asien und Lateinamerika kom nogle af

de nye stater i de tidligere kolonilande til orde. Nogle indlæg havde karakter af po-

litiske statements snarere end af videnskabelige overvejelser.
En talrig delegation fra Folkerepublikken Kina leverede et ganske kort indlæg,

der kom til at stå som en torso - uden kommentarer og uden sammenhængmed de

Øvrigeindlæg.
Politiske overtoner kom også frem under temaet om arbejderbevægelseog nyna-

tionalisme i Østeuropaog Rusland -ledet af en af veteranerne i tysk arbejderhisto-
rie Susanne Miller. I visse indlæg fra de tidligere kommunistiske områder, herunder

Ex-Jugoslavien, fornam man, at nationale bevægelser dér var levende realiteter.
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Måske ikke på samme måde som i Latinamerika, hvor man - ifølge den ameri-

kanske historiker Rich. Walter, St. Louis University - ikke kunne anlæggeeuropæiske
alen og ideologier i vurderingen af nationale forhold og nationalisme, der mest af alt var

en europæiskforeteelse, som blev eksporteret med den europæiskeekspansion.
Diskussionsmulighederne var som sædvanligtbegrænsede af en forholdsvis stram

styring, der kontrasterede med diskussionslysten. van Duins indlæg mundede ud i

en spændende videnskabelig debat. Mens personligt engagerede eller ligefrem glø-
dende debatindlæg blev leveret af delegerede fra den tredie verden og østeuropæe-

re, der stod i nationalitetskonflikter til op over begge øren.

ITH,s generalforsamling, 16. september 1993

Generalforsamlingen var i år på forhånd viet mere opmærksomhedend sædvanlig.
Den planlagte varighed var udvidet til hele 4 timer, og der var endda afsat tid på
programmet til en evt. forlængelse.Der var endvidere kun adgang for formelt dele-

gerede, og der var endda uddelt afstemningskort, og altså lagt op til afgørende be-

slutninger om ITH,s fremtid.

Baggrunden var den kritiske situation, som ITH har befundet sig i, siden verden

har ændret sig som følge af de store forandringer i de tidligere østblok-lande. ITH

er nu ikke længere alene om at fungere som mødested for de forskellige videnska-

belige traditioner og miljøer i øst og vest inden for studiet af arbejderbevægelsen.
ITH er heller ikke længere økonomisk i stand til at opretholde det hidtidige aktivi-

tetsniveau. Helmut Konrad, ITITs formand havde på forhånd udsendt en redegø-
relse for situationen, der også indeholdt forslag om vidtgåendeændringer for at

løse problemerne. Først og fremmest var det foreslået, at der i fremtiden kun hol-

des konference (højst) hvert andet år, og at den næste egentlige konference derfor

først ñnder sted i 1995 med temaet »arbejderbevægelse og migration«, som i forve-

jen var et af de foreslåede temaer for den planlagte konference i 1994; dog blev det

foreslået, at der i 1994 skal holdes en kort konference, der skal være en markering
af ITH's 30-års jubilæum, sammen med en generalforsamling til behandling af de

nødvendigevedtægtsændringer. Endelig blev det foreslået, at den kommende gene-

ralforsamling diskuterer, om og hvordan ITH også kan fungere som et netværk i pe-
rioderne mellem konferencerne.

På generalforsamlingen uddybede Hehnut Konrad forslagene, og refererede her-

under diskussionen på mødet i ITH,s internationale ledelse den foregåendedag.
Synspunktet var her at selvom forslaget om 2-års intervallet mellem konferencerne

var affødt af lTH,s forringede materielle situation, og havde til formål at nedbringe
det økonomiske underskud, kunne det ogsåudnyttes til at styrke det videnskabelige
niveau, nemlig ved at give mulighed for en bedre forberedelse af konferencerne og
ved at gøre det nemmere at skaffe gode Oplægsholdere.Bedre og færre papers samt

bedre Oplægsholderevar under alle omstændigheder en målsætningfor kommende

konferencer.
Der fulgte en lang og ivrig diskussion, der både drejede sig om ITH's hidtidige og

fremtidige rolle og om de konkrete forslag til ændringer, hvor der også blev stillet

andre alternative forslag om den fremtidige organisation. Der var nok udbredt enig-
hed om, at ITH stod ved et »vendepunkt«,men ikke helt klarhed over om ITH var

ophørt med at have den vigtige opgave at fungere som »bro« mellem forskelligarte-
de faglige miljøer. Flere argumenterede for at en konference hvert andet år ville

være et tilbageskridt, og at man derfor skulle fastholde de årlige konferencer og
indlede en offensiv for at muliggøredette økonomisk og praktisk. Men ikke overbe-

visende nok, for efter en lang debat blev der uden modforslag vedtaget en »pakke-
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løsning«,der bestod af stort set de forslag, som Helmut Konrad på forhånd havde

formuleret. Konkret betyder dette for de kommende arrangementer:
Konferencen i 1994 bliver en mindre »jubilæumskonference«,af 11/2-2 dages va-

righed, i anledning af ITH,s 30-årigeeksistens, med i hvert fald tre hovedoplægfra
kendte personer om ITH af hhv. politisk, historisk og videnskabelig art.

Konferencen i 1995 bliver en almindelig konference, hvor emnet er »arbejderbe-
vægelse og migration«,og hvor der i lighed med de sidste års konferencer på for-
hånd udsendes en konferencebeskrivelse, der udarbejdes af den nedsatte forbere-
delseskomité.

På generalforsamlingen i 1994 tages der så stilling til øvrige forslag om mere flek-
sible vedtægter, der altså bl.a. skal give mulighed for et flerårigt interval mellem

konferencerne, og forslag til hvordan ITH kan fungere som et nyttigt netværk.
Den lange generalforsamling viste at uenighederne og modsætningerne var bety-

deligt mindre end forventet, og dens væsentligstefunktion var nok mest af alt, at al-

le fik mulighed for at lufte deres synspunkter. Resultatet af diskussionerne er sik-

kert ogsådet bedst mulige: 2-års intervallet synes at være et nødvendigtskridt for at

afgøre, om ITH stadig har den tilstrækkelige tiltrækningskraftsom diskussionsfo-

rum på højt fagligt niveau inden for forskningsområdet,da det har vist sig, at man

ikke både kan fastholde de årligekonferencer og samtidig højne den faglige kvalitet
1 forberedelsen og afv1klmgen af konferencerne.

Søren Federspiel/Uer Jakobsen

Arbetarrörelsen och språket
Det svenske humanistisk-samfundsvidenskabelige forskningsrådfinansierer et »nät-

verksprojekt«med ovenstående titel. Formålet er at undersøge den svenske arbej-
derbevægelsessprog

- i bredeste forstand - fra slutningen af 1800-tallet til vore da-

ge. Projektet er tværvidenskabeligtmed repræsentanter for historie, litteraturviden-

skab, retorik, nordiske sprog, kunstvidenskab, etnologi, massekommunikationsforsk-

ning och andre områder. Forskere fra forskellige universiteter og højere læreanstal-
ter deltager i projektet. Projektet udgiver en serie rapporter, som i efteråret 1993 var

udkommet med 16 numre.

Bortset fra en fremragende bibliografi over den svenske arbejderbevægelses178

agitationsbroschyrer 1881-1909 og en ret ubehjælpsom fortegnelse af litteratur om

arbejderkultur og arbejderbevægelsei Østrig1918-1938 (den kan bruges som en før-

ste orientering) beskæftiger de enkelte rapporter sig med arbejderoplysning - især

agitation, agitationskampagner, agitatorer, enkelte agitatorer som August Palm opg
Einar »Texas« Ljungberg -

og presse, faner/bannere, illustrationer og i et bind også
med kommunistiske valgplakater 1968-1988. De fleste rapporter koncentrerer sig
dog om den tidlige arbejderbevægelse.Et bind indeholder bidragene fra en konfe-

rence projektet afholdt i 1992 med bidrag af Dieter Fricke, Flemming Hemmersam

og Josef Seiter.

Det ville være ønskværdigt,hvis projektet kunne få en afsmittende effekt i Dan-

mark. Umiddelbart falder det svært at vurdere, hvorvidt projektet er kommet tætte-

re på en afklaring af sprogudviklingen i arbejderbevægelsen,men det er klart rele-
vante undersøgelser, der foreligger nu og forhåbentligendnu udkommer.

Rapporterne kan bestilles fra Avdelningen för retorik vid Litteraturvetenskapliga
institutionen Uppsala Universitet, Slottet ing AO, S - 752 37 Uppsala.

Socialist History. The Journal of the Socialist History Society
I det britiske kommunistiske parti fandtes en historikergruppe, som er blevet ret

kendt, fordi folk som E.P. Thompson, Eric J. Hobsbawm, Victor Kiernan, Christo-
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pher Hill og en del andre var medlemmer af gruppen. Ganske vist brød mange med

partiet omkring 1956, men fortsatte dog med en historieskrivning baseret på den di-

alektiske historieopfattelse.
CP-Historiegruppen bestod dog fortsat og udgav bl.a. en serie »Our History« og

siden 1972 et lille tidsskrift »Our History Journal« (i de to sidste numre var »Our«

erstattet med »Socialist«).Det var fortsat kvalificeret historieskrivning, et af de nu

mere fremtrædende medlemmer er Monty Johnstone.

Med opløsningen af CPGB er historikergruppen nu også blevet omdannet til en

åben forening »Socialist History Society«,der fra 1993 udgiver tidsskriftet Socialist

History. Selskabet er dog tilknyttet den politiske gruppe Democratic Left.

Der skal udkomme tre 64-siders numre årligtaf tidsskriftet til en pris af ,E 15.00;
det kan bestilles hos Pluto Press, 345 Archway Road, London N6 5AA. Numrene

skal behandle et tema og endvidere indeholde diskussionsbidrag og anmeldelser.

De to første numres tema er »A Bourgeois Revolution. Seventeenth-century Eng-
land«, dvs. et tema, som engelske marxistiske historiker har behandlet indgående,
og »What was Communism?«. I det sidste findes en artikel af Kevin Morgan »The
CPGB and the Comintern Archives« (s.9-29). Morgan er en ikke-kommunistisk hi-

storiker, der har arbejdet intensivt med CPGBs historie og her forsøger at vurdere,
hvad den forbedrede adgang til partiets og Kominterns arkiver betyder for historie-

forskningen. Den anden artikel er af den ungarske historiker (og socialdemokrat)
Janos Jemnitz, der skriver om »Labour and Politics. Hungarian Workers, Parties,
Trade Unions and the State« (s. 30-47). Efter en meget kort historisk indledning,
skitserer han ligeledes kort udviklingen fra 1945-1989 og behandler derefter udvik-

lingen i arbejderbevægelsenfra 1989 til juni 1993. Den er relevant for forståelsen af
de nu herskende tilstande. Tidsskriftet er således kommet godt på vej.

Beiträge zur Marx-Engels-Forschung. Neue Folge 1993

Dette 3. bind i serien har titlen »Marx-Engels-Forschungim historischen Span-
nungsfeld«. Det dækker over ret forskellige emner som en ny vurdering af David

Rjazanov ved Jakov Rokitjanskij (5. 2-16), et biografisk bidrag af Rolf Hecker om

medarbejderen ved den første MEGA, Hans Stein (s. 17-40),Rolf Dlubeks afhand-

ling om den nye MEGAs forhistorie (s.41-63) og bidrag til diskussionen om den nye
MEGA, dens kommentarer og kritiske indvendinger til udgivelsen af Martin Hundt

(s. 64-68), Carl-Erich Vollgraf (5.69-81og 149-164),Manfred Schönke (s. 82-93), R0-
bert A. Fenn (s. 94-106), Dieter Riedel (5.122-148),Sadao Ohno (s. 165-175)og Yos-
hio Miyake (s. 186-197).Peter Jäckel bidrager med en diskussion af Dietzgens over-

vejelser vedr. naturvidenskaberne og Jürgen Jungnickel offentligøren væsentlig og
interessant afhandling om MarxlAujfassung über den »historischen Beruf«des Proleta-
riats in den vorbereitenden Manus/atpten zum »Kapital«(s. 176-185).Årbogenhar ikke
kun interesse for en snæver gruppe ”marxologef- bidragene har f.eks. betydning
for den teoretiske diskussion påvenstrefløjen og for arbejderbevægelsenshistorie.

MEGA fortsætter på nyt grundlag
På en konference afholdt i slutningen af november 1993 i Trier for de forskellige re-

daktionskommissioner for Marx-Engels-Gesamt-Ausgabe (MEGA) blev der gjort re-

de for den nuværende udgivelsessituation. Det centrale er, at MEGA fortsætter

omend på et meget lavere niveau end hidtil. Det nye udgiverselskab, IMES, har

ydet en stor indsats for at opnå dette.

I Moskva består fortsat en arbejdsgruppe, som i meget høj grad er afhængig af

den understøttelse, som Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis i Am-
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sterdam formidler - IISG har modtaget et betydeligt beløb fra den nederlandske re-

gering. I Tyskland er alle tidligere medarbejdere opsagt og stillingerne udskrives nu

til ansættelse i 1994. Der er 7 - 9 stillinger via Akademie der Wissenschaften, heraf

skal ca. 5 samles i Berlin, således at der i Berlin vil være en slags centrum. Universi-

tetet i Leipzig vil derudover i mindre målestok fortsat financiere Marx-Engels-forsk-
ning. Problemet ligger i nyansættelserne: det skal forsøges at forny den hidtidige
medarbejderstab og blande øst- og vesttyskere; samtidig er det stort set kun øst-

tyskere, der er inde i arbejdet.
I Trier/Aix-en-Provence arbejder arbejdsgruppen med bindene 4-6 i I. afd., i Köln

forsøger man at starte en gruppe med tilknytning til universitet for bindene 7-9 i I.

afd. (Neue Rheinische Zeitung). Alt i alt er personalesituationen meget kritisk og
den fortsatte udgivelse vanskelig.

I 1993 er der udkommet to bind (I. afd. bd. 20, I.Internationales periode 1864-67,

og II. afd. bd. 4.2, Økonomiske manuskripter 1863-67, dvs. det sidste udkast til 3. bd.

af »Kapitalen«)af MEGA og »Editionsrichtlinien«, dvs. retningslinjerne for den

fortsatte udgivelse (se omtalen i dette nr.).
Det har vist sig, at de tidligere vurderinger vedr. de næsten færdige bind har væ-

ret for optimistiske, der skal mere arbejde til end forventet til bearbejdelse af korn-

mentarer og indledning. Det støder på problemer bl.a. af financiel art -

og det er

her IMES, Nødfond kommer ind - fordi afslutningsarbejderne med de næsten færdige
bind kun vanskeligt kan ñnancieres via de få faste stillinger. Hertil kommer så for nogle
af medarbejderne problemer ved at omstille sig til de usikre arbejdsbetingelser.

Den nye vurdering er derfor, at der i slutningen af 1994 udkommer et bind (IV
afd. bd. 3) og i løbet af 1995 vil 5-6 bd. være færdige til udgivelse. Det er en beklage-
lig forsinkelse og opvejes kun i mindre grad af, at IMES til marts vil udgive det før-

ste nummer af sit tidsskrift »MEGA-Studien« på Dietz Verlag i Berlin. Tidskriftet

skal i modsætning til de tidligere ledsage-tidsskrifter - især det ophørte Marx-En-

gels-Jahrbuch bd. 1-13 (se anmeldelsen i AH nr. 33) - være et rent akademisk tidsskrift,
nu da hele MEGA er et akademisk foretagende. Bidragene vil blive trykt på enten tysk,
fransk eller engelsk; det skal udkomme med 2-3 numre årligt-i 1994 dog kun med to

numre. De første 2 1⁄2 numre er indholdsmæssigtfærdige.Der skal være mere eller

mindre faste rubrikker: Nachträge til de udkomne bind, Mitteilungen aus der MEGA-

Arbeit, anmeldelser, nye forskningsresultater baseret på de udkomne bind osv.

MEGA-Studien 1 kommer til at indeholde en beretning fra IMES, sekretær Jür-

gen Rojahn vedr. IMES, udvikling og MEGAs status, de nye »Editionsrichtlinien«,

en artikel af Rolf Dlubek om den nye MEGAs ikke helt uproblematiske forhistorie

og et bidrag af Rolf Hecker og Larisa Miskevic om »Kapital«-eksemplarermed de-

dikationer af Marx og Engels, desuden et par mindre meddelelser i de forskellige
rubrikker, nekrologer og anmeldelser.

Det blev foreslået på konferencen, at mulighederne for at skaffe midler til nød-

fonden skulle undersøges - ABAs indsamling blandt fagforeningerne blev fremhæ-

vet meget, det er det eneste bidrag, der er kommet udefra siden 1991. Endvidere ef-

terlystes muligheder for bind-redaktørerne at præsentere resultaterne af arbejdet
med bindene og dermed »reklamere« for MEGA. I en senere diskussion nævnte

f.eks. en af redaktørerne af bd. IV/4.2, at en af følgerne af denne udgivelse måtte
være, at »Kapitalen«bind 2 og især 3 nu ikke mere kunne udgives med Marx som

forfatter, men at det måtte være Engels (efter en idé af Marx). Det er lidt forsim-

plet gengivet, men kunne være et udgangspunkt for en præsentation. Endvidere

burde det undersøges om flere eksemplarer af MEGA kan sælges, f.eks. om univer-

sitetsbibliotekerne har den [det ser ud til at 8 biblioteker i Danmark har udgaven,
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det er flere end f.eks. i Frankrig; desuden er der enkelte private, der har abonneret

på den).
Endvidere blev der ort opmærksom på, at 1995 er et Engels-år:175 års fødsel, 100

års død, 150 år Die Lage der arbeitenden Klassen, 100 år Kapitalen bind 3. Det kan

måske bruges i propagandistisk øjemed.
Det er lykkedes i en meget vanskelig politisk og økonomisk situation at videreføre

MEGA, dvs. at udgive Marx* og Engels, værker i en videnskabelig udgave af histo-

risk-kritisk art, at udgive hidtil ukendte meget vigtige manuskripter, især forarbej-
derne til Kapitalen, og at samle deres korrespondance i én udgivelse. Endvidere har

det været muligt i langt højere grad at udnytte moderne teknologi, dvs. skabe mu-

lighederne for at bruge den i fremtiden. I de 4 år siden 1989 er der udkommet ialt 4

bind, de nævnte retningslinjer og forberedelserne til tidsskriftet er afsluttet. Flere

bind er under udarbejdelse; det er hovedsagelig de gamle medarbejdere, der under

forskellige former fortsætter arbejdet med nogle meget vigtige bind, der vil indehol-

de en del nyt stof, feks. Marx, og Engels, artikler til New York Tribune 1855 (I. afd. bd.

14)og Engels, afhandlinger fra årene 1886 til 1895 (I. afd. bd. 31 og 32). Endvidere er II

afd. bd. 4/3, 11,15 og 16 med manuskripter til Kapitalen bd. 2 og 3 under forberedelse.

Det er ligeledes vigtigt at en del af de østtyskemedarbejdere er begyndt at udgive
en ny årbogBeiträge zur Marx-Engels-Forschung. Neue Følge. Det er vigtige og in-

teressante artikler, der er udarbejdet i forbindelse med arbejdet med MEGA-binde-

ne, der udkommer her. Disse artikler kunne vel også udkomme i MEGA-Studien,
og Beiträges medarbejdere publicerer da også dér. Men det centrale er, at årbogens
redaktion fastholder forbindelsen mellem politik og videnskab og udgiver artikler,
der har direkte relevans dels for forskningen og dels for den politiske diskussion i

dag. Fra Beiträges 3. bind (1993) kan som anført andetsteds nævnes en artikel, der

diskuterer Marx, opfattelse af »proletariatetshistoriske opgave«, som den kommer

til udtryk i de forberedende manuskripter til Kapitalen. Det er en artikel, der disku-

terer problemer, der helt klart har betydning i dag. Tilsvarende bidrag findes også i

Beiträge bind 1 og 2. Andre artikler har ikke denne dimension og kan ejheller have

det. Men årbogs-redaktionensforsøg på at fastholde en politisk vurdering af Marx

og Engels og dermed gå ud over den rent akademiske ramme er væsentlig.Det er

specielt væsentligt, fordi de kommende bind af MEGA skal være en ren akademisk

udgave. Det er nødvendigt,fordi man ikke kan få de store offentlige bevillinger, der
skal til, til at fortsætte den hidtidige marxistisk-leninistiske udgave. Det er rimeligt
nok, da forsøget på at presse de hidtidige MEGA-bind ind i den interpretationsram-

›

me ikke er lykkedes særlig godt. I bedste tilfælde stod den marxistisk-leninistiske in-

terpretationsramme fuldstændig løsrevet fra det egentlige indhold, i værste tilfælde

skabtes en sammenhæng, som ikke fandtes. Men at udgive Marx, og Engels, værker,
som om det er upolitiske tekster, er ikke i overensstemmelse med teksternes ind-
hold og betydning. Men det er altså betingelserne i dag, 'og det er betydningsfuldt,
at »Beiträges...« redaktion sørger for at pluralismen i vurderingen af Marx og En-

gels bevares ved at fastholde sammenhængen mellem politik og videnskab; det bør

den støttes i. Årbogener allerede udkommet med tre bind, og det er lykkedes re-

daktionen at få bidrag fra flere lande - 4. bind udkommer til efteråret 1994 (Argu-
ment Verlag, Rentzelstr. 1, D - 20146 Hamburg, pris 25.- DM).

Sammenfattende: MEGA fortsætter, i 1994 udkommer MEGA-Studien og et

bind, i 1995 formentlig flere bind. IMES har kunnet organisere fortsættelsen af ar-

bejdet, selvom der er betydelige vanskeligheder. Det er nødvendigt fortsat at støtte

IMES, arbejde dels ved at give medarbejderne mulighed for at publicere og tale,
dels ved at fremskaffe penge.

Gerd Callesen
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Iván Harsányi, János Jemnitz og Gábor Székely (red): A nemzetközi munkásmoz -

10m történetéböl. Evkönyv1993. (Fra international arbejderbevægelses historie. i:-
bog 1993.) Magar Lajos Alapitvány, Politikatudományi Alapitvány,Budapest 1993,
428 s., forint 180, ISSN 0 133476 X.

En fyldig og mangesidig årbog 0m intemational arbejderbevægelsefra den østli e del

af vores kontinent, hvor arbejderbevægelsenikke just står i høj kurs for tiden. bo-

gen synes imidlertid at klare sig fint; sidetallet er kun faldet med 12 i forhold til 1992,
men det var også en rekordstørrelse.

Årbogener udkommet siden 1975, for - som det første forord sagde - at tilfreds-

stille den stigende interesse i landet for internationale forhold. Man talte ganske
vist bredt på de socialistiske landes vegne, men mere end i noget andet østeuro-

pæisk land i 1970,erne var åbningenudadtil og for den sags skyld indadtil officiel po-
litik i Ungarn.

Efter systemskiftet er årbogenfaktisk blevet omkring en trediedel større, sandsyn-
ligvis med det formål at formidle internationale erfaringer til en splittet politisk ven-

strefløjog en endnu mere splittet fagbevægelse.Men lukninger og »slankekure« i de

sene 1980ieres store udbud af tidsskrifter og andre publikationer kan ogsåhave spil-
let ind. Faktisk findes der for tiden ikke nogen publikation -tidsskrift eller årbog -

der bare tilnærmelsesvis giver samme rigdom af oplysninger og synspunkter om un-

garsk arbejderbevægelse.
Da 1993-årbogenindeholder omkring 150 artikler og dokumenter, er det nærmest

umuligt at præsentere den bare nogenlunde dækkende. Jeg vil i stedet prøve at give
et overordnet billede af årbogen og dens udvikling samt betydningen af, at den

overhovedet udkommer.

Nøglepersonerne bag udgivelsen hører til blandt ungarsk historieskrimings store

gamle mænd, der har en imponerende forskningsaktivitet i ungarsk og international

arbejderbevægelsebag sig.
Fast struktur. Årbogensredaktører har over de snart 20 år udviklet en struktur,

der kun ændrer sig meget lidt fra år til år. Den skal måske være et værn mod politi-
ske konjunkturer? Der er dog altid elementer, der bryder den sædvanligestruktur -

i 1993 var det Willy Brandts død året før og 175-året for Karl Marx's fødsel, i 1992

Gorbatjovs farvel til politik - men ellers opererer man med faste »rubrikker«:

o Arbejderbevægelseni... I 1989 startede man med jubilæumsårene1889 (II. Interna-

tionale), 1914 og 1939. I de følgende år gik man videre til næste år i forhold til ud-

gangspunktet, og gav et bredt billede med artikler om arbejderbevægelseni for-

skellige lande det pågældendeår. I 1993 var man nået til årene 1893, 1918 og 1943.

o Dokumenter, knyttet til et afgrænset emne (fx i 1993: det britiske Labour”s over-

vindelse af sin krise, dokumenter fra 1992; i 1992-årbogenbl.a. dokumenter fra I.

Internationales Lausanne-kongres i 1867, ILO-konferenoen om fagforeningsret-
tigheder i 1991 og det britiske valg).

0 Baggrund: brede analyser i historisk perspektiv af arbejderpartiers aktuelle situa-

tion verden over.

0 Fra arbejderpressens historie. Orientering om (ofte forlængst) lukkede arbejderbla-
de og socialistiske blade, 5-10 pr. årbog.

o Begivenhederogjubilæer.Når den franske revolution i 1789 dominerede rubrikken

i1993, skyldtes det ikke så meget et rundt jubilæum, som to ungarske historikeres

(János Vadász og Emil Niederhauser) vurdering af den historikerdebat, der har

været ført siden de officielle 200-årsfestligheder.
o Livsbaner: 3-4 siders biografier; i 1993 af Jean Allemanne, Louis Althusser, Wil-
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helm Bracke, Ernst Däumig, Alfred Defuisseaux, Emile F. Eudes, Ernest Gloor,
Victor Gollancz, Julian Harney, J.P. Johannard, François Jourde, Antonio La-

briola, Harold Laski, Jules Moch, Julius Moses, Philip Murray, Albert Steck,
Ernst Toller og Walter Ulbricht.

o Arbejderbevægelsensafdødepersonligheder - i 1992 ændredes dog overskriften til

»Arbejderbevægelsensog den samfundsmæssigefremskridts afdøde personlighe-
der«, I 1993 omtaltes Alexander Dubcek, Michael Harrington, Margot Heine-

mann og György Marosán.
i

o Arbejderbevægelsenshistorieskrivere - korte biografier. Det er ikke nødvendigvishi-

storikere, men fx i 1993 blandt andre forfatteren 0g redaktøren Leon Blum.

o Året der gik i arbejderbevægelsen- et bredt udsyn over hovedtendenserne i interna-

tional arbejderbevægelsei det forgangne år.
0 Og naturligvis konferencer og boganmeldelser.

Belysning m: flere sider. Man har siden 1989 bevæget sig fra enkeltstående artikler

til at samle budskabet omkring emner og lade flere forfattere belyse forskellige
aspekter af det. I de senere år har der også været artikelsamlinger om arbejderbe-
vægelsens aktuelle situation i udvalgte lande (i 1992 Østrig,i 1993 Spanien), struktu-

reret efter samme princip. Artiklerne er blevet kortere og mere talrige. Det er må-

ske grunden til, at det engelske resumé af artiklerne er blevet droppet. Men ind-

holdsfortegnelsen er fortsat oversat til engelsk og tysk.
Samtidig med denne udvikling er duften af elfenbenståmetblevet svagere. Ikke for-

di der var noget ondt i den strengt videnskabelige og sommetider lidt omstændelige
historieskrivning, der prægede årbogen tidligere, men der er kommet store huller

andre steder, der skal udfyldes. Tillidsmandsuddannelsen er fx blevet meget mere

beskeden og har fået præg af brandslukning, dvs. undervisning i den nye arbejdsmar-
kedslovgivning. Der udarbejdes ikke fælles materialer, der findes ingen institution,
der i sin funktion minder om FIU. Denne årbog er formentlig den eneste publika-
tion i Ungarn, hvor den fulde tekst til fx relevante resolutioner fra Frie Fagfore-
ningsinternationale foreligger. Dermed ikke sagt, at sådanne dokumenter ikke kom-

mer ud til fx tillidsmænd, men det har naturligvis stor betydning, at der eksistere

publikation, hvor interesserede kan regne med, at sådanne dokumenter findes.

Fagbevægelse. I 1992 var international fagbevægelsekommet ind som en ny rubrik -

men desværre ikke for at blive. Der var en fyldig artikel af Willy Buschak om Den

Europæiske FagforeningsføderationETU, en vurdering af EUs associeringsaftaler
med Polen, Tjekko-Slovakiet og Ungarn ved Bettina Mäler samt et interview med
ETU,s generalsekretær Emilio Gabaglio. Men efter 1990 er der øjensynligtlagt stør-
re vægt på fagbevægelsen,ikke alene historisk men også hvad aktuelle problemstil-
linger angår.

En anden forholdsvis ny rubrik - Øst- og Centraleuropa set med vestligeøjne - er

imidlertid gået igen siden 1991. Bidragyderne i 1993 var blandt andre Seumas Milne

(»Masser af choks og ingen terapi«,der maler et rystende billede af privatiseringen i

Rusland), Helen Ward (Fjerde Internationales kursskifte i Østeuropa-spørgsmålet-

tre år efter begivenhederne) og Labourls Ken Livingstone (Why a Socialist Forum

is needed). Det er nok ingen tilfældighed,at man overvejende har valgt vestlige ind-

læg, der er mere kritiske over for IMF's politik i Østeuropa end nogen ungarsk de-

battør er, når man ser bort fra den populistiske højrefløj. Det giver i hvert fald en

bedre balance i synspunkterne. Fn'e Fagforeningsinæmanbnaleudpeger fx så sent som

i marts 1992 »den dybt rodfæstede nomenklatura« og »de tidligere totalitære fagbe-
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vægelser« som hovedansvarlige for Østeuropas krise (Resolution om »Sikringen af

demokrati i Østeuropa og det tidligere Sovjetunionen«på 15. verdenskongres, hvis

fulde ordlyd stod i årbogenfra 1992.)
Redaktionen vidner om et bredt udsyn. Med det store antal artikler kommer år-

bogen om ikke på et enkelt år, så i hvert fald over 2-3 år rundt om alle relevante

emner og en lang række lande. Iøjnefaldende er spansk socialdemokratis mangesidi-
ge beskrivelse i flere år, centreret omkring problematikken demokrati efter diktatur. I

1993 fortæller Joaquin Prieto, hvordan Willy Brandt havde introduceret Felipe Gon-

zález i international socialistisk bevægelsepå SPD”s 1975-k0ngres i Mannheim. Han

var forsinket, da hans pas var blevet inddraget. »Da Brandt opdagede, at Gonzáles

kom ind i salen, afbrød han kongressen og trådte ned fra podiet for at omfavne

ham. Næsten ingen vidste, hvem denne brunlødede mand i fløjlshabitten var, men

selve gestussen var tilstrækkelig til, at hele kongressen hilste den ukendte mand

med ovation. Fra det øjeblik nød han al den støtte, som tysk Socialdemokratis 0g
Socialistisk Internationales muligheder kunne yde ham. Et år senere kunne Brandt

gentage »skulderklappen«til Gonzáles i Madrid, på PSOEis 27. kongres.«

Willy Brandt var den absolutte hovedperson i årbogen1993. Allerede i 1989 havde

der været en artikelsamling om og af ham under fællestitlen Fra Brandt til Brandt.

Denne gang blev det hovedsageligt til en samling interviews og erindringer, præget
af stor respekt for den »sidste mohikaner« i en stor generation af socialdemokrater.

Størst nyhedsværdihavde en længere gennemgang ved Robert Jevzerov af russisk

presses behandling af Brandts død.

Danmark er ganske pænt repræsenteret i årbøgerne.I 1990 var den danske 1. maj i

1890 emnet for én af hundredeårs-artiklerne (ved Gerd Callesen). Ved I. Internatio-

nales 100-årsjubilæumvar dansk socialdemokratis og fagbevægelses start en af ho-

vedartiklerne. I 1992 bidrog Uffe J aoobsen med en analyse af de danske

venstrefløjspartiersreaktion på sammenbruddet i de øst- og centraleuropæiskepoli-
tiske systemer, og i 1993 - i rækken af artikler i anledning af Marx-jubilæet - Gerd

Callesen med en artikel om den første danske udgave af »Kapitalen«.Under rubrik-

ken Levnedsforløbfinder vi Louis Pio og Nina Bang.
Det forekommer at være en god idé med førstehåndsartikler. Den svenske »kar-

toffelkur« af 1992 måtte fx komme med ved en artikel, der var overtaget fra Libera-

tion; sikkert ikke, fordi redaktørerne ikke gerne ville have haft et svensk bidrag. Der

har i de sidste 5 år været flere artikler af svenske og finske forskere. De udenland-

ske bidragsydere til årbogen er opført særskilt, det er 20-25 personer hvert år; med

ophavsmænd til nyere og ældre dokumenter mange flere.

Afslutningsvis skal jeg fremhæve, at Årbogenligger i fortsættelse af ungarsk ar-

bejderbevægelsesstærke internationalistiske traditioner, en tradition, som ikke har

kunnet undertrykkes ret længe under kommunistisk styre.
Margit Nielsen

Prometheus Research Library
Dette forskningsbibliotek i New York er opkaldt efter titanen i den græske mytolo-
gi, der skabte det første menneske og påkaldtesig Zeus, vrede ved at røve ilden fra

guderne og derfor blev lænket til en klippe, - Marx lod sig afbilde som den lænkede

Prometheus i anledning af censurens forbud mod »Rheinische Zeitung« 1843 (fin-
des fx i Werner Blumenberg: Karl Marx, København 1963, s. 47).

Prometheus Research Library (PRL) har drevet sin forskningsaktivitet i det sidste
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par årtier. Det er tillige præsensarkiv for den trotskijstiske retning »SpartacistLea-

gue/US«,sektion af Internationale kommunistiske Liga (4. Internationale) og var i

1991 med blandt de institutioner, der overfor bystyret i Moskva protesterede mod

den planlagte lukning af Lenin-Museet (se »Arbejderhistorie«38, s. 123 f.), en be-

slutning, Jeltsin benyttede »kuppet« i oktober 1993 til at sætte i Værk for at skaffe

plads til byens planlagte duma, afløser af det opløsteMossovjet.
PRL fik sine nuværende forbilledlige arkivfaciliteter i New York City i 1982. Dets

righoldige samlinger er koncentreret om, men ikke begrænset til, den kommunisti-

ske og trotskijstiske bevægelse i Amerika. Samlingerne opgives til at omfatte over

4.500 bind, 100 ruller mikrofilm og 50 løbende meter arkivalsk materiale. Væsentligt
materiale om de organisationer, der blev inspireret af Marx, Engels, Lenin og Trot-

skij indgåri samlingerne, foruden de fleste protokoller fra Kominterns eksekutivko-

mités møder og fra dens verdenskongresser. Desuden rummer det et omfangsrigt
internt diskussionsmateriale og protokoller fra ledende komiteer i USAs Kommu-

nistparti (CPUSA) i 1920,erne og fra den tidlige trotskijstbevægelse.
Materialet i PRL har udgjort basis for dets første udgivelse, James I? Cannon and

the Early Years of American Communism, Selected Writings and Speeches, 1920-1928

(624 s., Spartacist Publishing Co., NY 1992) og et værk i serien »Prometheus Re-

search Series« om den interne diskussion i 4. Internationale 0m Tito-Stalin-bruddet

1948. PRL havde også aktiv andel i udarbejdelsen af »TrotskyistSerials Bibliogra-
phy, 1927-1991« (se »Arbejderhistorie«40, s. 100).

PRL er et arbejdende forskningssted for marxistiske studier. Det befinder sig
imidlertid nu i økonomiske vanskeligheder grundet en lejekontrakt, der er truet, og
har derfor igangsat en større indsamlingskampagne. Det opfordrer til at sende bi-

drag til bevarelse af de nuværende lokaler og samlingerne i dollarchecks mærket

»PRL Special« til Prometheus Research Library, Box 185, Canal St. Station, New

York, NY 10013, USA.

Ole Stender-Petersen

Center for arbejderkulturforskning
Der er nu fem ansatte ved centret. Der er to fastansatte lektorer, nemlig Karsten

Biering og Niels Finn Christiansen. Dertil kommer tre stipendiater, nemlig Morten

Thing, Vibeke Kold og Lars K. Christensen.

Karsten Biering har i 1993 fortsat sin dokumentation af arbejdslivets kultur på vi-

deo. Det er blevet til flere videoer om murede huse og murerens arbejdsprocesser.
Niels Finn Christiansen gjorde sin biogafi om Hartvig Frisch færdig og har arbej-

det på en idéhistorie for gymnasietsammen med Morten Thing.
Morten Thing forsvarede sin disputats om Kommunismens kultur. Han har, som

nævnt, arbejdet på en idéhistorie for gymnasiet og derudover på sit projekt (betalt
af Forskningsrådet)om DKP 1945-60. I den anledning har han været i Moskva og

kigget i arkiver.
Vibeke Kold er ansat af Kvindeligt Arbejderforbund og Forskerakademiet på et

projekt om Ulighedsproblemetmellem ikke-faglærtekvinder og mænd på det industrielle

arbejdsmarked iDanmark 1945-1993. Hun har arbejdet med at samle materiale fra en

elektronikvirksomhed.

Lars K. Christensen er ansat som PhD-studerende på et projekt om Den indu-

strielle arbejdskultur i Danmark 1890-1940.

En løsere tilknytning har Harme Nørregaard Posselt, som arbejder med at udgive
Frederik Dreiers Samlede Skifter. Projektet er støttet af LO og Specialarbejderforbundet.

Morten Thing
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Edward Palmer Thompson 1924-1993

Den 28. august 1993 døde den engelske historiker og politiske aktivist E.P. Thomp-
son efter længere tids sygdom. Han er en af de betydeligste skikkelser blandt efter-

krigstidens historikere og inden for arbejderhistorien uden tvivl den mest indflydel-
sesrige. Fortælling, analyse og lidenskab forenes på en helt særegen måde i hans

værker. Ingen af de mange titusinder, der har læst hovedværket The Making of the

English WorkingClass (1963, med efterskrift 1968 og talrige senere udgaver) er for-

blevet upåvirketaf den personlige kraft og sproglige vitalitet, som strømmer igen-
nem Thompsons argumentation. Mange af hans indsigter og teser, der oprindelig
vakte debat og modsigelse, er i dag blevet så selvfølgelige,at vi næsten har glemt,
hvor de stammer fra. Vejen til værket var imidlertid brolagt med stærke personlige
erfaringer og markante politiske brudsituationer.

EP. Thompson var født ind i en stærkt religiøsmetodist-familie. Forældrene var

missionærer i Indien, men præget af liberale og anti-imperialistiske holdninger. De

var gode venner med Nehru og deres hjem var jævnligt ramme om møder for indi-

ske politikere i opposition mod det engelske imperialistiske regime. Tilbage i Eng-
land indledte Thompson i slutningen af 1930,erne et historiestudium ved universite-

tet i Cambridge og involverede sig samtidig i politisk arbejde. Hans politiske dannel-

se skete under indtryk af folkefrontspolitikken og kampen mod fascismen. Hans

broder Frank meldte sig i 1939 ind i det engelske kommunistiske parti, og E.P.

Thompson fulgte ham i 1942 ind i partiet - et brud med forældrenes livsindhold,
men, som det skulle vise sig, med stadig anerkendelse af dets værdier. Frank, der

under krigen opnåede rang af major i den engelske hær, kæmpede i 1944 sammen

med partisaner i Bulgarien, blev fanget og henrettet af bulgarske fascister.

I studentertiden blev Thompson formand for universitetets socialistiske klub.

Han gjorde krigstjeneste 1942-45 med korte ophold i Nord Afrika, Italien og Østrig,
hvor han kæmpede som leder af en kampvognsgruppe. Efter krigen fortsatte han

som politisk aktivist, blandt andet som leder af en arbejdsbrigade, der i sommeren

1947 i det daværende Jugoslavien byggede en jernbane. Inden da havde Thompson
færdiggjorthistoriestudiet i Cambridge, og resten af Thompsons liv var historien og

politikken vævet uadskilleligt sammen. Denne sammentænkningaf historie og poli-
tik og af fortid og nutid gennemsyrede ogsåden umådeligtindflydelsesrige Commu-

nist Party Historians, Group, som Thompson blev medlem af fra slutningen af

1940lerne sammen med sin kone, fag- og kampfælle gennem alle årene, Dorothy
Thompson, hvis faglige interessefelt især omfattede Chartismen. Med navne som

Christopher Hill, Rodney Hilton, John Saville, Eric Hobsbawm og lidt senere Ra-

phael Samuel kom denne gruppe til at tegne nogle stærke streger i engelsk sociali-

stisk historieskrivning i de følgendeårtier.
I dette frodige miljø lærte Thompson to do history på sin egen facon. Hvor de an-

dre kastede sig over de store spørgsmåli historien, var Thompsons første større
værk en biografi over designeren, arkitekten og den anarkistisk farvede socialist

William Mom's. Romantic to Revolutionary (1955, revideret udgave 1977). I førsteud-

gaven spores endnu reminiscenser af den ortodokse marxist med flittig karaktergiv-
ning til både det 19. århundredes engelske borgerskab og Morris, men samtidig en

fascination af denne alsidige personlighed, der i sidste ende undslap alle skematiske

kategoriseringer.
For Thompson som for så mange andre kommunister blev 1956 et smerteligt

brud. Allerede før indholdet af SUKPs 20. partikongres blev kendt og før invasio-

nen i Ungarn, indledte han et opgør med partiets marxisme- og politikforståelse.
Sammen med John Saville redigerede Thompson det kritiske tidsskrift Reasoner,
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som partiet ønskede standset. Redaktørerne nægtede og blev ekskluderet. Bruddet

ramte også den kommunistiske historikergruppe, hvorfra en del fulgte med ud af

partiet, mens andre, bl.a. Hobsbawm blev. I modsætning til Danmark dannede de

ekskluderede ikke et nyt parti, men en løs gruppering af fortrinsvis intellektuelle i

det såkaldte New Left med talerør i New Left Review fra 1960. Samme år redigerede
Thompson og skrev store dele af antologien Out oprathy, hvis argumenter for ska-

belsen af et marxistisk og demokratisk venstre ubundet af sovjetiske interesser også
fik betydning her i Danmark. Thompson engagerede sig samtidig med stor kraft i den

engelske atomkampagne og indskibede sig i det, der ved siden af historien tegnede ho-

vedlinjen i resten af hans liv, kampen mod (atom)oprustningen, der efter Thompsons
mening indebar en moralsk og kulturel forkrøbling af både nationer og individer.

Allerede i 1962 måtte Thompson vige redaktørstolen i New Left Review til fordel

for en gruppe yngre marxister, der med Perry Anderson og Tom Nairn i spidsen vil-

le orientere tidsskriftet efter de internationale teoretiske strømninger,navnlig de

franske og italienske, og som noget nedladende betragtede Thompsons old new left
som et temmelig provinsielt anliggende. Erfaringerne fra dette brud og fra opgøret
med den kpiske marxisme-leninisme trak kraftige streger gennem hans senere for-

fatterskab, og de træder klart frem i The Making of the English Working Class, både i

de indledende teoretiske overvejelser, i værkets opbygning og argumentationsform.
»I am seeking to rescue the poor stockinger, the Luddite cropper, the 'obsoletel

hand-100m weaver, the ,utopian' artisan, and even the deluded follower of Joanna

Southcott from the enormous condescension of posterity.«Således formulerede E.P.

Thompson formålet med bogen. Det handlede om at anskue de historiske individer

og kollektiver ud fra deres egne erfaringer og anerkende værdien af deres håb og

kampe ud fra deres egne og ikke eftertidens vurderinger. Det handlede om disse er-

faringers historiske egenværdi i den proces, hvor de engelske arbejdere skabte deres

bevægelse og klassebevidsthed.

The Making havde, som Thompson skrev, en »clumsy«titel, men den dækkede
formålet. Han ville demonstrere, at arbejderklassen ikke opstod, som solen står op.
Den var til stede ved sin egen making. Han argumenterede direkte mod den gængse
opdeling af klassedannelsen i en »objektiv«og en »subjektiv«fase. Vi må hele tiden
have for øje, at »class is a relationship, and not a thing«,Klasserelationen er yderli-
gere et historisk fænomen. Klassen er ikke en given struktur eller kategori, »class
happens when some men, as a result of common experiences (inherited or shared),
feel and articulate the identity of their-interests as between themselves, and against
other men whose interests are different (and usually opposed to) theirs. The class

experience is largely determined by the productive relations into which men are

born - or enter involuntarily. Class-consciousness is the way in which these experi-
ences are handled in cultural terms: embodied in traditions, value-systems, ideas
and institutional forms.«

'

De 950 sider i The Making er en lang diskussion af sammenstøddet mellem dis-

se traditioner, værdisystemerosv. og de nye erfaringer, som arbejderne mødte i in-

dustrikapitalismen. Thompson læser kendte kilder på nye måder og fremdrager nye
kilder; han (gen)indsætter religionen, de utallige sekter som en integreret del af ar-

bejdernes erfaringsbaggrund og værdisystem, og han demonstrerer, hvorledes de på
en gang rummer undertrykkende og frigørende potentialer. Med en enestående ud-

nyttelse af litterære tekster, folklore, religiøse traktater, officielt materiale,
(spion)indberetninger til regeringen sammenfletter Thompson de materielle erfa-

ringer med de værdisæt, hvori de bliver tolket, og ud fra hvilke arbejderne handler

og tilegner sig nye erfaringer.
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Et - omstridt - eksempel på Thompsons metode er hans nytolkning af luddis-

men. Maskinstormerne er traditionelt blevet anskuet som en overvejende spontan
bagudskuende, »reaktionær« bevægelse mod industrialiseringens trods alle onder

nødvendigefremskridt. For Thompson er luddismen et disciplineret, nærmest revo-

lutionært bindeled mellem de gamle oprørsformer og den klassebevidste arbejder-
bevægelse.Thompsons afgørende greb var hans insisteren på at se disse tidlige be-

Vægelser ikke blot som forløbere for den senere »rigtige«arbejderbevægelse,men

også som arvtagere fra en anden fortid. Kort sagt: de skulle bedømmes i deres hi-

storiske kontekst.

The Making of the English Working Class mundede udi en hyldest til disse første

arbejdergenerationer for den »heroic culture«, de skabte.

Kort tid efter udgivelsen af The Making opnåede EP. Thomson sit livs eneste an-

sættelse i en fuldtidsstilling. Hidtil havde han og Dorothy Thompson ernæret sig
ved voksenundervisning og løse jobs, men fra 1965 blev Thompson leder af Center

for Social History på det nye universitet i Warwick. Thompson var dog ikke de faste.

ansættelsers mand, hvis de krævede kompromisser med hans demokratiske grund-
holdning. I 1971 forlod han Warwick i protest mod dets udvikling til et Business Uni-

versity, indrettet på at tjene erhvervslivets interesser, efterladende en hyldest til de

studenter, der over for trusler mod deres akademiske kam'erer havde holdt fast i

»the idea of a university«.
Fra midten af 1960erne til slutningen af 1970ierne skrev Thompson en serie epo-

kegørende afhandlinger, hvoraf en del tog udgangspunkt i temaer, der var anslået i

The Making Det gælder artikler som Time, Work-Disciplineand Industrial Capita-
lism (1967), The Moral Economy of the English Crowd in the Eighteenth Century (1971)
og Patrician Society, Plebeian Culture (1974), hvoraf de fleste er samlet, revideret og

diskuteret i Thompsons sidste større værk Customs in Common (1991). Desuden

skrev han bogen Whigs and Hunters (1975), redigerede og bidrog til Albion's Fatal

Tree: Crime and Society in Eighteenth Century England (1975).
Som titlerne lader formode, blev Thompsons interesse i stigende grad trukket

ned i 1700-tallet, til arbejderbevægelsensforhistorie, med en eftersporing af traditio-

ner fra den før-industrielle økonomi og markedets begyndende gennembrud. Og det

var netop i sammenstøddet mellem markedets cash nexus og underklassens moral

economy han så oprindelsen til den tidlige arbejderbevægelsestænke- og handlemå-

der. Det metodiske greb var atter Thompsons »dobbeltblik« på de folkelige

(sæd)vaner og kulturelle traditioner. De var helt åbenlyst konservative i indhold,
men blev i konfrontationen med den nye markedsøkonomis rationalitet oprørske.
Vi står over for et paradoks: en konservativ og oprørsk kultur, og dobbeltheden fø-

res videre i den tidlige arbejderbevægelse,hvor klassebevidstheden netop bliver til i

sådanne sammenstød, langt mere end i kraft af teoretiske konstruktioner. Denne

dobbelttydige sociale identitet gælder ikke alene kollektivet, de folkelige masser,

men kan iagttages helt ned til det enkelte individ, der i sig bærer både underkastel-

se og oprør.
Denne historiske indsigt blev tillige en del af råstoffet i Thompsons samtidsenga-

gement, hvor han ofte i tilsyneladende fuldstændigt håbløse politiske konjunkturer
satte hele sin personlige kraft ind for bestemte påtrængendesager. I 1968 var han

dog i medvind, da han sammen med Raymond Williams og Stuart Hall udgav The

May Day Manifesto, hvor de med en ætsende kritik af den siddende Labour-regering
formulerede et engelsk bidrag til det generelle opsving for den internationale ven-

strefløj.

118



The Making of the English Working Class var mundet ud i en hyldest til de første

arbejdergenerationer for deres skabelse af en »heroic culture«. De havde gennem
deres erfaringer og handlinger elimineret den gamle paternalistiske kultur og skabt

en egen genuin kultur. Kulturbegrebet som et bredt udtryk for hele det levede liv

havde Thompson udviklet i tilslutning til en af de andre store socialistiske skriben-

ter, Raymond Williams. De viste dets frugtbarhed i analysen af centrale historiske

problemstillinger. Men værdien af deres »culturalism« blev fra midten af 1970krne

skarpt angrebet fra dels de kontinentalt påvirkedeengelske marxister omkring New

Left Review med Perry Andersons Arguments within English Mamsm (1980),dels de

indflydelsesrige strukturmarxister omkring Birmingham-skolen med Richard John-

son i spidsen.
Thompson svarede igen med den rasende veloplagte bog The Poverty of Theory

and other Essays (1978) med et angreb på den strukturalistiske mandsme i navnlig
Althussers version, uhyre morsomt illustreret med gamle tegninger af sindrige ma-

skiner med tandhjul, vægtstænger og nøje specifikationer af deres bevægelsesmøn-
stre. Althusserianismen var slet og ret intellektuel stalinisme, der truede med at in-

vadere alle kulturvidenskaberne. Det hele sammenfattet under overskriften An Or-

rery of Errors - et planetarium af fejltagelser.
Striden kulminerede under en mindeværdig slutsession på History Workshop,s

konference i Oxford i 1979. I en forfalden methodistkirke under ombygning, i kulde

og støv overværede små tusinde deltagere -herunder omkring 50 fra Danmark -

Thompsons møde med sine kritikere, bl.a. Richard Johnson og Stuart Hall. Med en

vis ret kunne de anklage Thompson for i sin anti-teoretiske holdning at forfalde til

empiricisme og overse de værdifulde teoretiske landvindinger, der var gjort i

1960,erne og 1970'erne i miljøer frigjort fra det stalinistiske åg.
Thompson svarede igen med et indædt forsvar for historien som »the Queen of

Disciplines«:Han forstod ikke sig selv som hverken »culturalist« eller antiteoretisk,
men ville advare mod de »absolutistiske mure«, der blev bygget op af strukturali-

sterne. Som omdrejningspunkt for historisk forståelse fastholdt han det erfaringst-
greb, der havde stået centralt i hele forfatterskabet, som et nøglebegreb,der forbin-

der kultur og ikke-kultur, social væren og social bevidsthed.

E.P. Thompson var en stor polemiker, og ingen, der levede med i denne debat,
kunne forblive upåvirkede.Men den gav også et indtryk af en mand, der skærpede
sine argumenter til den yderste grænse, så langt at de mange, der mente at stå på
hans side, kunne blive foruroliget. I al hans nærvær var der en historisk fjernhed, en

distance som hans personlige varmeudstrålingikke kunne overvinde. Måske var det

prisen for hans uafhængighed og integritet.
Mens denne konflikt udspillede sig, var Thompson allerede på vej ind i endnu et

samtidsopgør. Han gik i direkte konfrontation mod det officielle England, mod

Margaret Thatchers nye magtstat, mod det statslige hemmelighedskræmmeri,sank-

tioneret i The OfficialSecrets Act, der tillader regeringen at lægge lågpå alle sager,
der efter dens opfattelse vedrører statens sikkerhed. Navnlig kastede han sig dog
endnu en gang ind i kampen mod atomoprustningen, mod The Logic of Extenninism,
som han kaldte det, og blev en ledende talsmand i END, bevægelsen for europæisk

atomnedrustning. Meget karakteristisk for hans sammentænkning af problemerne
forbandt Thompson denne kamp med et forsvar for menneskerettigheder og demo-

krati. Hans opslidende engagement var båret af en dyb pessimisme over for både de

vestlige demokratiers og de østlige regimers evner til at forvalte verden. Han mente

selv, at bevægelsen bidrog til opløsningen i Øst, hvis rækkevidde og indhold han

næppe fuldt ud forstod. I al sin historisk nuancerede indsigt havde han - på linje
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med så mange andre - ikke erkendt de umådeligenationalistiske kræfter, der var

gemt i de østlige statsdannelser.

,\
I sine sidste år vendte E.P. Thompson tilbage til historien, udnyttede gæsteprofes-

i
sorater ved nogle af de store nordamerikanske universiteter til at reflektere over

problemstillingerne i de tidligere værker. Han forberedte nye store arbejder, blandt
andet den ofte bebudede bog om hans elskede digter og samfundsrevser William

Blake, som Tompson nåede at færdiggøre før sin død (udgivet posthumt under tit-
len Witness against the Beast, Cambridge University Press, 1993).

I sine godt 40 år som historiker, skribent, kommentator og aktivist personificere-
de E.P. Thompson væsentlige tendenser på den socialistiske venstrefløj.Eller rette-

re: han var selv med til at skabe dens historie og selvforståelse. Han overskred tradi-
tionelle grænser mellem fag og genrer, elskede og skrev selv poesi og leverede æt-

sende analyser af samtidens elendigheder. Men fremfor alt overskred han grænser-
ne mellem fortid, nutid og fremtid og satte nye krævende dagsordener for både hi-
storien og politikken.

Niels Finn Christiansen

Tidsskrifter/Årbøger1993
Actuel Marx Nr. 14, 19935 dossier hedder »Nouveaux modêles de socialisme« og be-
står af 5 artikler. Som eksempler kan nævnes: »Peut-il y avoir un socialisme aprës le

communisme?« (s.25-44) af John Roemer; »Capitalisme sans pouvoir de classe«

(5.45-68)af Fred Block samt »De Pauto-gestion au socialisme associatif« (s.113-134)
af Tony Andréani og Marc Féray. Herudover kan nævnes artiklen: »La suppression
du travail immédiat comme facteur décisif de la production dans les »Grundrisse«

de K.Marx« (s.135-161)af Jacques Texier samt »Pour une philosophie de la libéra-
tion du point de vue cosmopolitique«(s.175-184)af Domenico Jervolino.

Arbetarhistoria

Temaet i nr. 68, 1993 er »Arbetarskyddet- en oskriven historia« 0g bidragene hertil

er først og fremmest fra seminariet »Arbetarskyddetshistoria« som blev afholdt i

foråret 1993, hvor resultaterne af et forskningsprojekt om dette emne blev præsen-
teret. Som eksempler kan nævnes: »På bruket. Silikosproblemet i österbybruk,
1920-1980« (59-12) af Annette Thörnquist; »I skogen. Skogsbruket 19201980« (513-
15) af Bo Persson; »I verkstan. L.M.Ericsson i Midsommarkransen 1940-1980« (s.16-
18) af Bill Sund; »På varvet. Finnboda varf 1930-1981« (s.19-21)af Ken Bjerregaard.
Samt de to kommentarer: »Hypoteser och krav« (s.24-27) af Hans De Geer og »Vår

uppgift: utveckla nya arbetsformer« (528-30) af Anders Englund.

Archiv 1993

Årbogenindeholder 4 artikler under overskriften »Gewerkschaften und industrielle

Arbeitsbeziehungen«.Gerhard Meissl er forfatter til de 3 : »Gewerkschaften und

industrielle Arbeitsbeziehungen 1889-1914« (s.8-31);»*Bei aufsteigender Konjunktur
werden wir die Scharte auswetzenl' Akkordierte Modemisierung in der Wiener
Metall- und Maschinenindustn'e (1900-1914)«(s.32-46) samt »Oh alte Setzerherrlich-

keit, wohin bist du entschwunden?« (s.47-93). Gerhard Melinz har skrevet den fjer-
de artikel: »Plazierung und soziale Absicherung der Arbeitskraft. Positionen der
freien Gewerkschaften zur Arbeitsvemn'ttlung und Arbeitslosenunterstützungim
Kontext divergierender Interessenkonstellationen (1893-1914)«(s.94-112).Herudover

kan nævnes artiklerne: »Um Legitimität und Vermögen.Zur Geschichte der ungari-
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schen Gewerkschaftsbewegung 1988 bis 1993« (5.114-160)af Walter Sauer samt »The

Jewish Labor movement and Fritz Adler« (s.169-176)af Jack Jacobs.

Archiv liir Sozialgeschichte
Årbog33, 1993's overordnede tema hedder: »Freizeit in der modernen Massen- und

Konsumgesellschaft«.Af bidragene kan nævnes følgende: »Massenfreizeitkultur im

Visier. Ein Beitrag zu den Deutungs- und Einwirkungsversuchen während der Wei-

marer Republik« (5.21-58)af Adelheid von Saldern; »Freizeit in der britischen Klas-

sengesellschaft von der grossen Depression zur Wohlstandsgesellschaft«(5.211-244)
af Johannes Paulmann; »Ideologie der Freizeit im Dritten Reich. Die NS-Gemein-

schaft ,Kraft durch Freude'« (s.289-303) af Hermann Weiss; »Freizeit zwischen Be-

trieb und Volksgemeinschaft. Betriebliche Freizeitpolitik im Nationalsozialismus«

(s.305-328) af Carola Sachse; »'Mach mal Pausel, Freie Zeit, Freizeitverhalten und

Freizeit-Diskurse in der westdeutschen Wiederaufbau-Gesellschaft der 1950er Jah-

re« (s.357-406) af Axel Schildt samt »Jugendfreizeitin der DDR und der BRD von

1970 bis 1990« (5.407-424)af Bettina Hertrampf og Christian Rüter.

Argument
"

Temaet i nr. 201, 1993 er »Metarnorphosender Offentlichkeit« og består af 6 artik-
ler. Som eksempler kan nævnes artiklerne: »Die Lateinamerikanisierung der osteu-

ropäischen öffentlichkeit nach 1989« (s.707-715) af Jörg Becker samt »Das Come-
back kritischer Theorien der Offentlichkeit« (5.717-732)af Juha Koivisto og Esa Vä-

liverronen. Endvidere kan nævnes fra dette nummer Ursula Menzerls artikel:

»Georg Simmels Geschlechterphilosophie«(5.765-773).
Nr. 202, 19935 tema er »Re-Maskulinisierung«og indeholder 5 artikler. Her skal

nævnes: Peggy Watson: »Osteuropa. Die lautlose Revolution der Geschlechterver-
hältnisse« (s.859-874); »Maskulinisierungsprozesseund Frauenforschung« (5.891-
897) af Kornelia Hauser samt »Das Bild der Anderen und weibliche Angst« (5.901-
913) af Frigga Haug.

Beiträge zur Geschichte der Arbeiterbewegung
I nr. 3, 1993 finder vi bl.a. oplæg fra Linzer-konferencen: »Geschlecht-Klasse-Struk-
tur« (s.16-23) af Ursula Beer; »'Die Frauenarbeiterfrage, als politisches Terrain.
Klasse und Geschlecht in der Arbeiterschutzgesetzgebung des deutschen Kaiser-
reichs« (5.24-33) af Kathrin Braun samt »Frauen und Industrialisierung. Eine Frage
der Grenzregulierung?«(5.46-59)af Henriette Stevens.

Nr. 4, 1993 indeholder bl.a. artiklerne: »Widerstandsforschungund politische Kul-
tur in Deutschland und österreich« (53-12) af Hans Mommsen og »Nationalkomi-

_tee »Freies Deutschland« - Antihitlerbündnis oder Koalition für ein demokrati-
sches Deutschland?« (s.13-30)af Paul Heider. Sektionen »Diskussion« består af føl-

gende 3 artikler: »Rosa Luxemburg und die nationale Frage. Motivation und politi-
sche Vorschläge« (5.43-52) af Feliks Tych; »Rosa Luxemburg über nationale Werte

und nationalistische Gefahren« (553-65) af Annelies Laschitza samt »Zur nationa-

len Komponente im Rosa Luxemburgs Revolutionsbegriff in der Zeit der ersten

russischen Revolution 1905/06« (5.66-71)af Virve Manninen. Rolf Dlubek skriver

om »Neue Grundlagen für die Weiterführungder MEGA« (s. 99-110).

Communisme

Nr. 32/33/34, 1993,s dossier hedder »Les archives du communisme« og herfra kan

nævnes artikler som: »Le Komintern et le Parti communiste francais 1939-1941«
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(s.11-40)af Mikhäil Narinski; »Le Parti, la guerre et la revolution, 1939-1940« (5.41-
67) af Philippe Buton; »Une été 1940. Les négociations entre le PCF et Poccupant
allemand a la lumiêre des archives de FInternationale communiste« (s.85-127) af

StéphaneCourtois; »Premiere esquisse des structures répressivesdu Komintern. Le

cas des communistes suisses å Moscou« (s.147-176)af Peter Huber 0g Bernhard H.

Bayerlein samt »La réunion du Comité directeur du KPD, le 9 février 1951« (5.219-
234) af J can-Marie Argeles.

Gender & History
Nr. 2, 1993 er et specialnummer om »Gender, Nationalisms and National Identities«

bestående af 8 artikler, der alle stammer fra et symposium. Som eksempler kan

nævnes: »IdentityCrisis. Colonialism, Nation, and Gender in Australian History«
(5.165-176)af Ann Curthoys; »*From Greenland,s Icy Mountains to Afrids Gol-

den Sandi Ethnicity, Race and Nation in Mid-Nineteenth-Century England«

(5.212-230)af Catherine Hall; »Motherhood and Mothercraft. Gender and Nationa-

lism in Bengal« (s.231-243)af Samita Sen samt »The Dialectics of Gender. Women,
Men and Political Discourses in Iran c. 1890-1930« (5.256-268) af Joanna de Groot.

I nr. 3, 1993 finder vi bl.a. følgende artikler: »Anti-Slaveryand Feminism in Nine-

teenth-Century Britain« (s.343-362) af Clare Midgley; »RespectableMen, Disorder-

ly Others. The Language of Gender and the Lancashire Weavers, Strike of 1878 in

Britain« (5.382-397)af Sonya O. Rose samt Mary H. Blewett: »Deference and Defi-

ance. Labor Politics and the Meanings of Masculinity in the Mid-Nineteenth-Centu-

ry New England Textile Industry«(s.398-415).

Grenzfriedenshefte

I nr. 3, 1993 finder vi artiklen: »Keine Einheit an der Grenze. Kommunisten und So-

zialdemokraten in Flensburg 1945« (s.147-168)af Detlef Siegfried.
I nr. 4, 1993 skriver Jens Christian Jacobsen 0m: »Vom Landarbeiter zum Lokal-

redakteur. Die Arbeitervolkshochschulen Tinz und Harrisleefeld« (s. 273-287).

Häften for kritiska studier

I nr. 1-2, 1993 finder vi bl.a. artikler som: »Välfärdsstatens moraliska logik« (s.5-21)
af Bo Rothstein; »Sex, lögner och offentlighet« (5.66-80)af Nancy Fraser samt »Ar-

betarrörelsen i Ryssland«(s.110-118)af Lars Ohlsson.

Fra nr. 3, 1993 skal blot nævnes Cornelia Klinger's artikel: »Likhet eller särart?

Feministiska frigörelsestrategierdéjâ-vu«(s.37-57).

History Workshop
Nr. 35, 1993 har to temaer: 1. Women's history og 2. Internationalism. Fra det første

kan nævnes: »What difference did women's work make to the industrial revolu-

tion?« (522-44) af Maxine Berg samt »W0men, work and the census: a problem for

historians of women« (s.78-94) af Bridget Hall. Af artikler fra det andet tema kan

nævnes: »A very English socialism and the Celtic Fringe, 1880-1911« (s.136-152)af Ja-

mes D. Young samt »Hopeful traveller. The itinerary of an Internationalist« (5.165-
183) af Peter Waterman.

Nr. 36, 1993 er et temanummer med titlen »Colonial and postcolonial history«.
Herfra kan nævnes følgende artikler: »White women and slavery in the Caribbean«

(5.66-82)af Hilary McD.Beckles; »Hard labour. Women, childbirth and resistance in

British Caribbean slave societies« (s.83-99) af Barbara Bush-Slimani samt »White

Visions, black lives. The free villages of Jamaica« (s.100-132)af Catherine Hall.
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International Labor and Working-Class History
Nr. 43, 1993'5 »Scholarlyoontroversy« består af artiklen »Time, money, and labor hi-

storyis encounter with consumer culture« (52-17) af Gary Cross samt 2 svar/indlæg
fra Michael Rustin og Victoria de Grazia. Endvidere indeholder nummeret artiklen

»Gender and jobs in early twentieth-century french industry« (5.31-47)af Louise A.

Tilly.
»Race and the CIO« er nr. 44, 19935 »Scholarlycontroversy«. Michael Goldfield

indleder med artiklen »Race and the CIO. The possibilities for racial e'galitarianism
during the 19305 and 19405« (5.1-32)som følges af indlæg fra Gary Gerstle, Robert

Korstad, Marshall F. Stevenson samt Judith Stein.

International Review of Social History
Nr. 1, 1993 indeholder følgende artikler: »Neighbourhoodsocial change in West Eu-

ropean cities« (51-30) af Catharina Lis og Hugo Soly; »Social conflict and change in

the mining communities of North-West Derbyshire, c. 1600-1700« (5.31-58) af Andy
Wood samt »Neither exceptional nor peculiar. Towards the comparative study of la-

bor in advanced society«(5.59-75) af James E.Cr0nin.

International Socialism

Nr. 59, 1993 indeholder bl.a. artiklerne: »Back to the workhouse?« (53-36) af Ann

Rogers og »The labour aristocracy and the roots of reformism« (5.37-74) af Kevin

Carr og Andy Brown.

I nr. 60, 1993 finder vi artiklerne: »Euro-fascism. The lessons of the past and cur-

rent tasks« (53-75) af Chris Bamberg; »Chile and the struggle for workers, power«

(5.137-155)af Mike Gonzalez samt Chris Harman: »Where is capitalism going? (part
II)« (5.77-136)- første del blev bragt i nr. 58, 1993.

Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Ar-

beiterbewegung
Fra nr. 1, 1993 kan nævnes »'Genosse Thomas* und die Geheimtätigkeitder Komin-

tern in Deutschland 1919-1925« (51-19) af Markus Wehner og Aleksandr Vatlin.

I nr. 2, 1993 finder vi artiklerne: »Der Weg zur Spaltung. Die Ursachen der Rich-

tungskämpfe in der deutschen Sozialdemokratie 1890-1920 am Beispiel der Länder

Anhalt und Braunschweig« (5.139-177)af Torsten Kupfer og Bernd Rother samt

»The hard lessons of a political life. The career of socialist Hans Dill (1887-1973)«
(5.194-207)af Jonathan F. Wagner.

Nr. 3, 1993 indeholder bl.a. følgende artikler: »Das Konzept des demokratischen

Sozialismus als antitotalitäre Alternative. Historische Fundamente und aktuelle Ak-

zentuierung«(5.283-294)af Helga Grebing og »Eine Kontroverse um Karl Kautsky«
(5.322-348)af John H. Kautsky og Till Schelz-Brandenburg.

The Journal of' Communist Studies

Nr. 2, 1993 indeholder bl.a. artiklerne: »Problems of conflict management in Russi-

an politics« (s.1-19)af Alfred B. Evans, Jr. og »The never-ending story. Russian na-

tionalism, national communism and opposition to reform in the USSR and Russia«

(5.41-61)af Michael Hughes.
Fra nr. 3, 1993 kan nævnes: »Presidential power in postcommunist Europe. The

Hungarian case in comparative perspective«(5.177-201)af Patrick OiNeil; »The sta-

te, the Stasi and the people. The debate about the past and the difficulties in re-

formulating collective identities« (5.202-215)af Dieter Segert samt »Economic diver-
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sification and growth in rural China. The anatomy of a 'Socialist' success story«

(5.216-244)af Per Ronnås.

The Journal of the Scottish Labour History Society
Årbognr. 28, 1993 indeholder følgende 3 artikler: »Early post-war housing struggles
in Glasgow« (s.7-29) af Charlie Johnstone; »Brothers under the sun. British trade

unions and the Indian labour movement in the inter-war period« (s.30-46) af Patri-

cia S. Collins samt »,Motherwell for Moscow'. Walton Newbold, revolutionary poli-
tics and the labour movement in a Lanarkshire constituency 1918-1922« (s.47-70) af

Robert Duncan.

Mitteilungsblatt des Instituts zur Erforschung der europäischen Arbeiterbewegung
Nr. 14, 19935 »Schwerpunktthema«beskæftiger sig med Frankrig »Forschungenzur

Arbeiterschaft und Arbeiterbewegung in Frankreich«. Temaet behandles i artikler

som: »Entstehung und Wandel der französischen Arbeiterschaft im 19. und 20.

Jahrhundert« (s.58-73) af Gérard Noiriel; »Jean Jaurës (1859-1914).Aspekte einer

vergleichenden europäischen Historiographie« (5.74-95) af Bernd Kuhlemeyer;
»Die Bedeutung ökologischerFragestellungen für die Gewerkschaftsprogrammatik
der 8061' Jahre. Ein deutsch-französischer Vergleich« (5.113-125)af Claudia Menne

samt »Entwicklungstendenzen der französischen Arbeiterhistoriographie«(s.30-57)
af Berthold Unfried.

Le Mouvement Social

Fra nr. 163, 1993 skal blot nævnes artiklen: »La ,question des femmes, et les rap-

ports masculin-féminin dans la social-démocratie allemande sous la Republique de

Weimar« (5.25-44)af Karen Hagemann.
I nr. 164, 1993 finder vi bl.a. artiklerne: »Greve des mineurs et conventions d'Ar-

ras« (s.17-23)af Gabriel Alapetite; »La difficile naissance du syndicalisme policier.
Problêmes et ambigui'tés(1900-1914)«(s.25-51) af Jean-Marc Berliëre samt »Ouvrié-

res et maladies professionnelles sous la IIIe Republique. La victoire des allumetiers

français sur la nécrose phosphorée de la mâchoire« (s.77-93) af Bonnie Gordon.

N r. 165, 1993 indeholder artikler som: »Les syndicats féminins chrétiens et la for-

mation militante de 1913 a 1936. ,Propagandistes idéales” et ”héroine identitielle,«

(s.7-21)af Joceline Chabot ; »E apötre sociale et Fange du foyer. Les femmes et la

C.F.T.C. å travers Le Nord-Social (1920-1936)«(s.23-41)af Christine Bard; »Vie pri-
vée et engagement dans une organisation syndicale. Une tentative d,appr0che quan-
titative de populations diadhérents et de militants aux ateliers de réparations ferro-

viaires d,0ullins« (5.67-86) af Christian Chevandier samt »E émergence diun syste-
me de conventions collectives dans le secteur charbonnier en Inde. Un avënement

résistible?« (5.103-128)af Gérard Heuzé.

New Left Review

Nr. 199, 1993 indeholder artikler som: »The triumph of the Leopard« (s.3-28)(om-
handlende de politiske skandaler i Italien) af Tobias Abse; »The Chinese road to ca-

pitalism«(s.55-99) af Richard Smith samt »Harsh times« (5.127-139)af Michele Le

Docuff (som stammer fra konferencen »The new forms of contemporary anti-femi-

nism«).
Af indholdet i nr. 200, 1993 kan nævnes Johanna Brenner”s artikel: »The best of

times, the worst of times. US feminism today«(5.101-159).
Fra nr. 201, 1993 skal her blot nævnes artiklen: »Representing solidarity. Class,
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gender and the crisis in social-democratic Sweden« (5.76-100)af Jane Jenson og Ri-
anne Mahon.

New Politics

Nr. 15, 1993 indeholder bl.a. 7 artikler der beskæftiger sig med temaet »Nationalism

& self-determination« (s.97-148), forfattet af Branka Magas, Ernest Erber, Lynne
Jones, Bogdan Denitch, Martin Thomas, John Feffer og Samuel Farber. Nummeret

indeholder endvidere artikler som: »Clinton and the competitive reorganization af

American labor« (s.13-21)af Kim Moody; »Dissent & democracy in the UAW«

(5.22-28) af Fran Shor; »South-Korea”s hollow democracy« (s.29-41) af Lee Sustar
samt »Politics of austerity in Ireland« (s.42-50) af Kurt Jacobsen.

Radical History Review

Nr. 56, 1993 indeholder bl.a. følgende to artikler: »Memory and history. On the po-
verty of remembering and forgetting the Judeocide« (55-20) af Arno J. Mayer og
»The literature of riot duty. Managing class conflict in the streets, 1877-1927« (s.23-
50) af Eugene Leach.

Hovedtemaet i nr. 57, 1993 hedder »Imperialism A useful category of historical

analysis?«og består af følgende 2 hovedbidrag. »The age of ultraimperialism«(5.7-
20) af Carl Parrini samt »Capitalismand the periodization of international relations.

Colonialism, imperialism, ultraimperialism, and postimperialism«(5.21-32)af Keith

Haynes. Disse bidrag kommenteres herefter af 8 forskellige personer. Herudover
kan nævnes artiklen: »MobilizingPetrogradis lower classes to fight the great war.

Patriotism as a counterweight to working-class consciousness in Gazeta Kopeika«
(s.160-180)af Louise McReynolds.

The Raven

»Crime« er temaet i nr. 22, 1993.

Nr. 23, 1993 består af 2 temaer: 1. Spain. Under Franco & after og 2. Emma Gold-
man. Fra det første tema kan nævnes: »Spanish anarchism in exile« (s.193-204)af
José Peirats samt »Which way forward for the CNT?« (s.205-214)af Les Amis de la
CNT (AIT). Det andet tema består af følgende 2 artikler: »Emma Goldman in exi-
le. English conservatism and the Spanish Revolution« (5.238-256)af David Good-

way og »Emma Goldman. A voice for women?« (5.257-284)af Donna Farmer.

Science & Society
Nr. 2, 1993 indeholder bl.a. artiklerne: »ReconstructingMarxism« (s.133-159)af W.

Suchting samt »Scientific realism« (s.160-193)af Eftichios Bitsakis.
Fra nr. 3, 1993 skal her kun nævnes Murray E. G. Smith,s artikel: »Productivity,

valorization and crisis. Socially necessary unproductive labor in contemporary capi-
talism« (5.262-293).

Socialism and Democracy
Dobbeltnummeret 16-17, 1993's sektion »Socialism in transition« indeholder følgen-
de 4 artikler: »The political left and the labor movement in post-oommunist Russia«
(s.11-42)af Boris Kagarlitsky m.fl.; »Repeatinghistory. Denazification, destaliniza-

tion, and the re-working of the past« (5.43-58) af Peter Marcuse; »Alwaysjust over

the horizon. The East German intellectual and the elusive public sphere« (559-75)
af Inez Hedges samt »Communism in a capitalist world. The classic marxist theore-
tical perspective« (s.77-104) af Brian Guerre. Dobbeltnummeret indeholder des-
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uden: George Vickers: »Nicaragua.Is the revolution over?« (s.105-141);»Marxian
dialecticism and science« (5.223-255) af Ian King samt Colette Ham's: »Samir

Amin”s Maldevelopment. A feminist critique«(s.257-290).

Zeitschrift für Sozialistische Politik und Wirtschaft

Nr. 70, 1993 indeholder bl.a. 2 artikler under titlen »Marx out?« - »Plan und Markt«

(s.44-48) af Ralph Graf og »Kapitalismus und Sozialismus« (s.49-53) af Ralf Krä-

mer.

I nr. 71, 1993 finder vi under overskriften »Perspektivender Linken» følgende 4

artikler: »Bruchstellen der europäischen Linken« (s.32-34) af Luciana Castellina;
»Auf dem Weg zu einer Neuen Linken« (s.35-37) af Hermann Scheer; »Neuanfang

- Die französische Linke« (s.38-43) af Malte Martin samt »Jusos auf dem Weg aus

der Krise - Aufbruch von links« (5.44-47) af Stefan Schostok.

»Perspektivender Linken« finder vi også i nr. 73, 1993 indeholdende følgende bi-

drag: »Von der Androgynität zur Differenz. Uberlegungenzur Theoriediskussion in

der autonomen westdeutschen Frauenbewegung« (529-33) af Katharina Gröning;
»Alte Hüte oder neue Anstösse? Zum neuen Program der PDS« (s.34-37) af

Horst Dietzel samt »Der Name des Schiffes. Anmerkungen zum politischen Selbst-

verständnis der ,MarxistInnen in der SPD,« (s.38-42) af Oliver Brosch-Guesnet.

Diskussionen fortsættes i nr. 74/1993 bl.a. med et bidrag af Peter von Oertzen »Das

Kreuz mit der Identität der ,Linken,« (s. 48-51).
Hannah Lindén

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 påbegyndesog forventes projektet afsluttet?

Christensen, Christian og Charlotte Markussen

C.C., Knudsvej 37 st., 4000 Roskilde

waæEt studie af LOS fordele/problemer ved at indgåaftaler om en arbejdsmarkeds-

pension (AMP) i 1991 vurderet på kort og lang sigt og konsekvenserne af en

AMP. Pensionens institutionelle historie behandles fra 1891-1985 med blik på
LDS rolle og beslutningsprocessen vedr. AMPen fra 1985-1991 med blik på forde-

le/problemer for LO ved at indgåoverenskomstaftaler om en AMP.

Specialeafhandling
Begyndt sommer 1993, slut sommer 1994QS"
Riskiær Jakobsen, Carsten

Christianehøj76 st.th., 2860 Søborg
En karakteristik af samarbejdspolitikken i lyset af operation Barbarossa

Privatarkiver for socialdemokratiske toppolitikere; optegnelser fra gruppemø-

derne i 1941; forhandlingsprotokoller
Speciale
Påbegyndtdec. 1993, forventes afsluttet juli 1994
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Rømer Christensen, Hilda

Lyngbyvej32 B, 5.tv.

Socialism and the »Woman question«in Interwar Europe
Projektet er internationalt og ledes af Dr. Helmuth Gruber, New York. Det skal

munde ud i en antologi.
Et tværsnit af diskussioner og organiseringer 1' tilknytning til arbejderbevægel-
sen: DKP, Socialdemokratiet og Dansk Kvindesamfund bl.a.

Begyndt forår 1993

Vad, Hans Jørgen .

Nellikevej 10 B, 8240 Risskov

Påskestrejkernei 1985

Vægten lægges særligt på den faglige venstrefløj. Interviews, spørgeskemaer,
aviser, div. arkivalier

Speciale
Sommeren 1993, afsluttes 1993
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SPØRGESKEMA

Arbejderhistorie
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

Nørrebrogade 66 D 2200 København N

»Arbejderhistorie« vil med dette spørgeskema søge at skabe et overblik

over den forskning i arbejderbevægelsenshistorie, som finder sted for øje-
blikket. Derved muliggøres en kontakt mellem folk, der arbejder med be-

slægtede emner, således at erfaringer kan udveksles og dobbeltarbejde und-

gås.
Skemaerne bedes sendt til Arbejderhistories redaktion og skemaets op-

lysninger vil blive bragt i næste nummer.

NAVN

ADRESSE

PROJEKTETS TITEL (evt. arbejdstitel)

NÆRMERE BESKRIVELSE AF PROJEKTET

(problemstilling, kildemateriale etc.)

PROJEKTETS ART (speciale, artikel, monografi etc.)
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