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skæbnehistorie 

Med Pelle Erobreren har NexØ lidt den vanshbne i den litterære og poli- 
tiske offentlighed i det 20. århundrede, at han i meget ringe grad er blevet 
anerkendt for sit selvst~ndige bidrag til savel den litterære som den politiske 
tradition. For mange efterkommere har NexØ altid været 'for meget' det ene 
eller det andet: For meget pavirket af II. Internationales revisionisme eller - 
modsat - for  meget pivirket af »oppositionens gadedrenge«, eller ogsA har 
han slet og ret haft for lidt forstand p i  arbejderbevægelsen, eller han har om 
ikke andet været for borgerlig i sin kritiske distance til den socialdemo- 
kratiske fagbevægelse. - Eller ogsa valgte man at tage Pelle Erobreren's 
forfatter pA sit politiske og kulturpolitiske banner, idet man diskret oversa 
hans afvigende holdninger. 

I sine litterære aspekter er romanen blevet kritiseret for at være for meget 
'digt', at indeholde for meget eller for lidt 'lyrik', helteskikkelsen er enten 
tegnet for skarpt eller for svagt, og især socialdemokrater og venstreflØj har 
fra 30'erne og op til 70'erne og i de tidlige 80'ere i det hele taget hæftet sig 
kritisk ved hans anvendelse af den 'borgerlige' dannelsesroman-jiorm. 

Jeg skal i det folgende forsage at fremhæve Martin Andersen NexØs selv- 
stændige og originale bidrag i datidens politiske og litterzre debat og 
tradition og opridse det 'tidsbundne' - i politisk og ideologisk forstand - ved 
samtidens og eftertidens mange forskelligartede kritiske indfaldsvinkler til 
det monumentale værk om Pelle Erobreren.' 

Sultens strategi 

Det har især været værkets 'voksne' politiske afdeling, der har været stridens 
æble, mere præcist fra det Øjeblik, hvor Pelle træder ind pa den historiske 
scene som »Lynet«. Lad os inden vi går over til en behandling af de forskel- 
lige reaktioner pA værket fors~ge at opridse en kort uhildet analyse af nogle 
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af de afgØrende kontroversielle problemstillinger i romanen. Lad os i fØrste 
omgang opholde os ved NexØs holdning til »Den store Kamp« og til nogle- 
personerne, Pelle og Morten, og deres indbyrdes forhold. 

Det er en ofte overset kendsgerning, at NexØ ikke indtog et for eftertiden 
traditionelt venstreflØjsstandpunkt i sin fremstilling af »Den store Kamp«. 
Det traditionelle venstreflØjsstandpunkt i eftertiden - det være sig i 
kommunistiske, syndikalistiske eller diverse venstresocialistiske miljer - 
kritiserer altid Socialdemokratiets moderation i anvendelsen af strejke- 
vabnet. NexØ skildrer imidlertid afslutningen pa den store kamp såiedes: 

»Og hen pa Eftermiddagen kom der lgbesedler fra Arbejderen og 
bekræftede Rygtet; jo denne Gang var det endelig sandt. Og en Sejr 
var det tilmed: Foreningsretten var haandhævet, og Kapitalen havde 
faaet Respekt for Arbejderne som en Faktor, man ikke længer kunde 
komme udenom! For resten var status quo bevaret. 

»Tænk, og de har tilmed f a e t  Respekt for os - og Status kvo har de 
inte kunnet ggre noget!« Saa lo de over hele Ansigtet af Glæde over 
at ogsaa han var bevaret, skgnt ingen af dem kendte ham.<? 

Som det med al Ønskelig tydelighed fremgår af citatet har nok s i  megen 
radikalitet i anvendelsen af strejkevabnet ikke kunnet rade bod pa de 
strejkendes fundamentale faglige og politiske usikkerhed og naivitet. 

Pelle har - noget letsindigt fremgår det af NexØs skildring - om nogen 
bidraget til at foregogle arbejdene drØmmen om, at der skulle ligge et nyt 
land, et nyt samfund, for enden af strejken. Ved fredsslutningen bliver disse 
&Ømme med ét slag afslgret som utopiske. Heri ligger selvf~lgelig ogsa en 
anklage - mod lederne - men ikke en traditionel anklage for at 'sælge ud af 
massernes krav' eller lignende. 

Den afgØrende pointe i Ne.x@'s k:.itik af strejken er, at nzassernes lykke- 
drØm ikke kunne vare blevet indfi-iet i en kamp som den store kamp, radikal 
anvendelse af strejkevdbnet eller ej. DC faglige lederes kompromis skildres 
ganske vist kritisk som en pragmatisk losning, men slet ikke som bevægel- 
sens egentlige waterloo. NexØ Ønsker fØrst og fremmest at afklæde strejke- 
vabnet den magi (som senere venstrefloje altsa har udstyret det med). NexØ 
skildrer selvfØlgelig strejkens heroiske sider, og ogsa i det senere bind 
anerkender han strejken som et vældigt 1Øft for arbejderbevægelsen, men han 
lægger heller ikke fingrene imellem i skildringen af strejkestrategiens 
skyggesider og menneskelige ofre: det går hårdt ud over familierne - kvin- 
derne og bornene især - kampen bliver en besættelse, der fejer almindelige 
menneskelige hensyn til side. Besk i tonen er bl.a. en scene, hvor Pelle 
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