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Bibliografien begyndte at ud-

komme som et kvartalsskrift

i 1976, men fandt så  en mere

endelig form som å rbog i 1988.

Oprindelig blev den udgivet af

det tyske socialdemokratis forsk-

ningsinstitution, Friedrich-Ebert-

Stiftungs, bibliotek, men fra

1995 er Stiftung Archiv der Par-

teien und Massenorganisationen

der DDR (SAPMO) kommet

med. De to institutioner har for-

skellige samleområ der, SA-

PMO så ledes bl.a. Nord- og Øst-

europa. Bibliografien registrerer

monografier og artikler fra anto-

logier og tidsskrifter (dog ikke

aviser) udkommet i beretning-

så ret, i det foreliggende bind

altså  1998 – men indeholder

samtidig tidligere ikke registre-

rede titler, her f.eks. bø ger fra

1996 og 1997. Endvidere regi-

streres specialer, magisteraf-

handlinger (i udvalg) og dissert-

ationer, de sidste fra Tyskland,

Østrig og USA næ rmest fulds-

tæ ndig, fra Schweiz og Canada

ufuldstæ ndigt og enkelte fra

Storbritannien og andre lande.

Dette udvalg forekommer lidt

tilfæ ldigt.

Bibliografien dæ kker ikke

kun den tyske arbejderbevæ gel-

se i dens forskellige organisato-

risk-politiske retninger fra

1830erne og frem, men registre-

rer ligeledes bidrag til arbejder-

nes social- og hverdagshistorie,

forså vidt de har et forhold til

kollektive handlingsmø nstre, til

arbejderbevæ gelsen. Derudover

findes et afsnit om Marx’ og En-

gels’ liv og virke i 12 underaf-

snit, velsagtens den for tiden

mest omfattende lø bende biblio-

grafi vedr. Marx og Engels. 

Bibliografien dæ kker bredt, i

alt er der registeret 1121 artikler

og monografier i å rgangen. Det

er et imponerende antal tidsskrif-

ter fra 26 lande, der gennemgå s

regelmæ ssigt for bidrag – fra

Danmark Arbejderhistorie, i

1998 Trine Lindé ns og Gesa

Snells artikler i 3/1998 – dog har

man ikke indkluderet f.eks. Do-

kumentation fra Østrig,

Labour/Le Travail fra Canada,

Labour History fra Australien og

Labor History fra USA. Også

dette udvalg forekommer tilfæ l-

digt. Der er fem registre: person-

register, der omfatter forfattere/

udgivere og de behandlede per-

soner, et titelregister over forfat-

terlø se skrifter, et emneregister,

et geografisk og korporationsre-

gister. Selve bibliografien er ind-

delt i 8 kapitler med hver op til

20-30 underkapitler. Bibliografi-

en er med andre ord let at hå nd-

tere og meget brugervenlig.

Gerd Callesen
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Fra mellemkrigstid 
til efterkrigstid
Henrik Dethlefsen, Henrik 

Lundbak (red.): Fra mellem-

krigstid til efterkrigstid. Fest-

skrift til Hans Kirchhoff og 

Henrik S. Nissen på 65-årsdagen

oktober 1998. 

Museum Tusculanum Forlag

1998. 911 s. Ill. 450 kr.

En meget vigtig udlø ber af

nyligt afdø de Jø rgen

Hæ strups besæ ttelsestidsforsk-

ning var at skabe en så dan in-

teresse omkring emnet, at der i

begyndelsen af 1960’erne blev

bevilget midler til oprettelsen af

en ræ kke forskerstillinger inden

for områ det. Forskere i disse

stillinger havde på fø lgende

sæ rlige muligheder og forud-

sæ tninger for at kvalificere sig

til universitetslæ rerstillinger

med det resultat, at forskere med

besæ ttelsestiden som kvalifika-

tionsbaggrund kom til at domi-

nere den samtidshistoriske forsk-

ning i Danmark og har gjort det i

en generation.    To af disse er

lektorerne Hans Kirchhoff og

Henrik S. Nissen, som en gruppe

elever ved Kø benhavns Univer-

sitet har taget initiativet til at

hæ dre i forbindelse med deres

65-å rs fø dselsdage, som tilfæ l-

det har villet falder i samme

må ned. Det er der kommet det-

te digre festskrift ud af, hvor ik-

ke blot eleverne selv, men fag-

kolleger, venner   og enkelte an-

dre med interesse for perioden

bidrager. Karakteren af dobbelt-

festskrift er i sig selv bemæ rkel-

sesvæ rdig, Kirch-hoff og Nissen

repræ senterer forskellige hel-

hedssyn på  besæ ttelsestiden,

men dertil kommer, at initiativta-

gerne under i udgangspunktet

falske forudsæ tninger har få et

festens genstande til selv at bi-

drage til deres eget festskrift.

Dette kan ikke læ gges de lurede

til last, men er kommet det sam-

lede projekt til gode. 

Festskriftet er bå ret af en elev

identifikation, som den i det dan-

ske historikermiljø  vist kun

blomstrer på  Historisk Institut

ved Kø benhavns Universitet.

Dertil kommer, at flere bidrag

næ vner besæ ttelsesforskningens

forskellige generationer starten-

de med Jø rgen Hæ strup som

fø rste generation og bl.a. Kir-

chhoff og Nissen som anden ge-

neration. Eleverne er selv tredie

og fjerde generation. De er sig

dette bevidst, men en problema-

tisering heraf savnes stedvis.

Henrik Dethlefsen tager bl.a. ge-

nerationsfø lgen op i det histori-

ografiske bidrag “Arven fra

Hæ strup”, d.v.s. han stopper al-

lerede ved anden generation og

isæ r fø dselarerne for bl.a. at af-

levere denne svada til det samle-

de danske historikermiljø :

“DNH’s publikationer, herunder

den halve snes disputatser, som

ingen, der beskæ ftiger sig ser-

iø st med besæ ttelsestiden, kom-

mer udenom, stå r som udtryk

for en forskningsindsats, der bå-

de i omfang og kvalitet savner

sidestykke” (s. 343, kursiverin-

gen er min, JTL). Så dan! Det

sidste generaliserende udsagn

fortæ ller, hvis man skal væ re

venlig, må ske en del om, hvor-

dan fag-specialisering gø r blind

på  mere end det ene ø je, og er i

hvert fald udtryk for en uklæ de-

ligt manglende proportionssans

blandt nogle af de beundrende

elever. 

Festskriftet kommer vidt om-

kring, men der er af udgiverne

tilstræ bt en indre emnemæ ssig

sammenhæ ng i bogen (s. 12),

som bl.a. kommer til udtryk ved,

at de fleste bidrag forholder sig

til Kirchhoffs og Nissens syns-

punkter. For en kommende hi-

storiografi vil det blive et

spø rgsmå l, om de centrale em-

ner og temaer, der ikke tages op

i festskriftet alene skyldes redak-

tionelle beslutninger eller de af-

græ nsninger og prioriteringer af

områ det, som Kirchhoff og Nis-

sen har stå et for ved Kø ben-

havns Universitet. Redaktø rerne

anslå r i deres indledning to lini-

er for indholdet, det udenrigs- og

sikkerhedspolitiske områ de og

dernæ st den indre udvikling,

hvortil til sidst næ vnes den kol-

lektive bevidstheds betydning.

Den kollektive bevidsthed som

forskningsområ de kan vist kun

væ re kommet med som et helt

aktuelt lå n fra forskningsmil-

jø et på  Roskilde Universitet,

hvor den faglige fornyelse på

det felt har fundet sted. Og hvad

aktualiteten i ø vrigt angå r, så

forekommer indledningen i en-

kelte passager at væ re overhalet

af den seneste udvikling på  det

udenrigs- og sikkerhedspolitiske

områ de. I hvert fald er det i

skrivende stund svæ rt at opret-

holde, at Danmark fortsat drager

“nytte af NATO’s sikkerhedsga-

ranti uden at behø ve at engagere

sig meget markant i alliancesam-

menhæ ng” (s. 9).

Festskriftet er tematiseret i fire

blokke: 1. “Det politiske og ide-

ologiske forhold til det nazistiske

Tyskland”, hvor bl.a. en stø rre

artikel af Hans Hertel om det be-

satte å ndsliv 1920-45 er anbragt

ved at hugge en tå . 2. “Besæ t-

telsestiden”, der bå de rummer

egentlige emneartikler, som

Therkel Stræ des om danske

tysklandsarbejdere på  Volkswa-

gen-werk og Dethlefsens oven-

næ vnte historiografiske artikel

og et mu-seologisk essay af Es-

ben Kjeldbæ k. 3. “Normaliserin-

gen efter 1945”, hvor næ sten

udelukkende Socialdemokratiet,

DKP og modstandsbevæ gelsen
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er i fokus, mens de væ sentligste

bæ rere (?) af “normaliseringen”,

de borgerlige partier, kun optræ -

der i biroller. 4. “Udenrigs- og

forsvarspolitik i lyset af besæ t-

telsestiden” slutter bidragsdelen

med en blanding af oversigter og

case-stu- dies, der for enkeltes

vedkommende ræ kker frem til i

dag. 

I det fø lgende omtales kun

nogle af de bidrag, som må  ha-

ve sæ rlig interesse for Arbejder-

histories læ sere, og det kan ind-

ledningsvis på peges, at den so-

ciale dimension i besæ ttelses-

forskningen fortsat er et stedbarn

efter dette festskrift at dø mme.

Det er modstanden og den politi-

ske dimension, indenrigspolitisk

som udenrigspolitisk, der har in-

teressen og prioriteten.1 Det er

en aktø rtilgang til det traditio-

nelle historiske materiale fra par-

tier, regeringer og diplomater

frem for historisk-sociologiske

metoder, der præ ger forsknin-

gen. Retfæ rdigvis skal Stræ des

artikel om tysklandsarbejderne

næ vnes som en undtagelse, der

bekræ fter reglen, og heller ikke

Peter Birke-lunds artikel om den

borgerlige modstandsgruppe

“1944” er uden behandling af

den sociale baggrund (s. 283-

287). I begge tilfæ lde er der tale

om afrundede fæ rdige bidrag,

der ikke bæ rer præ g af at væ re

taget op af skuffen til lejlighe-

den. 

Festskriftet rummer til

gengæ ld adskillige bidrag til

bl.a. Socialdemokratiets og

DKP’s besæ ttelsestids- og efter-

krigspolitik. Blandt disse har

Bent Jensens ubetinget den

stø rste underholdningsvæ rdi.

Med udgangspunkt i enkelte

sovjetiske kilder 1945-46 bygger

han en fremstilling op om DKP’s

forestillinger om en folkedemo-

kratisk magtovertagelse efter

1945, der giver indtryk af et par-

ti med vildt overdrevne forvent-

ninger til fremtiden, mens den

sovjetiske storebror tilsyneladen-

de så  meget mere realistisk på

DKP’s muligheder. Blandt god-

bidderne er, at Aksel Larsen til

Moskva hæ vdede, at John Chri-

stmas Mø ller ville indtræ de i

DKP, hvis DKP ø nskede det (s.

506). Bent Jensens kildenedslag

modsvares ikke af, at materialet

sæ ttes ind i en bredere politisk

sammenhæ ng, der kan forklare

DKP’s forestillinger – her må

læ seren til Michael Kjeldsens

veldokumenterede bidrag “Fol-

kets vilje – landets lov”? Om

DKP’s overgangsprogram og de-

mokratiet s. 447-500 – og isæ r

ikke af konklusioner, der stå r i

forhold til det begræ nsede mate-

riale, der er fremlagt. I stedet

få r vi Bent Jensens fantasier

om, hvad der kunne væ re

hæ ndt, om Den Rø de Hæ r hav-

de befriet Danmark. Han arbej-

der i alvor med den opfattelse, at

“beslutsomme kommunistiske

modstandsgrupper” må ske kun-

ne have grebet magten (s. 521).

Få r at se på  det realistiske i

det, må  der som minimum for-

langes, at de “beslutsomme

kommunistiske gruppers” andel

af den væ bnede del af mod-

standsbevæ gelsen i 1945 blev

næ rmere undersø gt. I stedet bli-

ver det ved det helt hypotetiske.

Helt anderledes gennemarbejdet

og velafvejet er Henrik Lund-

baks store bidrag om modstands-

bevæ gelsen i regeringen 1945,

hvor der er bå de indsigt og

præ cise formuleringer at hente.

Jeg hæ fter mig bl.a. ved vendin-

gen, at forslaget om en parla-

mentarisk kommission endte Fri-

hedsrå dets selvmå l! (s. 542);

og efter gennemgangen af

DKP’s rehabilitering og Social-

demokratiets og DKP’s forhold

til de sociale spø rgsmå l (s.

542ff.) den centrale delkonklusi-

on: “Som helhed betragtet var

befrielsesregeringen imidlertid

hverken et laboratorium for vidt-

gå ende sociale tiltag eller lø fte-

stang for genopretning af de

uligheder, der var opstå et i be-

sæ ttelseså rene” (s. 548). Den

afsluttende konklusion dæ kker

heller ikke over andet end, hvad

der er fremlagt, men med nok

så  tankevæ kkende perspekti-

ver. Bl.a. at de gamle politikere

vandt over modstandsbevæ gel-

sen efter befrielsen med samme

taktik, som de havde brugt 1940-

43! (s. 568-570). Niels Wium

Olesen fø lger op med et velfor-

muleret bidrag “Tillidskrisen.

Socialdemokratisk politik mel-

lem fortid og fremtid 1943-

1947”, hvor han med gode og

centrale spø rgsmå l præ sente-

rer det allerede kendte, men man

kunne må ske savne, at der blev

gravet lidt dybere. Arbejderparti-

erne optræ der også  i Palle Ros-

lyng-Jensens bidrag om mod-

standsbevæ gelsen og væ rnenes

genopbygning efter maj 1945.

Det var isæ r DKP, der var i of-

fensiv og ø nskede en demokrati-

sering af væ rnene, men det sam-

me ø nske næ redes i Socialde-

mokratiet, selvom det ikke var i

form af et hjemmevæ rn. Hertil

kom udrensningskrav og ø nsket

om modstandsledere som befa-

lingsmæ nd. Demokratiserings-

bestræ belserne og deres forlis

gennemgå s i detaljer. Som Ro-

slyng-Jensen udtrykker det, så

blev demokratiseringsprojektet

som et samlet projekt bekæ mpet

bag lukkede dø re bå de fø r og

efter valget i 1945 (s. 662). Som

i flere af de foregå ende bidrag

efterlader dette bidrag indtrykket

af, hvordan det magtapparat, po-

litisk som administrativt, der var

kommet organisatorisk helskin-
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det gennem besæ ttelseså rene

med de kendte midler fik ma-

nø vreret “normaliseringen” på

plads og verfet bå de mod-

standsbevæ gelsens repræ sen-

tanter og dens krav ud på  sideli-

nien under skyldig iagttagelse af

hensynet til den for tiden her-

skende folkestemning. Det er ik-

ke nyt, men er yderligere ind-

gå ende dokumenteret på  flere

områ der. 

Festskrift har bagest en sæ r-

deles nyttig oversigt over ikke

alene Kirchhoffs og Nissens be-

tydelige skriftlige produktion (s.

839-860), men også  over deres

medvirken ved radio- og TV-

produktioner (s. 861-875, ved

Jesper Groth). De to er nogle af

de fremmeste repræ sentanter for

en generation af historikere, der

har set det som en opgave at dri-

ve forskningsformidling i alle

samfundets til rå dighed væ ren-

de medier. 

Festskriftet er til slut udstyret

med noget så  sjæ ldent som et

person-, sted- og emneregister,

hvilket kun ø ger skriftets væ rdi

som indgangsnø gle til aktuelle

tendenser i besæ ttelsestidsforsk-

ningen isæ r ved Kø benhavns

Universitet. 

John T. Lauridsen

Note
1. Den af DHN’s her berø mmede

publikationer, der skulle tage sig af

dette, Sigurd Jensens Levevilkår

under besættelsen, 1971 er et be-

klageligt godt eksempel på  falsk

varebetegnelse, idet bogen handler

om dansk-tyske forhandlinger om

varer og ydelser, og det er afgjort

ikke det samme.

Den tredje vej
Anthony Giddens: Den tredje

vej. Socialdemokratismens for-

nyelse. Oversat af Ole Thornbye.

Hans Reitzels Forlag 1998. 

168 s. 175 kr.

Socialdemokratiet vil gerne

forny sig. Så  der bliver for-

nyet i disse å r. Det er isæ r ty-

deligt, hvis man kigger på  det,

som traditionelt har væ ret be-

tragtet som socialdemokratisk

arvesø lv: velfæ rdsstaten. Her er

der siden magtovertagelsen i

1992 sket ting og sager. Det er

forbavsende nok foregå et uden

alt for mange protester (indtil ef-

terlø nssagen) – den egentlige

modstand dukker fø rst op, nå r

partiet principielt vil æ ndre sit

syn på  det offentliges rolle i

samfundet (fx debatten om udli-

citering). I partiet forekommer

der at væ re opstå et en markant

skelnen mellem “ideologi” og

“virkelighed”.

I slipstrø mmen på  den tilsy-

neladende uendelige danske og

internationale socialdemokrati-

ske debat om “fornyelse” stø der

man atter og atter på  den briti-

ske sociolog Anthony Giddens.

Hyppigt henvises der til “som

Giddens har peget på ”, til “To-

ny Blairs yndlingsintellektuelle”,

eller man inddrager uden videre

Giddens-termer som “refleksivi-

tet” eller senest “den tredje vej”.

Med mandens omfattende forfat-

terskab om meget overordnede

problemstillinger (fx modernite-

ten) er det ikke helt uden proble-

mer. Giddens indtager en uklar

rolle som sidste instans i en ide-

ologisk argumentation (som for-

ne tiders samfundskritikere hav-

de fx en Karl Marx), og ender

ofte med at blive et stykke vå dt

sæ be, man ikke rigtig kan få  fat

på . 

Det var så ledes bå de med

nysgerrighed og nogen æ ngstel-

se, at jeg næ rmede mig Giddens

eget bidrag til den aktuelle debat

om socialdemokratismens forny-

else. Ville det væ re en rendyrket

legitimering af Blairs politik, og

kom der mon andet end politiske

floskler og slogans. Til det

fø rste spø rgsmå l kan man hel-

digvis svare benæ gtende. Gid-

dens har givet inspireret New

Labour og er blevet brugt af Bla-

ir, men afslutter sin bog med en

advarsel om, at “et tomt image

ikke gø r det alene” (s. 156). Det

er ikke nok at ville varen, den

skal også  leveres. En kritik som

Giddens for nyligt har uddybet i

et interview til Aktuelt (Fokus,

tillæ g 31.3. 1999).

Det andet spø rgsmå l er lidt

mere problematisk. Giddens le-

verer en meget overordnet og

generel analyse. Meget generel.

På  bogens omslag præ senteres

Giddens godt nok som en af “nu-

tidens store sociologiske tæ nke-

re”, men der præ senteres ikke

sæ rlig mange originale tanker. I

stedet præ senteres og samles en

lang ræ kke analyser af sam-

fundsvidenskabsfolk (ikke

mindst den tyske sociolog Ulrich

Beck) og af fremsynede social-

demokratiske politikere. Der er

også  mange med ideer tæ t på

Giddens, som ikke diskuteres (fx

Paul Hirst). Det hele gø res imid-

lertid med elegance og i en sæ r-

deles positiv tone. Et af bogens

hovedbudskaber er da også , at

det man normalt beskriver som

Socialdemokratiets krise, kan og

bø r vendes til en positiv og dy-

namisk forandringsproces.

Bogen er delt op i fem kapit-

ler, som hver isæ r beskæ ftiger

sig med helt centrale socialde-

mokratiske spø rgsmå l. I det

fø rste kapitel “Efter socialis-

men” (s. 11-34) leder Giddens

efter en socialdemokratisk ideo-
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logi. Han opstiller og beskriver

to klart adskilte katagorier “klas-

sisk socialdemokratisme” og

“nyliberalisme”. Indholdet i ka-

tagorien “klassiske socialdemo-

kratisme” er i meget hø j grad de

træ k som man vanligvis tilskri-

ver efterkrigstidens danske vel-

fæ rdsstat: kollektivisme, key-

nesiansk tæ nkning, ligheds-

må lsæ tning, statslig ma-

kroø konomisk regulering osv.

Der mangler dog et væ sentlig

aspekt, i hvert fald i en dansk

sammenhæ ng, nemlig demokra-

ti-apektet. En inddragelse af det

ville dog mudre billedet, for

Giddens bruger dette fø rste ka-

pitel til at vise bå de neolibera-

lismens og den klassiske social-

demokratismes uformå enhed

overfor en ny tid, ny social basis,

nye krav og nye problemer:

“Nå r alt kommer til alt, befin-

der socialdemokratismen sig i et

ideologisk kaos, og hvis alle var

planø konomer for 50 å r siden,

synes der i dag ikke læ ngere at

væ re nogen overhovedet. Det

markerer en fuldstæ ndig koven-

ding, eftersom socialister i

mindst hundrede å r har betrag-

tet sig selv som historiens spyd-

spids.” (s. 24).

Det lyder besnæ rende, men er

må ske lidt hurtigt tæ nkt. Det

mest klassiske i denne sammen-

hæ ng er må ske Giddens egen

argumentation: den traditionelle

arbejderklasse er oplø st (nye fa-

milieformer, heterogent arbejds-

marked, masseproduktions æ ra

er forbi, den elitæ re stat er op-

lø st, ø konomierne orienterer sig

ikke læ ngere indadtil) og der er

sket et skift mod mere post-ma-

terielle væ rdier. Hvis man stiller

disse (ret komplekse) foran-

dringsprocesser overfor et (for-

tegnet) billedet af et socialdemo-

krati, der ikke har forandret sig

siden 1950’erne (ja, vel då rligt

nok nogensinde har eksisteret),

så  opstå r der unæ gtelig en

dis-krepans. Der bliver noget ra-

vruskende galt. Jeg er bare ikke

helt sikker på , hvorvidt det er

socialdemokratiet eller Giddens

analyse, som halter.

Men hvis man ser bort fra det-

te efter min mening lidt for ba-

nale fadermord i bogens fø rste

kapitel, så  leverer Giddens i de

fø lgende fire afsnit glimrende

oplæ g til en politisk debat.

I bogens andet kapitel (s. 35-

74) fortsæ tter Giddens proble-

matiseringen, men tager nu af-

sæ t i en ræ kke konkrete “udfor-

dringer”, som et moderne social-

demokrati uundgå eligt må  ta-

ge stilling til. Der for det fø rste

globalisering. Giddens leverer

en kort beskrivelse af bå de den

ø konomiske og kulturelle globa-

lisering, og mener den vil æ ndre

nationalstatens rolle. Det er dog

lidt uklart i hvilke retninger. Det

andet er individualisering, hvor

Giddens kommer med en beretti-

get opsang til pessimisterne (so-

lidariteten eksisterede kun i

“gamle dage”). Med udgangs-

punkt i Ulrich Becks begreb “in-

stitutionaliseret individualisme”

advares mod at forveksle den

nye individualisme med en mo-

ralsk forfaldsproces. Den tredje

udfordring er opløsningen af den

traditionelle politiske venstre-

højre modstilling. Giddens me-

ner som den italienske politolog

Norberto Bobbio, at der stadig er

nogen mening i at skelne mellem

hø jre og venstre. Ikke mindst

nå r det gæ lder holdningen til

lighed. Men at der samtidig er

kommet nye problemstillinger

(fx ø kologiske eller “livspolitik-

ker”), som ikke kan passes ind.

Et politisk parti kan så ledes ik-

ke læ ngere bare væ re til venstre

for midten. Den fjerde udfor-

dring er argumenterne om den

politiske handlings umulighed.

Dette afviser Giddens (han har

en hel liste over, hvad staten

kan, s. 54) – men han peger i

samme å nde-dræ t på , at den

traditionelle (socialdemokrati-

ske) samfundstæ nkning har haft

en ræ kke blinde pletter. Det fø r-

te til en voksende politisk aktivi-

tet uden for det politiske estab-

lishment i de så kaldte nye soci-

ale bevæ gelser. Fremfor en af-

politisering må  man dog her

snarere tale om nye politikfor-

mer (som imidlertid ofte synes at

foregå  på  demokratisk uklare

præ misser). Den femte udfor-

dring er de økologiske spørgs-

mål. Giddens leverer en spæ nd-

ende diskussion af denne nye ty-

pe af meget uklare risici, hvor

netop usikkerheden gø r at be-

slutningerne ikke kan overlades

til eksperter. Den ø kologiske

udfordring er så ledes samtidig

en mulighed for en repolitisering

(og demokratisering) af samfun-

det. Giddens mener, at den store

udfordring for socialdemokratiet

er at formulere en politisk strate-

gi (eller må ske næ rmere en vi-

sion), som hjæ lper borgerne

med at finde en vej gennem dis-

se krydsfelter. Det skal ikke bare

væ re den ene eller den anden

vej – det skal væ re den tredje

vej.

Giddens opstiller – med sikker

sans for slagordene – en ræ kke

overskrifter for denne tredje vej.

Det overordnede motto er “ingen

rettigheder uden ansvar” (s. 71).

Det lyder en del som de senere

å rs danske socialpolitik, men

det understreges, at dette princip

ikke kun gæ lder modtagere af

sociale ydelser men alle i sam-

fundet. Det er nok væ rd at holde

sig for ø je. Ellers er slagordene

(s. 72): lighed, beskyttelse af de
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svage, frihed som autonomi, in-

gen autoritet uden demokrati,

kosmopolitisk pluralisme (mod-

sat nationalisme) og filosofisk

konservatisme (det betyder bare,

at man skal væ re forsigtig, nå r

man forandrer). Det er slagord

som man då rligt kan væ re

imod. Lidt ligesom “fleksibili-

tet” – hvem er imod det?

Den tredje vej, Giddens’, bli-

ver lidt mere konkret i de fø l-

gende kapitler om “Staten og det

civile samfund”, “Staten som so-

cial investor” og “På  vej ind i

den globale tidsalder”. I det

fø rste af disse kapitler udstikker

Giddens en strategi for en radi-

kaliseret demokratisering af

samfundet (bå de den offentlige

og den civile sfæ re). Han peger

bl.a. på  det i Danmark så  be-

rygtede subsidaritetsprincip som

en må de at forholde sig til en

globaliseret verden på . En an-

det element er et forbedret sam-

spil mellem stat og civil sektor.

Det er også  hø rt mange gange

fø r i den danske samfundsdebat,

men Giddens har dog et par sjo-

ve  pointer om demokratiserin-

gen af familien og fokusskiftet

fra familie- til bø rnepolitik:

“Den kontraktlige forpligtigelse

i forhold til et barn bø r derfor

adskilles fra æ gteskabet og ind-

gå s af hver af foræ ldrene som

et juridisk bindende anliggende,

hvor ugifte og gifte fæ dre har de

samme rettigheder og de samme

forpligtigelser.” (s. 99). Endnu

mere kontroversielt bliver det,

nå r Giddens et par sider læ nge-

re fremme mener, at også  bø r-

nene bø r have pligt til fx at sø r-

ge for deres foræ ldre i alder-

dommen. 

I det fø lgende kapitel tegner

Giddens billedet af den moderne

aktive stat. Pointen er, at selvom

keynesianismen og efterspø rg-

selspå virkningen af ø konomien

er blevet erstattet af politiske

indgreb på  udbudssiden, så  be-

hø ver man ikke at fø re borger-

lig nedskæ ringspolitik. Man kan

også  forestille sig den mere

pro-gressive stat, som satser på

so-ciale investeringer (fx uddan-

nelse) og integration opadtil.

Giddens gå r ret langt i denne

analyse og vil skylle den “gam-

le” velfæ rdsstat ud med bade-

vandet. Set fra et dansk perspek-

tiv virker analysen af velfæ rds-

staten underlig. For det fø rste

har dette element af “social inve-

stering” i hele efterkrigstiden

væ ret en del af velfæ rdsstaten.

Nedtoningen af de forebyggende

elementer er sket i 1980’erne og

1990’erne. For det andet stå r al-

le Giddens krav til dette nye ak-

tive og fleksible velfæ rdssam-

fund centralt i de sidste 20 å rs

danske velfæ rdsdebat. For det

tredje er Giddens uklar med hen-

syn til de nye problemer som

skabes: fx konflikten mellem ak-

tiv arbejdsmarkedspolitik og den

enkeltes frihed eller hvad mere

fleksible pensionsrettigheder vil

betyde for de allersvageste æ l-

dre. 

I det sidste kapitel diskuterer

Giddens forholdet mellem natio-

nalstat og globalisering. Her pe-

ger den tredje vej mod regionali-

sering, det vil denne sammen-

hæ ng sige EU. Giddens ser mu-

ligheder i at genvinde styring og

demokratisering via et udvidet

europæ isk samarbejde (fx en

fæ lles valuta som en demokrati-

sering af et globaliseret kapital-

marked). Problemet er, at EU’s

fremtid ligger å ben, og der ad-

vares bå de mod ø nsketæ nk-

ning (at EU automatisk vil frem-

me socialdemokratiske idealer)

og dommedagstæ nkning. Poin-

ten er vel, at vi selv kan væ re

med til at forme historien.

For den oplyste samfundsbor-

ger som bare har fulgt nogenlun-

de med i den politiske debat,

bringer Giddens bog ikke epoke-

gø rende nytæ nkning. På  den

anden side er bogen et gennem-

tæ nkt og sympatisk indlæ g i de-

batten om fremtidens samfund –

og fremtidens socialdemokrati.

Bogen egner sig fortrinligt som

diskussionsoplæ g – den er bå -

de generel og præ cis nok til at

man bå de kan væ re enig og ue-

nig. Og så  er der noget befrien-

de over, at videnskabsfolk så

eksplicit træ der i karakter som

politiske borgere. 

Klaus Petersen

C.E. Jensen – 
symbolist og socialist!
Preben Hansen og John Chr.

Jørgensen: C.E. Kritikeren 

C.E. Jensen. Liv og værk, 

Fremad, København 1998., 

364 s., kr. 238,-, 

ISBN 87-557-2107-9

Preben Hansens og John Chr.

Jø rgensens litteræ re biogra-

fi om C.E. Jensen, der levede fra

1865-1927, er, som undertitlen

angiver, klassisk inddelt i liv og

væ rk – og herunder ikke kun

bogvæ rk. Hertil kommer en an-

tologi af udvalgte artikler om lit-

teratur og teater. 

Kronologisk redegø res der i

biografien for C.E. Jensens soci-

ale herkomst og opvæ kst. Der

pointeres en dengang, under So-

cialdemokratiets fremgang, på

flere må der tæ t social og klas-

semæ ssig forbindelse mellem

væ rtshusholder og arbejder –

væ rtshuset havde sin beliggen-

hed på  hjø rnet af Gothersgade

og Borgergade. Ud fra skolepro-

tokoller m.v. dokumenteres sko-

legangen på  Borgerdydskolen
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på  Christianshavn. Da det i

1882 kom den navnkundige rek-

tor Johannes Helms for ø re, at

CEJ var begyndt at levere bidrag

til Socialdemokraten, fik C.E.

Jensen valget mellem Borger-

dydskolen og Socialdemokraten

– og han valgte Socialdemokra-

ten! I skolens stambog betegne-

des CEJ som ”en kjedelig plebe-

jer” og i indmeldelsesprotokol-

len tilfø jedes senere ud for C.E.

Jensens navn: Socialist.

En omhyggelig slæ gtskabs-

forskning ligger til grund for

biografiforfatternes beskrivelse

af C.E. Jensens giftermå l (i

1892) og ø vrige kvindelige for-

bindelser fø r og under æ gteska-

bet. Helt centralt i biografien

stå r konstateringen af den syfi-

lissygdom, som CEJ ramtes af i

1910 – verificeret ved læ sning

af CEJ’s sygejournaler. Sygdom-

men er formentlig på draget un-

der en journalistkongres i Rom i

1899 med et sammenhæ ngende

besø g i Palermo – CEJ’s eneste

stø rre udlandsrejse. Sygdom-

men forklarer CEJ’s faldende

produktivitet som anmelder ved

Socialdemokraten (meget synligt

fra 1910) , hans ophø r som an-

melder i Socialdemokraten i

1920 og samtidige ansæ ttelse

som teaterdirektø r. 

I omtrent 40 å r (1881-1920)

var C.E. Jensen litteratur- og tea-

termedarbejder ved Socialdemo-

kraten. Typisk fremkom hans bi-

drag under signaturen C.E. Men

biografiforfatterne har også  på

overbevisende må de afdæ kket

mulige artikler og anmeldelser,

der er fremkommet pseudonymt

(evt. anonymt) i afsnittet ”Cas-

nar og andre dæ knavne fra

1881”. 

C.E. Jensen på begyndte

altså  sin anmeldervirksomhed

som 15 å rig latinskoleelev un-

der Emil Wiinblads redaktionelle

ledelse – i en periode udgø res

redaktionen faktisk kun af Wiin-

blad og Jensen. Modsat en umid-

delbar forventning om agitatio-

nens præ ferencer i Socialdemo-

kratiet og dets organ Socialde-

mokraten i denne pionerperiode

er det afgø rende for C.E.

Jensens bestræ belser, som frem-

draget af forfatterne s. 125, ”ik-

ke en forfatters politiske tilhø rs-

forhold, men den kunstneriske

sandhedsvæ rdi af hans væ rk”.

Så ledes kunne CEJ væ re kri-

tisk overfor partisoldater som

A.C. Meyer og Jeppe Aakjæ r og

modsat væ re positiv over for en

forfatter som Herman Bang (det-

te i modsæ tning til brø drene

Brandes).

Den liberalitet, der karakteri-

serede CEJ’s kritik, tolkede

Stauning i sin idealitet med sine

mindeord ved CEJ’s dø d i 1927,

hvori han talte om en medvirken

til en å ndelig hø jnelse af den

danske arbejder. Bl.a. udtalte

Stauning, at “vi levede igennem

C.E. Jensens arbejde med i det

rige litteræ re liv, der udfoldede

sig, og fik en interesse for litte-

raturen, som han mere end for-

fatterne har æ ren for.” (s. 77). 

Ved siden af den kontinuerlige

teater- og litteraturanmeldelse i

Socialdemokraten, som jo også

kan betragtes som et `væ rk` (i

virkeligheden må ske det egent-

lige væ rk), indskrev CEJ sig

fø rst og fremmest i dansk litte-

raturhistorie ved udgivelsen af

“Vore Dages Digtere” (1898) om

symbolismens digtere (Sophus

Claussen, Johannes Jø rgensen

og Viggo Stuckenberg, som CEJ

var jæ vnaldrende med) – tilsva-

rende skrev Georg Brandes om

“Det moderne Gjennembruds

Mæ nd”, hvor CEJ fremhæ vede

(if. biografiforfatterne) stø rrel-

ser som personlighedens mang-

foldighed og kompleksitet og

troen på  den samfundsforan-

drende kraft i den kunstneriske

form.

CEJ’s eftermæ le knytter sig

isæ r til ovennæ vnte bog. Også

litteratursociologen Sven Mø ller

Kristensens vurdering af CEJ

som en af symbolismens stø tter

(og det var negativt ment!) må

isæ r datere sig til denne udgivel-

se. Også  senere `venstreflø jsa-

nalyser` fø lger denne konstate-

ring op – med bagvedliggende

antagelser om (borgerlig) indivi-

dualisme. I denne forbindelse

må  Claus Bryld også  næ vnes,

nå r han i sin disputats (s. 212) –

ud fra en bredere kontekst – be-

stemmer CEJ’s position: “Den

intense og stort set ukritiske dyr-

kelse af den borgerlige individu-

alismes kulturelle væ rdier i

f.eks. Social-Demokratens spal-

ter i hele perioden fra 1880’-erne

til 1920’erne – en linie som isæ r

littteraturkritikeren C.E. Jensen

stod for – kan altså  have bidra-

get til en ideologisk afhæ ngig-

hed af den borgerlige kultur …”.

Det er også  et paradoks, at

CEJ blev symbolismens fortol-

ker og ikke talsmand for “den

store generations” forfattere

(med navne som Aakjæ r,

Skjoldborg og Nexø ). Forfatter-

ne noterer og dokumenterer det

anstrengte forhold mellem CEJ

og Aakjæ r. Også  illustreret af

fø lgende bemæ rkning fra Jeppe

Aakjæ rs efterladte erindringer:

”Men den jydske retning fik ikke

sin egen kritiker.” (biografiens s.

235) 

CEJ var fø rst og fremmest lit-

teraturmand, men har jo også

indskrevet sig som arbejderhi-

storiker ved det store og vigtige

– og også  i dag læ sevæ rdige

væ rk – ”Socialdemokratiets

Aarhundrede”, med Frederik

Borg-bjerg som medforfatter.

Bogen, der udkom fra 1901 i
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hefteform, har på  hver sin må -

de forbilleder i bå de Jean Jau-

rè s’ ”Histoire Socialiste” og i

Georg Brandes’ ”Hovedstrø m-

ninger i det 19. Aarhundredes

Literatur”. CEJ skriver dele af

frankrigskapitlet, afsnitttene om

de engelske og tyske forhold

samt om Danmark til og med

Louis Pio. Denne også  kvanti-

tative kraftpræ station betegnes

af Preben Hansen og John Chr.

Jø rgensen med en bred formule-

ring som et stykke ”kulturhisto-

rie i socialistisk perspektiv”. I

afsnittet om de danske forhold

fremanalyserer CEJ, if. biografi-

forfatterne, de antiborgerlige

træ k i det danske å ndsliv. 

Den ideologiske konjunktur

(lokalt og internationalt), som

også  CEJ var en del af, illustre-

res ved det citat, som forfatterne

fremdrager på  s. 125: ”Samfun-

det udvikler sig dag for dag af

sig selv i socialistisk retning og

littteraturen vil uvilkå rlig fyldes

af socialistiske anelser og syner,

tanker og krav”.

Preben Hansen og John Chr.

Jø rgensen har på  grundlag af

minutiø s og grundig forskning

skrevet en læ nge savnet biografi

om en af Socialdemokratiets sto-

re skikkelser med kompetente

redegø relser for CEJ’s sammen-

satte liv og væ rk. Et vigtigt

væ rk, litteræ rt og historisk, er

afdæ kket på  en læ sevæ rdig og

afbalanceret må de.

Til denne udgivelse knytter

sig: Preben Hansen og John Chr.

Jø rgensen: “C.E. Jensen i Soci-

al-Demokraten. En bibliografi”,

Institut for Nordisk Filologi, Det

humanistiske Fakultet, Kø ben-

havns Universitet, Humaniora-

bogladen, Kø benhavn 1998

samt et efterspil: “Biografien

uden punktum”, Forlaget Frem-

ad 1998.

Jens Erik Kofoed Pedersen

Arbejder-Esperantister
Ino Kolbe: Zur Geschichte des

Deutschen Arbeiter-Esperanto-

Bundes in Leipzig (Westsach-

sen). Teil I und II. Von den An-

fängen bis zum Verbot (1933).

Eine kommentierte Dokumenta-

tion. Herausgegeben, kommen-

tiert und bearbeitet von Detlev

Blanke, Leipzig 1996, 

64,VIII,135 s. og et Anhang, 

ISBN 3-00-000530-7

Der findes forskellige inter-

nationale ‘plansprog’, som

redaktø ren Detlev Blanke fore-

træ kker at kalde dem, af hvilke

esperanto vel er det i dag best

kendte. Også  i Danmark har der

eksisteret sammenslutninger af

arbejder-esperantister, den sidste

af disse indstillede virksomhe-

den for få  å r siden; der har li-

geledes væ ret repræ sentanter

for andre plansprog, f.eks. blev

den lille trotskistiske gruppe i

1950erne næ rmest splittet af til-

hæ ngerne af to forskellige plan-

sprog, der hver sø gte at udgive

deres eget tidsskrift. Der findes

imidlertid ikke nogen historisk

fremstilling af arbejder-esperan-

tismen, som der isæ r i mellem-

krigstiden knyttedes en del idea-

listiske forhå bninger til. Espe-

ranto skulle ikke erstatte de nati-

onale sprog, men give arbejder-

ne mulighed for at kommunikere

med hinanden på  lige basis;

sprogchauvinismen kunne så le-

des overvindes. Som bekendt

udviklede hverken esperanto el-

ler nogle af de andre plansprog

sig til et virkeligt alternativ, ikke

desto mindre er deres rolle en

undersø gelse væ rd.

Den foreliggende bog udgiver

sig ikke for at væ re andet og

mere end et forarbejde, en mate-

rialesamling; som så dan har

den absolut betydning udover

det lokale områ de, Leipzig og

omegn, fordi udviklingen og

modsæ tningen mellem forskelli-

ge politiske retninger bliver gjort

tydelige. De tre hovedtendenser

var den overpolitiske, den kom-

munistiske og den socialdemo-

kratiske, som kæ mpede om

magten dels i det tyske forbund

og dels i den internationale espe-

rantosammenslutning, SAT, som

fortsat eksisterer idag. Det frem-

gå r klart, at de forskellige frak-

tioner kunne eksistere ved siden

af hinanden indtil modsæ tnin-

gerne mellem kommunister og

socialdemokrater tilspidsedes

omkring 1930; det tyske forbund

splittedes i 1930, SAT fulgte ef-

ter i 1932 og 1933, idet fø rst

den kommunistiske del, siden

den socialdemokratiske udvan-

drede og oprettede deres egne

Internationaler, som hver for sig

ikke kunne eksistere og oplø stes

i lø bet af tre-diverne. Flertallet i

det tyske forbund var kommuni-

stisk, og det præ ger dokumenta-

tionen; ikke så ledes at forstå ,

at der ikke findes socialdemo-

kratiske kilder, de er der i rige-

ligt må l, men hovedvæ gten lig-

ger på  den kommunistiske del.

En interessant del er oversigten

over det internationale forlag

EKRELO og bibliografien over

dets udgivelser, ialt har 71 titler

og tre kataloger kunnet opspores;

af de senere titel bemæ rkes flere

Stalin-pjecer, det er lidt ironisk,

idet det er i Stalintiden at Espe-

ranto-organisationen blev oplø st.

Reportagerne i den lokale arbej-

derpresse om de internationale

esperanto-kongresser 1925-1929

har også  klar interesse udover

det lokale områ de. Alt i alt kun-

ne udgivelsen virke som en in-

spiration til en undersø gelse af

de tilsvarende danske grupper,

det ville væ re et relevant bidrag

til dansk arbejderkulturs udvik-

ling. Gerd Callesen
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