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Det kooperative 
alternativ
Henning Grelle, Det kooperative
alternative: Arbejderkoopera-
tionen i Danmark 1852-2012.
Arbejdermuseet & Arbejder-
bevægelsens Bibliotek og Arkiv,
København 2012. 304 s., ill.,
248 kr. ISBN 978-87-88626-49-0.

Intresset för kooperationenhar ökats rejält under de se-
naste åren. Enligt siffror från
International Co-operative Al-
liance (ICA) finns det nu mer
än en miljard medlemmar i
kooperativa föreningar världen
över. I samband med det inter-
nationella märkesåret för ko-
operationer 2012 talade FN:s
generalsekreterare Ban Ki-
moon om cooperatives som 

“... a reminder to the interna-
tional community that it is pos-
sible to pursue both economic
viability and social responsibil-
ity.” 

Kooperationen är – för att cite-
ra en definition från Den koo-
perative Fællesforbund år 1960
– “et på demokratiske princip-
per organiseret frivilligt samar-
bejde, der har til formal ved in-
døvelse af erhvervsmæssig
virksomhed enten direkte at
støtte de deltagende i deres
husholdning eller gennem del-
tagernes fælles almennyttige
bestræbelser at bidrage til en
højnelse af den almindelige le-
vestandard og den økonomiske
aktivitet i samfundet” (s 11).
Denna definition liknar myck-
et den som ICA använder även
idag. Men ett kooperativ kan
anta många olika former. I
Danmark har den kooperativa
rörelsen bestått av två delar.
“Andelsbevægelsen” betyder
framförallt olika former av

agrarkooperativ såsom andels-
mejerier eller slakterier men
även konsumentkooperativ på
landsbygden. “Arbejderkoope-
ration” i Danmark, som be-
handlas i Henning Grelles nya
bok, omfattar inte bara arbe-
tarkooperation i den klassiska
betydelsen “worker-controlled
firms” (Dow 2003), men inklu-
derar även arbetarnas konsum-
föreningar och bostadsföre-
ningar – i korthet alla “måde
kollektivt at drive erhvervsvirk-
somhed” (s 11). Arbetarkoope-
ration i Danmark har ofta tagit
form av aktiebolag ägda av
fackföreningar istället för före-
tag direkt ägda och styrda av
deras anställda, såsom exem-
pelvis i den välkända Mondra-
gon-modellen i Baskien.
I Danmark blev den koope-

rativa rörelsen tudelad efter so-
ciala och kulturella skillnader.
Det var en skiljelinje som löpte
mellan land och stad, mellan
bönder och arbetare; för att ci-
tera historikern Claus Bjørn,
“mellem Højskolesangbogen
og Arbejdersangbogen.”
(Bjørn 1999, s. 44). Trots detta
hade båda rörelserna samma
bakgrund och i stort sätt sam-
ma internationella referens-
punkter. Jag instämmer helt
med Grelle när han påpekar att
“der er ikke en speciel form for
kooperation, der er den oprin-
delige eller rigtige.” (s. 13).
Men det är ändå böndernas
andelsrörelse som har väckt
mest intresse och lett till mest
forskning, både i Danmark
och kanske framförallt utom-
lands. Trots en lång tradition
av forskning inom arbetarrö-
relsens historia har vi hittills
saknat en övergripande histo-
ria om arbetarkooperation och
man kan därför undra varför
det är så. Henning Grelles bok
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har inget svar på den frågan
men det är just därför ett
mycket välkommet bidrag till
vår kunskap om den kooperati-
va rörelsen i Danmark. 
Boken erbjuder en mycket

välgenomforskad och detalje-
rad historik över arbetarkoo-
perationens utveckling i Dan-
mark, från dess början under
mitten av 1800-talet fram till
idag. Boken är baserad på en
kronologisk berättelse över
kooperationens utveckling
uppdelad i nio perioder som
får var sitt kapitel. Den koope-
rativa idéen diskuterades i
Danmark redan på 1850-talet
under inflytande av idéer från
Frankrike, Tyskland och Stor-
britannien men den fick först
fäste på landsbygden som en
del av den liberala självhjälp-
stanken. Den socialdemokra-
tiska arbetarrörelsen förblev
skeptisk, delvis eftersom man
såg städernas småbutiksägare
som en del av den socialdemo-
kratiska väljarkåren. Detta är
mycket intressant i ett interna-
tionellt perspektiv: man und-
vek de stora konflikterna emel-
lan småföretagare och konsu-
mentkooperation som drabba-
de den kooperativa rörelsen i
andra länder, som till exempel i
Storbritannien. Genombrottet
kom först efter sekelskiftet
1900: 1902 fick Köpenhamn
sin första konsumförening och
samma år öppnades arbetarnas
bryggeri, Stjernen. Arbetar-
kooperationens storhetstid
kom under mellankrigstiden,
då Den kooperative Fællesfor-
bund DkF grundades 1922
som centralorganisation för ar-
betarkooperation med ambi-
tion att verka i enlighet med
Staunings vision om arbetarrö-
relsens “tredje ben”. Under
den tiden utgjorde kooperatio-

nen en del av vardagen för ar-
betarrörelsen: man skulle bo
kooperativt, handla mat i den
kooperativa butiken, dricka öl
från det kooperativa bryggeriet
och äta bröd från det koopera-
tiva bageriet. 
Ett centralt problem för Fæl-

lesforbundet, liksom för alla
kooperativa organisationer, har
dock alltid varit att balansera
mellan kooperationens behov
av att vara marknadseffektiv
och dess idealistiska grundsat-
ser. Denna konflikt blev allt
svårare att hantera under efter-
krigstiden. År 1965 hade Dan-
marks Brugsforening blivit
Danmarks största detaljhand-
lare medan många andra koo-
perativa företag hade stora
ekonomiska svårigheter. Det
visade sig vara svårt att införa
rationaliseringar och omstruk-
tureringer i många fall på
grund av starkt utpräglad lo-
kalpatriotism. Men samtidigt
fruktade man att om koopera-
tionen skulle räddas genom att
bli mera konkurrenskraftig, så
var risken stor att den skulle
förlora just det som utmärkte
och särskilde kooperationen
från vanliga företag.
Vad var eller är kooperation

egentligen? Är det ett sätt att
driva ett företag som trots allt
måste anpassa sig till ett kapi-
talistiskt samhälle, eller är det
en social rörelse som vill erbju-
da ett alternativ till kapitalism? 
Henning Grelles bok erbju-

der ett viktigt och intressant
bidrag till den debatten från
dansk synvinkel. Boken är
kanske inte lättillgänglig för
den som – liksom underteck-
nad – saknar en bredare kun-
skap om den danska arbetarrö-
relsens historia, men boken är
ett värdefullt bidrag för den
som vill forska vidare om den

danska kooperationens histo-
ria eller arbetarrörelsens histo-
ria överhuvudtaget och inte
minst för den kooperativa rö-
relsen. Det finns även en myck-
et bra sammanfattning på eng-
elska som ger en överblick över
det som hittills helt saknats in-
om den internationella forsk-
ningen. Boken är också rikt il-
lustrerad. 
Två saker hade jag gärna ve-

tat lite mer om. För det första,
hur har arbetarkooperationen i
Danmark påverkats av interna-
tionella förbindelser? Grelle
diskuterar Andra Internationa-
lens viktiga beslut 1910 att
godkänna kooperation som en
del av klasskampen, samt även
debatterna inom den skandina-
viska arbetarkongressen år
1907. Men jag hade gärna ve-
tat mer om både de nordiska
kontakter och om Fællesfor-
bundets relationer med ICA.
Grelle noterar att Danmark
vid ett tillfälle hade tre med-
lemmar i ICA men jag har inte
kunnat hittat några tydliga
spår i ICA:s källor som pekar
på att Fællesforbundet skulle
ha varit aktivt inblandad, åt-
minstone inte under mellank-
rigstiden. Det var den agrara
andelsrörelsen som fick stå för
bilden av Danmark som koo-
perationens framtidsland och
som kom att betraktas som en
del av den skandinaviska “me-
delvägen” under mellankrigsti-
den (Musiał 2002). 
Den andra frågan handlar

om kooperationens medlem-
mar. Vad betydde det att hand-
la i den kooperativa butiken,
att dricka det kooperativa ölet
från Stjernen bryggeri eller att
gå med i en kooperativ
bostadsförening? Utgjorde
kooperation framförallt en
praktisk lösning för var-
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dagsproblem eller var den mera
betydelsefullt som ideologiskt
fenomen? För den som vill
forska om dessa eller andra
frågor blir Henning Grelles
bok en mycket viktig utgångs-
punkt och kunskapskälla.

Mary Hilson
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Flemming Mikkelsen er ud-
dannet historiker, politolog

og sociolog fra Københavns
Universitet og University of
Michigan. Bogen transnational
identitet under forandring af-
spejler glimrende hans interdi-
sciplinære udgangspunkt. Mik-
kelsen har tidligere skrevet
dansksprogede bøger om inte-
grationsprocesser (fx Integrati-

onens Paradoks fra 2001 og
Indvandring og Integration fra
2008). Mens integrationslitte-
raturen primært ser på mødet
mellem indvandrerne og mod-
tagersamfundet er sigtet med
den nye bog at identificere og
forstå de transnationale proces-
ser som har været definerende
for indvandrernes organisering
og inkorporering i det danske
samfund. Det er et tiltrængt
perspektiv da debatten om in-
tegration oftest – og ikke
mindst fra politisk hold – har
trukket på en historie om at
indvandringsprocessen begyn-
der i et afsenderland og slutter
i et modtagerland. Mikkelsen
demonstrerer gennem et ’longi-
tudinelt’ og datamæssigt meget
omfattende studie at det ikke
er muligt at forstå indvandrer-
gruppernes organisering og
identitetsprocesser over tid
uden at forstå de bånd og soci-
ale, kulturelle, økonomiske, or-
ganisatoriske, religiøse og poli-
tiske relationer der eksisterer til
hjemlandet og landsmænd an-
dre steder i verden. Dette er et
relativt nyt perspektiv i den
dansksprogede litteratur og al-
ene af den grund er bogen an-
befales værdig. 
Bogen bygger på forskellige

databaser skabt af Mikkelsen
og hans tidligere samarbejds-
partnere. Den vigtigste databa-
se rummer informationer over
indvandrerorganisationer i
Danmark fra 1965-2005 og det
er i sig selv en enorm bedrift at
have skabt systematik over så
forskelligartet et datamateriale.
Sociale bevægelser har ofte
kort levetid, registrerer ikke
nødvendigvis alt på skrift, ope-
rerer ud fra vidt forskellige mo-
tivationer hvilket besværliggør
en systematisk beskrivelse af
dem over tid. Udover databa-

serne er bogen baseret på en
stor del af  den eksisterende
danske litteratur omkring ind-
vandring og integration og gi-
ver dermed en god introdukti-
on for folk der vil vide mere
om området. Bogen består af
14 kapitler der dels beskriver
indvandrerbevægelsernes ud-
vikling over tid og dels peger
på forskellige typer af mobili-
sering. En styrke ved bogen er
endvidere at Mikkelsen også
ser på majoritetsbefolkningen
og inddrager blandede organi-
sationer, det vil sige organisati-
oner der består af både ind-
vandrere og indfødte danskere.
Mikkelsen har også et kapitel
der ser på majoritetsmobilise-
ringer som reaktion på i ind-
vandringen ved at se på højrer-
adikale, racistiske og antiracis-
tiske bevægelser. Den grund-
læggende analyseenhed i bogen
er altså organisationen. I ind-
samlingen af data og arbejdet
med organisationerne har Mik-
kelsen arbejdet med spørgsmål
som organisationens ideologi-
ske grundlag da den blev stif-
tet, ledelsesstrukturer og resur-
ser, interesser, søgt svar på
hvorfor folk meldte sig ind og
under hvilke betingelser, strate-
gier og målsætninger, medspil-
lere og alliancer, reaktioner på
organisationen fra fx medierne
og vurderet organisationens
indflydelsesmuligheder. 
De ovenstående spørgsmål

viser også Mikkelsen teoretiske
udgangspunkt. Traditionelt
kan vi skelne mellem to tilgan-
ge til studiet af sociale be-
vægelser. En europæisk tilgang
som har fokuseret på nye soci-
ale bevægelser og haft fokus på
kulturel orientering, sociale
normer, identitetsprocesser og
magtrelationer og en ameri-
kansk tradition der har haft fo-
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kus på resurse mobilisering
med fokus på ’objektive’ vari-
able som interesser, mulighe-
der, resurser og strategier. Mik-
kelsen placerer sig samtidig et
sted mellem de to traditioner
ved at fokusere på både identi-
teter og resurser. Dette per-
spektiv suppleres af et fokus på
de politiske mulighedsstruktu-
rer, det vil sige et perspektiv
der har som præmis at institu-
tioner, lovgivning og normer
sætter rammerne for hvordan
organisationer udvikler sig og
hvilke muligheder de har for
indflydelse. Endelig er den un-
derliggende præmis for bogen
en forståelse af det transnatio-
nale perspektiv, hvilket her vil
sige at vi ikke kan forstå kol-
lektive organisationsprocesser
udelukkende med reference til
de nationale rammer men er
nødt til at indtænke de dyna-
mikker og processer der går på
tværs af landegrænser. Mikkel-
sen betegner den samlede ram-
me som en politisk teori, hvil-
ket godt kan accepteres. Bogen
er dog ikke teoritung og speci-
elt fokusset af de politiske mu-
lighedsstrukturer forsvinder til
tider lidt. Det betyder dog og-
så, hvilket kan ses som en for-
ce, at bogen kan læses udenfor
den akademiske verden. Den
kræver ikke specielle teoretiske
forudsætninger og den teoreti-
ske ramme og de analytiske
greb forklares kort og præcist. 
Bogen ser som sagt på udvik-

lingen af indvandrerorganisati-
oner over tid, men i analysen af
denne udvikling fortæller bo-
gen også indvandringens histo-
rie til Danmark. Også her skal
bogen fremhæves for at inddra-
ge nuancerede forklaringsmo-
deller for at forklare hvordan
og hvorfor bestemte indvan-
drergrupper ankommer til

Danmark og bliver permanen-
te grupper i landet. Eksempel-
vis inddrager diskussionen af
de såkaldte gæstearbejdere som
ankom fra 1965 til 1973 (indtil
indvandringsstoppet) reaktio-
ner fra fagforeninger, politiske
aktører, interesseorganisationer
og viser meget fint de diskursi-
ve skift der har været i opfattel-
sen af de ’fremmede’ og viser
linket til de politiske handlin-
ger der forsøger at håndtere
indvandringen og senere inte-
grationsprocessen. Bogen viser
hvordan de første kollektive
indvandringer organiseringer
centrerer sig om arbejdsforhold
og klasse og hvordan den
strukturelle position på ar-
bejdsmarkedet og senere uds-
tødning fra dette skaber for-
skydninger i den måde indvan-
drere organiserer sig på og de
krav og spørgsmål de arbejder
med. Mikkelsen viser også
hvordan de seneste års diskus-
sion on Islam har spillet en rol-
le for mobiliseringen omkring
religiøse identiteter. Ved både
at inddrage kvantitativt materi-
ale (fra databasen) og kvalita-
tivt materiale (fra fagblade og
lignende) får læseren en nuan-
ceret forklaring på indvandrin-
gens sammensætning og dyna-
mik. Vil man vide noget om
hvorfor indvandrere har orga-
niseret sig som de har, kan
man få mange af svarene i
denne udgivelse.
Det skal også fremhæves at

Mikkelsen har øje for forskelle
ikke kun mellem forskellige et-
niske eller etno-nationale grup-
per men også indenfor de en-
kelte grupper. I gennemgangen
af tyrkiske organisationer
hører vi fx om kurdiske grup-
peringer, om religiøse minorite-
ter (alevierne) og forskelle mel-
lem generationer og køn. Det

konsekvente fokus på flere ka-
tegorier er igen tiltrængt set i
forhold til de meget politisere-
de forståelser af etniske mino-
riteter som dominerer den ge-
nerelle debat.
Hvad mangler der? Denne

læser ville gerne have set flere
refleksioner omkring påvirk-
ningen af den politiske diskurs
og rationalitet. Andre studier
som eksempelvis Aleksandra
Ålund og Carl-Ulrich Schierup
i en svensk kontekst og Mary
Kaldor i en bredere internatio-
nal kontekst har vist hvordan
neoliberalismen gennem priva-
tisering og markedsgørelse har
efterladt indvandrerorganisati-
oner (og i bredere forstand or-
ganisationer i civilsamfundet)
som serviceudbydere uden po-
litisk indflydelse og skabt stor
intern konkurrence mellem or-
ganisationerne. Finder vi noget
lignende i Danmark? Mikkel-
sens argument er, at organisati-
onerne primært skal forstås
som politiske, men ville et fo-
kus som ovenstående nuancere
denne antagelse? Endvidere
trækker Mikkelsen ofte på en
antagelse om at transnationale
relationer er reaktive, altså en
reaktion på forholdene i mod-
tagerlandet. Det kan de være
og er det måske ofte men litte-
raturen omkring transnationa-
lisme finder lige så meget evi-
dens for det modsatte og ek-
sempelvis amerikanske studier
har vist hvordan transnationale
relationer styrker integrations-
processen. Det er dog mindre
forbehold som ikke rører ved
den overordnede vurdering af
denne bog. Det er en gennem-
arbejdet og ambitiøs fremstil-
ling af ikke alene indvandrer-
organisationernes historie i
Danmark men også i bredere
forstand indvandringens histo-
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rie og en relevant analyse af de
og sociale, kulturelle, økonomi-
ske, organisatoriske, religiøse
og politiske relationer der fin-
des mellem indvandrergruppe-
ringer i Danmark og hjemlan-
dene. 

Martin Bak Jørgensen

Min fars historie
Morten Thing: Sabotøren. Min
fars historie. Nemos Bibliotek,
København, 2011, 383 s., 
ISBN 978-87-990-9593-3

Dette er fortællingen om en
af de store sabotører un-

der den tyske besættelse af
Danmark, Børge Thing –
kendt i illegale kredse som
“Brandt”. Og den er skrevet af
hans søn, Morten, 40 år efter
at faderen døde som kun 54-
årig i 1971.
Nu er det ikke hvilken som

helst søn, der skriver om en
hvilken som helst far. Morten
Thing er en anerkendt histori-
ker med et langt forfatterskab
bag sig, primært om jøder,
kommunister og – pornografi.
I sin fars historie findes de to
første elementer mixet godt
sammen: Børge Thing var gift
med Dora, som kom fra et me-
get ortodokst, jødisk miljø.
Sammen var de tiltrukket af
kommunismen, og de var akti-
ve medlemmer af DKP frem til
1958, hvor de tog del i bruddet
med DKP og oprettelsen af SF.
I den forstand er Morten
Thing på hjemmebane. Allere-
de i 2009 udgav han i Min mors
historie et fint portræt af mo-
deren, og det er linjen herfra
der følges op i Min fars histo-
rie. Der er gentagelser i de to
portrætter af forældrene – an-

det ville også være forunder-
ligt, men selvom forældrene var
gift i knap 30 år, var der lange
perioder under krigen, hvor de
var adskilt, med to forskellige
liv til følge.
Selvom det er Børge Things

politiske engagement, der løber
som en rød tråd gennem histo-
rien, er det hans modstands-
indsats i sabotageorganisatio-
nen KOPA/BOPA, der optager
mest plads. Nok var Børge
Thing kommunist, men det er
som “Sabotøren” – leder og or-
ganisator af BOPA-sabotagen
– at han blev kendt og huskes.
Det er en meget personlig

biografi baseret på forfatterens
egne erindringer (han var 26 år
gammel, da faderen døde), en
stor privat brevsamling med
korrespondance over Øresund
mellem forældrene, talrige in-
terviews, samtidigt kildemateri-
ale fra Rigsarkivet, Frihedsmu-
seet, ABA og KB, – og natur-
ligvis på den righoldige trykte
litteratur om BOPA, sabotage
og besættelsestid.
Børge Thing blev aldrig in-

terviewet af den ellers ret store
skare af historikere, som i åre-
ne efter krigen indsamlede
mundtlige beretninger fra be-
sættelsestidens aktører. Der-
imod har han efterladt sig no-
veller om og skitser til mod-
standsarbejdet. Disse befinder
sig i familiens eje.
Det er en klassisk biografi

forstået på den måde, at Børge
Things liv anskues kronologisk
over tid. Fra bedsteforældrene
på gården Ting ved Vejrum til
barndomshjemmet i Herning,
hvor Børge voksede op som nr.
4 og sidste i rækken af børn.
Barndomshjemmet var fattigt,
og efter skolen kom han i lære
som blikkenslager. Et arbejde
han var dygtig til, men aldrig

kom til at holde af. I fritiden
var det FDF, fodbold og bryd-
ning, som unge Børge kastede
sig ud i. Efter udstået læretid
drog Børge på valsen til bl.a.
Tyskland og endte i 1938 som
arbejdsløs i København, hvor
han på Borups Højskole mødte
sin kommende hustru, Dora.
Hun var jøde og kommunist,
og gennem hende blev den so-
cialdemokratiske Børge intro-
duceret til kommunismen, som
han gjorde til sit ståsted.
Under sin aftjening af vær-

nepligten som marinesoldat i
1939-40, fik Børge voldsom
hovedpine og i april 1940 fik
han under indlæggelse ind-
sprøjtet det radioaktive kon-
traststof thorotrast i hjernen
for at få konstateret eventuelle
svulster. Men der var ingen
svulst, men som det senere
skulle vise sig, udviklede thoro-
trast på lang sigt leverkræft,
hvilket blev fatalt for Børge
Thing 30 år senere.
De næste godt 200 sider om-

handler Børges – og Doras –
vej gennem besættelsestiden,
dels som kommunister og dels
med hende som flygtning i Sve-
rige efter jødeaktionen i okto-
ber 1943 og med ham som sa-
botør og leder i KOPA/BOPA.
I store træk er modstandsar-
bejdet med sabotageaktionerne
i KOPA/BOPA kendt stof, men
med inddragelse af lange cita-
ter fra interviews og beretnin-
ger fra de deltagende aktører
bringes nyt liv ind i begivenhe-
derne.
Finest står nu korrespondan-

cen mellem ægtefællerne over
Øresund. Klip fra denne illega-
le brevveksling er drysset med
let hånd ud over historien,
hvori man fornemmer frygten
for at blive taget, om ensom-
hed og tristhed og om depressi-
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onen over dræbte kammerater,
men også om længslen efter at-
ter at kunne være sammen og
om håbet for fremtiden. Foræl-
drene er sammen i julen 1944 i
Sverige, hvorefter de først ses
igen efter befrielsen, hvor Dora
og datteren Jette vender hjem. 
Efterkrigstiden var ikke uden

problemer. Efter at have levet
under jorden i næsten 2½ år,
mange dramatiske aktioner og
dræbte kammerater, var det
svært for Børge Thing at finde
sig til rette i det civile liv. Blik-
kenslager havde han ingen in-
tention om at blive. Da det i
sommeren 1945 blev muligt for
modstandsfolk at søge om op-
tagelse i hæren som officerer,
meldte Børge Thing sig. I øn-
sket om at medvirke til en de-
mokratisering af hæren, gen-
nemgik han Modstandsbevæ-
gelsens Befalingsmandsskole
og udnævntes til kaptajn. Men
hæren ville ikke vide af ham.
Som kommunist blev han un-
der den kolde krig ilde set, og i
1956 tvang svigtende helbred
og chikane ham til at tage sin
afsked. 
Morten Thing beretter

(k)ærligt om faderens psykiske
problemer efter krigen. Mare-
ridt, søvnløshed, depression,
raserianfald, tristhed var alle
følgesvende. I dag ville diagno-
sen “post-traumatisk stress-
syndrom” være blevet stillet,
men dengang var der ingen
diagnose og ingen behandling.
Som for så mange andre mod-
standsfolk i samme situation
blev alkohol midlet til at holde
spøgelserne fra døren. 
For Børge Thing ændrede

verden sig politisk i slutningen
af 1950’erne. Aksel Larsen blev
ekskluderet af DKP og Børge
og Dora fulgte ham med over i
det nystartede SF. 

I slutningen af 1960’erne
blev Børge Things helbred
stedse ringere, og i 1971 døde
han som 54-årig af leverkræft.
En følge af de thorotrast-ind-
sprøjtninger, han havde fået i
1940. En stor modstandsmand
var død.
Bogens navneregister er fyl-

digt, men desværre helt uden
sidehenvisninger. Det turde el-
lers være et must for en bog af
denne type. Ligeledes kunne et
sted- og virksomhedsregister
have været nyttigt. Sidstnævnte
opvejes dog i nogen grad af
den detaljerede indholdsforteg-
nelse.
Endelig er der nogle småfejl,

som nok kunne være undgået:
På side 207 omtales den briti-
ske Stengun som amerikansk,
og i litteraturlisten omtales un-
dertegnede anmelder som “Pal-
le”.
Som afslutning vil jeg gerne

mere personligt tilføje, at jeg
under læsningen blev slået af
flere lighedspunkter mellem
Morten Things fars livsforløb
og min egen far, Hakon Birke-
lund, som var i Holger Danske.
Begge var udlærte håndværkere
(blikkenslager/urmager), begge
var aktive i den københavnske
sabotage (BOPA/Holger Dan-
ske), begge blev arresteret af
dansk politi og siden befriet,
hvorefter de fortsatte sabota-
gearbejdet. Efter krigen gik de
begge på Modstandsbevægel-
sens Befalingsmandsskole i
Jægerspris og kom siden på of-
ficersskole. Begge fik en karrie-
re i hæren. Børge Thing forlod
hæren som kaptajn i 1956, min
far gik allerede i 1953 til Flyve-
våbnet, hvor han blev uddan-
net jagerpilot og siden som 60-
årig blev pensioneret som
oberstløjtnant i 1983. Hvor
min fars militære karriere var

lang med et rimeligt fredsom-
meligt forløb, var Børge Things
tid i hæren kort og brolagt med
knaster på grund af hans kom-
munistiske baggrund. Forskel-
lene mellem de to viser, hvor-
dan modstandsfolks politiske
ståsteder kunne give dem vidt
forskellige livsbetingelser i ef-
terkrigstidens Danmark, selv-
om deres forudsætninger havde
store ligheder. 

Peter Birkelund

Før Internationalen
Karl Marx-Friedrich Engels
Gesamtausgabe (MEGA). Karl
Marx/Friedrich Engels: Brief-
wechsel, Januar 1862 bis Sep-
tember 1864. Bearbejdet af Ga-
lina Golovina, Tat’jana Gioeva,
Rolf Dlubek, Akademie Verlag
Berlin 2013, XXI og1529 s.,
198.- Euro, ISBN 3-05-004984-7

Med det noget forsinkede
12. bind i MEGAs III.

sektion er hele den kendte kor-
respondance fra 1840erne til
udgangen af 1865 nu udgivet,
og bind 14 (1866-1867) er un-
der udarbejdelse. Det ville være
ønskeligt, hvis udgivelsestakten
kunne øges, så den tydelige
sammenhæng mellem specielt
I. og III. sektion fik et klarere
udtryk; det ville være betyd-
ningsfuldt at få belyst de sam-
tidige politiske begivenheder
gennem de mange aktive delta-
geres umiddelbare kommenta-
rer i brevform. Naturligvis har
Marx’ og Engels’ vurderinger i
sig selv interesse, men korre-
spondancen set i sammenhæng
med deres publicerede tilken-
degivelser har en udpræget do-
kumentationsværdi.
Ikke mindst for danske hi-



storikere er den nu tilgængelige
korrespondance i det forelig-
gende bind af særlig interesse,
idet Engels fremsatte adskillige
kommentarer om den politiske
situation i hertugdømmerne og
om reaktionen på den national-
liberale regerings ønsker om en
fælles forfatning for Danmark
og Slesvig. Engels diskuterede
kun ganske kort de juridiske
spørgsmål, idet det væsentlige
for ham var, at befolkningen
burde inddrages i processen for
at løse problemer i forbindelse
med de nationale modsætnin-
ger. Han afviste således såvel
den ejderdanske politik og den
tilsvarende tysk-nationale posi-
tion, der gik ud på, at Slesvig
indtil Kongeåen skulle være del
af det nye samlede Tyskland.
Han lagde sig ikke på forhånd
fast på en bestemt grænse, men
meddelte i november 1864 efter
et besøg i Flensborg, Sundeved
og Sønderborg Marx, at hans
overbevisning var, at en del af
det nordlige Slesvig måtte afs-
tås til Danmark, selvom han
mente at de nationale skillelin-
jer var aldeles uklare (se f. eks.
brev 291, 292, 359). Det var en
vurdering, han endnu holdt
fast i 1890’erne.
De nationale bevægelser i

Europa havde en stærk op-
blomstring fra 1860’erne og
frem. I 1859-1861 var de fleste
italiensktalende områder blevet
forenet i én stat. I Polen ud-
brød i januar 1863 et oprør
mod det zaristiske styre, der
dog ikke fik den tilstræbte
masseopbakning, selv om an-
dre dele af de vestrussiske pro-
vinser viste, at der var grobund
for nationalt dominerede uaf-
hængighedsbevægelser. På bag-
grund af oprøret lykkedes det
den preussiske statsminister
Bismarck at styrke Preussens

samarbejde med Rusland –
Rusland var den europæiske re-
aktions stabile støttepille – og
således svække den danske re-
gerings position i spillet om
Slesvig.
I de 39 tyske stater fandtes li-

geledes ønsker om en national
samling. Den blev underbygget
af en begyndende industrialise-
ring, der havde behov for stør-
re markeder. Til det formål var
jernbanebyggeriet begyndt i
1830’erne, og på statsligt plan
dannedes forskellige toldunio-
ner. Bismarcks interesse gik ud
på at samle Tyskland under
Preussens ledelse, mens de
stærke liberale partier efter ne-
derlaget i revolutionen 1848/49
igen satsede på en samlet tysk
stat under Østrigs lederskab.
Her fik de følgeskab af Wil-
helm Liebknecht, hvis vurde-
ring var, at en tysk samling in-
klusive de tysktalende dele af
Østrig ville kunne danne
grundlag for en demokratisk
forfatning. 
Det indebar et modsætnings-

forhold til det nye socialistiske
arbejderparti under Ferdinand
Lassalles ledelse. Lassalle og
hans tilhængere satsede på et
samarbejde med Bismarck og
en slags statssocialisme. Lassal-
le var en personlig ven af Ma-
rx, og de korresponderede hyp-
pigt med hinanden – 18 breve
blev det til i det foreliggende
bind (inklusive Engels’ breve)
og gensidige besøg i hhv. Berlin
og London. Efter Lassalles be-
søg i London blev forbindelsen
dog afbrudt: de politiske mod-
sætninger havde vokset sig for
store. 
Liebknecht, der efter en

amnesti fra 1863 igen boede i
Tyskland, arbejdede samtidig i
andre arbejderforeninger og
søgte at føre dem sammen i et

nyt socialistisk parti med til-
knytning til Internationale. Det
nye parti blev en realitet i 1869,
men Liebknecht måtte opgive
sin kongstanke om et demo-
kratisk Tyskland inklusive Øst-
rig. Formentlig har det bidra-
get til uoverensstemmelserne
mellem Liebknecht og de “to
gamle” i London. Den bevare-
de korrespondancen mellem
Liebknecht og London består
af 16 breve, flere breve fra Ma-
rx til Liebknecht er desværre
bortkommet. Denne del af  bre-
vvekslingen har betydning, for-
di den indeholder væsentlige
informationer om den nye ar-
bejderbevægelse og Lassalles
rolle i denne. Adskillige af Lie-
bknechts breve udgives her for
første gang, hvilket understre-
ger udgivelsens værdi. 
I Europa fortsatte det indu-

strielle opsving, der var be-
gyndt efter 1858. Dermed fik
en ikke direkte politisk arbej-
derbevægelse mulighed for at
udvikle sig. Efter Napoleon
den 3.’s kup i 1851 forsøgte den
franske regering ved hjælp af
varierende metoder at skaffe
sig en bredere opbakning f.eks.
ved forskellige udenrigspoliti-
ske eventyr. Indenrigspolitisk
søgtes arbejderne inddraget i
regeringens grundlag ved hjælp
af mindre reformer indenfor
systemets rammer. Det med-
førte, at Napoleon i 1862 send-
te arbejderdelegationer til Lon-
don. De mødtes med repræsen-
tanter for den voksende briti-
ske fagbevægelse. Kontakterne
medførte igen, at der i septem-
ber 1864 oprettedes en interna-
tional organisation, som skulle
blive den 1. Internationale. Det
var ikke kun arbejdere, der del-
tog i denne udvikling. Flygt-
ninge fra forskellige lande blev
inviteret til at deltage, deri-
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blandt Karl Marx. Han fik fra
starten en fremtrædende rolle i
Internationalen, skrev udkastet
til programteksterne og præge-
de i de følgende år dette nye fo-
rum.
Imidlertid var den voksende

uro ikke begrænset til Europa.
Den amerikanske borgerkrig
udbrød i foråret 1861 og afslut-
tedes først fire år senere. En del
af modsætningerne skyldtes
modsatrettede økonomiske in-
teresser mellem Nord- og Syds-
taterne, hvor Marx og Engels
satsede på det industrielt høje-
re udviklede nordlige USA.
Sydstaternes hær var i borger-
krigens begyndelse den over-
legne militære kraft, men efter-
hånden fik også Nordstaternes
hær større militær erfaring,
medvirkende var at deltagere
fra revolutionen i 1848/49
meldte sig til hæren, herunder
også medlemmer af det tidlige-
re Kommunisternes Forbund
(general Willich og oberst Wey-
demeyer). I det allerede udgiv-
ne bind III/13 findes en korre-
spondance mellem Weydemey-
er og Engels, som især går ind
på krigens udvikling, et emne
der optog Engels stærkt.
Vi får i bindet en løbende

kommentar til den verdenspoli-
tiske udvikling, dels i brevvek-
slingen mellem de to venner
(112 breve), dels i korrespon-
dancen med ca. 70 andre per-
soner fordelt over ti lande (313
breve). I alt kan det påvises, at
brevvekslingen omfattede
mindst 550 breve, hvoraf dog
kun 425 er bevaret. Langt den
største del af  brevene har ikke
været publiceret tidligere, men
er, som allerede anført, væsent-
lige som kommentarer til ud-
viklingen, fordi de gengiver
indtryk, som ellers ikke er til-
gængelige. 

Det nu foreliggende bind er
det trettende i denne sektion,
og dermed foreligger alle hidtil
kendte breve fra 1842/1843 til
udgangen af 1865. Bind 14,
som er i arbejde, skal indeholde
korrespondancen fra årene
1866 og 1867. Langt de fleste
af disse bind er udarbejdet i
Moskva, hvor der er indsamlet
et særdeles omfattende materi-
ale til belysning af baggrunden.
De næstfølgende bind i sektio-
nen dækker årene 1888-1890
og 1893-1895. De senere fire
bind bliver bearbejdet af for-
skere, der er kommet ind i ar-
bejdet efter Sovjetunionens og
DDR’s sammenbrud.
MEGA ser ud til at blive en

succes, der er ganske vist lang
vej igen, inden den næste etape,
afslutningen på første sektion,
er nået. Der foreligger nu 61 ud
af de 114 bind, og flere bind
nærmer sig deres afslutning. Af
de allerede udkomne bind er 11
udsolgt – de fleste i II. sektion.
Seks af disse er dog enten alle-
rede blevet. genoptrykt eller i
færd med at blive genoptrykt;
de næste bliver det så snart
økonomien tillader det. MEGA
er den definitive udgave af
værkerne, derfor skal alle bind
foreligge til enhver tid. Samti-
dig forberedes en elektronisk
udgave – flere bind er allerede
tilgængelige på
http://telota.bbaw.de/mega/, ht-
tp://edoc.bbaw.de/volltex-
te/2011/1769 (Feuerbach-teser-
ne i Engels’ udgave) og
http://edoc.bbaw.de/volltex-
te/2011/1768. (Marx’ version af
samme fra 1845). 
Det har ligeledes vist sig, at

udgaven får mere og mere be-
tydning for andre nye udgivel-
ser; det kan fastslås, at den
danner grundlaget for den
løbende diskussion i ny littera-

tur på området således f.eks. i
den seneste og meget roste Ma-
rx-biografi af  Jonathan Sper-
ber og, som det fremhæves,
især på baggrund af korre-
spondancebindene. Med hvert
nyt bind opfylder MEGA sin
opgave bedre og bedre, sam-
menhængen mellem de enkelte
bind bliver tydeligere. Som do-
kumentsamling for Marx og
Engels er den enestående, og de
i alt ca. 14. 000 breve skrevet af
flere hundrede politiske aktivi-
ster og deltagere i det viden-
skabelige og kulturelle liv i en
periode over 50 år, hvoraf en
meget stor del for første gang
bliver gjort tilgængelige i disse
bind, er en overvældende kilde-
samling til belysning af 1800-
tallets historie.

Martin Andersen

Hardt og Negri 
uden kontekst
Pil Christensen, Peter Nielsen
& Lars Poulsen: Magt og mod-
stand. En introduktion til Mi-
chael Hardt og Antonio Negris
tænkning. Frydenlund: Frede-
riksberg, 2012. 150 s., 249,- kr.
ISBN 87-7118-0915

Der kan ikke være tvivl om,
at Michael Hardt og Anto-

nio Negri har leveret et af  de
vigtigste bidrag til en opdateret
marxistisk analyse af den nu-
værende historiske situation
med deres trilogi Empire, Mul-
titude og Commonwealth, der
udkom i henholdsvis 2000,
2004 og 2009 (med et lille ap-
pendiks i form af pamfletbo-
gen, Declaration fra 2012 om
protestbølgen i 2011). Sammen
med den slovenske psykoanaly-
tiske tænker Slavoj Žižek og
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den franske maoistiske filosof
Alain Badiou er Negri vel nok
den mest toneangivende nule-
vende marxistiske filosof. Ud-
givelsen af Empire i år 2000
fremstår i retrospektiv som en
forpost for den mere omfatten-
de genkomst af forskellige for-
mer for marxisme, der har fun-
det sted inden for de seneste år
som følge af verdensøkonomi-
ens krise og den igangværende
protestcyklus, der for alvor fik
fart i 2011 med de arabiske re-
volter og Occupy. Efter årtiers
intellektuelt dødvande, når det
handler om marxistisk filosofi,
og neoliberalt hegemoni, hvor
ethvert tilløb til en mere radi-
kal venstreorienteret eller genu-
in marxistisk analyse blev
dømt ude og slået i hartkorn
med totalitarisme, formåede
Negri (i samarbejde med
Hardt) med stor kraft at åbne
et rum for en analyse af samti-
den ved hjælp af marxistiske
kategorier som klassekamp og
udbytning. Oversættelsen af
Empire til dansk i 2003 vidner
om den store betydning, bogen
hurtigt fik, selv i en dansk of-
fentlighed (selvfølgelig særligt
på universitetet og i det aktivi-
stiske miljø). Her var der ende-
lig en marxisme, der både trak
tydelige veksler på Marx og se-
nere marxistiske tænkere som
Lenin, Luxemburg, Antonio
Gramsci og Guy Debord og
var terrængående i betydnin-
gen havde indarbejdet indsigter
fra den nyere franske filosofi,
der fra midten af 1970’erne og
frem havde været dagsorden-
sættende i store dele af huma-
niora i den vestlige verden. I de
tre bøger præsenterer Hardt og
Negri noget så usædvanligt
som en stort anlagt marxistisk
analyse af globaliseringsten-
denserne og argumenterer for

tilstedeværelsen af et kommu-
nistisk perspektiv i form af
multituden, der ligger og pres-
ser på kapitalen. Der er svung
over analysen, som med udgi-
velsen af Empire i 2000 på det
prestigiøse amerikanske uni-
versitetsforlag Harvard Uni-
versity Press red på den bølge
af optimisme og modstand,
som var en del af  tiden i den
anden halvdel af 1990’erne
med zapatisterne og altergloba-
liseringsbevægelsen som orien-
teringspunkter for en frem-
kommende antikapitalisme. I
de første år efter udgivelsen
udgjorde den den måske vigtig-
ste politisk-filosofiske udgivel-
se i den vestlige verden, og selv
efter 9/11 var bogen det oplag-
te sted at begynde en diskussi-
on om marxismens nuværende
status og/eller fornyede rele-
vans. Boges diagnose af den hi-
storiske situation var relevant
at tage livtag med uanset ens
teoretiske og politiske ståsted.
Med Empire var marxismen
kommet tilbage. 
Det er således glimrende, at

der nu er udkommet en intro-
duktion på dansk til Hardt og
Negris tænkning forfattet af
Pil Christensen, Peter Nielsen
og Lars Poulsen. Der er tale
om en rimelig straight forward
introduktion, der præsenterer
de tre fælles bøger gennem en
redegørelse for Hardt og Ne-
gris særegne kombination af
marxisme og poststrukturalis-
me og en gennemgang af de
vigtigste begreber, de to har
udviklet og benytter. Centralt i
bogen står en redegørelse for
begreberne multitude og impe-
riet. Som forfatterne skriver, er
imperiet en betegnelse for kapi-
talens globale magtnetværk,
der markerer en forskydning
ikke bare fra en tidligere impe-

rialistisk periode, men også en
bevægelse ud af det disciplinæ-
re samfunds institutioner. Im-
perium-tesen er således både en
opdatering og overskridelse af
tidligere imperialisme-teorier
(eksempelvis Lenin og Rosa
Luxemburg) og en videreud-
vikling af indsigter fra Fou-
cault og Deleuze, der begge be-
skriver, hvorledes samfunds-
mæssig kontrol antager en ny
form i løbet af de sidste årtier
af det 20. århundrede. Denne
analyse, der fortrinsvis fokuse-
rer på juridiske og magtmæssi-
ge forhold suppleres med et fo-
kus på geopolitik og politisk
økonomi (som ikke i særlig høj
grad er tilstede hos Foucault
og Deleuze). Imperiet er på
den måde en short hand for så-
vel nye politiske, økonomiske
som juridiske strukturer og be-
skriver relationerne mellem na-
tionalstater, multinationale
virksomheder og ngo’ere på
verdensniveau, men er også en
beskrivelse af en ny mere indi-
rekte og subtil magtform, der
er diffuseret ud i samfundet. På
sin vis er der tale om en billed-
liggørelse af den etablerede or-
den og dens diskurs. En af de
centrale påstande er, at magten
i dag i stigende grad er net-
værksbaseret og ikke på nogen
ligetil måde kan lokaliseres hos
eksempelvis den amerikanske
præsident som en gammeldags
suveræn. Bush og Obama er i
lige så høj grad et punkt i en
kompleks og bevægelig struk-
tur, som den suveræne, politik-
kens konstitutive grund, der ly-
ser folk i band og lukker dem
inde i Guantanamo-lejren. Der
er således sket en ‘demokratise-
ring’ af magten, den er blevet
spredt ud i samfundet og er ik-
ke længere forankret i klart af-
grænsede institutioner og ap-
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parater; det betyder også, at
der er sket en opløsning af di-
stinktionen mellem indenfor og
udenfor, der er ikke længere
noget udenfor kapitalen. Der
er ikke noget sted udenfor,
hvorfra man kan kritisere ud-
bytning eller hvorfra man kan
mobilisere modstand. Det er
en af udfordringerne ved kapi-
talismens imperiale orden iføl-
ge Hardt og Negri. 
Multituden er så modpara-

digmet til imperiet. Hvor en
lang række teoretikere og filo-
soffer ofte anlægger et ‘pessi-
mistisk’ syn på forvitringen af
grænsen mellem udenfor og in-
denfor, der er Hardt og Negri i
udpræget grad optimistiske; for
dem åbner forvitringen ikke
blot for mere modstand, det er
også et udtryk for multitudens
kraft og kreativitet. Det er
nemlig multituden, der har
tvunget kapitalen til at foran-
dre sig. Her har vi et af  de cen-
trale greb i Hardt og Negris
teoretiske arsenal, som Chri-
stensen, Nielsen og Olsen også
påpeger, forestillingen om at
modstanden kommer før ud-
bytning. At multituden så at si-
ge er ‘oprindelig’. Imperiet og
kapitalen er blot en efterfølgen-
de mediering af multitudens
konstitutive kreativitet. På et
tidspunkt hvor marxismen var
i defensiven som analytisk ma-
trice, og neoliberalismen frem-
stod som en nærmest indisku-
tabel sandhed, var denne beto-
ning af multitudens kreative
afvisning af kapitalens dialek-
tiske mediering vigtig og inspi-
rerende for mange. ‘Historiens
afslutning’ blev effektivt udfor-
dret med forestillingen om
multitudens livsaffirmative
energi. Men det er selvfølgelig
også et af de mest omdiskute-
rede elementer i Hardt og Ne-

gris filosofi, at de er så forban-
det optimistiske. Der er indi-
skutabelt en tendens til over-
dreven optimisme hos de to,
når det kommer til de eksiste-
rende arbejdsformers revoluti-
onære potentialer. Spørgsmålet
er nok, om det immaterielle ar-
bejde er så nyt og anderledes,
som Hardt og Negri gør det til.
I visse passager kommer det til
at se ud som om, revolutionen
næsten allerede er sket. Hardt
og Negris hypostasering af den
postfordistiske kapitalismes
iboende tendenser til kommu-
nisme eller demokrati fremstår
uholdbar, det gjorde den allere-
de i midten af 1990’erne, da
den blev udviklet, og det gør
den også seks år inde i krisen.
Hvis alt kan læses som udtryk
for yderligere modstand eller
mere kreativitet, tenderer di-
stinktionen mellem modstand
og krise til at forsvinde i en af-
firmation af alt nyt, inklusive
enhver kapitalistisk omstruktu-
rering. Forfatterne slutter rele-
vant deres gennemgang af im-
periet og multituden af med en
kort opsummering af den (en-
gelsksprogede) reception og
kritik af Hardt og Negris bø-
ger. 
Mens præsentationen af de

to vigtige begreber og receptio-
nen af Hardt og Negris bøger-
ne er nogenlunde velfungeren-
de, er såvel diskussionen af
Hardt og Negris form for ma-
rxisme som præsentationen af
deres inspirationskilder des-
værre ikke videre fyldestgøren-
de. I begge tilfælde bliver vi
spist af  med nogle meget hurti-
ge og næsten overfladiske rede-
gørelser for henholdsvis marx-
isme i dag og den historiske
poststrukturalisme. Magt og
modstand. En introduktion til
Michael Hardt og Antonio Ne-

gris tænkning mangler i den
grad at skabe en kontekst for
Hardt og Negris tænkning. Så-
vel det forløb inden for hvilket
bøgerne er blevet skrevet fra
midt i 1990’erne med den tid-
stypiske globaliseringsdiskussi-
on og tro på en global mod-
standsbevægelse i form af al-
terglobaliseringsbevægelsen vi-
dere til en ‘mørkere’ periode
med undtagelsestilstand og
krig mod terror, som den histo-
riske kontekst inden for hvil-
ken teorierne oprindeligt er
blevet udviklet, nemlig Italien i
1960’erne og 1970’erne samt
Paris i 1990’erne, er næsten helt
fraværende. Derfor fremstår
bogen lidt letbenet, og tenden-
sen til at teorien om multitu-
den fremstår luftig og ufoagtig
forstærkes desværre. Introduk-
tionen burde have inkluderet
om ikke andet en kort præsen-
tation af den særlige italienske
marxisme, som Negri er en eks-
ponent for. Det er eksempelvis
lidt overraskende, at en så cen-
tral figur i den italienske arbej-
derisme som Mario Tronti slet
ikke bliver nævnt i bogen.
Hans bog Operai e capitale var
ellers epokegørende, da den
udkom i 1966 og argumentere-
de for en omvending af læsnin-
gen af forholdet mellem kapi-
tal og arbejde: det er arbejder-
ne der tvinger kapitalen til at
udvikle sig i forsøget på at ska-
be merværdi. Analysen skal
derfor ikke begynde med kapi-
talen og dens logik, men med
arbejderklassen og dens afvis-
ning af kapitalen og lønarbej-
det, skriver Tronti, der dermed
klart udstikker rammen for
Negri (og andre italienske
marxister som Paolo Virno).
Denne kopernikanske vending
inden for marxismen er ud-
gangspunkt for Hardt og Ne-
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gris idé om multituden, den al-
tid konstitutive kraft, som ka-
pitalen kun kan mediere og op-
fange. Men hverken Tront eller
eksempelvis Raniero Panzieri
figurerer i Christensen, Nielsen
og Poulsens bog. Det er ellers i
høj grad relevant at analysere
det historiske og teorihistoriske
forløb i italiensk marxisme fra
1960’erne og frem, hvis man vil
forsøge at forstå Hardt og Ne-
gris teori. Uden tesen om ar-
bejderklassens ‘oprindelighed’
er det svært at forstå Hardt og
Negris flyvske beskrivelser af
multitudens potentia. Der er
lidt mere om den franske post-
strukturalisme, Foucault og
Deleuze og Guattari, men ikke
ret meget. Introduktionen for-
bliver på den måde inden for
den ramme, Empire selv ud-
stak. De tre fælles bøger er et
resultat af en omhyggelig og på
mange måder problematisk re-
daktion, hvor den teoretiske
forhistorie er skåret fra. Det
bekræfter Magt og modstand.
En introduktion til Michael
Hardt og Antonio Negris tænk-
ning desværre. Konklusionen er
derfor, at Hardt og Negris i
forvejen i nogen sammenhænge
ret luftige teori ikke har fået
meget mere krop i Magt og
modstand, men derimod frems-
tår endnu mere abstrakt og løs-
revet fra den samfundsmæssige
udvikling.

Mikkel Bolt

Lighed
Richard Wilkinson og Kate
Pickett: Lighed. Hvorfor alle
klarer sig bedre i mere lige sam-
fund. (Org.: The Spirit Level –
Why Equality is Better for
Everyone). Informations For-
lag: København, 2011. 399 s.,
349 kr., ISBN: 978-87-7514-
323-8.

Lighed. Hvorfor alle klarer
sig bedre i mere lige sam-

fund er en analyse af sammen-
hængen mellem indkomstulig-
hed og en række faktorer som
fysisk og psykisk sundhed, kri-
minalitet, uddannelse og social
mobilitet i en række rige lande
og de amerikanske delstater.
Bogen har et klart politisk
budskab: Løsningen på de
økonomiske, sundhedsmæssige
og sociale problemer verdens
rige lande står over for i dag er
ikke øget vækst, men øget ind-
komstlighed. Forfatternes po-
inte er, at der er en forbindelse
mellem graden af indkomstu-
lighed og hierarki i samfundet
på den ene side og den enkeltes
trivsel på den anden: Jo mindre
ulighed, jo bedre trivsel blandt
individerne i samfundet, hvil-
ket kan aflæses i kriminalitets-,
sundheds- og socialstatistikker-
ne.
Bogen falder i tre dele og et

efterskrift. I første del argu-
menteres overbevisende med
brug af statistiske analyser,
som er bogens gennemgående
empiriske greb, for at yderlige-
re velstand ikke vil øge det al-
mene velvære i de rige vestlige
samfund. Derimod synes der at
være en klar sammenhæng
mellem graden af lighed i form
af omfordeling og det almene
velvære. Mennesket er grund-
læggende altid nervøst for an-
dres vurderinger af det selv, da

vores selvopfattelse netop ska-
bes ud fra andres vurderinger.
Vi opfatter kun os selv som li-
geværdige i en sammenhæng,
hvis vi oplever at de øvrige in-
divider vurderer os som sådan.
Dette bestyrkes af eksperimen-
ter, der konkluderer, at den
største udskillelse af stresshor-
moner forekommer i situatio-
ner, hvor mennesker udsættes
for andres vurdering. Vi er så-
ledes konstant optagede af at
vurdere andres placering i det
sociale hierarki og af hvordan
andre vurdere vores egen pla-
cering i hierarkiet. De følelser,
der hermed er forbundet er
stolthed og skam. Hvis det
psykiske og sociale pres for-
bundet med andres vurderinger
af vores sociale position er for
stort, fører dette til en defensiv
narcissisme, som igen fører til
et øget antal tilfælde af angst,
depression og asociale adfærds-
former som vold, mord og
voldtægter. 
Det psykiske pres fra nervø-

siteten for den sociale evalue-
ring er imidlertid ikke en kon-
stant på tværs af samfund,
men afhænger af graden af lig-
hed i samfundet. Jo større ind-
komstuligheden er, jo større er
konkurrencen om den sociale
status, og jo mere afgørende er
andres vurdering af en selv.
Heraf udleder forfatterne to
væsentlig pointe: For det første
er det ikke kun de lavere strata
i samfundet, der føler sig pres-
set og skammer sig over sin fat-
tigdom, men hele samfundet
inklusiv mellemlagene og over-
klassen, der ligger i konkurren-
ce om den sociale status og må
kæmpe for at bevare og forbed-
re sin position på andres be-
kostning, som lider i et stærkt
hierarkiseret samfund. For det
andet, skal den materielle ulig-
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hed ses som rammen, der be-
tinger graden af de kulturelle
og klassemæssige forskelle, der
kommer til udtryk i vores påk-
lædning, spisevaner, kulturelt
forbrug osv., som alle markerer
af vores sociale status. Mind-
sket indkomstulighed vil ifølge
denne logik afstedkomme min-
dre afstande i det sociale hie-
rarki, der vil mindske konkur-
rencen om social status og ang-
sten for social evaluering og
dermed øge det almene velvære
og den individuelle trivsel, også
for grupperne øverst i hierarki-
et.
I anden del gennemgår for-

fatterne “ulighedens omkost-
ninger” og udforsker de meka-
nismer, der gør, at tilliden mel-
lem borgerne i de ulige sam-
fund er dårligere, den mentale
og fysiske sundhed ringere, fed-
me et større problem, teenage-
graviditets- samt voldsraten
højere, og den sociale mobilitet
ringere. Der trækkes ikke bare
på statistisk materiale, men og-
så et stort antal studier, der i
detaljen udforsker mekanis-
merne. Konklusionen er klar:
Oplevelsen af vores placering i
det sociale hierarki gør, at vi
føler stolthed eller skam. Når
vi er stolte, trives vi og behand-
ler os selv og vores omgivelser
ønskværdigt. Når vi skammer
os bliver vi stressede med nega-
tive følgevirkninger for vores
helbred, selvværd og relation til
omgivelserne: Vi mishandler os
selv i et forsøg på at skjule vo-
res lave sociale status, der er år-
sagen til skammen. Eksempler
er, når unge mænd i socialt be-
lastede områder betragter det
at købe fastfood som statusgi-
vende, da det demonstrerer at
de har penge, og derfor indta-
ger spiser meget usundt med
konsekvenser for deres helbred

og økonomi. Et andet er teen-
agepiger, der bliver gravide for
at kunne indgå i et forældrenet-
værk og indtræde i en veldefi-
neret ’Mor’-identitet. Den soci-
ale skam kommer også til ud-
tryk ved, at vi mishandler vo-
res omgivelser for at opnå en
følelse af stolthed og overle-
genhed. F.eks. er voldsepisoder
stort set altid forbundet med
forudgående ydmygelse og
skam og dermed et udtryk for
et forsvar for ens stolthed.
Et gennemgående teoretisk

greb er at sætte den sociologi-
ske forklaringsmodel i sam-
menhæng med biologiske for-
klaringer, særligt med hjernens
tendens til at udløse stresshor-
moner i bestemte sammenhæn-
ge. Underbygningen af de ob-
serverede sociale sammenhæn-
ge og forklaringer med medi-
cinske studier af kroppens re-
aktioner i forskellige situatio-
ner forbinder på overbevisende
vis det biologiske og sociale.
Denne evne til at sammenføje
samfundsvidenskabelige og hu-
manistiske forklaringer med
medicinsk og biologisk forsk-
ning er absolut en af bogen
største styrker, der dermed bi-
drager til en tiltrængt kobling
af medicin og samfundsviden-
skab. Det indeholder imidlertid
også en farlig tendens, som jeg
vender tilbage til nedenfor.
Tredje del breder diskussio-

nen ud, perspektiverer og ud-
dyber en række argumenter.
Forfatterne sammenligner hhv.
de mest lige og velfungerende
samfund og de mest ulige og
dysfunktionelle samfund for at
argumentere for, at det er lighe-
den i sig selv, der er afgørende,
uanset institutionaliseringen af
ligheden. F.eks. kan der stati-
stisk ikke konstateres nogen
forskel i resultatet, hvad end

ligheden opnås ved en omfor-
delende velfærdsstat som i
Skandinavien eller ved stor lig-
hed i lønningerne før skat som
i Japan. Det samme kommer til
udtryk mht. sundhedsudgifter-
ne, hvor der ikke kan ses nogen
sammenhæng mellem, hvor
sunde borgerne er, og hvor
mange penge der bruges på
sundhed per indbygger, hvori-
mod der er en klar sammen-
hæng mellem sundhed og lig-
hed.
Hovedvægten er imidlertid

lagt på at diskutere de politiske
muligheder og betingelser for
at skabe øget lighed, og her når
forfatterne frem til, at målet
må være politiske reformer, der
gradvist øger ligheden, men
som – hvis det skal kunne lade
sig gøre – må bakkes op af en
social bevægelse for øget lig-
hed. Lighed kommer ifølge for-
fatterne ikke af sig selv, men
kun som følge af enten ekstra-
ordinære begivenheder som
krig eller massivt folkeligt pres:
I Skandinavien tilskrives op-
nåelsen af ligheden de sociali-
stiske arbejderbevægelser, og i
Japan er det den amerikansk
ledede rekonstruktion af sam-
fundet efter 2. Verdenskrig, der
er den primære årsag. Derfor
er en social bevægelse, der kan
presse på for øget lighed, afgø-
rende. 
Forfatterne imponerer med

deres enorme overblik over den
aktuelle forskning indenfor en
meget bred vifte af emner og
discipliner, som spænder fra
medicinsk forskning over ad-
færdsstudier af aber til sam-
fundsvidenskab i bredeste for-
stand samt historie og psykolo-
gi. Samtidigt synes der ikke at
være meget at komme efter
med hensyn til den empiriske
dokumentation, uanset om det
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drejer sig om det primære stati-
stiske materiale eller når andres
studier inddrages.
Hvis kritik skal fremføres,

skal det være, at der er en ten-
dens til en – om ikke andet så
retorisk – flirt med tanken om
menneskets natur, der kommer
til udtryk i en idé om naturlige
anlæg for hhv. dominans- og
tilknytningsstrategier, der skul-
le være opstået evolutionært.
Efter et argument for at begge
typer strategier findes i menne-
sket, skriver forfatterne såle-
des: “Dominansstrategierne er
næsten helt sikkert før-menne-
skelige i deres oprindelse. De
kan ikke have været hensigts-
mæssige for livet i de hovedsa-
geligt egalitære samfund hos
stenalderens menneskelige
jægere og samlere.” (s. 224-5).
Uden at ville afvise, at det blot
skyldes undertegnedes mangel
på viden om den menneskelige
evolution, så henleder retorik-
ken om ’før-menneskelige do-
minansstrategier’ og egalitære
jægersamfund tankerne på tid-
ligere tiders forestillinger om
en naturtilstand og et naturligt
menneske, hvorfra den sande
ordning af samfundet kan ud-
ledes. Denne tankegang har
som bekendt haft mindre heldi-
ge konsekvenser historisk og
kan formentligt stadig i dag til-
skrives mange af problemerne i
vores eget samfund. Hvad for-
fatterne præcist mener, er
uklart, og jeg er ikke overbevist
om, at de rent faktisk abonne-
rer på et sådan syn. Bemærk-
ninger flere andre steder synes
nemlig at tale for en mere anti-
essentialistisk antropologi. Det
er ikke desto mindre en uheldig
tendens, der nemt kan misfors-
tås.
Wilkinson & Pickett formår

noget så sjældent som at indfri

de forventninger som bogens
titel fordrer: Med en overflod
af empirisk og videnskabeligt
anerkendt dokumentation
påviser og svarer de overbevi-
sende, på bogens undertitel
Hvorfor alle klarer sig bedre i
mere lige samfund. Bogen er
letlæselig og tilgængelig for et
bredt publikum, og det kræver
ikke forudgående kendskab til
statistisk metode at læse bogen.
Lighed henvender sig til både
forskere, politisk engagerede
borgere, samfundsdebattører
og lovgivere.

Jonas Toubøl

Wolfgang Schröder
om Wilhelm 
Liebknecht
Wolfgang Schröder: Wilhelm
Liebknecht. Soldat der Revolu-
tion, Parteiführer, Parlamenta-
rier. Ein Fragment. Red.: Rena-
te Dressler-Schröder og Klaus
Kinner, Karl Dietz Verlag, Ber-
lin 2013, 478 s., ISBN 978-3-
320-02289-1, € 34.90 (Geschich-
te des Kommunismus und
Linkssozialismus, XVIII)

Iperioden fra 1945/1949 til1989 blev analysen af arbej-
derbevægelsen et meget frem-
trædende emne i den østtyske
historieskrivning med en deraf
følgende omfattende produkti-
on. Der blev dels udgivet man-
ge monografier på forskellige
forlag, hvoraf de vigtigste nok
var Dietz-Verlag og Akademie-
verlag, dels udkom der adskilli-
ge tidsskrifter, Beiträge zur Ge-
schichte der Arbeiterbewegung
og Zeitschrift für Geschichts-
wissenschaft var de centrale,
men derudover havde hver ene-
ste højere læreanstalt sit eget

tidsskrift, som også publicere-
de mange og ofte vigtige arbej-
derhistoriske artikler. I tilknyt-
ning til Marx-Engels-Gesam-
tausgabe fandtes fire tidsskrif-
ter og årbøger af relevans for
denne forskningsgren. I forbin-
delse med bestemte forsknings-
områder blev der udgivet år-
bøger, således Jahrbuch für Ge-
schichte, som Wolfgang Schrö-
der redigerede fra 3. til 39. år-
gang.
I Vesttyskland var emnet

indtil midten af 1960’erne
langt fra centralt, men da den
østtyske forskning var ved at
blive altdominerende indenfor
dette forskningsfelt, var det af
politiske årsager nødvendigt at
gøre noget for at fremme histo-
rieskrivningen om arbejderbe-
vægelsen. Den kom aldrig til at
indtage den plads som emnet
havde i DDR, men med den
pluralistiske opfattelse af histo-
rieskrivningen blev der dog og-
så her opnået betydningsfulde
resultater.
DDR-historieskrivningen

var på dette område i snæver
kontakt med den politiske le-
delse i landet – universitets-
lærere, der arbejdede på dette
område, var mere eller mindre
frivilligt SED-partimedlemmer.
For bestemte faser i udviklin-
gen gjaldt, at forskningsresul-
taterne skulle være i overens-
stemmelse med retningslinjer
udarbejdet af instituttet for
marxisme-leninisme (se Werner
Röhr: Abwicklung. Das Ende
der Geschichtswissenschaft der
DDR). Der fandtes til en vis
grad muligheder for at undgå
retningslinjerne f.eks. ved at
opnå ansættelse ved Akademie
der Wissenschaften.
Et af de mere beklagelige re-

sultater af denne styring var en
negligering af Wilhelm Lieb-
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knechts rolle i den tyske og in-
ternationale arbejderbevægelse.
Det er hævet over enhver tvivl,
at han var en helt central per-
son i arbejderbevægelsen senest
fra 1862 til 1900. Han deltog i
revolutionen 1848/49, hvor han
havde mødt Engels, men først
da han måtte emigrere til Lon-
don og dér mødte Marx, som
blev hans store forbillede, blev
han gradvis integreret i den lil-
le kommunistiske gruppe. I
1862 vendte han som den ene-
ste tilbage til Berlin bl.a. fordi
han fik tilbudt en stilling ved
“Norddeutsche Allgemeine Ze-
itung”, redaktøren kendte ham
fra revolutionskampenes dage.
Imidlertid gik redaktøren og
avisen over til at støtte Bis-
marck uden af have informeret
Liebknecht på forhånd. Denne
afbrød derefter forbindelsen
med bladet. Til gengæld fik
han indflydelse på de tidligste
forsøg på at oprette en selv-
stændig arbejderbevægelse, en
position som dog ikke gav ham
mulighed for at tjene nok til at
kunne forsørge sin familie.
Ved siden af Liebknecht kom

August Bebel hurtigt til at spil-
le en væsentlig rolle i den gry-
ende arbejderbevægelse, han
fik god kontakt til Marx og
især Engels. Den sidstnævntes
negative opfattelse af Liebkne-
cht betød, at hans rolle blev
underkendt i den dominerende
historieskrivning i DDR. Der
findes således kun en enkelt – i
dag helt forældet – østtysk bio-
grafi om ham, mens en vest-
tysk biografi af  F. W. Weiters-
haus (Wilhelm Liebknecht.
Das unruhige Leben eines
Sozialdemokraten, 1976) også
er ved at være forældet, efter-
som Liebknechts brevveksling
ikke havde været fuldt tilgæn-
gelig på den tid, værket blev

udformet. Kvaliteten af en
nyere amerikansk biografi
(Raymond H. Dominick III:
Wilhelm Liebknecht and the
Founding of the German So-
cial Democratic Party, 1982)
kan diskuteres. Naturligvis er
Liebknecht omtalt i større vær-
ker, men en omfattende biogra-
fi, af  den type som findes for
adskillige andre betydningsful-
de repræsentanter for arbejder-
bevægelsen, mangler. Ej heller
findes der en omfattende vi-
denskabeligt bearbejdet udgave
af hans afhandlinger – hvilket
er tilfældet for Bebel, for Franz
Mehring og Karl Liebknecht –
eller et udvalg af WL’s meget
omfattende journalistiske ar-
bejde. I 1976 publiceredes den
største del af  WL’s erindringer,
oprindeligt skrevet til diverse
almanakker osv. især i 1890’er-
ne, og samme år udgav Wolf-
gang Schröder et mindre ud-
valg af hans centrale artikler
og taler.
Schröder, hvis område oprin-

delig var fagbevægelsen, nyori-
enterede sig fra midten af
1970’erne og udarbejdede udo-
ver det nævnte samlebind flere
videnskabelige afhandlinger
om Liebknecht og dennes ind-
sats på forskellige områder.
Disse må betragtes som forar-
bejder til en kommende biogra-
fi, som han beklageligvis ikke
nåede at afslutte inden DDR’s
sammenbrud i 1989. I tiden ef-
ter 1989 fik Schröder forskelli-
ge andre forskningsopgaver,
hvorfor han kun i begrænset
omfang kunne videreføre Lieb-
knecht-studierne.
Den første store artikel om

emnet Liebknecht – som også
er indgået i det foreliggende
bind – handlede om sammen-
slutningen mellem de to socia-
listiske arbejderpartier i 1875,

Allgemeiner Deutscher Arbei-
terverein og Sozialdemokrati-
sche Arbeiterpartei. Han kun-
ne her dokumentere diskussio-
nerne mellem de to partiers le-
dende personer – for SDAP var
det Liebknecht – og sandsyn-
liggøre samlingsprocessens for-
løb. Schröders udgangspunkt
var her forholdene i Tyskland,
som Liebknecht kendte bedre
end nogen anden. Sammen-
slutningen ønskedes af med-
lemmerne, og de to partiers
rigsdagsgrupper samarbejdede
i et vist omfang.. Men en ræk-
ke personlige og ideologiske
modsætninger skulle overvin-
des. Sammenslutningen lykke-
des, og et fælles program med
et vist lassalleansk indslag ac-
cepteredes også af Liebknecht.
Men ikke af Marx og Engels,
der begge var oprørte over især
Liebknechts fremgangsmåde.
De så anderledes på situatio-
nen, fordi de mente, at Lassal-
leanerne allerede var udkon-
kurreret, og hvis dette parti
stod overfor et sammenbrud,
hvorfor var en sammenslutning
så nødvendig? Hertil kom, at et
programskrift som Gotha-pro-
grammet efter deres opfattelse
aldrig burde have set dagens
lys. Marx skrev en kritik af
dette program, som ganske
præcist kastede lys over dets
svagheder. Men hverken han
eller Engels havde den indsigt i
den faktiske udvikling, som var
Liebknechts udgangspunkt.
Det førte til, at Marx og især
Engels distancerede sig yderli-
gere fra Liebknecht. Forholdet
havde i forvejen ikke været
godt – som allerede nævnt kri-
tiserede Engels Liebknecht,
hvilket gentog sig igen og igen i
de følgende tyve år. Her blev
han bakket op af f.eks. Bebel,
Karl Kautsky, Eduard Bernste-
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in og den østrigske partifor-
mand Victor Adler, som det
bl.a. fremgår af Engels’ korre-
spondance i årene 1888 -1890.
Kritikken var ikke altid uberet-
tiget: Liebknecht førte en kom-
promissøgende politik og be-
stræbte sig på samarbejde for
næsten enhver pris og var efter-
givende overfor andres syns-
punkter, hvilket han anså for
nødvendigt, hvis der skulle op-
nås resultater. Denne forsonli-
ge politik svarede ikke til En-
gels’ mere principielle opfattel-
ser, men tilsyneladende overså
han det, Marx havde skrevet i
kritikken af Gotha-program-
met, at “hvert skridt virkelig
bevægelse er vigtigere end sne-
se af programmer” (brev til
Bracke 5. maj 1875).
Som Schröder gør rede for

på en differentieret måde, er
problemet ikke så meget Marx’
og Engels’ vurderinger, som de
fremgår af korrespondancen. I
den udtrykte de sig – privat
mellem to venner – på en må-
de, der absolut ikke svarede til
deres offentlige tilkendegivel-
ser. Problemet er de konklusio-
ner, der i Sovjetunionen og
DDR blev draget på baggrund
af denne kritik, og de traditio-
ner denne gav anledning til. I
det foreliggende bind er den
oprindelige artikel genoptrykt i
en udvidet og bearbejdet form
(dog uden dokumentationen
fra artiklen). Schröders analyse
af de politiske implikationer af
den overordnede sovjetisk/øst-
tyske beskrivelse af det nye so-
cialistiske enhedsparti og dets
program fra 1875 er forsigtig
men samtidig entydig.
Schröder døde inden han fik

realiseret sit projekt om en om-
fattende Liebknecht-biografi.
Men de mere eller mindre fær-
dige kapitler ansås for at være

så væsentlige, at udgiverne har
samlet dem i et bind og som til-
læg har optaget en bibliografi
over Schröders videnskabelige
afhandlinger, således at hans
øvrige bidrag til aspekter af
Liebknechts udvikling kan ind-
drages – i bindet var der kun
plads til de af Schröder princi-
pielt afsluttede kapitler. Som
det antydes i titlen, er der tale
om fragmenter til en biografi.
På de i alt 460 smukt illustrere-
de sider behandler årene op til
1851, dvs. familiebaggrund,
opvækst, deltagelse i de demo-
kratiske bevægelser i 1848/
1849, flugten til Schweiz og
England og de to første år som
emigrant. Herefter kommer der
et stort hul frem til 1865 og
kontakten til den begyndende
arbejderbevægelse i Sachsen.
I Sachsen fandt WL en basis

i de små demokratiske arbej-
deroplysningsforeninger, i hvil-
ke han sammen med Bebel ind-
ledte en udvikling frem mod
dannelse af et socialistisk parti.
Denne proces følges og fortsæt-
tes i en analyse af de dengang
eksisterende muligheder for
med udgangspunkt i valgkam-
pene i Sachsen at organisere og
mobilisere bredt og dermed og-
så at opnå en parlamentarisk
position i 1881. I det efterføl-
gende kapitel behandles tids-
mæssigt forskudt sammenslut-
ningen af de to eksisterende ar-
bejderpartier i 1875 og Marx’
og Engels’ kritik af “Gotha-
programmet”.
Schröder genoptager den

kronologiske fremstilling med
et kapitel om årene 1881-1884
hvor det fusionerede parti blev
udsat for en stærk undertryk-
kende politik fra regeringsmag-
tens side: “Socialistlovene” var
blevet vedtaget i 1878 og for-
længet til 1890. Schröders ana-

lyse standser imidlertid princi-
pielt i 1884. De første år under
Socialistlovene medførte om-
fattende diskussioner om parti-
ets taktik under de givne betin-
gelser. Al politisk virksomhed
var forbudt, og deraf fulgte og-
så forbud mod socialistisk ud-
givervirksomhed og faglige or-
ganisationer. Den eneste lovli-
ge aktivitet var organiseringen
af opstilling til rigsdagsvalg; i
første omgang så det ud til, at
det var tilstrækkeligt for rege-
ringen til at nå sine mål, idet
partiets stemmetal faldt. Men
allerede ved de næste valg i
1881 opnåede partiets kandi-
dater betydelige resultater, og
alt i alt gik partiet styrket ud af
kampen, da Socialistlovene ik-
ke blev forlænget i 1890. 
En del af  partiets medlem-

mer var dog indstillet på en
mere radikal, anti-parlamenta-
risk taktik, som efterhånden
udviklede sig til en social-revo-
lutionær, dvs. en anarkistisk,
retning. Den mest kendte tals-
mand for denne var det tidlige-
re rigsdagsmedlem Johann
Most, som i London (sidenhen
New York) udgav ugebladet
“Freiheit”. Schröder under-
søger forholdet mellem Lieb-
knecht og Most fra dennes
indtræden i Socialdemokratiet
og frem til det endelige brud
under partiets illegale kongres i
Schweiz i 1880. Denne proces
var modsigelsesfyldt, og som
Schröder understreger, blev en
endelig afklaring først opnået
sent bl.a. pga. Liebknechts
skiftende standpunkter – i det
mindste for så vidt de kom til
udtryk i forskellige taler.
Denne ekskurs følges op af

en anden ekskurs om forholdet
mellem Engels og Liebknecht.
Schröder formår at samle trå-
dene i de langvarige (50 år)
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samarbejds- og konfliktpræge-
de relationer mellem de to.
Mens Liebknecht havde be-
tragtet Marx som sit store for-
billede, og denne derfor til en
vis grad havde været i stand til
at formidle mellem de to sam-
arbejdende kontrahenter, så
var der efter Marx’ død i 1883
ingen, der kunne dæmpe mod-
sætningerne – snarere tværti-
mod. Det førte til ufrugtbare
sammenstød, hvor især Lieb-
knecht følte sig gået for nær og
f.eks. afviste at tage imod en in-
vitation til at besøge Engels.
Denne specifikke konflikt kun-
ne imidlertid løses og et samar-
bejde igen etableres. 
1 1886 tog Liebknecht på en

flere måneders agitationsrejse
til USA, inviteret af det lille
Socialist Labor Party, som ho-
vedsagelig bestod af tyskspro-
gede emigranter. Rejsen foregik
samtidig med, at Eleanor Marx

og hendes mand Edward Ave-
ling ligeledes var på en agitati-
onsrejse i USA, også denne fi-
nansieret af Socialist Labor
Party. I midten af 1880erne op-
levede arbejderbevægelsen i
USA et stort gennembrud i
form af den fagligt/politiske
organisation Knights of Labor,
som på ganske får år overgik
alle andre arbejderorganisatio-
ner mht. medlemstal. KoL kol-
laberede dog efter nogle år, og
SLP kunne åbenbart ikke bry-
de ud af den (selvvalgte) ghetto
og opnå en egentlig kontakt
med de engelsksprogede arbej-
dere. Rejsen og dens virkning
undersøges af Schröder i et
selvstændigt kapitel.
For perioden 1886 til 1900 er

der – bortset fra ekskursen om
forholdet mellem Engels og Li-
ebknecht – intet bare nogen-
lunde afsluttet kapitel, som
kunne indgå i bogen. Som en

foreløbig afslutning giver
Schröder en 12 siders sammen-
fatning af Liebknechts rolle og
betydning for tysk og i mange
henseender også international
arbejderbevægelse. I betragt-
ning af Schröders store indsigt
i denne periodes arbejderbevæ-
gelse må man beklage, at han
ikke fik fuldført den store bio-
grafi, som han var prædestine-
ret til at skrive. Adskillige af de
afhandlinger, han fik udgivet
efter 1989, er som nævnt tyde-
ligvis forarbejder til enkelte ka-
pitler. Samlet ville de have kun-
net tilføre vor viden om perio-
den et væsentligt forbedret per-
spektiv. Desværre er de spredt
over en lang række tidsskrifter.
Man kan blot håbe, at forlaget
vil samle dem i et supplerende
bind, eller at de vil blive gjort
tilgængelige i en digitaliseret
form.

Gerd Callesen
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