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Luxemburg-biografien fra

1939 er mere end blot et rids

over hendes liv, om end dette

naturligvis er en af biografiens

formå l. RL blev fø dt i 1871,

tager studentereksamen i War-

szawa, 1889 fø lger en slags

flugt til Svejts. Studerer i Zü ri-

ch og bliver Dr. phil. med en af-

handling om Polens industrielle

udvikling i 1887. Samtidig en-

gagerer hun sig i oprettelsen af

et polsk socialdemokratisk parti.

I 1898 flytter hun til Berlin,

hvor hun indgå r et proforma-

æ gteskab for at undgå  udvis-

ning af landet. Hun melder sig

ind under det tyske socialdemo-

kratiske partis faner og begyn-

der en karriere, som bå de er

præ get af hendes teoretiske og

pæ dagogiske virksomhed ind-

adtil i organisationen og hendes

radikal-marxistiske og internati-

onalis- tiske synspunkter udad-

til. I 1905 deltager hun i den

russiske revolution i Warszawa,

anholdes i marts 1906 og sendes

tilbage til Tyskland. Fra 1907

virker hun som læ rer ved SPD’s

partiskole. Dette må  anses som

en anerkendelse af hendes virk-

somhed – på  trods af at hun al-

lerede i 1899 angreb revisioni-

sterne omkring Bernstein og

endda kræ vede deres eksklusion

fra partiet. I starten af Fø rste

verdenskrig afsoner hun en

fæ ng-selsstraf for en dom fra

forå ret 1914, men formå r at

deltage i spartakisternes arbejde.

I juli 1916 anholdes hun under

på skud af at beskytte hende og

fø rst under revolutionen i no-

vember 1918 kommer hun ud af

fæ ngslet for straks at skrive

spartakisternes program. Samti-

dig skriver hun et – ikke fø r

1922 udgivet – manuskript om

den russiske revolution. I for-

læ ngelse af et angreb mod

spø rgsmå let om erobringen af

statsmagten og svarene fra Le-

nin og Trotskij fø lger hendes

mest – i forkortet form – kendte

citat: “Frihed kun for regerings-

tilhæ ngerne, kun for medlem-

mer af et parti – selv om de er

aldrig så  mange – er ingen fri-

hed. Frihed er altid frihed for

dem, der tæ nker anderledes.

Ikke på  grund af nogen “ret-

fæ rdighedsfanatisme”, men for-

di alt det levende, læ gende og

rensende, den politiske frihed

kan give, er afhæ ngig af denne

væ -    sentlige side og svigter

nå r “friheden” bliver til et pri-

vilegium.” Under det tyske

kommunistiske partis grund-

læ ggelseskongres væ lges hun

ind i hovedbestyrelsen. Hun an-

holdes den 15. januar 1919 sam-

men med Karl Liebknecht og

myrdes samme aften af en grup-

pe soldater under ledelse af

kommunismeforskræ kkede na-

tionalister i Tysklands militæ r-

ledelse. Hendes sidste publicere-

de artikel om forholdende i Ber-

lin fra dagen fø r sluttede med

ordene: ““Orden hersker i Ber-

lin!” Tå belige bø dler! Jeres “

orden” er bygget på  sand. Alle-

rede i morgen vil revolutionen

“tordnende rejse sig op” og til

jeres forfæ rdelse forkynde med

basunklang: Jeg var, jeg er, jeg

bliver!” Frö lichs biografi er

bedst nå r det fx gæ lder den

saglige introduktion til fx Lux-

emburgs Kapitalens akkumulati-

on fra 1913 og hans journalisti-

ske baggrund er en force ved

skildringen af den hadske stem-

ning i efterkrigstidens Berlin.

ARBEJDERHISTORIE NR. 3 2011106

A
N
M
EL
D
EL
S
ER

Anmelderredaktion:

Anders Dalsager

Chris Holmsted Larsen

Svend Rybner

Thomas Wegener Friis



Kapitlet om Rosa Luxemburg

som privatperson er et sjæ ldent

og ofte forbigå et aspekt af so-

cialismens personhistorie.

Stig Heins vellykkede over-

sæ ttelse gå r tilbage til et lå n

af et (ø st)tysk genoptryk af den

anden (vest)tyske udgave (1949)

som Hein i de glade 1960’ere

fandt i Arbejderbevæ gelsens

Bibliotek og Arkiv. Oversæ ttel-

sen er sammenholdt med tredje

udgave og den danske udgave

har få et et kvalitetslø ft i form

af oversæ tterens tilfø jede note-

apparat, en bibliografi og et nav-

ne- og organisationsregister. Her

har forlaget og oversæ tteren

profiteret af at udgivelsens af

RLs væ rker og breve blev fuld-

endt i 1993, en opgave som Poul

Frö lich i sin egen tid (1884-

1953) ikke nå ede udover tre ud

af i alt ni planlagte bind af hen-

des skrifter. Udgaven er forsynet

med et rigt billedmateriale, des-

væ rre dog af svingende gengi-

velseskvalitet og forlaget burde

have væ ret mere stringent med

hensyn til antal og udvalg. Ikke

alt virker lige relevant – mest in-

teressant er de fotografier og af-

bildninger som vedrø rer Rosa

Luxemburgs efterliv. Desvæ rre

har korrekturlæ sningen ikke for-

hindret, at en del af læ sevenlig-

heden bliver stoppet af det

mæ rkbare antal slå fejl i bogen.

Dette opvejes dog til en stor del

af prisen, som ligger lavt og for-

hå bentlig bidrager til bogens

fortjente udbredelse.

Siden 1990 har Rosa Luxem-

burg Stiftung fungeret som en

global organiseret tæ nketank og

partinæ r forskningsinstitution

for partiet PDS, nu: Die Linke. 

Christoph Klinger

Korsvejen i det 21.
århundrede
André Gorz: the immaterial –

knowledge, value and capital.

Oversat af Chris Turner. 

Seagull Books, 2010. 209 s. £13.

ISBN:13-978-1-9064-9-761-3.

Nu er André  Gorz’ sidste

teoretiske væ rk tilgæ nge-

ligt for et bredere publikum. Bo-

gen udkom på  fransk i 2003 og

Gorz dø de i 2007, efter at have

væ ret skribent og teoretiker i

å rtier. Flere af hans bø ger er

også  oversat til dansk, men

denne praksis stoppede brat, da

nyliberalismen slog bredt igen-

nem i midten af 1980’erne.

Gorz var en væ sentlig figur i

det nye venstre, som han bå de

tidsligt og tematisk var tæ t for-

bundet med. Et gennemgå ende

træ k i hans arbejde er ø nsket

om at opdatere venstreflø jen i

lyset af nye erkendelser og aktu-

elle samfundsforhold. Hans teo-

retiske inspirationskilder er ho-

vedsageligt Marx, frankfurter-

skolen, eksistentialisme og fæ n-

omenologi. Denne kombination

er original og det samme er hans

eget bidrag, der i et marxistisk

perspektiv sæ rligt skiller sig ud

ved, at væ re optaget at det indi-

viduelle perspektiv, mening og

moral. 

Gorz var og er ikke populæ r i

det gamle venstre, for Socialde-

mokrater betragter ham som alt

for radikal og statskritisk, mens

partikommunister typisk affæ r-

diger hans arbejde som reformis-

tisk og små borgerligt.

Det karakterdannende teoreti-

ske og begrebsmæ ssige arbejde

foretog han frem til 1980’erne

og præ senterede i hovedvæ rker-

ne Farvel til proletariatet (Poli-

tisk Revy, 1981), Paradisets veje

(Politisk Revy, 1983) og Cri-

tique of Economic Reason

(Verso, 1989). 

Den fø rstnæ vnte bog handler

om den traditionelle arbejder-

klasses indoptagelse i systemet

og afsø ger mulighederne for

overskridelse af kapitalismen i

det post-industrielle samfund.

Det essentielle begrebspar er he-

teronomi/autonomi. Heteronomi-

ens sfæ re omfatter staten, kapi-

talen og lø narbejdet: “Den sik-

rer den programmerede, planlag-

te produktion af alt det der er

nø dvendigt for at individerne

kan leve og samfundet fungere,

så  effektivt som muligt” (side

129). I autonomiens sfæ re er der

modsat tale om, at individerne

producerer “på  autonome betin-

gelser, uden for markedet, alene

eller frit associerede” (ibid). He-

teronomiens sfæ re ser Gorz som

en nø dvendig del af et moderne

liv, men det er autonomiens

sfæ re, som er rummet for egent-

lig so-cial progression, og som

derfor skal udvides så  meget

som muligt i et dualistisk sam-

fund. 

I forlæ ngelse heraf lancerer

Paradisets veje en garanteret

indkomst til alle borgere, som et

essentielt politisk krav i forbin-

delse med kravene om lavere ar-

bejdstid og fordeling af det nø d-

vendige arbejde, og Critique of

Economic Reason rummer en

væ sentlig analytisk præ cisering

af samfundets to sfæ rer og deres

afgræ nsning i dialog med frank-

furterskolens klassiske begreb

om instrumentel fornuft.

1990’ernes Capitalism, Socia-

lism, Ecology (Verso, 1994) og

Reclaiming Work (Polity Press,

1999) reviderer og forfiner

grundlæ ggende det arbejde, som

allerede var udviklet i det fore-

gå ende å rti. Set i dette lys er

the immaterial overraskende ny-

skabende.

Bogen bestå r af fire kapitler.
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Det fø rste kapital handler om

immaterielt arbejde. Her argu-

menterer Gorz for, at immaterielt

arbejde, der indebæ rer tilveje-

bringelse af en service, er ved at

blive den hegemoniske form for

arbejde, mens materielt arbejde

kun har perifer betydning. Det

indebæ rer, at subjektivitetspro-

duktionen indtager en essentiel

rolle i den aktuelle kapitalisme.

Vi bliver entreprenø rer i vores

eget liv, og “whole persons and

entire lives can, at last, be put to

work and exploited” (side 22).

Det andet kapitel handler om

immateriel kapital og den vi-

densbaserede kapitalismes krise.

Viden er ifø lge Gorz blevet den

primæ re produktivkraft og da

viden ikke kan må les i tal eller

penge bliver kapitalismen viklet

ind i en væ rdikrise: “So-called

cognitive capitalism is itself the

crises of capitalism” (side 55). 

Centralt for den immaterielle

kapital stå r brands og (selv)pro-

duktionen af subjekter som for-

brugere, hvilket er den anden si-

de af (selv)produktionen af lø n-

modtagere. Men disse processer

giver også  anledning til mod-

stand og konflikter. Gorz læ ser

udviklingen i 90’erne og 00’erne

i dette lys og artikulerer it-bob-

len, der endte med at briste i

2000, som kendetegnende for

den nye kapitalisme. Aktiebob-

len pumpede for en tid systemet

op med fiktiv væ rdi og reddede

det samtidig fra mangel på  for-

brugskraft, men da boblen bri-

stede, blev resultatet en dyb re-

cession. 

Men hvad bliver så  resultatet

på  læ ngere sigt af kapitalis-

mens krise og de tilhø rende

kampe? Det handler bogens to

sidste kapitler om. De tager ud-

gangspunkt i hhv. den positive

og den negative side af den aktu-

elle udvikling. 

Den kognitive kapitalisme og

den aktuelle modstand giver på

den ene side mulighed for, at

skabe et genuint intelligent sam-

fund, et anarko-kommunistisk

samfund, som Gorz ser kimene

til i diverse former for ikke-hie-

rarkisk, decentreret netvæ rks-

praksis og globaliseringsbevæ -

gelser, hvor “it is different com-

ponents are driven by a plethora

of academics, economists, wri-

ters, artists and scientists, linked

with and radicalized by oppositi-

onal trade-unionists, post-indu-

strial neo-proletarians, cultural

minorities, landless peasants and

unemployed and insecurely em-

ployed people” (side 128).  

Omvendt er der en reel fare

for, at der i stedet skabes en

post-menneskelig civilisation,

hvor “it is the technoscientific

megamachine that exercises

agency, that megamachine which

has abolished nature in order to

dominate it and which forces hu-

manity to serve that domination”

(side 148). Gorz ser talrige dys-

topisk elementer i den aktuelle

frontvidenskab og dennes par-

lø b med kapitalen. Dette sidste

kapitel i bogen bringer mindelser

om William Gibsons cyberpun-

kromaner og filmen The Matrix. 

Det er en mere kompromislø s

Gorz vi mø der i the immaterial.

Hans tidligere bø ger handlede

om at gentæ nke socialismen og

genoplive venstreflø jen, for

gradvist at skabe stø rre autono-

mi og frihed ud fra de eksiste-

rende samfundsforhold. Nu stå r

vi snarere ved en fatal korsvej. 

Gorz har altid haft en velud-

viklet sans for at identificere af-

gø rende tendenser i tiden, så

meget tyder derfor på , at det 21.

å rhundrede indebæ rer en fo-

ræ d-ling af kapitalismens mod-

sæ tninger og en radikal polari-

sering af de politiske flø je.

Bogen er velskrevet og beha-

geligt kortfattet. For storforbru-

gere af Gorz og neo-marxistisk

teori fra dette å rhundrede, er

der ikke meget nyt at hente i the

immaterial, men til gengæ ld

fungerer den fortræ ffeligt som

indgang til begge dele på  é n

gang. Bogen er også  blevet

yderligere aktualiseret af de å r,

der er gå et siden den oprindeli-

ge udgivelse, på  grund af ikke

mindst mega-krakkene på  ak-

tie- og boligmarkederne i 2008-

9. Mens denne anmeldelse er

blevet skrevet, har krisetegnene i

ø vrigt hobet sig op igen og disse

linjer skrives, mens aktiekurser-

ne styrtdykker. 

Peter Nielsen

Udleveret til fjenden
Christian Poulsen: Udleveret til

fjenden. Byhistorisk Forlag, Vej-

le (2011). 112 s. 125 kr., ISBN

978-87-90086-54-1.

Under 2. Verdenskrig var

Danmark besat af Tyskland.

Med tyskernes besæ ttelse 22. ju-

ni 1941 af Sovjetunionen, blev

Danmarks Kommunistiske Parti

forbudt. Tyskerne ø nskede at

forhindre kommunistiske aktivi-

teter i Danmark og fik hjæ lp af

en lang ræ kke danske embeds-

mæ nd og myndighedspersoner.

Også  i Vejle var de fleste af dis-

se mere end villige til at hjæ lpe

til med at lø se denne opgave.

Forfatteren Christian Poulsen

har nu få et udgivet en bog, der

fortæ ller om forbudets konse-

kvenser for 4 brø dre fra Vejle:

Alfred Andersen, Axel Ander-

sen, Svend Aage Andersen og

Poul Richard Andersen, der alle

blev fæ ngslet for kommunistisk

aktivitet.

Forfatteren fortæ ller om å r-
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sagen til at han har skrevet den-

ne bog: I 1942 som 4-å rig hø r-

te han fra foræ ldrenes lejlighed,

da det lokale Vejle-politi trak de-

res pistoler – og fyrede dem af

mod en flygtende kommunist,

som det mislykkedes for dem at

anholde. Christian Poulsen skri-

ver: “Min egen oplevelse af

Martin Rossens dramatiske flugt

gennem gå rden hvor jeg boede,

blev den egentlige å rsag til, at

jeg gav mig i kast med at skrive

denne bog.” Forfatteren fortæ l-

ler, at i Vejle blev 16 personer

under krigen anholdt og sigtet

for kommunistisk virksomhed.

De 8 endte i Horserø d, en dansk

interneringslejr for kommunister

1941-1943. Herfra flygtede ved

samarbejdspolitikkens sammen-

brud 29.08.1943 de 2 fra Horse-

rø d, mens de sidste 6 blev sendt

til den tyske koncentrationslejr,

Stutthof. Halvdelen af dem, de 3

dø de af opholdet. Om de an-

holdte, skriver forfatteren: “Det

var befolkningen fra lavere soci-

ale lag, der må tte bø de for

Samarbejdspolitikken. Ud af de

16 arresterede i Vejle Arrest, var

de 10 arbejdsmæ nd, og resten

arbejdere med anden professi-

on.” Samtidig med konstaterer

forfatteren om datidens holdning

til den grundlovsstridige anhol-

delse af de på gæ ldende: “Fæ l-

les for alle de arresterede var, at

de næ sten alle var meget aktive

i fagforeningsarbejde. Mange af

anholdelserne var derfor vel-

komne hos den socialdemokrati-

ske del af fagbevæ gelsen, der

havde svæ rt ved at forsvare

nø dlovene fra Christiansborg.”

Dermed er rammerne for den

historie, bogen fortæ ller, kridtet

op. Forfatteren få r gennem hi-

storien om arbejderfamilien An-

dersen fortalt “den store histo-

rie” gennem “den lille historie”.

Brø drenes foræ ldre blev gift i

1912 og fik 10 bø rn. De fø rste

6 å r boede foræ ldrene 4 for-

skellige steder, indtil de i 1918

flyttede til Vejle. Mange landar-

bejdere sø gte i de å r til kø bs-

tæ derne og alene Vejle havde i

10-å ret fra 1911-1921 en be-

folkningstilvæ kst på  20 pro-

cent! Det mislykkedes for æ gte-

parret at skabe sig en tilvæ relse

i Vejle. Der var kontant afreg-

ning fra Vejle Kommune, som i

1925 sendte dem på  fattig-

gå rden i faderens hjemsogn syd

for Vejle. I 11 å r boede familien

på  denne fattiggå rd, fø r det

igen i 1936 lykkedes foræ ldrene

at skaffe sig bolig og beskæ fti-

gelse i Vejle. 

Forfatteren skriver om

brø drenes valg af politisk

stå sted: “Ud fra disse ydre for-

hold er der ingen tvivl om, at

brø drenes opvæ kst under fo-

ræ ldrenes fattige kå r har skæ r-

pet en politisk holdning og klas-

sebevidsthed. Isæ r to forhold

har væ ret kendetegnende for fo-

ræ ldrene: Elendige boligforhold

og fattigdom som fø lge af ar-

bejdslø shed (....) De var unge og

utå lmodige. I en meget ung al-

der valgte de den radikale

lø sning og sluttede sig fra mid-

ten af 1930erne til kommunister-

ne i Vejle, en stæ rkt voksende

bevæ gelse. For det valg kom de

få  å r senere til at betale en me-

get hø j pris. Tæ t på  den aller-

hø jeste pris kan man roligt si-

ge.” Brø drene overlevede så vel

fæ ngsling og tysk koncentrati-

onslejr og bogen fortæ ller også

kort om deres tilvæ relse efter

krigens ophø r. Oplevelserne un-

der krigen præ gede så vel deres

helbred og deres arbejdsliv, samt

at de alle 4 valgte at forlade Vej-

le. 

Bogen kan varmt anbefales.

Den giver ud fra fortæ llingen

om familien Andersen og de 4

brø d-re, en interessant beskri-

velse fra dengang, hvor arbejds-

lø shed, fattigdom og elendige

boligforhold var tre sider af sam-

me hverdag. Og for stø rstepar-

ten af datidens arbejdere, hvad

enten de selv stiftede bekendts-

kab hermed eller ej, stod som en

evig trussel. Og samtidig med

lykkedes det i bogen, forfatteren

at give en indlevende beskrivelse

af arbejderkå r og arbejderbe-

væ gelse i Vejle i denne periode.

En bog der er sæ rdeles tanke-

væ kkende.

John Juhler Hansen

Kampen på havet
Christian Tortzen: Kampen på

havet – Danske søfolk under an-

den verdenskrig. Informations

Forlag 2011. 379 s., 349 kr. 

ISBN: 78-87-7514-271-2.

Christian Tortzens seneste

væ rk om de danske krigs-

sejlere er en opsamling og bear-

bejdning af en ræ kke afsnit fra

forfatterens tidligere fremstillin-

ger af emnet. Den er ikke mindst

et todelt indblik i de personlige

oplevelser, frustrationer, udfor-

dringer og det mod, der kende-

tegnede så  mange af sejlerne

dels under allieret kommando i

udeflå den og i det besatte Dan-

marks hjemmeflå de. Det er her

bogen har sin styrke. I beskrivel-

serne af den enkelte matros og

den enkelte fyrbø ders dø dsud-

fordrende oplevelser mø der vi

den å nd og det faktiske krigsbi-

drag hos krigssejlerne, som

Christian Tortzen så  bræ nden-

de ø nsker at minde os om.

Med udgangspunkt i den per-

sonlige historie, formidlet gen-

nem citater og uddrag af breve,

dagbø ger og interviews, bliver

vi gennem det enkelte skibs be-
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sæ tning præ senteret for de for-

skelle og paralleller, der eksiste-

rede for de to grupper af danske

sø folk i ude – og hjemmeflå -

den. Vi fø lger de store ocean-

gå ende skibe og gå r i red-

ningsbå dene efter torpederin-

ger. På  de mindre dampere i

hjemmeflå den oplever vi gruen

under bombningerne af de tyske

havnebyer. Vi keder os bravt i

USA med besæ tningen på  sko-

leskibet Danmark, og vi flygter

sammen med tusinder af andre

ad Kretas tø rre stø vede lande-

veje med bå de logbog og ma-

skingevæ r fra Eleonora Mæ rsk

på  slæ b. Vi fø lger kampen for

bedre arbejdsforhold i hjemme-

flå den og vanskelighederne ved

overhovedet at organisere sig

fagligt, nå r man som udeflå -

dens folk pludselig er blevet af-

skå ret fra hjemlandets organisa-

tioner. Christian Tortzen for-

sø ger altså  at sæ tte den per-

sonlige historie hos den enkelte

sø mand ind i et stø rre perspek-

tiv på  2. Verdenskrig. Christian

Tortzen viser krigen nedefra og

skaber forstå else for de store

linjer gennem den enkeltes histo-

rie. Det er et prisvæ rdigt æ rin-

de, og derfor skal Christian Tor-

tzen have stor ros for at det i sto-

re træ k er lykkedes i denne bog. 

Nå r det gæ lder læ seligheden

og dele af det faglige indhold er

der dog et par kritikpunkter, som

bø r fremfø res i en ansvarlig an-

meldelse. Bogen er todelt mel-

lem en hoveddel, der handler om

dem, der sejlede for de allierede

og en lidt mindre del om dem,

der sejlede i det tyskkontrollere-

de områ de. Samtidig der er in-

gen tvivl om, at hovedfokus lig-

ger på  de, der lagde deres ind-

sats i allieret tjeneste. Igennem

bogen mø der læ seren bå de

eksplicit og implicit det argu-

ment, at de danske krigssejlere

gjorde en ekstra, sæ rlig og

må lbar indsats for Danmark. I

udeflå den betyder det en uvur-

derlig krigsindsats for Danmarks

befrielse i hjemmeflå den for at

sikre forsyningerne til det besat-

te land. Disse præ misser er i sig

selv helt korrekte og prisvæ rdi-

ge, men derudover indeholder

bogen en lettere anakronistisk

tone om krigssejlernes motiver

for denne store indsats. Det

fremfø res mange gange at denne

indsats, bå de ude og hjemme,

var meget bevidst, og at den en-

kelte sø mand var sin plads i den

stø rre kamp klar. Det havde

klæ dt bogen at anerkende denne

store indsats uden samtidigt at

tillæ gge hele gruppen af krigs-

sejlere en så  stæ rk bevidsthed

om kampens nø dvendighed i

selve situationen. Samtidigt

bæ rer bogen præ g af at væ re

sammensat med udgangspunkt i

tidligere væ rker, i det opbygnin-

gen for læ seren ofte kan virke

usammenhæ ngende. Til sidst

skal næ vnes enkelte faktuelle

fejl, der skæ mmer en ellers im-

ponerende detaljerighed og et

stort overblik over begivenhe-

derne under krigen. I kapitel 20

beskrives udviklingen i Dan-

mark. Herunder er der en beskri-

velse af den, for begivenhederne

i sensommeren 1943, vigtige sa-

botage af det tyske mineskib LI-

NZ i Odense i slutningen af juli

1943. Problemet er blot at begi-

venheden i bogen præ senteres

som om den fandt sted den 28.

juli 1942 på  en må de, der afs-

lø rer, at dette ikke blot er en ta-

stefejl. I samme afsnit præ sente-

res schalburgtagen af Tivoli som

om den skulle væ re foregå et i

den politilø se tid efter politiets

internering den 19. september

1944, og ikke som tilfæ ldet var

allerede flere må neder tidligere

den 25. juni 1944.

Nå r dette er sagt skal det un-

derstreges, at vi med bogen, nå r

det gæ lder historien om de dan-

ske krigssejlere, har at gø re med

et væ rk der mestrer at kombine-

re den enkelte sø mands historie

med et stø rre krigshistorisk

overblik.

Morten Lundberg


