
I Chicago foregik for over 100 år siden nog-
le voldsomme arbejderuroligheder. De har si-
den indskrevet sig i den amerikanske arbej-
derhistorie, mest som en beretning om fire ar-
bejderlederes martyrium. At de stadig huskes
viser den strøm af bøger og artikler, der ud-
kom ved “jubilæet” i 1986. For den amerikan-
ske arbejderbevægelse har martyrerne altid
spillet en stor rolle, hvor de blev enhver efter-
følgende bevægelses “unge døde”. Men for
historikerne har der siden formet sig et stadigt
klarere billede af de forhold, der udspandt sig
som baggrund for martyriet, og de nye bøger
focuserer mere på bevægelsen og mindre på
lederne. Arbejderbevægelsen i Chicago i åre-
ne omkring 1880 var opdelt i forskellige lejre,
der kun momentvist kunne finde sammen, og
som i lighed med resten af byen (og landet)
var opsplittet i etniske enklaver. Artiklen her
vil redegøre for disse forhold, men vil også
inddrage de fire martyrers historie.

Chicago var allerede en af USAs mest
vildtvoksende byer før 1871, hvor den nær var
blevet udslettet af en brand. Men i årene efter
branden oplevede byen en endnu voldsomme-
re vækst end tidligere, og lige siden er den of-
te blevet omtalt som “Fugl Føniks”. Genop-
bygningen satte gang i økonomien, handelen,
befolkningstilvæksten, men i en årrække var
der store tilpasningsproblemer, især for byens
arbejdere. Mange stod tilbage uden hverken
hjem eller arbejdsplads, og samtidig forsvandt
millioner af dollars, som var doneret til at
genhuse byens fattigste, formentlig ned i lom-
merne på administratorerne. Afskyvækkende
fattigdom og ufattelig rigdom eksisterede side
om side. Mange i Chicago kunne have grund
til at protestere over forholdene.

De socialrevolutionære 
og The Knights of Labor
To arbejderbevægelser dominerede Chicago i
disse år. The Knights of Labour var en re-
formorganisation, der traditionelt varetog de
faglærte engelsktalende gruppers interesser.
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COWARDS
TO THE REAR! 
MEN TO THE
FRONT!
- Den socialrevolu-
tionære gruppe i 
Chicago i 1880’erne
Af Frederikke Lauesen

Modsætningerne i det amerikan-
ske samfund i forrige århundrede
var store, ofte får vi præsenteret
Det Vilde Vesten som den vigtigste
slagmark. Men de østlige, indu-
strialiserede byer bød på ganske
andre antagonistiske konflikter: i
1880’ernes Chicago blev de eks-
tremt tydelige. Modsætninger mel-
lem arbejderne og samfundet,
modsætninger mellem faglærte og
ufaglærte, modsætninger mellem
forskellige nationale traditioner,
modsætninger mellem forskellige
taktiske svar fra arbejderklassens
side og spørgsmålet om solidarite-
tens betydning, alt kom til udtryk
omkring 1. maj 1886 i slaget på
Haymarket. Baggrunden er den
amerikanske kapitalismes hæm-
ningsløse korruption.



Den socialrevolutionære gruppe var en mere
broget forsamling, dens medlemsskare var
spredt etnisk såvel som faglært/ufaglært. Dis-
se to organisationer blev de mest betydnings-
fulde i arbejderbevægelsen i 1880’ernes Chi-
cago, og omkring dem samlede de mindre or-
ganisationer sig. Dermed opdeltes byens ar-
bejderbevægelser i to blokke, hvilket dog ikke
forhindrede, at de havde et stort medlemssam-
menfald.

Den socialrevolutionære gruppe hed offi-
cielt IWPA (International Working People’s
Association). Gruppen brød ud af Socialist-
partiet i 1880, i protest over at partiet satsede
alt på politik, og dermed underprioriterede den
økonomiske kamp. Faktisk havde socialisterne
haft en vis succes ved valgurnerne i slutningen
af 1870’erne, men resultaterne var udeblevet.
Dels blev de indvalgte socialister totalt isole-
ret i deres politiske arbejde, idet de to domine-
rende partier, republikanerne og demokrater-
ne, nægtede at samarbejde med dem. Dels var
der adskillige eksempler på valgsvindel. Mens
socialisterne næsten alle var tyske indvandre-
re, så var den politiske sfære helt irsk domine-
ret. Og irerne var berygtede for skrupelløst at
hjælpe hinanden. Værre var, at selv når det
lykkedes socialisterne at bevise, at de var ble-
vet foreholdt et embede, så var det umuligt at
få dømt de skyldige. Ingen amerikansk dom-
stol satte folk i fængsel, som modarbejdede
socialisme. Ofte gav dommeren den begrun-
delse, at der var blevet handlet i god tro, og
idømte de skyldige en bøde på et par cents.1

Også spørgsmålet om arbejdermilitser blev
medvirkende til bruddet med socialisterne i
1880. Især tyske og tjekkiske militser havde
siden 1875 eksisteret for at forsvare arbejder-
ne imod overgreb. Det var f.eks. ikke ualmin-
deligt på den tid, at man skræmte arbejderne
fra valgurnerne på valgdagen. Det var de pri-
vate militsers tid, og arbejderne udgjorde ikke
byens største paramilitære gruppe. Industrien
brugte f.eks. store summer på at bevæbne den
ivrige middelklasse. Men socialisterne ville
ikke opfattes som en trussel imod samfundet,
og søgte derfor at forbyde deres medlemmer
at have forbindelse til militserne. Socialisterne

satsede i disse år på at ændre samfundet ad
lovgivningens vej, og ville ikke sætte deres
rygte som et pålideligt og samarbejdsvilligt
parti på spil. Ikke kun overfor de andre politi-
ske partier, men også overfor deres vælgere,
som ikke søgte konfrontation. Socialisternes
partiprogram indeholdt i disse år reformkrav
om forbedring af sundheds- og sanitetsfor-
hold, skolegang for alle børn, og en 8 timers
arbejdsdag for alle offentligt ansatte.2 Den
gruppe, der senere skulle blive den socialre-
volutionære, var rasende over at skulle bryde
forbindelsen til militserne. De holdt på den
konstitutionelle ret til selvforsvar, og de havde
ikke noget imod at virke truende, tværtimod. I
1879 blev imidlertid alle militser forbudt, med
mindre de underlagde sig statsmilitsen. Et for-
bud som således reelt kun ramte arbejderne.
De fleste militser blev opløst, men nogle gik
under jorden, og opretholdt forbindelsen til
den socialrevolutionære udbrydergruppe. 

I oktober 1883 afholdt den socialrevolutio-
nære gruppe i Chicago sammen med sine sø-
sterorganisationer ud over landet deres første
landsmøde i Pittsburg. Mødet resulterede i op-
rettelsen af “International Working People’s
Association” (IWPA), og vedtagelsen af et po-
litisk program. Vigtigst var det såkaldte Pitts-
burgmanifest, som blev distribueret i over
100.000 eksemplarer i USA og Europa. Føl-
gende seks punkter udgjorde manifestets ryg-
rad:
1. At ødelægge det nuværende klassestyre
med alle midler, ved energisk, uophørlig, re-
volutionær og international handling.
2. Oprettelsen af et frit samfund baseret på
kooperativ organisering af produktionen.
3. Fri ombytning af produkter af samme værd
mellem produktionsorganisationer, uden han-
del eller profitmageri.
4. Et sekulært og videnskabeligt baseret sko-
lesystem for begge køn på lige vilkår.
5. Lige rettigheder for alle uden skelnen til
køn eller race.
6. Alle offentlige anliggender skal reguleres
ved frit indgåede kontrakter mellem autonome
grupper og sammenslutninger, på et føderali-
stisk grundlag.3
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26 grupper fra 11 amerikanske stater var re-
præsenteret på mødet i Pittsburg, nogle dog
kun ved stedfortrædere; New York og Chicago
var som bevægelsens centre bedst repræsente-
ret med hhv. 4 og 5 delegerede. Teoretisk var
der enighed om, at kun en væbnet opstand
kunne føre til det ønskede mål: en omstyrtelse
af det bestående samfund. Enhver opnåelse af
goder for arbejderne, såsom færre arbejdsti-
mer eller højere løn, var i direkte modstrid
med IWPAs interesser, fordi det kun ville for-
hale tidspunktet for den endelige revolution.
Men alligevel ville de delegerede fra midtve-
sten, med Chicago i spidsen, ikke opgive de
revolutionære fagforeninger. Der blev derfor
vedtaget en erklæring i Pittsburg, der drejede
sig om fagforeningernes vigtighed, fremsat af
de delegerede fra Chicago, og vedtaget for at
tilfredsstille denne gruppe. Argumentet var, at
fagforeningerne skulle bruges til rekruttering
og propagandering af de revolutionære ideer,
og ikke til at opnå kortsigtede mål for arbej-
derne. Samtidig havde man en utopisk fore-
stilling om, at disse grupper kunne danne
grundstammen i det nye samfund, som det
skulle se ud efter revolutionen. Det var altså
især på dette punkt, nemlig vægtningen af
fagforeningerne, at de delegerede fra Chicago
adskilte sig fra resten af IWPA. Selvom argu-
menterne for dette handlede om at opnå en
platform for propaganda, var sandheden nok
snarere, at Chicago-gruppen ville være med,
hvor arbejdskampen foregik, og gerne i front. 

IWPA kom aldrig til at fungere som en
landsdækkende organisation, fordi de lokale
afdelinger ikke kunne blive enige om meget
andet end deres revolutionære grundholdning.
En anden hindring var, at der herskede en ud-
præget mistro til centrale organer. Dette kom-
bineret med en konstant pengemangel førte
til, at ikke engang et centralt informationskon-
tor kunne oprettes, således som det ellers var
blevet bestemt på Pittsburg-mødet. I virkelig-
heden var IWPA grupperne meget lidt teore-
tisk og langt mere praktisk orienterede. Ud-
formningen af Pittsburg-manifestet samt de
fleste andre programerklæringer overlod de til
den ivrige New York bosatte tysker Johan

Most. Han var en langt større taler end teoreti-
ker. De socialrevolutionæres teoretiske skrif-
ter er siden, af historikeren Henry David, ble-
vet hængt ud som et uklart rod af misforståel-
ser. Hovedinspirationen kom fra Marx og Ba-
kunin, som de socialrevolutionære ikke ople-
vede som væsensforskellige. Først langt op i
1890’erne anerkendte Johan Most, at der
overhovedet var forskel på anarkisme og soci-
alisme. De socialrevolutionære i Chicago hav-
de haft forbindelser til I. Internationale igen-
nem deres tidligere medlemskab af socialist-
partiet.4 På mødet i Pittsburg tilsluttede de sig
imidlertid Den sorte internationale. Direkte
adspurgt om de var anarkister, svarede August
Spies, som var en af Chicago-afdelingens le-
dere, at “det var de vel, men der var ingen for-
skel mellem IWPA og det socialistiske parti.”
I den borgerlige presse kaldtes de social-revo-
lutionære udelukkende anarkister, selv kaldte
de sig altid socialister.5

Allerede fra 1880 arbejdede de socialrevo-
lutionære i Chicago på at få overtaget byens
fagforeninger. De gjorde et stort arbejde for at
få organiseret de svage grupper, som andre
fagforeninger havde været uvillige til at ac-
ceptere, bl.a. ufaglærte, polakker, tjekker og
kvinder. I 1886 havde de socialrevolutionære
kontrol over mere end halvdelen af byens or-
ganiserede arbejdere, dvs. mindst 12.000 ar-
bejdere. Men det lykkedes dem, at få ca.
19.000 af de strejkende d. 1. maj til at stille de
krav til deres arbejdsgivere, som de socialre-
volutionære havde anbefalet. De krævede
nemlig nedgang i arbejdstiden uden tilsvaren-
de lønreduktion. Selvom de socialrevolutio-
nære selv tilhørte den såkaldt ressourcestærke
faglærte gruppe, satsede de altså på solidaritet
med de svagere.

The Knights of Labor var USAs største ar-
bejderorganisation, og den eneste det lykke-
des for at blive landsdækkende. Den var irsk
domineret, og den førte en reformpolitik. The
Knights ville have afskaffet børnearbejde og
kvindearbejde, og tvinge arbejdsgiverne til at
udbetale erstatning til invaliderede medarbej-
dere. Som organisation søgte den til stadighed
at forhindre sine medlemmer i at deltage i
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strejker, da den mente at direkte konfrontation
alligevel ikke ville falde ud til arbejdernes
fordel. Derimod ville det give The Knights of
Labour et dårligt omdømme i befolkningen,
og dermed besværliggøre lobbyismen på lov-
givningsområdet.

Alligevel blev organisationen involveret i
store succesrige strejker i starten af 1880’er-
ne, hvor græsrødderne trodsede ledelsens hen-
stillinger. Og det blev disse strejker, der fik ar-
bejderne til at strømme til The Knights. I Chi-
cago havde organisationen 2.000 medlemmer
i 1885, men hele 27.000 i 1886. Hidtil havde
The Knights været en organisation for irere,
englændere og amerikanere;6 især de sidste to
grupper havde almindeligvis de faglærte jobs,
og følte ingen solidaritet med mindre velstille-
de arbejdere, der oftest kom fra andre etniske
grupper. Men de nye medlemmer var ufaglær-
te tyskere og østeuropæere, der netop havde
meldt sig ind, fordi de ville deltage i otte-ti-
merskampen den 1. maj. Dette var en misfors-
tåelse, for i begyndelsen var The Knights
imod denne arbejdskamp. Men ledelsen mag-
tede alligevel ikke at sidde et overvældende
flertal overhørigt, og den gik modvilligt ind i
otte-timerskampen. Ledelsen anbefalede dog,
at arbejderne skulle acceptere en tilsvarende
lønreduktion under sloganet: 8 timers løn for
8 timers arbejde. Og når alt kom til alt var
otte-timerskravet også et dybtfølt behov hos
de faglærte arbejdere, hvis interesser The
Knights traditionelt varetog, for ligesom de
ufaglærte havde de sjældent en arbejdsdag på
mindre end 12 timer.

De social-revolutionæres 
tilhørsforhold
I 1886 opgav de socialrevolutionære selv de-
res medlemstal til 2.800. Af disse var lidt un-
der halvdelen tyskere. Amerikanere og tjekker
udgjorde hver 15%, mens der var ca. 10%
skandinaver. Det amerikanske medlemstal var
uhørt højt for en arbejderorganisation, især når
man tænker på, at kun 24% af befolkningen i
Chicago var amerikanere. Samtidig var ameri-
kanerne den bedst stillede gruppe overhove-

det, som oftest var de funktionærer, kun få var
arbejdere, og disse sad på de bedste faglærte
jobs. Også tyskere, skandinaver og tjekker
klarede sig iøvrigt godt, da de som oftest var
faglærte arbejdere fra byerne. Den voksende
mekanisering i industrien var på dette tids-
punkt endnu ikke slået så meget igennem, at
den for alvor truede de faglærte arbejderes le-
vebrød. Det gennemsnitlige medlem af den
socialrevolutionære gruppe var en mand, han
var i trediverne, og var indvandret fra Tysk-
land for ca. 8 år siden. Han var faglært arbej-
der, måske fremstillede han møbler eller ciga-
rer, og han var som regel medlem af enten en
fagforening, The Knights of Labor, en parami-
litær gruppe, en velgørende forening, eller et
selskab til udgivelse af socialistisk litteratur.7

Men som tidligere antydet rakte de social-
revolutionæres indflydelse langt ud over de
2.800 medlemmer. Dels var der fagforenin-
gerne, som de kontrollerede, dels var der bag-
landet. På det tidspunkt kunne man som tysk
indvandrer leve et rigt og tilfredsstillende liv i
Chicago, uden at det nogensinde blev nødven-
digt at lære engelsk. Den amerikanske “melt-
ing pot” fungerede kun langsomt: også anden-
og trediegenerations indvandrere talte ikke
nødvendigvis engelsk. Der fandtes tysktalen-
de arbejdspladser, tyske forretninger af enhver
slags, tyske kirker, fagforeninger, teaterfore-
ninger, sanggrupper, biblioteker og ikke
mindst barer – sidstnævnte forblev en evig
torn i øjet på det puritanske Amerika. Det er
ikke et tilfælde, at den eneste gang irerne og
tyskerne sluttede valgforbund, og faktisk fik
indvalgt deres opstillede borgmester, da var
baggrunden en ny lov, der forbød drikkeri om
søndagen. Den nye borgmester ophævede lo-
ven, men hans periode blev desværre også en
af de mest korrupte i Chicagos historie.8 På
arbejdernes eneste fridag var det netop på ba-
rerne, de mødtes, ikke kun for at drikke sig en
ordentlig bøhmand på, men også for at disku-
tere politik, læse aviserne, og måske benytte
de tilknyttede biblioteker eller mødelokaler.
Med andre ord var det her det skete.

Den socialrevolutionære gruppe og det so-
cialistiske parti, den var udbrudt fra, stod beg-
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ge i et symbiotisk forhold til det tyske bag-
land. Efter 1880 mistede socialisterne deres
hidtil dominerende stilling, og de socialrevo-
lutionære overtog deres plads som centrum i
det tyske kulturliv. Utallige festivaler, parader,
picnics, årsfester og baller blev arrangeret af
de socialrevolutionære i disse år. Også efter
katastrofeåret 1886 fortsatte det socialistiske
kulturliv, omend under mere stilfærdige for-
mer. I disse arrangementer deltog også andre
etniske grupper, især tjekker og skandinaver.
For underholdningen stod kor, teatergrupper,
gymnastikforeninger, og på picnics gav også
skytteforeninger opvisning. Man havde byens
største haller til rådighed, opført af Turner
klubberne, som var socialistiske gymnastik-
foreninger af tysk oprindelse. Der blev dels af-

holdt årsfester for de enkelte fagforeninger, en
til to om ugen med 2-300 deltagere, dels blev
der afholdt kæmpeballer for at fejre Marx’
fødselsdag eller årsdagen for Pariserkommu-
nens oprettelse o.lign. Før dansen kunne be-
gynde til et sådant arrangement, blev først 5-6
forskellige underholdningsindslag afviklet på
forskellige sprog. Mindst ét kor optrådte, altid
herrekor, mere end én tale blev holdt, den ene
altid på tysk. Herefter opførtes et teaterstykke,
ofte med mange kvindelige deltagere, nogle
tableauer blev fremvist, og der blev afrundet
med et digt, et par fællessange, eller måske et
solostykke. Hvis man var en fattig indvandrer
i Chicago, der gerne ville have sig en svingom
eller se et skuespil, var der ingen vej udenom
den socialistiske propaganda.
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Den etniske faktor
De mere velstillede indvandrere deltog ikke i
dette etnisk/socialistiske kulturliv. Klassede-
lingen gjaldt også indenfor de etniske grupper,
hvor borgerskabet flyttede ud af arbejderkvar-
tererne og ind i de fremvoksende amerikan-
ske/engelske “forstadskvarterer” (“udkants-
kvarterer” er nok mere korrekt). De største et-
niske grupper, som f.eks. den tyske, bibeholdt
i nogen grad deres etniske egenart, igennem
en borgerlig tysksproget presse og tyske kir-
ker. Men fordi der var et tæt forhold mellem
social mobilitet og frasigelse af det etniske til-
hørsforhold, herskede der stor splittelse i ind-
vandrerkredse. Indvandrere, der var rykket op
i den amerikanske middelklasse, havde ofte
meget travlt med at lægge afstand til de nye
indvandrere. Den fattigdom og udnyttelse,
som mødte de nytilkomne, var et faktum, som
amerikanerne i det omfang de overhovedet er-
kendte det, betragtede som selvforskyldt. De
indvandrere, der protesterede over forholdene,
blev derfor alle stemplet som fremmede balla-
demagere. Der var således i udgangspunktet
en sammenhæng mellem arbejderbevægelsen
og de etniske grupper, der på trods af deres
antal var marginaliseret kulturelt, økonomisk
og politisk.9

Men det etniske spørgsmål spøger på flere
måder, for hvis den socialrevolutionære be-
vægelse kun var et produkt af social ulighed,
hvorfor deltog så f.eks. irerne ikke? En mulig-
hed kan være at se de forskellige etniske grup-
per som en slags interessefællesskaber. Fordi
anglo-amerikanerne var de første i byen, var
det muligt for dem at “spærre” de bedste fag-
lærte jobs, og danne eksklusive fagforeninger.
Irerne, der som oftest var ufaglærte, havde ik-
ke mulighed for denne strategi, men satte sig
istedet på den “politiske maskine”, som gav
dem adgang til offentlige jobs. De oftest fag-
lærte tyskere og tjekker havde således svært
ved at få faglærte jobs, idet anglo-amerikaner-
ne gjorde hvad de kunne for at holde dem
uden for disse, og irerne spærrede for adgan-
gen til politik. Tilbage var at gribe til strategi-
er fra hjemlandet, for tyskernes vedkommende
den revolutionære tradition, for tjekkernes

ateismen. Problemet med denne forklaring er,
at de etniske gruppers kulturelle indhold bliver
sekundært, fordi det først bliver aktiveret, når
andre muligheder er lukket. Som om den tyske
gruppe af indvandrere, der blev revolutionære,
først prøvede at hytte deres eget skin ved at få
økonomisk og politisk adgang, og at de først
greb til idealisme da det mislykkedes. Dette er
jo ikke rigtigt, da medlemmerne af den social-
revolutionære bevægelse netop tilhørte grup-
pen af velstillede faglærte tyskere, som øko-
nomisk klarede sig godt. Det var således ikke i
deres “interesse” at blive revolutionære, i det
mindste ikke i deres kortsigtede økonomiske
interesse. De havde meget at tabe ved deres
indsats, f.eks. blev de ofte arresteret, chikane-
ret, og “sortlistet” af arbejdsgiverne. Derved
blev de berøvet deres eksistensgrundlag. 

Men den herskende gruppe i samfundet do-
minerer ikke kun de andre igennem politik og
økonomi, den søger også at udbrede en ideo-
logi, der retfærdiggør dens egen førende posi-
tion, som den bedste for hele samfundet.
“Hvis de bliver spredt fra toppen og nedefter
gennem institutioner som skoler, kirker og fa-
milien, så kan hegemoniske forestillinger bli-
ve en del af common sense,”10. Arbejderinsti-
tutioner som fagforeninger og politiske partier
tvinges til at anerkende det herskende sam-
fund og dets ideologi for overhovedet at kun-
ne arbejde indenfor det. Tanken i dette er, at
en de facto anerkendelse af systemet i det lan-
ge løb kan føre til en reel accept af dets legiti-
mitet. Dette forklarer de ufaglærte og arbejds-
løse amerikaneres mangel på revolutionær be-
vidsthed. Denne arbejdergruppe var også den
eneste, der blev accepteret i amerikanske
kvarterer i byen, hvor de boede sammen med
middelklassen, mens de andre arbejdere var
henvist til etniske arbejderkvarterer. Men der
var også realpolitiske grunde til, at de ameri-
kanske arbejdere kunne have gavn af at holde
sig på afstand af immigranterne og deres soci-
alisme. Som medlemmer af den dominerende
etniske gruppe kunne de gøre sig håb om, at
deres landsmænd ville forbeholde ledige stil-
linger til deres egen gruppe.

Hele denne inficering af en herskende ideo-
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logi kunne de etniske enklaver i nogen grad
unddrage sig. Sprogbarrieren kan virke som
en “osteklokke” om samfundet og muliggøre
udviklingen af en autonom ideologi. Er en
sådan etnisk enklave samtidigt dårligt økono-
misk stillet og uden politisk indflydelse, er be-
tingelserne opfyldt for, at en “oprørsbevidst-
hed” kan slå rod, en følelse af at enklaven har
styrke og mulighed til at ændre på de ydre
forhold, der virker undertrykkende.11

Et andet bud på, hvad der skiller den ene
etniske gruppes adfærd fra den anden, udover
“modtagersamfundets” vilje til at integrere
den, er baseret på sækularisering. Ifølge histo-
rikeren Eric Hobsbawm sker der en generel
sækularisering indenfor immigrantsamfund.
Dermed opstår der et institutionelt tomrum i
disse samfund, hvor kirken før havde domine-
ret. En slags skævhed, idet de ikke-sækulari-
serede elementer af gruppen stadig har en
lang række institutioner til deres rådighed, der
sammen “gør samfundslivet meningsfyldt”.
Her står så socialismen klar i kulissen, klar til
at tilbyde ideologi og institutioner.12

Denne meget overordnede forklaring kan
tilsyneladende passe på den her behandlede
periode. Den tyske, tjekkiske og skandinavi-
ske enklave inkluderede netop store grupper
af ateister og socialister, den politiske overbe-
visning gik hånd i hånd med en afvisning af
kirken, mens irernes katolicisme havde et me-
get stærkt tag i gruppen. Dog synes der at ha-
ve været mange andre grunde, der kunne mo-
tivere de forskellige grupper. F.eks. kan irer-
nes religion og deres adgang til politik ikke
alene forklare deres konservatisme, en vægtig
grund har også været forholdet til hjemlandet.
For store dele af den irske gruppe var “fjen-
den” ikke “bourgeoisiet”, men de englændere
der havde besat Irland. Den irske tradition for
at være revolutionær var således nationalistisk
og ikke socialistisk.

Datidens egen forklaring på forholdet mel-
lem etnicitet og socialisme var enkel: det dreje-
de sig om en europæisk import, som ikke hørte
hjemme i USA. Tidens karikaturer af vanvitti-
ge, snavsede, skeløjede, frådende udenlandske
bombemænd er utallige. Den almindelige ame-

rikaner kunne ikke være i tvivl om, hvem
bombemændene var. At der fandtes enkelte
virkelige eksempler på bombefremstillende
udlændinge, hjalp ikke på sagen. Det kan ikke
nægtes, at en gruppe som den tyske havde en
tradition for socialisme med “hjemmefra”,
men det er et faktum, at de fleste tyskere først
blev socialister i USA. Og i Chicago blev so-
cialisternes kontakt til paramilitære grupper
først styrket i takt med, at det viste sig, at ty-
skerne ikke kunne få adgang til politik. 

Den socialrevolutionære gruppe var mere
end et produkt af sociale, etniske og økonomi-
ske forandringer. Det var en bevægelse, der
blev båret frem af en lille gruppe hårdtarbej-
dende idealister, der med et brændende enga-
gement fik sat ord og organisation på den util-
fredshed, som titusindvis af arbejdere følte.
De var altid mere interesseret i praktisk arbej-
de end i teoretiske overvejelser, og deres tro
på det kommende socialistiske samfunds
uundgåelighed var ubøjelig. De var drevet af
en idealistisk rus, en glæde over det der skulle
komme, men også af forargelse over de dagli-
ge krænkelser af menneskerettighederne, som
de ikke ville lukke deres øjne for.

Forskellige 
demonstrationsstrategier
Forskellen på de to fløje i Chicagos arbejder-
bevægelse ses tydeligt, når man kaster et blik
på to meget forskellige demonstrationer de af-
holdt i dagene op til d. 1. maj 1886.

Demonstrationen, som var arrangeret af de
socialrevolutionære, fandt sted påskesøndag d.
25 april. Et optog på mindst 5.000 mand mød-
tes på Market Square og marcherede igennem
et af Chicagos hovedstrøg mod byens udkant.
De gik samlet efter hvilken fagforening de til-
hørte, i kolonner på 8 mand, iblandet i alt 7 or-
kestre. De bar røde flag samt bannere med tek-
ster som “Our Civilization – The Bully and the
Policeman`s Club!” [Vores civilisation – Bis-
sen og politiets gummiknippel!], “Workin-
gmen Arm!” [Arbejdere bevæbn Eder!] og
“Right is Might, We’re the Strongest!” [Den
der har retten, har magten!]. Selve demonstra-
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tionen samlede ca. 25.000 deltagere, og der
blev holdt taler på tysk, engelsk og tjekkisk.
Den borgerlige avis The Tribune citerede Au-
gust Spies for følgende: “... hvis I har opnået
dette lille skridt – 8-timersdagen – så fremad,
fremad ad sejrens vej indtil den sidste sten af
denne nuværende ordens Bastille ligger i rui-
ner”.13 Der lå naturligvis en provokation i at
holde en demonstration på årets mest hellige
dag, og optoget gennem byen var en opvis-
ning, der skulle tjene til at øge frygten for
“masserne” i resten af samfundet. 

En anden begivenhed, hvor de socialrevo-
lutionære søgte at markere deres protest, var
ved indvielsen af The Board of Trades Buil-
ding (Industriens hus) 28. april 1886, altså
kun tre dage senere. Bygningen havde kostet
2 millioner dollars, og dette var ifølge en af
aftenens talere en god grund til at vise sultens
sorte flag frem, “for denne bygning symboli-
serer sult for masserne og privilegier for de
få”. Der blev uddelt løbesedler, som under
overskriften “I arbejdere! Fald på knæ for je-
res guder” lovede, at man i samlet flok ville
marchere mod “... Ågerrenternes, Hasardspil-
lets og Mordlystens helligdom, hvor de vil
hylde kong Mammons præster og tjenere...”.
Da de ankom til nævnte bygning, blev de
mødt af et stort politiopbud, der uden større
tumult gennede folkemængden væk.14

Mens de social-revolutionære marcherede i
gaderne, foregik The Knights demostrationer
under anderledes afdæmpede former. En de-
monstration afholdt d. 10. april foregik såle-
des indendørs. Der var plads til 7.000 arbejde-
re, og andre 14.000 stimlede sammen uden-
for.15 Alle aftenens taler var på engelsk, flere
præster var på talerstolen, og næsten alle, der
optrådte på podiet, var enten briter eller irere.
Talerne handlede om, hvor rimeligt kravet om
8 timers arbejdsdag for 8 timers løn var, og at
man roligt kunne forvente, at arbejdsgiverne
også ville indse dette. Yderligere indeholdt ta-
lerne paroler om, at arbejderne skulle holde
sig fra alkohol og melde sig ind i The Knig-
hts. Og det blev fremhævet, at arbejderne hav-
de venner i andre samfundslag: “Folk og
præster og aviser”.16

Haymarket demonstrationen 
4. maj 1886 
Strejkerne for en 8 timers arbejdsdag indled-
tes den 1. maj, hvor de samlede omkring
40.000 arbejdere. Stadigt flere tilsluttede sig
arbejdsnedlæggelsen i løbet af de næste dage.
En procession på næsten 80.000 marcherede
ned af Michigan Avenue, mens politi og Pin-
kerton-agenter havde taget plads på rutens
hustage, og byens militia ventede i nærheden
på at gribe ind. Dagens leder i en af de social-
revolutionære aviser lød: “No compromise!
Cowards to the rear! Men to the front!” [Intet
kompromis! Kujonerne bagest! Mændene i
første række!]17

Strejkerne forløb fredeligt indtil 3. maj,
hvor politiet overfaldt en gruppe strejkende.
De sårede mange og dræbte mindst to. Dagen
efter arrangeredes en protestdemonstration på
Haymarket Square af de socialrevolutionære.
Imidlertid mødte kun få op da det regnede.
Det fredelige møde blev overvåget af politi-
mesteren, som forlod pladsen, da det lakkede
mod enden, og alt var fredeligt. Kort efter
kommanderede en ung politiofficer mødet af-
brudt, hvilket blev efterkommet. Netop da
blev en bombe smidt ind blandt de opmarche-
rede politifolk, og alle tilstedeværende blev
grebet af panik. De fleste politifolk tømte de-
res skydevåben mod tilskuermængden. Det ci-
vile tabstal er ukendt, men 12 politifolk døde.
Kun én døde af bomben, resten blev dræbt af
politiets egne kugler.

Herefter fulgte forfølgelser af alle i byen
med nogensomhelst tilknytning til arbejderbe-
vægelsen. Hele Chicago blev grebet af et hy-
sterisk anfald af angst og had imod “anarki-
sterne”, der entydigt fik skylden for politi-
mændenes død, og som man frygtede ville
omstyrte samfundet nårsomhelst. Med “anar-
kister” forstod man de socialrevolutionære,
men der blev ikke skelnet ret nøje. Alle bor-
gerrettigheder blev sat ud af kraft i månedsvis,
og arrestanter blev tævet eller bestukket til at
angive hinanden. Undertrykkelsen var så om-
fattende, at den socialrevolutionære gruppe
herefter var totalt handlingslammet, imens
Knights of Labor holdt en meget lav profil.
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Kulminationen på “politiarbejdet” blev en fa-
brikeret anklage for sammensværgelse imod
syv af byens mest aktive arbejderledere, alle
var de socialrevolutionære. I en parodi af en
retssag uden andre beviser end deres bevise-
ligt opflammende avisartikler blev de fem
dømt til døden, mens to blev idømt langvarige
fængselsstraffe. 

Lucy og Albert Parsons
Også personlig karisma spillede en rolle i
1880’ernes arbejderbevægelse i Chicago.
Havde den socialrevolutionære gruppe ikke
været domineret af markante personligheder
med evnen til at rive andre med sig, havde
den næppe fået en så stor indflydelse, som

tilfældet blev. En af den social-revolutionære
gruppes ledere og karismatiske talere var Al-
bert Parsons (1848-1887). Parsons var i
særlig grad en torn i øjet på den amerikanske
offentlighed, fordi han tilhørte en af landets
fineste Mayflower-familier, der talte adskilli-
ge krigshelte. Parsons voksede op i Texas hos
en ældre bror, men stak af hjemmefra som
13-årig, for at deltage i borgerkrigen på syds-
taternes side. Efter krigen turnerede Albert
Parsons rundt i sydstaterne, hvor han agitere-
de for, at de sorte amerikaneres nyvundne ret-
tigheder skulle føres ud i livet. Efter flere
sammenstød med Ku Klux Klan måtte Par-
sons tilsidst flygte over hals og hoved, og han
ankom i 1873 til Chicago, for aldrig siden at
tage sydpå igen. 
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En fejlagtig fremstilling af Haymarket-demonstrationens tragiske afslutning, der er ganske tidsty-
pisk. Demonstranterne var ikke suspekte mandfolk, der åbnede ild mod politiet, da bomben
sprang. I virkeligheden var de ubevæbnede. De løb for deres liv, væk fra de panisk skydende poli-
tifolk, sammen med de tilstedeværende kvinder og børn. Disse er udeladt af billedet, for at man
ikke skal være i tvivl om “anarkisternes” umenneskelige og voldelige hensigter. Aftenens sidste
taler var Samuel Fielding. Han havde holdt en ganske uinspireret tale denne aften, og var ved at
bede demonstranterne om at gå hjem, da bomben blev kastet. Hans opflammende attituder er så-
ledes ren fiktion.



I 1872 var han indtrådt i et ægteskabslig-
nende forhold med Lucy Parsons. Lucy var
mulat, og ægteskab mellem sort og hvid var
ulovligt. Lucy påstod imidlertid at være af
mexikansk og indiansk afstamning, hvad in-
gen, der havde set hende, troede på. Efter an-
komsten til Chicago blev de begge glødende

socialister. Lucy om muligt endnu mere kom-
promisløs end Albert. De første år ernærede
Albert familien ved et arbejde som typograf.
Men da han blev sortlistet af arbejdsgiverne i
1877, overtog Lucy og hendes lille systue for-
sørgelsen af familien.

Selvom Albert Parsons blev opfattet som
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De fem Haymarket-
martyrer. Portrætter-
ne er taget, efter at de
fem anklagede havde
tilbragt et år i fæng-
sel. De to øverste er
August Spies og Al-
bert Parsons. I mid-
ten Louis Lingg. Ne-
derst George Engel
og Adolph Fischer.
Fire af de fem var
tysksprogede emi-
granter. Lingg og
Engel talte kun tysk,
Fischer og Spies var
tosprogede, mens
Parsons var af en
gammel amerikansk
familie. Spies og En-
gel var faglærte
håndværkere, Par-
sons og Fischer var
typografer, mens
outsideren Linggs
baggrund fortaber sig
i det uvisse.



en forræder af det amerikanske samfund,
tøvede man alligevel med at hænge ham sam-
men med de andre anklagede i Haymarket sa-
gen. Han blev lovet amnesti, hvis han ville
skrive et bønskrift til statens guvernør. Imid-
lertid skrev Parsons i sit bønskrift, at han var
ligeså skyldig som de andre uskyldigt dømte,
og frasagde sig dermed muligheden for be-
nådning. Efter Alberts død fortsatte Lucy
kampen. Hun udgav bl.a. adskillige bøger og
holdt hundredvis af taler om Haymarket-mar-
tyrerne. Hun var aktiv i bevægelsen frem til
sin død i 1942. 

Martyrerne 
Hængningen blev gennemført 11. november
1887 under stor offentlig bevågenhed. Tonen
var her som under retssagen hadsk og hævn-
gerrig. En femte “martyr”, Louis Lingg, blev
ikke hængt sammen med de andre fire. Han
begik selvmord i fængslet ved at sprænge sig
selv i luften med dynamit. Dermed bekræfte-
de han det amerikanske samfund i dets værste
antagelser om disse “vanvittige udenlandske
bombemænd”. Men Lingg var ikke et karakte-
ristisk medlem af den socialrevolutionære
gruppe. De andre seks anklagede var ordets
mænd, og deres forsvarstaler var lange og re-
toriske. Lingg var fuld af trusler om de tusin-
der af bombemænd, der ville følge hans ek-
sempel. Hans forsvarstale sluttede med orde-
ne: “Jeg foragter jer! Jeg foragter jeres orden,
jeres love, jeres voldsherredømme! Hæng mig
for det!”18

Lingg var ankommet til USA få måneder
forinden, han talte ikke engelsk, og han vidste
ikke meget om det amerikanske samfund.
Hans indsats før anholdelsen havde bestået i
at træne paramilitære grupper og i at fremstil-
le bomber. Karakteristisk nok havde kun én af
Louis Linggs “medsammensvorne” overhove-
det kendskab til hans eksistens, før de mødtes
i retten. Man kan forestille sig, at Lingg stod
medtiltalt, for at kaste det rette skær af anarki
over hele gruppen. 

De fire hængte var alle kendte skikkelser i
Chicago. De to redaktører Albert Parsons og

August Spies havde gjort sig bemærket som
medrivende talere, mens Georg Engel og
Adolph Fischer i højere grad var organisatorer
og ideologer. De anklagede var under retssa-
gen klar over, at landets øjne hvilede på dem,
og de opfattede lejligheden som en enestående
mulighed for at blive hørt. Selv da de blev ført
til galgen viste de stort personligt mod, og
holdt agitatoriske taler til det sidste. 

I 1893 fik de to fængslede deres frihed, idet
de syv arbejderledere blev benådet af statens
nye guvernør John P. Altgeld. I en offentlig
redegørelse erklærede han, at de dømte var of-
re for et justitsmord, og han gav politiets man-
ge uprovokerede overgreb mod befolkningen
skylden for de sidste års arbejderuroligheder. I
mange år efter dette var Altgeld en af USAs
mest upopulære mænd, men de frigivne arbej-
derledere opkaldte deres børn efter ham.

De socialrevolutionæres og 
The Knights endeligt
Det er et evigt spørgsmål i den amerikanske
arbejderhistorie, hvorfor arbejderbevægelsen
aldrig for alvor bed sig fast, efter at den i
1870- og 80’erne syntes endnu mere vital end
den europæiske. I Chicagos arbejderbevægel-
se var der som nævnt masser af interne strids-
punkter. Skulle man kæmpe for alle arbejdere,
eller kun for de faglærte, skulle kampen være
økonomisk eller politisk, skulle man overho-
vedet anerkende det nuværende samfundssy-
stem, og kunne de forskellige etniske gruppe-
ringer være solidariske? Pointen er, at det ikke
var disse stridigheder, der opløste arbejderbe-
vægelsen i Chicago, da byens forskellige ar-
bejderbevægelser endelig havde fundet sam-
men i et skrøbeligt samarbejde i de første maj-
dage i 1886. Opløsningen kom udefra, i skik-
kelse af en brutal undertrykkelse, hvor politi,
domstole og private forenede deres kræfter af
offentlige magtbeføjelser og privat kapital. 

Undertrykkelsen efter den 4. maj 1886
sendte 8-timersbevægelsen direkte til tælling.
På længere sigt betød den vendepunktet for
både The Knights of Labor og de socialrevo-
lutionære, der fra dette tidspunkt kun kunne

COWARDS TO THE REAR! MEN TO THE FRONT! 11



konstatere tilbagegang. The Knights havde el-
lers gjort hvad de kunne for at lægge afstand
til de social-revolutionære, og ledelsen havde
f.eks. nægtet at bede om amnesti for de døm-
te. Alligevel var The Knights blevet så stærkt
identificeret med 8-timers-kampen, at deres
nederlag måtte blive fælles. 

Nok fik den socialrevolutionære bevægelse
i Chicago en kort levetid, men den havde
tilført store dele af byens fagbevægelse kamp-
gejst og lederskab. Bevægelsens aviser og det
kulturelle liv fortsatte uændret i mange år
fremefter. Også bevægelsens tidligere med-
lemmer og sympatisører gjorde sig stadigt
gældende i Chicagos arbejderbevægelse. Den
forventede revolution kom aldrig, men 17 år
efter Haymarket, i 1903, var 243.000 arbejde-
re i Chicago organiseret, og byen var dermed
en af verdens bedst organiserede.19
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