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Forord 

En antologi må jo i sagens natur altid være et udsnit af den virke- 
lighed den skal belyse. Man kan ikke få det hele med, men må 
foretage valg. I dette bind II af antologi-serien om arbejderkultur, 
som dækker perioden 1924-1948, har udvælgelsen været vanske- 
lig fordi arbejderkulturen netop i denne periode tager et vældigt 
opsving. Man kan for så vidt godt tale om at perioden repræsen- 
terer arbejderkulturens *guldalder. - det er nemlig i denne periode 
både den kommunistiske og socialdemokratiske arbejderbevægel- 
se får sit opsving og gennembrud. De praktiske udslag af dette 
gennembrud er mangfoldige og dækker hele livsområdet, og sam- 
tidig stiger den teoretiske bevidsthed og debat om begrebet arbej- 
derkultur og indholdet i den. 

Der har således været overvældende meget materiale at tage af 
ved sammensætningen af dette bind, hvad omfanget af det jo også 
vidner om. Vi har bestræbt os på at få alle aspekter af problema- 
tikken med og har ydermere i udvalget villet afspejle den kvantita- 
tive fordeling af synspunkterne. Det betyder f.eks. at den social- 
demokratiske opfattelse og udformning af arbejderkulturen opta- 
ger den sterste plads i antologien i overensstemmelse med de fakti- 
ske historiske forhold. 

Antologiens tekster er fordelt på fire hovedtemaer der afspejler 
bredden i det kulturbegreb der ligger til grund for arbejderkul- 
turen: det ferste tema, arbejdsvilkår og arbejdskampe, felger kro- 
nologisk udviklingen fra 1924 og frem idet vægten er lagt på kri- 
sen, arbejdslasheden, rationaliseringsproblematikken og den fag- 
lige kamp og organisering. Vi har således i antologien ikke lagt 
vægt på f.eks. den politisk-partimæssige side af arbejderbevægel- 
sen, fordi dette villle blive for omfattende. Tekster til belysning 
heraf er imidlertid også tilgængelige i flere andre antologier. I dette 
tema er der, som i de evrige temaer i antologien, tale om at der for- 
uden den kronologiske sammenstilling af teksterne også er brugt 
en kontrasterende og tematisk underopdeling som kun fremgår 
indirekte. Flere af teksterne egner sig således til sammenlignende 
læsning. 

Det andet tema, levevilkdr, familie og fritid, tager forholdene 
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udenfor produktionssfæren op til behandling. Det koncentrerer 
sig især om samværsformer i fritiden, seksualitetsproblemet, 
boligforhold, familie- og ægteskabsproblemer, forbrugsproblema- 
tikken, arbejderidræt og bsrne- og ungdomsproblemer. Det tredje 
tema, uddannelse og oplysning, beskæftiger sig især med arbej- 
deroplysningen, det nye medie radioen, forholdet mellem opdra- 
gelse og klassekamp, holdningen til skole- og uddannelsessyste- 
met og endelig presse- og propagandaarbejdet. 

Det fjerde tema, kulturkamp og klassekamp, er det mest omfat- 
tende i antologien, hvilket ikke så meget afspejler vores opfattelse 
af den mere snævre kulturkamp som det vigtigste, men nok så 
meget er et udtryk for at det netop er her der i samtiden sker et 
nybrud i arbejderkulturen. Mange af indlæggene, især i det fsrste 
undertema, kultur og klasse, beskæftiger sig i svrigt ikke blot med 
kultur i mere traditionel forstand, men er netop forssg på at sam- 
mentænke arbejderkulturens forskellige områder. Dette fsrste 
undertema afspejler således den fundamentale debat om forholdet 
mellem arbejderklassen og det borgerlige samfund og den borger- 
lige kultur og forsagene på at udtænke en alternativ socialistisk 
kultur. Teksterne viser hovedsagelig udviklingen i den social- 
demokratiske opfattelse fra arbejderkultur til folkekultur, men 
viser også kritikken af Socialdemokratiet fra venstre og ligeledes 
eksempler på kommunisternes kulturopfattelse. 

Det andet undertema, socialistisk restetik, afspejler bredt for- 
ssgene på at stable en ny socialistisk og klassemæssigt funderet 
kunstopfattelse på benene. Teksterne dækker både forholdet til 
den bildende kunst, sangen, filmen, teatret, triviallitteraturen og 
den nye socialistiske litteratur og arbejderlitteratur. 

Teksterne i antologien får i stor udstrækning lov til at tale selv, 
men ved enkelte tekster er der dog sat forklarende manchetter, 
især hvor der forudsættes speciel viden, eller hvor der er tale om 
uddrag. Til gengæld har vi så i indledningen givet en meget udfsr- 
lig introduktion til hele perioden og udvalget. Indledningen er så- 
ledes bygget op at dens enkelte afsnit let kan relateres til de enkel- 
te temablokke, dvs. at indledningens afsnit er tænkt som bag- 
grundslæsning og perspektivering af teksterne. 

Vi har ikke særlig mange fiktive tekster med i antologien. Det 
skyldes ikke modvilje mod fiktionen og dens rolle i arbejderkultu- 
ren, men dels at vi fandt at de fiktive tekster var repræsenteret i så 
mange andre antologier, og dels at vi kun snskede at anvende fik- 
tionen hvor den direkte belyste og klargjorde noget som vi ikke 
kunne finde udtrykt bedre andre steder. En mere samlet udgave af 
socialistiske fiktionstekster og arbejderlitteratur må således vaire 
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en opgave for andre. Vores udvalg er imidlertid også på dette 
punkt ganske repræsentativt og kan sammen med de teoretiske 
tekster om litteratur fungere som en central undervisningsenhed. 

Vi har i noterne ikke forklaret alt hvad der kunne forklares, 
men har bestræbt os på at forklare de centrale ting som ikke 
kunne forstås i teksten selv, og som er nedvendige for forståelsen 
af tekstens budskab. En * ved et personnavn i teksten angiver at 
denne person findes omtalt i den forfatterbiografi som findes 
bagest i antologien. 

Til slut vil vi gerne rette en speciel tak til medarbejderne på 
Arbejderbevægelsens bibliotek og arkiv i Kebenhavn der har 
været meget velvilligt indstillede og hjælpsomme i det praktiske 
arbejde med at finde tekster og billeder og stille dem til rådighed 
for os. 

Ib Bondebjerg og Olav Harslof 
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I De socio-akonomiske og 
politiske betingelser for 
arbejderklassen i perioden 

I. Krisen og den revolutionære balge omkring 

og efter I. verdenskrig 

For den europæiske - og dermed den danske arbejderklasse - sker 
der afgrarende ting i perioden omkring 1. verdenskrig der både 
markerer en kapitalistisk krise og fralges af en revolutionær bralge. 
Det er beskrevet mere indgående i det foregående bind (se dette) 
og skal kun kort ridses op her som en optakt til perioden fra 
1924-1948. 

Kapitalistis k Optakten og årsagerne til 1. verdenskrig (1914-1918), der ikke 
omstrukturering og skal udredes her, har rradder langt tilbage i selve etableringen af 
s k ~ r p e d e  den nationale og internationale kapitalisme. Den betegner magt- 
mods~tninger opgrar indenfor en kapitalistisk og imperialistisk magtblok. Kri- 

gens virkninger er af dobbelt art: 1) for det frarste betegner den 
begyndelsen til omvendingen af det internationale magtforhold, 
fra de gamle kapitalitiske staters (Tyskland, England, Frankrig 
osv.) dominans til den nye industrielle supermagt USA's domi- 
nans. Denne omvending er af vidtgående betydning i den fralgen- 
de lange tids politiske, rakonomiske og kulturelle vilkår i perioden. 
Amerikaniserings-problematikken er et udbredt og omdiskuteret 
fænomen i perioden i 20'erne og 30'erne. 1) 2) Men 1. verdens- 
krig betegner også en udrensning indadtil i de nationale kapitalers 
magtforhold og samfundsmæssige struktur. Krige og kriser beteg- 
ner indenfor kapitalistiske samfundsforhold en udrensning og 
rationalisering af fordelingen af kapital og produktionsapparat. 
Idet småkapitaler og urentable produktionsformer udskilles 

1. .Amerikaniseringen. optrader iden samtidige debat fsrst og fremmest som et ud- 
tryk for den kapitalistiske kulturindustri, der vokser frem med filmen og den ku- 
lerte presse, og som griber ændrende ind i fritidsvaner og moralnormer (f. eks. 
seksualliv, forlystelser, moder ect.) . Endvidere er Amerika teknikkens og ratio- 
naliseringen~ land, bl.a. i kraft af bilindustrien. Især i den konservative kultur- 
kritik i tiden blev amerikaniseringen (f.eks. hos Jakob Paludan) set som en kul- 
turforfladigelse, en trussel mod et sundt åndsliv. . 
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muliggeres en skærpet udbytning og merudpresning af arbejds- 
kraften. Samtidig sker der ofte en proletarisering og degradering 
af de udsatte grupper i småborgerskabet og mellemlagene der 
mister de spinkelt funderede privilegier. 

Under denne proces skærpes de samfundsmæssige modsætnin- 
ger, der skabes grobund for spekulation, hurtige gevinster og hur- 
tige tab. I Danmark, hvor kapitalen især i de ferste krigsår profite- 
rede af sin neutralitet og de krigsferendes stigende behov for 
varer, taler man om .gullasch-kapitalenr, et navn for den kunstige 
kapitalophobning der var en felge af krigen. Men man kan tale 
om en mere langsigtet strukturel tendens i kapitalismen i forbin- 
delse med både monopoliseringen og ændringerne i forbindelse med 
den tayloristiske offensivz) der begynder at slå igennem omkring 
1. verdenskrig. Hvad der sker i alle de europæiske kapitalistiske 
stater, men forskudt i tid og med forskellig vægt, er at den gamle 
klassiske liberalisme med det principielle markeds- og produk- 
tionsanarki slås i stykker under indtryk af krisen og krigen. Man 
kan sige at der opstår en art social-liberalisme der er kendetegnet 
ved at staten i hejere grad begynder at gribe regulerende og stet- 
tende ind i tæt samarbejde med erhvervsorganisationerne og fag- 
bevægelsen. Hos repræsentanter for den centrale borgerlige intel- 
ligens og i den senere kultur- og åndshistorie har man registreret 
det skete som et værdi-sammenbrud, man har talt om ~generatio- 
nen, der måtte snuble i startenu, og i begyndelsen af 20'erne raser 
der en vidtforgrenet *livsanskuelsesdebata der debatterer om- 
væltningen, men i et rent etisk og idealistisk lys. 

Men det var anderledes materielle ændringer og dybtgående 
indgreb i arbejderklassens og andre brede befolkningsgruppers 
livsvilkår der var på færde. Den tayloristiske offensiv der udvik- 
ledes i forbindelse med den amerikanske bilindustris eksplosive 
vækst var et snit ind i velfunderede småborgerlige og håndværks- 
mæssige produktionsformer. Det mekaniserede samlebåndsarbej- 
de indvarsler den storindustrielle produktionsforms gennemslag 
og starter en revolutionering i den industrielle kapitalisme der, 
skent i mindre målestok i Danmark, dog også her betyder at land- 
bruget og den mindre industri begynder at vige. Dermed ændrer 
det kulturelle billede også afgerende karakter. 

Arbejderbevregel- Krigen og krisen betyder ikke blot at der opstår modstridende 
sens spaltning fraktioner i borgerskabet, nemlig mellem den nye og ekspanderen- 

de industrikapital og landbrugs- og handelskapitalen der hidtil 

2. Den tayloristiske offensiv har navn efter amerikpneren Taylor, der opfandt en 
række rationaliseringsmetoder ti l  effektivisering af arbejdsprocessen, ferst og 
fremmest gennem måling og opsplitning af den i enkeltdele. 
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havde været dominerende. Også arbejderklassen spaltes tydeligt 
nu, og denne spaltning har lange rradder tilbage. Der havde altid 
rådet modstrid mellem en mere reformistisk og en mere revolutio- 
niar fraktion indenfor Socialdemokratiet, men frarst med verdens- 
krigen og i perioden efter får det en afgrarende organisatorisk og 
partidannende effekt af permanent karakter. Spaltningen bliver 
en realitet da hovedparten af socialdemokratierne i 2. Internatio- 
nale 3) stratter den nationale kapital og accepterer krigen som en 
national forsvarskrig. Den internationale arbejdersolidaritet går 
således i stykker. Kun det russiske socialdemokrati under ledelse 
af bolsjevikkerne fastholder oppositionen mod krigen og samler 
en række mindre grupperinger omkring sig. Derved lægger de 
kimen til den senere kommunistiske internationale, Komiteen eller 
3. Internationale der fra 1920 fik afgerende betydning. 

I Danmark bliver splittelsen også hurtigt en realitet, men lang- 
varige modsætninger og fraktionskampe på den revolutionære 
venstrefloj omkring dannelsen af et kommunistisk parti betyder 
at'vi skal helt frem til omkring 1930 far DKP slår egentligt igen- 
nem. Splittelsen kommer til udtryk gennem enkeltpersoners ud- 
træden af Socialdemokratiet (SD), gennem Socialistisk Ungdoms 
Forbund (SUF) der stillede sig i en skarp opposition til Social- 
demokratiet og som tilsluttede sig den revolutionære Zirnmer- 
waldbevægelse (efter stedet hvor de oppositionelle partier i 2. 
Internationale samledes). Især den revolutionære bralge i kalvan- 
det på den russiske revolution i 1917 fremskynder processen, og i 
1919 spaltedes SUF i det senere DSU der blev Socialdemokratiets 
nye ungdomsorganisation og en fraktion der sammen med andre 

Syndikalistisk oppositionelle grupperinger dannede Danmarks Venstresocialisti- 
offensiv i Danmark ske Parti (forlraberen for DKP der stiftedes i 1920 og tilsluttede 

sig 3. Internationale). Langt den vigtigste revolutionære gruppe- 
ring i Danmark for DKPer dog syndikalisterne, samlet i Fagopposi- 
tionens Sammenslutning (FS) der i perioden fra 1910-21 var en 
vigtig kamporganisation på fagligt plan mod dels de kapitalistiske 
mer-udpresningsforsrag og dels mod den stærke socialdemokrati- 
ske dominans og passivisering af den faglige kamp. 

Inden for et begrænset kampperspektiv, nemlig i forholdet til 
enkeltkapitalerne og via decentral organisering fra den enkelte 
arbejdsplads og indefra de enkelte fagforeninger, lykkes det i 
perioder FS at opnå resultater. Især sker det i det bagland som. 
Socialdemokratiet efterlader under den gradvise integrationspro- 

3. 2. Internationale var den internationale sammenslutning af socialistpartier fra 
1889 og indtil 1914, hvor den gik i oplesning p.g.a. krigen. Ud af denne skilte sig 
den kommunistisk dominerede 3.  Internationale, stiftet i 1919. 
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Reaktion~re 
tilbageslag 

ces og opsugning i et legaliseret og fastlagt klassesamarbejde. 
Denne udvikling er synlig allerede ved Septemberforliget i 1899, 
og senere med etableringen af den faste voldgiftsret og forligs- 
institutionen i 1910 og Staunings indtræden som kontrolminister i 
den borgerlige regering i 1916. Det må således tilskrives syndikali- 
sternes aktivitet at det i perioden under og efter krigen til dels lyk- 
kedes at modvirke den kapitalistiske offensiv mod arbejderklas- 
sens lanniveau og arbejdsbetingelser. Den syndikalistiske offen- 
siv i Danmark, der munder ud i voldsomme revolutionære optajer 
i 1919 og 1920, får imidlertid en brat ende med påskekrisen i 1920 
hvor kongen, tilskyndet af en række finansbagmænd, forsager at 
begå statskup. Statskuppet blev afværget, bl.a. ved at Socialdemo- 
kratiet og DSF (De Samvirkende Fagforbund) truede med gene- 
ralstrejke, men samtidig var arbejderklassens kampkraft lammet. 

Mens arbejderklassen ved en betydelig strejkeaktivitet, der til 
dels forlob uden for det fagretslige system, i perioden op til 1920 
hav de^ tilkæmpet sig lonforbedringer og således taget sin del af 
krigstidens mer-profitter, og mens man i 1919 opnåede indforel- 
sen af 8-timersdagen, så betegner perioden efter 1920 et tilbage- 
slag. Udhulningen af de opnåede fordele sker ved en ret vold.som 
intensivering af arbejdet således at kapitalen kompenserer ved at 
foroge produktiviteten. Samtidig kastes samfundet ud i en lang- 
varig krise i begyndelsen af zo'erne der bl.a. forte til Landmands- 
bankens krak i 1922. Arbejdslosheden stiger til helt op mod 20%. 
Det hektiske krigs- og efterkrigsboom vender brat og den revolu- 
tionære balge aflases forelabig af en reaktionær modoffensiv og 
konjunkturnedgang. 

2. Efterkrigstidskrisen og den farste socialdemo- 

kratisk-radikale regering. 20'erne 
Kampen mellem Ved valget i 1924 blev Socialdemokratiet folketinget5 starste parti 
liberalisme og og dannede regering med de radikale som statteparti (1924-26). 
socialdemokratisme Denne konstellation af socialliberalisme og revisionisme skulle 

vise sig at være det funktionsdygtige statslige element for den nye 
dominerende industrikapitalisme, som i perioden fra 1924-39 mere 
og mere trådte i forgrunden. De to partier dannede regeringsammen 
i hele perioden, forste gang formaliseret i 1929, kun undtaget årene 
fra 1926-29 hvor Venstre var farende. De udformede efterhånden 
en mere aktiv statslig interventionspolitik der stod i kontrast til 
den gamle liberalisme som Venstre, der var fortaler for land- 
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brugskapitalens reaktion mod industrikapitalen, fastholdt. Denne 
mere reaktionære del af det kapitalistiske borgerskab holdt dog 
endnu helt frem til 1936 magten i landstinget og kunne således i 
stor udstrækning bremse mere vidtgående reformer. 20'erne og 
3O'erne betegner således dels et opgar mellem to opfattelser af sta- 
tens rolle i det kapitalistiske samfund, mellem liberalismens for- 
svar for de frie markedskræfter og socialdemokratismens forestil- 
linger om statsinterventionisme og blandingsakonomi. Samtidig 
betegner det et opgar mellem en borgerlig klassefraktion tilknyttet 
det gamle agrare og småkapitalistiske samfund og en klassefrak- 
tion tilknyttet den mellemstore og store industrikapital. Den soli- 
de placering som landbruget og den småborgerlige produktions- 
form havde i Danmark gennem hele perioden, ja helt frem til 
begyndelsen af 60'erne umuliggar dog en endelig afgarelse af 
styrke-forholdet, selv om industrien i relativ forstand går frem i 
perioden. I takt med denne udvikling og Socialdemokratiets vok- 
sende rolle som statsbærende parti mister det gradvis sin karakter 
af et klasseparti. Men reformismen bibeholder sit tag i arbejder- 
klassen trods det at den skifter karakter. DKP formåede ikke som 
revolutionært parti at opfange og omformulere særlig store dele af 
den latente opposition mod reformismen i arbejderklassen. 

Ændringer i den De ændringer i den danske reformisme og dermed i Socialde- 
reformistiske mokratiets holdning til arbejderklassen og samfundet der indtråd- 
ideologi te kan beskrives som en overgang fra en klassisk reformistisk 

strategi til en kriseregulerende reformisme. 4 )  Socialdemokratiet 
kan igennem hele perioden og helt op til begyndelsen af 60'erne 
betegnes som et parti der i sin selvforståelse og i den principielle, 
teoretiske målsætning har et socialistisk samfund som endemål. 
Men forholdet mellem principprogram og arbejdsprogram udviser 
en stigende modsaetning der kommer til udtryk i et misforhold 
mellem teori og praksis. Farst i 1961 konstruerer partiet i selve 
principprogrammet en såkaldt *demokratisk socialisme* der i rea- 
liteten også i teorien dementerer forestillingen om socialisme. Sta- 
dierne i denne proces er mange og viser Socialdemokratiet som et 
uhyre fleksibelt og tilpasningsdygtigt parti der i lange perioder på 
en gang formår at tjene kapitalinteresser og fastholde starstedelen 
af arbejderklassens behov på et umiddelbart og overfladisk 
niveau. 

Den klassiske Fra begyndelsen af 1870'erne og frem til slutningen af 20'erne 
reformisme fastholder Socialdemokratiet en klassisk reformistisk position 

4. De falgende betragtninger står i gæld til Christian Berg, m.fl.:nFaser i den danske 
reformisme. ( i  Deutschmann: Venstrekeynesianismen, Modtryk, s. 179 ff) ,  
hvor en meget grundig forklaring kan findes. 
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formuleret i principprogrammet fra 1913, et program der fasthol- 
der afskaffelsen af kapitalismen som det centrale og overgangen til 
socialismen som endemålet. Den klassiske reformisme er farst og 
fremmest kendetepet ved at være baseret på en klasse og et k ar ti, 
som kæmper for opnåelsen af elementære materielle levevilkår og 

a grundlæggende demokratiske rettigheder og som altså står i op- 
position til samfundet og dets institutioner. Men denne opposition 
mod det etablerede system er under hele perioden frem til omkring 
1929 under nedbrydning til fordel for et institutionaliseret klasse- 
samarbejde på det faglige niveau og en stadig starre integration i 
statsapparatet. Legitimeringen af denne udvikling i forhold til de 
principielle mål ligger farst og fremmest i den tilgrundliggende 
forestilling om en evolutionær vej til socialismen. Hermed menes 
forestillingen om at en stadig fremadskriden og centralisering i 
den kapitalistiske akonomi vil muliggare en samfundsmæssig sty- 
ring og overtagelse af visse naglepositioner der bragt under 
offentlig kontrol vil fare mod en socialisering og dermed til socia- 
lismen. Der ligger i forestillingen om denne kapitalistiske auto- 
matik en legitimering af indtrædelsen i administrationen af kapi- 
talismen og et forsvar for opgivelsen af alternative magtformer og 
andre veje til socialismen. 

Den Men allerede i labet af 20'erne stader den klassiske reformisme 
kriseregulerende mod en række skranker der er betinget af at kapitalismen ikke 
reformisme konfliktfrit kan regulere sig selv og klare sin udvidede reproduk- 

' tion. Den krisefyldte mellemkrigsperiode tvinger Socialdemokra- 
tiet ind i langt mere aktiv interventionspolitik som ikke var teore- 
tisk forudset i partiet og som farst bliver teoretisk formuleret af 
den borgerlige akonom John Keynes. 5 )  Den klassiske reformisme 
der i sit sigte stadig var en klasse-strategi til forsvar for arbejder- 
klassens demokratiske og materielle rettigheder i det kapitalistiske 
samfund, og med principielt omend uklart sigte mod socialismen, 
aflases således af en kriseregulerende reformisme. Den kriseregu- 
lerende reformisme er direkte rettet mod farst og fremmest at stabi- 
lisere kapitalismen således at specifikke og radikale klassekrav 
glider i baggrunden til fordel for en diffus samfundssolidaritet og 
samarbejdende socialpartnerbevidsthed. Det egentlige sammen- 
brud for den klassiske reformisme sker dog farst i kalvandet på 
verdenskrisen i 30'erne hvor partiet programmatisk fastlægger en 
kurs som mfolkepartia og ikke klasseparti og hvor den klassiske 

5. Keynes, J.M. (1883-19463 engelsk okonom hvis teorier om krisebekam- 
pelse har spillet en stor rolle fra 1930' til i dag. Ikke mindst for socialdemokra- 
tismen spillede teorierne om at age statsudgifterne og intervenere statsligt til for- 
del for det private erhvervsliv og dermed modvirke nedgang en stor rolle. 
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liberalisme, repræsenteret ved Venstre, ikke længere står som en 
trussel. Der er således gennem 2O'erne stadig tale om en uafklaret 
ideologisk strid i partiet mellem dets specifikke rolle som klasse- 
parti og som folkeligt midtpunktsparti. Det kan også siges at 
komme til udtryk i kulturpolitikken, som vi skal vende tilbage til, 
idet der netop fra midten af 20'erne og frem til 35 foregår en ideo- 
logisk offensiv omkring forestillingen om en speciel arbejderkul- 
tur, uden at denne forestilling dog kunne slå afgarende igennem. 

Ved Socialdemokratiets overtagelse af regeringsmagten i 1924 
stod partiet og fagbevægelsen i den situation at der i den forud- 
gående periode fra 1920-24 havde været fart en voldsom offensiv 
mod arbejderklassens lanniveau og arbejdsvilkår der rettede sig 
mod de forbedringer der var opnået umiddelbart efter krigen. På 
et andet og mere indirekte plan var der også i 20'erne tale om en 
kapitalistisk offensiv der kan siges at ligge i forlængelse af den 
tidligere omtalte tayloristiske offensiv og som står i forbindelse 
med den langsigtede omlæggelse mod den storindustrielle produk- 
tionsform i Danmark. Mens den relative foragelse af industripro- 
duktionen i forhold til landbrugsproduktionen, der igennem hele 
perioden er tale om, i do'erne væsentligst foregår gennem en for- 
holdsvis stærk stigning i antallet af arbejdere, altså gennem en 
kvantitativ udvidelse, så er det betegnende for 20'erne at udvidel- 
sen her sker kvalitativt gennem en foragelse af produktiviteten. I 
perioden fra 1922-29 foregår der et stort reorganiseringsarbejde 
indenfor industrien der bl.a. medfarer flere sammenlægninger og 
organisering af samarbejde mellem starre enheder. Samtidig fore- 
går der en væsentlig rationalisering og intensivering via en om- 
lægning af produktionen til mekanisering og rationaliseret 
maskindrift. I gennemsnit sker der i denne 7 års periode en stig- 
ning i produktionen med op til 50% mens arbejdsstyrken kun 
vokser med op til 25%. Der sker altså en væsentlig foragelse i 
kapitalens såkaldt organiske sammensætning via foragelsen af 
den konstante kapital (maskinerne). For kapitalisten betyder det 
en sænkning af det reeelle omkostningsniveau og en foragelse af 
muligheden for ekspansion og nyinvestering. For arbejderen bety- 
der det stigende udbytning, foraget arbejdstempo og intensitet. 
Samtidig udhules herved i realiteten evt. ~eallansforbedrin~er via 
en så at sige usynlig merudpresning. 

Det er vigtigt at gere sig klart at netop denne udvikling frem 
mod den storindustrielle produktionsform og den begyndende 
stærkt mekaniserende og rationaliserede arbejdsproces er en dybt- 
gående strukturel ændring af den danske kapitalisme og har stor 
betydning for arbejderklassens kamp-, kooperations- og bevidst- 

Dette materiale er udlånt via bibliotekerne udelukkende til personligt brug. Der må ikke foretages viderekopiering.



hedsformer. Ferst og fremmest betyder det en trussel mod det fag- 
lærte og håndværksprægede arbejde og dernæst betyder det at de 
småborgerlige og små produktionsenheder tendentielt trænges til- 
bage. Muligheden for at identificere sig med arbejdet og de pro- 
dukter der fremstilles forringes til stadighed fra slutningen af 
20'erne og frem til i dag. De patriarkalske forhold i de små virk- 
somheder mellem kapitalisten og arbejderen opleses og magtfor- 
holdet anonymiseres, og de samværsformer der endnu gælder 
mellem arbejderne under den mere personligt prægede arbejdspro- 
ces smadres og erstattes af en mere tvangsmæssig og maskinel 
organisering af arbejdskollektivet og en specialiseret og ensidig 
udnyttelse af arbejdsevnen der ger den stereotyp. På den ene side 
betyder denne igangværende proces at en række privilegier og vel- 
kendte arbejdsstrukturer angribes og at den differentiering af 
arbejdets tekniske karakter og dermed den enkelte arbejders for- 
skellige indsats der hidtil har domineret udsættes for en homo- 
genisering. Det kan i mange tilfælde opfattes som en trussel og en 
yderligere degradering af arbejderen. På den anden side skaber 
selve homogeniseringen på længere sigt muligheder for en mere 
omfattende kollektiv bevidsthed i arbejderklassen, og sammen- 
trængningen af sterre grupper af arbejdere på færre steder skaber 
muligheder for mere eksplosive og omfattende kampformer. 

Man må imidlertid erindre at der med hensyn til 20'erne og 
~O'erne netop kun er tale om en begyndende og igangværende 
proces, at der i mange henseender mere er tale om tendenser end 
om faktiske stedfundne transformationer. Den politisering og 
radikalisering af arbejderklassens kampformer der ligger som en 
forstærket mulighed i forlængelse af homogeniseringen kommer 
således kun sporadisk til syne i perioden. Under en igangværende 
og langsigtet strukturforandring er det i begyndelsen af transfor- 
mationsfasen ikke så meget de progressive tendenser i ændringen 
af kapital- og arbejder-forholdet der træder frem, men de regressi- 
ve. Udviklingen og produktivkræfternes hurtige inerti har en vis 
tilbageslagseffekt på produktionsforholdene - de halter efter og 
reagerer modvilligt på de nye tendenser. Man må således tillægge 
det afgpirende betydning i vurderingen af arbejderklassens kamp- 
kraft i zo'erne og 3O'erne at der var tale om en omlægnings- og 
strukturforandrings-periode, med hele den deraf felgende uafkla- 

Modswtninger i rethed. 
arbejderklassen Dertil kommer yderligere en række faktorer der foreger usik- 
under kerheden og de store forskelle og modsætninger for forskellige 
strukturomlwg- dele af arbejderklassen. For det ferste hele tilvandrings- og prole- 
ningen tariseringsproblematikken. Landbrugets problemer og tilbagegang 
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og krisen i småborgerskabet og mellemlagene betyder at væksten i 
arbejderklassen sker ved en tilgang af grupperinger der ikke 
organisk er forbundet med den tradition og de erfaringer som den 
primære kerne af arbejdere har. Disse grupper rives således under 
den igangværende strukturændring og kapitalisering ufrivilligt ud 
af en anden livssammenhæng og kastes uden varsel ind i bysam- 
fundet og den industrielle arbejdsproces. En sådan proces kan 
bedst betegnes som et tab af orientering og klasseidentitet og det 
må betragtes som givet at der går en længere periode fer oriente- 
ringen imod en ny social Forståelse og en mere fast etableret klas- 
seforankring finder sted. Dertil kommer at strukturforandringen 
afsætter en meget hej og næsten permanent arbejdsleshed: i 
begyndelsen af 20'erne og igen fra omkring 1925-26 og frem mod 
omkring 1929 ligger arbejdsleshedsprocenten i gennemsnit på 
1570, og den når igen i begyndelsen af 30'erne nye rekordagtige 
hejder. Arbejderklassen mi således betegnes som internt ustabil, 
med stor fluktuation og mange modsætninger i livssituation og 
placering - et forhold som har afgerende indflydelse på selve 
arbejderkulturens betingelser og på den politiske og sociale kamp 
og organisering. 

Konflikten i 1925 Der skulle da heller ikke gå lang tid efter den socialdemokrati- 
s o m  eksempel6 ske regerings tiltræden i 1924 fer både partiets og fagbevægelsens 

relation til og hegemoni over klassen blev sat på en preve. Som 
tidligere nævnt var det i begyndelsen af 20'erne lykkedes kapita- 
listerne gennem en voldsom offensiv omkring overenskomsterne 
at nedsætte arbejderklassens reallen meget væsentligt således.at 
en del af de ting der var opnået, bl.a. via den syndikalistiske offen- 
siv umiddelbart efter krigen, gik tabt. Dertil kom at kapitalisterne 
fulgte en strategi hvor de gennem lock-outer forsegte at mod- 
virke at visse stærke fagforbund tilkæmpede sig sterre forbedrin- 
ger end andre. De forsegte at gennemfere en centraliseret sam- 
menkædning af forhandlingsresultaterne. 

At konflikten i 1925 blev af voldsommere karakter end tidligere 
set og i realiteten udvidedes fra at være en ren lenkamp til en 
kamp der også var rettet mod selve det institutionaliserede klasse- 
samarbejde og statens funktion i forhold hertil skyldtes det nu 
efterhånden manifeste modsætningsforhold mellem faglærte og 
ufaglærte arbejdere. Netop dette skisma er symptomatisk for for- 
andringen henimod den storindustrielle produktionsform og de 
evrige overgangstræk ved kapitalismen i perioden. De ufaglærte 

6. Konflikten er minutiest beskrevet i Torben P. Andersen: Staten og storkonflik- 
ten i 1925 (GMT, 1976). 
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arbejdere, hovedsagelig samlet i DAF (Dansk Arbejdsmands For- 
bund), var efterhånden vokset til et af de starste og stærkeste for- 
bund i DSF (De Samvirkende Fagforbund), men repræsenterede 
samtidig en gruppe arbejdere der var de uprivilegerede og dårligst 
lannede og så at sige var kanonfade i den kapitalistiske omstab- 
ningsproces. DAF indledte derfor allerede far 1925 en offensiv 
mod både DSF, som et organ der fortrinsvis varetog de mere 
etablerede faglærte arbejderes interesser, og som derigennem og 
via sin accept af forligsinstitutionen stattede Arbejdsgiverforenin- 
gens forsag på sammenkobling og klassesamarbejde. På DSF- 
kongressen i 1922 fik DAF gennemtrumfet en bestemmelse som 
gik imod DSF's ret til at slutte overenskomst på de tilsluttede 
organisationers vegne eller mod deres vilje. Realiseringen af 
mulighederne i denne bestemmelse, nemlig at de enkelte forbund 
decentralt kunne fare en offensiv kamp uden et flertal i DSF bag 
sig, blev aktuel under konflikten i 1925 hvor hovedparten af for- 
bundene i DSF syntes villige til at slutte overenskomst på langt 
lempeligere vilkår end DAF. ' 

Konfliktforlabet skal ikke her gennemgås i detaljer, men det 
principielle i sagen var at DAF opstillede en række krav som ikke 
blot angik lanforbedringer men også angik selve de organisatori- 
ske forhold under overenskomsten. DAF led imidlertid nederlag 
på trods af at det gennem en næsten total transportarbejder- 
strejke lykkedes at angribe centrale og vi'tale samfundsmæssige 
funktioner. Nederlaget skyldtes bl.a. at DSF arbejdede imod DAF 
og i umiddelbar forlængelse af konflikten meldte DAF sig da også 
ud af DSF selv om de få år efter trådte ind igen. 

Et af de mere vigtige aspekter i konflikten er statens rolle. Det 
kom nemlig efter konflikten frem at såfremt den ikke var blevet 
afsluttet på det tidspunkt det skete så ville den socialdemokrati- 
ske regering have iværksat en p~ovisorisk lov om tvungen vold- 
gift. Logikken i den socialdemokratiske reformisme og klassesam- 
arbejde træder således frem: i tilspidsede situationer hvor vitale 
samfundsinteresser trues træder Socialdemokratiet ind som stats- 
apparatets og kapitalens betvingningsredskab. DAF's formand 
Lyngsie kunne med god ret tale om den djævelske treenighed mel- 
lem DSF, Arbejdsgiverforeningen og forligsinstitutionen og sta- 

. ten. 
DKP i skyggen af DKP's historie frem til et slags gennembrud i krisens kalvand i 
Socialdemokratiet 1932 er en historie om intriger, splittelser og fejltagelser. Det lyk- 

kedes aldrig rigtigt for DKP at vælte den skygge væk som den 
massive socialdemokratiske fremgang repræsenterede. På hajde- 
punktet i 1935 var Socialdemokratiet kun 4% fra det absolutte 
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flertal i folketinget - til gengæld havde den ideologiske udtynding 
medfert en ændring i partiets basis - en afskrælning af arbejder- 
stemmer var trods alt i gang. 

Splittelsen i den Arsagerne til splittelsen i DKP går helt tilbage til partiets kon- 
r e v o l u t i o n ~ r e  stituering i efteråret 1920 hvor DVP (Danmarks Venstresocialisti- 
arbejderbev~gelse7 ske Parti) tilsluttede sig den 3. Internationales 21 optagelsesbetin- 

gelser. Der var ikke tale om et homogent parti, men om en gruppe 
af folk fra SUF der repræsenterede en moderat, centristisk socia- 
lisme, og en gruppe af de mere moderate syndikalister fra FS der 
netop var blevet sprængt på spergsmålet om dannelsen af et kom- 
munistisk parti. Uden for partiet arbejdede en gruppe syndikali- 
ster altså videre i FS. I foråret 1921 dannedes dog et samarbejde 
mellem dem i *Kommunistisk federation*. Men de to fraktioner 
var for stærkt ideologisk splittede mellem en blad ideologisk 
ndanskn kommunisme med reformistisk holdning og en hårdere 
revolutionær opposition, der var orienteret mere mod Komitern. 
Det var den ferste gruppe der dominerede i ledelsen af DKP med 
de tidligere SUF'ere Ernst Christiansen, Sigvald Hellberg og Johs. 
Erwig på de vigtigste poster. Heroverfor stod en gruppe syndikali- 
ster og DKP'ere (bl.a. de senere formænd Theger Thegersen og 
Aksel Larsen). I januar 1922 tilspidsedes situationen parodisk: 
venstreoppositionen besatte ved et kup partiet og Arbejderbladets 
kontorer og dannede et enhedsparti. Der eksisterede dermed frem 
til 1923; hvor det lykkedes at genforene de stridende parter, to 
kommunistiske partier i Danmark. Kupflejen opnåede formel 
anerkendelse af Komintern som det kommunistiske parti, men 
ved genforeningen i 1923 forblev SUF-folkene alligevel ved 
magten. Den moderate, centristiske gruppe med Ernst Christian- 
sen som forrnand formåede trods det at oppositionen havde flertal 
i partiet at sidde på ledelsen indtil begyndelsen af 1927, især fordi 
Komintern indtil da holdt hånden over denne gruppe og enskede 
at undgå et egentligt brud mellem de to linjer. Der er flere årsager 
til dette: for det ferste spillede magtkampene i Komintern og i 
SUKP (Sovjetunionens Kommunistiske Parti) determinerende ind 
på politikken i de forskellige nationale kommunistpartier - ofte 
med en edelæggende effekt. De kommunistiske partiers strategi 
blev ikke altid afgjort efter analyser der tog hensyn til de specifik- 

7. Fremstillingen står i gald til Jens Benlekke: Danmarks Kommunistiske Parti i 
1920-1932. ( i Arbog for Arbejderbevægelsens Historie nr. 5/1975). Ligeledes har 
Kommunistisk Forbunds bog: Kri t ikaf  DKP, Modtryk, 1974, været ind- 
draget. 
Endvidere findes en grundig behandling af hele nvenstreoppositionens~ historie i 
Danmark fra 1900-1940 i Historievidenskab nr. 8 og 9,  1976, fremkom efter at 
denne indledning var skrevet. 
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ke samfundsmæssige forhold i de enkelte lande, men efter ændrin- 
ger der modsvarede behov i det farende kommunistiske land, Sov- 
jetunionen. I perioden omkring 1923-24 og frem til 1928 spillede 
Stalins opger med venstreoppositionen i SUKP (bl.a. Trotzki) så- 
ledes en afgarende rolle, og dette opger der afsatte en moderat 
kommunistisk strategi var kombineret med en opfattelse af at 
kapitalismen befandt sig i en stabiliseringsperiode. En revolutio- 
nær situation i de vestlige kapitalistiske stater blev således ikke 
anset for sandsynlig. På den anden side ferte Stalin sig også frem 
med næsten venstresekteriske tendenser. I perioden fra 1924 lan- 
cerede~ den såkaldte nenhedsfront fra nedena-strategi, der vendte 
sig mod socialdemokratierne som hovedfjenden og hvor man på 
fagforeningsplanet forsegte at isolere de socialdemokratiske ledere 
fra masserne. Der var således i SUKP og Komintern vitale interes- 
ser forbundet med dels at satse på de moderate grupper i de natio- 
nale kommunistpartier, men samtidig at fastholde venstredrejede 
tilbejeligheder. 

For det andet var det sandsynligvis af væsentlig betydning for 
de gamle SUF'eres bibeholdelse af ledelsen i DKP at de i stor ud- 
strækning var ledende fagforeningsfolk og derved var et af de få 
forbindelsesled til masse-niveauet DKP havde. Et af de kritik- 
punkter som venstreoppositionen og i en vis forstand Komintern 
rettede mod DKP (bl.a. i en beretning i 1925) var imidlertid netop 
en kritik af den faglige politiks fallit og partiets isolation i forhold 
til arbejdspladserne. Denne kritik kunne sammenkædes med et 
opger med den siddende, moderate ledelses socialdemokratiske til- 
bejeligheder. Både forud for valget i 1926 og 1929 plæderede de 
gamle SUF'ere officielt for at det ikke var umagen værd at satse på 
dannelsen af et parti til venstre for Socialdemokratiet. Og endelig i 
maj 1930 tog disse folk konsekvensen af deres standpunkt og 
vendte tilbage til Socialdemokratiet hvor de fleste af dem gjorde 
lynkarriere. 

Forinden var de dog i begyndelsen af 1927 blevet afsat fra deres 
ledende poster, men fortsatte altså deres rolle som hejre-opposi- 
tion i partiet frem til 1930. Den nye ledelse der kom til efter 
DKP's valgfiasko og partiets almindelige stagnation på alle fronter 
i 1926 bestod af folk fra den hidtidige venstreopposition. Theger 
Thegersen blev formand og af andre centrale skikkelser kan næv- 
nes Richard Jensen, Einar Nielsen, Kai Moltke og Mogens Fog. 
Det er en ikke uvæsentlig brik i partiets historie at den senere for- 
mand der afleste Theger Thegersen efter lange og fornyede parti- 
stridigheder i begyndelsen af 301erne, nemlig Aksel Larsen, på 
dette tidspunkt opholdt sig på et 4-årigt studieophold i Moskva 
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(fra 1925-29). Aksel Larsen og Martin Nielsen (der ligeledes på 
dette tidspunkt var på studieophold i Moskva) skulle senere 
komme til at spille en rolle der både er kendetegnet ved at de kon- 
struktivt oparbejder en massebasis for partiet, men også fungerer 
som Kominterns forlængede arm i opgaret med den venstreoppo- 
sition omkring Thagersen som de selv havde tilhart og som nu 
havde flertallet i partiet. I dette opgar med Thagersen-gruppen, 
der skulle komme til at dominere tiden efter 1929, blev ordet 
hajre-opportunister anvendt af kritikerne mod det som indtil da 
havde været venstre-oppositionen. Det er betegnende for det reg- 
slar der hviler over DKP's tidlige historie og som gar det vanske- 
ligt at trænge ned til det som egentlig var indholdet i kampen og 
modsætningerne. Det må dog fastslås at det ikke er de til tider per- 
sonlige og fraktionelle modsætninger der er årsagen til DKP's iso- 
lation fra arbejderklassen i 20'erne. At stridighederne antog den 
næsten parodiske karakter de gjorde er netop kun symptomet på 
en bevægelses isolation - hvor isolationen udviklede forskruede 
modsætninger. Der er to grundlæggende forklaringer på forhol- 
det. 

Sarnfundsrnressige For det farste den næsten totale hegemoni som socialdemokra- 
forklaringer på den tismen udavede i arbejderklassen. Det kan ikke blot forklares som 
revolutionrere et reformistisk forrædderi mod arbejderklassen sådan som DKP 
bevregelses svaghed var tilbajelig til at gare det i sin strategi. Det må være indlysende 

at betingelserne for reformismens fremmarch er at finde i det for- 
hold at den har formået at opfange og tilgodese den umiddelbare 
bevidsthed og de umiddelbare behov i den danske arbejderklasse. 
Der er blevet peget på flere samfundsmæssige årsager til dette: 
revolutionære tendenser opstår ikke uden videre spontant i et land 
der er dominere: af landbrug og en småborgerlig produktionsform 
i industrien. Især ikke i det ajeblik det på baggrund af den libera- 
listiske ideologis fallit i kalvandet på krigen lykkes et reformistisk 
arbejderparti at opstille en ny adækvat statsbærende ideologi. 
Socialdemokratiet i Danmark udgjorde på et centralt tidspunkt fra 
midten af 20'erne et identifikationspunkt for en klasse der kun 
lige netop var ved at afslutte opnåelsen af demokratiske rettig- 
heder i det kapitalistiske samfund. Dertil kommer den dybtgående 
kapitalistiske omstrukturerings-proces der var igang og som på- 
virkede sammensætningen af og de generelle arbejds- og levevil- 
kår for den danske arbejderklasse. Netop under en sådan igang- 
værende ændring er en truet klasse ikke parat til afgarende 
eksperimenter. Dertil kommer så til sidst at 20'ernes samfund 
trods krise var et samfund i rivende fremgang, også for arbejder- 
klassen, da krisen i 1925/26 farst var overvundet. Og de overgreb 
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Socialdemokratisk valgpropaganda, 1932. Fotografen ukendt. Fra Arbejderbevægelsens Biblio- 
tek og Arkiv. 

der blev begået mod arbejderklassen stod der ikke alle officielt 
Socialdemokratiet på; de kunne tilskrives venstreregeringen 
under Madsen-Mygdal fra 1926-29 hvor der virkelig var tale om 
en liberalistisk hestekur. Denne situation ændredes gradvis i 
jo'erne, ferst og fremmest gennem verdenskrisen og dernæst også 
ved at Socialdemokratiets integration i statsapparatet, det institu- 
tionaliserede klassesamarbejde og dermed partiets forhold til klas- 
sen begyndte at blive synlig. 

Den anden forklaring på DKP's vanskeligheder ligger i den 
sovjetiske indflydelse og overherredemmet over de nationale kom- 
munistpartier. Det er tidligere nævnt hvorledes dette slog ind i 
modsætningerne i DKP fra 1924-28. Fra og med 1927 var situa- 
tionen altså den at den hidtidige venstreopposition havde over- 
taget magten, men det ferte ikke til nogen fornyet fremgang for 
partiet, hvis strategi stadig var den der blev udstukket på Komin- 
terns kongres i 1924 og hvis modsætninger stadig stod i lys lue 
fordi den gamle SUF-flej fortsatte sit virke i reformistisk retning. I 
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Kommunistisk valgagitation, 1932. Nordisk Pressefoto. 

partiet syntes der dog at herske enighed om Thegersen-linjen, 
især efter omfattende diskussioner i partiet i 1929 der konklude- 
rede i en kritik af den moderate flej og erklærede Thegersen- 
kursen for principielt rigtig selvom de praktiske resultater endnu 
ikke var kommet frem. Kominterns bratte kursændring i 1928 og 
det åbne brev til DKP i 1929 kuldkastede en evt. roligere udvik- 
ling i partiet og startede en ny og dybtgående krise der ferst blev 
lest i slutningen af 1932 med partiets parlamentariske gennem- 
brud (2 mandater) og Aksel Larsen-flejens totale sejr. 

Baggrunden for Kominterns drejning i 1928 og det direkte ind- 
greb overfor DKP skyldes endnu engang fortrinsvis situationen i 
Sovjetunionen og stridighederne i SUKP. I perioden fra 1924-28 
gjorde Stalin op med venstreoppositionen i SUKP og dens krav 
om sterre vægt på industri i stedet for landbrug og krav om kol- 
lektivisering og indferelse af mere arbejderdemokrati. Herunder 
stettede Stalin sig til Bucharin og hejreflejen. Denne politik havde 
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fatale konsekvenser, der viste sig omkring 1927, og i 1928 skiftede 
Stalin kurs idet han tilsyneladende overtog venstreflajens tidli- 
gere krav og begyndte et opgar med hajreflajen. Stalins omslag til 
en ultra-venstre kurs, der havde terroristiske konsekvenser indad- 
til i Sovjet, blev for de avrige KP-partier begrundet i teorien om 
kapitalismens overgang fra den 2. periode, præget af stabilisering, 
til den 3. periode, præget af krise. Denne forudsigelse kom som 
bekendt til at slå til, men den ultra-venstre kurs der blev svaret 
betegnede i meget haj grad en overoptimistisk forventning om kri- 
sens automatisk revolutionære resultater. På kortere sigt gav stra- 
tegien resultater, men det skyldtes nok så meget de objektive om- 
stændigheder~ gunstighed; på længere sigt var det fascismen og 
nazismen der profiterede af krisen de steder hvor der ikke var et så 
bredt Socialdemokrati, som f.eks. i Danmark, der fungerede som 
en stadpude. 

Kominterns åbne brev til DKP, der sandsynligvis var påvirket 
af de danske kommunister der umiddelbart forud havde opholdt 
sig på studieophold i Moskva eller stadig opholdt sig der, nemlig 
den senere ledelsesgruppe i DKP, rettede især en kritik mod fal- 
gende forhold: 1) et direkte angreb på partiformanden Thager 
Thagersen der anklagedes for hajreopportunisme, - 2) en kritik 
af partiets opfattelse af Socialdemokratiet, - der fastslår at Social- 
demokratiet må opfattes som et socialfascistisk parti, dvs. et parti 
der ikke kan betragtes som et arbejderparti men en kapitalistisk 
hovedfjende, - 3) en kritik af den faglige politik der præciserer 
nedvendigheden af organiseret oppositionsarbejde, dvs. oprettelse 
af kommunistiske fraktioner i fagforeningerne. Denne kritik farer 
senere til dannelsen af RFO (Revolutionær Fag-Opposition) som 
skulle få betydning i en række vigtige kampsituationer i begyn- 
delsen af 3O'erne. - 4) Endelig præciserer det åbne brev nadven- 
digheden af massemobilisering og indtrængen i bedrifterne og det 
opstilles som et krav at ledelsen af partiet i hajere grad afspejler de 
menige arbejdere. 

Der var modstandere i DKP af det åbne brev, men ultra-ven- 
strelinjen blev gradvist presset igennem: nye folk fra bedrifterne 
kom i ledelsen, Thagersen-gruppen abdicerede i praksis fra ledel- 
sen og i labet af de farste år af 30'erne svang Aksel Larsen-flajen 
sig op til en ledende post. Det skete bl.a. via organiseringen af de 
arbejdslase i den farste kommunistisk organiserede massebevæ- 
gelse perioden kan opvise. Men den historie harer 30'erne til. 

Samlet vurdering af Situationen for arbejderklassen i 20'erne peger således entydigt 
arbejderklassen i på den socialdemokratiske reformismes forankring i og herredam- 
zonerne me over en klasse under omstrukturering. Efter en kort revolutio- 
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nær belge i kelvandet på 1. verdenskrig og den russiske revolu- 
tion udvider socialdemokratismen sin indflydelse i bredden og 
dybden, mens den revolutionære bevægelse reduceres til et sekt 
uden reel indflydelse på klassen. Under den store arbejdskamp i 
1925 problematiseres klassesamarbejdet, og sammenholdet i arbej- 
derbevægelsen krakelerer uden at det dog får langvarige felger og 
uden at DKP, der proklamerede generalstrejke ved den lejlighed, 
formår at opsamle og organisere de oppositionelle kræfter. Det er 
et særkende ved perioden at den socialdemokratisk dominerede 
fagbevægelse og det socialdemokratiske parti på een gang formår 
at udvikle sig til statsbærende parti og ideologisk konstruere en 
interventionspolitik der modsvarer den ændrede kapitalismes 
behov for en harmonisering af offentligt og privat, og samtidig 
fastholde udbygningen af en række klasseinstitutioner der antager 
form af en særegen arbejderoffentlighed. Der er ikke blot tale om 
en organisering af den politiske og ekonomiske side af livssam- 
menhængen, men også om en udbygning af organer til varetagelse 
af kooperative opgaver, oplysningsarbejde, kulturelle aktiviteter. 
Et forseg på fra DKP's side at markere sig med en lige så bred 
modoffentlighed blokeres fundamentalt af at det ikke engang lyk- 
kes at organisere en politisk og faglig modbevægelse. 

3. Arbejderklassen i skyggen af verdenskrisen. 
3O'erne 

Midlertidig I slutningen af 20'erne var det begyndt at gå godt For den danske 
opgangskonjunktur kapitalisme og det indvirkede naturligvis generelt på arbejderklas- 

sens levevilkår. Både landbrugets og industriens vækstrater var i 
kraftig stigning, landbruget stadigvæk kraftigst, arbejdslesheds- 
procenten faldt fra ca. 20% til lo%, og reallennen steg igen så den 
kom i niveau med tiden fer efterkrigstidskrisen. I denne periode er 
der ligeledes stort set arbejdsfred og der kan iagttages en stigende 
grad af organisering og tilvækst i de reformistiske institutioner og 
foreninger. Aggressionerne og kampfronten i arbejderklassen var 
i denne periode og til 1929 vendt mod den siddende venstrerege- 
ring der forsagte en liberalistisk nedskærings- og besparelsespoli- 
tik, som imidlertid måtte opgives, og som gjorde sig bemærket ved 
gennemferelsen af den såkaldte *Tugthuslovr. Det var en lov som 
lagde restriktioner ned over arbejdsmarkedets parters ret til at ind- 
gå kollektive overenskomster og som sagte at håndhæve den 
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enkelte arbejder og kapitalists frihed overfor organisationerne. 
Det ferste og afgerende gennembrud for Socialdemokratiet kom 
da også hurtigt: i 1929 faldt regeringen (efter strid med det kon- 
servative stetteparti) og ved valget gik Socialdemokratiet fra 
100.000 til 600.000 stemmer og dannede regering med de radikale, 
en konstellation der skulle vare i 11 år. Liberalismen var faldet og 
socialdemokratismen havde sejret som statsbarende ideologi. 

Men fremgangen i den samfundsmæssige udvikling og den op- 
adgående konjunktur vendte brat med verdenskrisen der kom 
frem til overfladen i slutningen af 1929, især i USA, men som hur- 
tigt viste sig i samtlige centrale kapitalistiske lande. I Danmark 
slog den ferst langsomt igennem generelt; i ferste omgang blev 
landbruget ramt idet det jo hovedsagelig var et eksporterhverv og 
således afhængigt af de kriseramte markeder. Industrien profite- 
rede derimod ligefrem en kort tid af krisen der beted lavere 
råvarepriser og som ikke i så hej grad kunne ramme et udpræget 
hjemmemarkeds-erhverv. Fra og med 1931 var krisen imidlertid 
en voldsom og mærkbar realitet over hele linjen i Danmark. I den 
ferste halvdel af 30'erne var en arbejdsleshedsprocent på omkring 
30 det normale omend der i enkelte brancher, som f.eks. bygge- 
industrien, var tale om at hver anden arbejder gik arbejdsles. 

Landbrug kontra Trods det at krisen i Danmark selvfelgelig i en kortere eller læn- 
industri. Industrielt gere periode manifesterede sig på alle fronter i samfundet så må 
gennembrud? man dog ferst og fremmest pege på at det var landbruget der var i 

krise. Krisen kom således til at forstærke den strukturelle tendens 
fra 20'erne til en forskydning mod en egentlig industrikapitali- 
stisk dominans i Danmark. Mens landbruget var ca. 10 år om at 
overvinde felgerne af krisen, men samtidig aldrig opnåede den 
samme totalt dominerende placering i den danske skonomi som 
tidligere, så nåede industriproduktionen efter en kort nedgang fra 
1931 atter i 1933 op pi3 et niveau der svarer til hejdepunktet'i 
1930 fer krisen slog igennem. Og i perioden efter 1933 sker der en 
voldsom foregelse af produktion og beskæftigelse i industrien (på 
ca. 40%), en foregelse der efter flere ekonomers bedemmelse kan 
sammenlignes med boom'et i slutningen af 5O'erne og begyndel- 
sen af 60'erne. 8) Det er dog vigtigt at gere opmærksom på at der 
er en symptomatisk forskel på forbrugsvare-industri og produk- 
tions-middel-industrien. Det understreger at den danske industri 
har været orienteret mod hjemmemarkedet og at den foregelse af 
industriproduktionen der har fundet sted ikke er sket i de kapital- 

8. Jvf. f.eks. Svend Aage Hansen: Dkonomisk vlukst i Danmark, Bd. 11, 1914-70 
(Akademisk Forlag, 1974). 
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intensive sektorer og ikke de steder hvor der kunne skabes gro- 
bund for en mere langsigtet og solidt funderet storindustri. 
Tendensen har været at opsuge den forhåndenværende ledige 
arbejdskraft i den lettere og mindre kapitalkrævende industri. Det 
forklarer også hvorfor der kun i relativ forstand er tale om et 
industrielt gennembrud i do'erne, og hvorfor man skal helt frem 
til slutningen af 50'erne fer industri-produktionen i absolut for- 
stand overhaler landbruget. 

Den næsten permanent heje arbejdsleshed i 3o'erne er således 
nok så meget et produkt af en langsigtet strukturel omlægnings- 
proces som et direkte udslag af krisen. Landbrugets krise har for- 
eget tilvandringen mod byerne og presset på industrien og der har 
kun været tale om at denne arbejdskraft i væsentligt omfang 
kunne opsuges i en ekspanderende forbrugsvareindustri, mens 
stagnationen og krisen i produktionsmiddelsektoren har været 
mere langvarig og hård. Der er grund til at antage at denne vægt- 
ning af forbrugsvare-industrien i det samlede billede peger på en 
ændring i forbrugsvaner og en foregelse af velfærd og fritid for de 
besiddende og mere velstående klasser. Det er et udtryk for at en 
mere decideret industrikultur begynder at dominere: et bredt 
varieret udbud af modebestemte forbrugsvarer, tekniske hjælpe- 
midler der trænger ind i familielivet, en foregelse af medieforbrug, 
forlystelses- og kulturindustrien trænger til stadighed igennem, 
reklameindustrien vinder frem og får en mere markant placering. 
Til alt dette må man også lægge den stadigt stigende vækst i den 
offentlige sektor og stigningen i de almindelige servicefunktioner 
der foreger indtrykket af en sammenhængende organisering og 
bureaukratisering for store grupper af mennesker. 

0 g e t  klassekamp Det var arbejderklassen der betalte for denne fremgang på 
mellem kapitalist tværs og trods af krisen. Under krisen skærpede kapitalisterne 
og arbejder offensiven mod arbejderklassen. Det skete både direkte gennem 

forseg på sænkning af lennen og gennem aktiv klassekamp under 
overenskomster med lock-outer og afskedigelser og det skete gen- 
nem rationalisering og foregelse af arbejdsintensiteten. Dertil kom 
at krisen styrkede de kprporativistiske tendenser der allerede var 
under udvikling i 2O'erne og i hejere grad medferte en centralise- 
ring af beslutningsprocesserne på arbejdsmarkedet. Tendensen til 
at Arbejdsgiverforeningen og De Samvirkende Fagforbund kon- 
soliderede en klassesamarbejdslinje forstærkedes idet det mere og 
mere i ledelsen af fagbevægelsen sås som hovedopgaven at dæm- 
me op for arbejderklassens krav i en tid med krise hvor det var 
Socialdemokratiet der havde regeringsmagten. Endvidere blev 
statsmagtens indgriben i arbejdsmarkedsforholdene snarere reglen 
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end undtagelsen. Generelt set blev der således i fagbevægelsen fart 
en moderat og defensiv politik. 

1 1931 krævede Arbejdsgiverforeningen lenreduktioner og for- 
ligsmanden~ forslag fastlagde reduktion på 5-8%. I farste omgang 
blev det forkastet ved urafstemning i de enkelte fagforbund, men i 
2.  omgang lykkedes det DSF at presse en vedtagelse igennem så- 
ledes at forliget gik igennem. Kun skotajsarbejderne fastholdt en 
langvarig konflikt som de måtte kæmpe under pression og over- 
greb fra DSF, men som farte til nederlag. I 1932 blev der stillet 
krav om 20% lanreduktion, men det endte med vedtagelse af et 
forlig om uændret forlængelse af den gældende overenskomst, alt- 
så reelt en reduktion i betragtning af inflation og prisstigninger. I 
1933 gentog det samme krav sig, men denne gang blev over- 
enskomstsituationen last gennem tvungen voldgift idet Socialde- 
mokratiet sammen med de borgerlige vedtog en uændret forlæn- 
gelse af de gældende overenskomster som et led i det såkaldte 
#Kanslergade-forlig* der var det farste starre og samlede statsind- 
greb i arbejdsmarkedsforhold. 

Tilsammen tegner disse situationer et udmærket billede af de 
legaliserede overgreb der i 3o'erne blev begået mod arbejderklas- 
sen med dens lederes samtykke. Der blev ikke sparet på forhalin- 
ger og pression for at få forligene igennem, og i 1934 vedtog rege- 
ringen en ny forligsmandslov der blev et vigtigt element i den 
centrale fagforeningsledelses bestræbelser på at bekæmpe mod- 
stand mod overgrebene og den defeiisive linje. Denne nye lov 
indeholdt de såkaldte *sammenkædningsreglera der for det farste 
sikrer at det er samtlige fagforbund der med almindeligt flertal 
skal vedtage eller forkaste forlig. Det medfarer således en centrali- 
sering af forhandlingerne og besværligger enkelte oppositionelle 
forbunds og gruppers mere offensive kamp. For det andet inde- 
holder lovforslaget bestemmelser om at stifremt stemmeprocenten 
ved urafstemningerne i de enkelte forbund ikke er 50% eller der- 
over så kan den kompetente forsamling i forbundet egenhændigt 
tage stilling for eller imod forliget. Netop denne bestemmelse kom 
igennem 3o'erne til at betyde at fagforeningsdemokratiet blev til- 
sidesat og ledelsens muligheder for at manipulere hen over hove- 
det på masserne blev foraget. Trods dette lykkedes det refor- 
misterne at fastholde flertallet og magten i arbejderklassen igen- 
nem hele perioden, men det gik ikke stille af. Arbejdskampe og 
strejker i 30'erne (ofte af den såkaldt  ulovlige er slags) tager et 
stærkt opsving, og både indenfor de socialdemokratiske arbejde- 
res rækker og i relation til kommunisterne voksede en betydelig 
opposition frem der viser at den mere og mere tydelige reformisti- 
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ske klassesamarbejdslinje medferte en aget og mere radikal mod- 
stand og bevidsthed i arbejderklassen. 

Oppositionelle Ved valget i 1932 gik DKP frem og fik to mandater, det var 

str~mninger og måske det der vakte mest furore i offentligheden, men det var ikke 
bevczgelser den eneste og mest væsentlige fremgang for den anti-reformistiske 

opposition i 30'erne. Det mest manifeste problem for arbejder- 
klassen i perioden var arbejdslesheden og netop på denne front 
lykkedes det DKP at stable en betydelig massebevægelse på bene- 
ne. Styrken i bevægelsen i begyndelsen af do'erne lå imidlertid 
nok så meget i at bevægelsen ikke direkte var partibundet, skent 
ledelsen var kommunistisk, men samlede et bredt udsnit af oppo- 
sitionelle og således truede den reformistiske dominans på et 
emfindtligt punkt. 

Arbejdslosheds- DKP havde agiteret blandt de arbejdslese langt tilbage i 2O'erne 
beu~gelsen men uden stort held. Overfor DKP's forseg på organisering stod 

nemlig en allerede etableret organisation D A 0  (De arbejdsleses 
organisation) der var en meget diffus, spontanistisk organisation 
der farte en eventyragtig militant linje med perspektivlese volde- 
lige aktioner og som i stor udstrækning formåede at styre og for- 
purre det mere reelle arbejde DKP sagte at iværksætte på offent- 
lige meder for arbejdslase. Under ledelse af Aksel Larsen skiftede 
kommunisterne derfor i begyndelsen af do'erne taktik overfor de 
arbejdslese. Man gik over til at sammenkalde arbejdslese fagfore- 
ningsmedlemmer ferst og fremmest i Kebenhavn. Derved omgik 
man i ferste omgang den konfrontation med det arbejdslese og 
hjemlese pjalteproletariat der var samlet i DAO. Disse arbejdslese 
partimedlemmer fik dernæst til opgave at danne aktionsudvalg af 
arbejdslese på de enkelte kontrolsteder og af disse decentrale ud- 
valg voksede så nfællesudvalget for de Arbejdslese* frem og kon- 
stituerede sig i begyndelsen af 1931. Bevægelsens styrke og bredde 
må tilskrives den meget almene socialistiske målsætning og dens 
vægtning af konkrete og aktuelle behov og problemer. Ledelsen af 
bevægelsen var imidlertid partipolitisk snæver og dens ekspan- 
sion og betydning blev også udnyttet i kampen om magten i DKP. 
Aksel Larsen var formand for bevægelsen og han kunne i 1932 
skifte denne post ud med formandsposten i DKP. Men bevægel- 
sens styrke skyldtes ferst og fremmest det objektive behov den til- 
godeså og det at den lagde vægt på de menige medlemmers egne 
behov og erfaringer og ikke forsagte at presse en kommunistisk 
nlejrideologi. ned over hovedet på de partilese eller socialdemo- 
kratiske medlemmer. Bevægelsen er således et eksempel på hvor- 
ledes et usekterisk enhedsfrontarbejde på basisniveau er muligt, 
især i en kriseperiode, og et eksempel på at det er muligt at trænge 
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bag om den reformistiske overfladebevidsthed. Men selvom det 
herved lykkedes DKP at skaffe sig en basis-kontakt, som partiet 
ikke tidligere havde haft, må det i hoj grad betvivles at  denne basis 
forblev i DKP og at den bevidsthed og organisering der opstod var 
konstant. 1 hvert fald dade bevægelsen hen i labet af do'erne. 

RFO og Det er et karakteristisk træk ved arbejderklassen i do'erne at 
arbejdskampene i der begynder at vokse en spontan opposition op  nedefra imod den 
begyndelsen af reformistiske linje og at væksten i spontane kampe og strejker, der 
30'erne går ud over det rent skonomiske, er stærk. Generelt set er der såle- 

des tale om en tendens til at bryde det socialdemokratiske hege- 
moni i fagbevægelsen o p  indefra i protest mod de massive over- 
greb på arbejderdemokratiet der kommer til udtryk i den nye for- 
ligs-lovgivning og i protest mod den vigende linje overfor den 
kapitalistiske offensiv under og efter krisen. Radikaliseringen af 
arbejderklassen i do'ernes begyndelse er således nok et udslag af at 
krisen gar socialpartnerillusionen synlig, men den er også et resul- 
tat af den stadig mere fremtrædende reformismes forrædderi mod 
klassens interesser og Socialdemokratiets integration i det borger- 
lige statsapparat. 

Oppositionen mod den reformistiske linje var ikke blot kom- 
munistisk styret, men DKP formåede i langt hajere grad end tid- 
ligere at organisere en fagopposition der havde indflydelse i 
enkelte starre kampsituationer, eksempelvis de meget voldsomme 
sammenstad i Nakskov i 1931 og den lange samandsstrejke i 
1934. Et billede af denne stigende indflydelse giver RFO's stiftel- 
seskongres i maj 1932 hvor der deltog 185 repræsentanter som 
bag sig hver havde ca. 18.000 arbejdere. Det er et indicium for at 
det i lsbet af kort tid lykkedes for DKP at etablere en række mod- 
organisationer inden for de etablerede Fagforbund og på de enkelte 
bedrifter. Samtidig skete der en udvidelse i det agitatoriske og op- 
lysende arbejde. RFO og Arbejderforlaget formåede nu i hajere 
grad at påvirke begivenhedsforlebet og at forarbejde og udbrede 
kamperfaringer i form af pjecer osv.. Samtidig begyndte Arbej- 
derbladet igen fra 1934 at udkomme som dagblad, hvilket ikke 
havde været tilfældet siden begyndelsen af 20'erne. Hvad man her 
kan skimte er ansatser til en proletarisk offentlighed med organi- 
sering af en massebasis og en basisorienteret kommunikering af 
erfaringer der kan sammenknyttes med at DKP netop i denne 
periode begynder at forarbejde og behandle langt flere områder af 
arbejderklassens livssammenhæng end de der angår produk- 
tionssfæren. Men udviklingen af en sådan proletarisk demokra- 
tisk organisering af både produktionssfæren og de avrige livssam- 
menhænge blev ikke fastholdt. Den hæmmedes af en domineren- 
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de sekterisk lejrideologi i RFO's arbejde og en meget diffus ideolo- 
gisk linje i tilgangen til f.eks. den kulturelle og intimsfære-oriente- 
rede frigarelseskamp. Det skyldes som tidligere nævnt ikke blot 
tilfældige fejltagelser i DKP's taktik og strategi, men også at en 
revolutionær politik vanskeligt kan vinde fodfæste i et land med 
en solid småborgerlig tradition. 

RFO-taktikken, der var et led i den ultra-venstre linje som 
Komintern udstak i 1928 i forventning om kapitalismens sam- 
menbrud, fremtrådte på længere sigt som en splittelsesstrategi der 
ikke var i stand til at opsamle den brede opposition der opstod 
under krisen. RFO baserede nemlig i realiteten sin taktik på en op- 
fattelse af at man ikke blot måtte bekæmpe Socialdemokratiet og 
socialdemokrater som socialfascister, men at også ikke-kommuni- 
stiske oppositionsgrupper måtte bekæmpes som fraseradikale og 
pseudorevolutionære. Den sekteriske lejrideologi kommer således 
til udtryk ved at alle ikke direkte kommunistisk styrede og orien- 
terede bevægelser skulle betragtes som en fjendtlig blok som man 
skulle forsage at omvende og tilrane sig medlemmer fra. I mange 
tilfælde isolerede RFO sig således i en lukket lejr der afskar dem 
fra en mere dybtgående og bred indflydelse og som gjorde det alt 
for let for Socialdemokratiet at bekæmpe dem. Og dette blev gjort 
med alle midler i en dygtigt organiseret anti-kommunistisk hetz 
styret af AIC (Arbejdernes informations central) og HIPA 
(Hovedorganisationernes informations- og propaganda afdeling) 
der fra begyndelsen af 30'erne gik aktive ind i den opslidende 
splittelseskamp i arbejderklassen. 

Oktoberbevregelsen Et af de forhold som understreger RFO's sekteriske linje er for- 
holdet til den såkaldte *Oktober-bevægelse*. På en konference 
den 15.-16. oktober 1934 samledes en række af de oppositio- 
nelle grupper i Kabenhavn hvor man nedsatte et landsudvalg, et 
sekretariat og et solidaritetsudvalg. Hensigten var at samle både 
den kommunistiske og den ikke-kommunistiske opposition til en 
fælles kampenhed der dels skulle statte de arbejdslases krav og 
dels statte de mange *ulovligea strejker som blev sagt saboteret af 
det siddende fagbureaukrati. Trods RFO's principielle udsagn om 
et usekterisk samarbejde i denne oppositionsbevægelse der kunne 
have fart til en mere organisk udvikling af bevægelsens socialisti- 
ske sigte i forhold til den faktiske uhomogene sammensætning 
den havde, så farte RFO en radikal offensiv mod alle der ikke 
underkastede sig et kommunistisk farerskab. Man blokerede såle- 
des for en mere bred og demokratisk erfaringsudvikling. Denne 
tendens til blokering af proletarisk demokrati og udvikling af 
bevægelsesdygtige basis-organer må ses i sammenhæng med de 
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såkaldte rbol~jeviserin~s-tendenser* der fulgte i kalvandet på 
kommunistpartiernes ultra-venstre linje. Den beted at det princip 
om demokratisk centralisme der var geldende for alle kommu- 
nistpartier og som lagde vægt på en vidtgående magt til de menige 
medlemmer under hensyntagen til de centrale beslutninger der 
blev taget på baggrund af de demokratiske diskussioner reelt gik i 
oplosning. B~lsjeviserin~s-processen, der især, kom til udtryk 
under Stalin-tiden i Sovjet, farte til en forflytning af magten til de 
centrale instanser og en disciplinering af de menige medlemmer 
der i stigende grad blev organiseret i mindre og lettere overskue- 
lige enheder hvis eksistens ofte var en hemmelighed for flertallet 
af medlemmerne. Således hæmmedes udviklingen og organiserin- 
gen af et massedemokrati og en mere åben kontakt og diskussion i 
bunden - centralkomiteen blev tillagt store magtbefrajelser og 
ufejlbarlighed. Partiet var ikke uden diskussion og selvkritik 
naturligvis; f.eks. gennemfortes i 1934 en omfattende diskussion 
om den farte linje og denne kom til udtryk i pjecen B I  selvkritik- 
kens spejl*, som netop indeholder en kritik af sekterismen og det 
manglende basis-demokrati. Men den teoretiske selvkritik farte 
ikke til ændringer i praksis for man omkring 1935 endegyldigt 
forlod enhedsfront-taktikkens sekteriske strategi til fordel for fol- 
kefrontsideen, blot for at havne i et nyt dilemma. På DKP's 14. 
kongres i 1936 gik man officielt ind på en oplosning af RFO. 
DKP's eksperiment i proletarisk offentlighed var endt og ~ O k t o -  
ber-bevægelsen*, der på sit hajdepunkt talte ca. 97 fagforeninger 
og 54.000 medlemmer, ebbede også langsomt ud. 

Socialdemokratiets Socialdemokratiets stadig mere intensive identifikation med den 
eksplicitte borgerlige stat og dens institutioner, som partiet gennem sin stats- 
overgang fra bærende rolle måtte administrere og dets mere og mere tydelige 
klasseparti til rolle som et adækvat redskab for industrikapitalens interesser og 
folkeparti dermed som en art .borgerligt* arbejderparti, måtte med nadven- 

dighed fare til ideologiske kursændringer. Modsætningen mellem 
det forholdsvis radikale principprogram fra 1913 og den faktiske 
praksis var blevet for tydelig. Det er tidligere vist hvorledes denne 
ændring kommer til udtryk i en overgang fra den klassiske refor- 
misme til en kriseregulerende reformisme der er under indflydelse 
af den keynesianske akonomitænkning. Selve partiets forhold til 
arbejderklassens interesser og til klassebegrebet i det hele taget er 
samtidig under ombrydning idet man i partiet uden videre for- 
veksler opnåelsen af regeringsmagten med at arbejderne har fået 
kontrollen med den borgerlige stat. Den ideologiske kursændring 
der er en falge af denne opfattelse og som underbygges af krisens 
og den fascistiske trussels tendens til en samling omkring brede 

Dette materiale er udlånt via bibliotekerne udelukkende til personligt brug. Der må ikke foretages viderekopiering.



Foto dateret 
Fotografen I 

Arbejderbei 
Bibliotek og 

22. okt. 1935. 
ukendt. Fra 
fægelsens 
Arkiv 

demokratiske og nationale interesser kan iagttages omkring 
1934-35 hvor en diffus folkelig og nationalistisk propaganda 
begynder at stramme fra socialdemokraterne. I 1934 alene udkom- 
mer således 3 nagleskrif ter: partimanifestet Danmark for folket, 
der kan betragtes som partiets centrale arbejdsprogram, og de to 
AOF-grundbager Arbejderne og krisen og Kulturen for folket, 
der underbygger det generelle ideologiske kursskifte i forhold til 
den faglige og den kulturelle kamp. I slutningen af partimanifestet 
Danmark for folket hedder det således karakteristisk: 

nNu er det tid. Ikke til fantastiske eksperimenter og lovlese hand- 
1inger;ikke til trusler og forsag på at nedbryde et ordnet samfund, 
men det er tid til at skabe det folke-fællesskab, der vender sig 

Dette materiale er udlånt via bibliotekerne udelukkende til personligt brug. Der må ikke foretages viderekopiering.



imod lovl~sheden og sætter sig hele samfundets opbygning som 
mål for den nærmeste fremtids arbejde. 

Arbejderklassen nåede vidt frem i kraft af solidaritet og sam- 
menhold, men hele folket bsr være med, når de der forstår pro- 
duktionens betydning, samler sig om tidens gerning. 

Der er lysning i tiden, og vi må snske, at lyset også skal komme 
til vort Folk. Dertil kan alle bidrage ved ærlig indsats i arbejdet. 

Vi er småfolk i Danmark, men der er vilje, arbejdsmod og frem- 
drift i folket, og det skal også ses på det politiske arbejde. 

Frem til dagens gerning. For hjem og barn, for folk og land. 
Danmark for folketu. 

I lmbet af 30'erne skete der således en udtynding i Socialdemokra- 
tiets socialistiske profil der fik virkninger langt ud over den 0ko- 
nomiske og politiske kamp og som også fik en vedvarende indfly- 
delse på Socialdemokratiets strategi og derfor ikke blot kan til- 
skrives den reelle årsag som lå i den fascistiske trussel. Det har 
ingen mening at betvivle den anti-fascistiske holdning i Social- 
demokratiet, ja ligefrem at antyde at Socialdemokratiet var fasci- 
stisk, således som DKP f.eks. fremstillede det, men det er væsent- 
ligt at påpege at  anti-fascismen kun var et lag over en langt mere 
dybtgående identifikation med det borgerlige demokrati og sam- 
fundets principielle kapitalistiske funktionsmekanismer. O m  ikke 
andet så bliver det klart under besættelsestiden og i perioden umid- 
delbart derefter. 

DKP's overgang til Også for DKP er der mod midten af 3o'erne tale om en afgaren- 
folkefrontsstrategi de ændring og udtynding af den socialistiske profil. Overgangen 

til folkefrontsstrategien i 1935 betad et afgerende opgar med en 
hidtidig ret socialistisk linje, men samtidig fremtrådte en klar ten- 
dens til ikke blot at opfatte folkefrontsstrategien som en nadven- 
dig om midlertidig defensiv politik, men som en reel ny strategi der 
indebar en ny og mere reformistisk opfattelse af overgangen til 
socialismen. I lighed med Socialdemokratiets tidligere nævnte 
ideologiske nagleskrifter fra 1934 så udsender DKP også en 
række pjecer der markerer drejningen: For frihed, fremskridt og 
socialisme. Det arbejdende folks plan. Manifest fra 1935, marke- 
rer endnu ikke skarpt nok drejningen, der til gengæld bliver tyde- 
lig i Aksel Larsens beretning fra 1938: Der kaldes til samling og de 
tre pjecer fra samme år: DKP og kampen for brudet, DKPog  kam- 
pen for friheden, DKP og kampen for freden og DKP og folkets 
fremtid fra 1939. 

I Aksel Larsens tale anslås nye nationale toner; DKP's dansk- 
hed og organiske forhold til det danske folks historie pointeres og 
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særlig markant står forsvaret for demokratiet, et sandt folkeligt 
demokrati. Det er et klart og vigtigt element i den anti-fascistiske 
kamp der herigennem bliver synligt, nemlig forsvaret for de ele- 
mentære demokratiske rettigheder i en alliance med brede anti- 
fascistiske grupper fra alle klasser, men pointen er at DKP ikke 
senere forlod denne mfolkeligheds-ideologi. der gradvist i peri- 
oden efter udformedes til tesen om et demokrati fer socialismen: 
det antimonopolistiske demokrati. I lebet af do'erne bevæger DKP 
sig således fra en sekterisk klasselinje til en radikal-reformistisk 
position hvor klassetænkningen gradvist udtyndes til fordel for 
en mere mpopulistisk* modsætning mellem storkapitalen og folket. 
Denne drejning i DKP's opfattelse af det borgerlige demokrati, 
kapitalismen og vejen til socialisme er i hej grad en felge af den 
midlertidige succes som partiets anti-fascistiske arbejde gav og 
den foregede prestige som partiets vigtige og centrale arbejde 
under besættelsestiden beted. 

4. Arbejderklassen under 2. verdenskrig og den 
umiddelbare efterkrigstid 

Denne drejning i DKP's opfattelse af vejen til socialisme, som er 
omtalt ovenfor, kommer markant frem under krigen, særlig 
eksplicit i pjecerne Vi klemper for et sandt demokrati fra 1943 og 
manifestet Folkets vilje - landets lov fra 1944/45 der danner op- 
takt til magtkampen efter krigen hvor DKP som felge af sin nye 
opfattelse gik så vidt som til at fere enhedsforhandlinger med 
Socialdemokratiet - omend uden resultat. 

National Som helhed medferte besættelsestiden imidlertid ikke nogen af- 
modstandskamp og gerende ændring i den danske kapitalismes struktur og dermed 
klassekamp heller ikke fundamentalt nye betingelser for arbejderklassen. 

Besættelsestiden var blot en specifik krise- og stagnationsperiode 
hvor den fundamentale udbytningsproces og de fundamentale 
klassemodsætninger sleredes af den nationale undertrykkelse. 
Både industri og landbrug stagnerede i denne periode og omfat- 
tende restriktioner, rationeringer etc. var nedvendige under den 
stadig mere intensive mangel-situation der opstod. Men det var i 
nogen grad arbejderklassen og den almindelige lenmodtager der 
måtte betale prisen i form af forringede livsvilkår mens dele af 
kapitalen hentede kraftige profitter og spekulationsgevinster hjem 
i samarbejde med den tyske værnemagt. Denne dobbelte udbyt- 
ning via den danske kapital og værnemagten, der bl.a. kommer til 
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udtryk ved at værnemagten betalte de produkter man kebte i 
Danmark ved hjælp af en konto i Nationalbanken, foregik i læ af 
den defensive samarbejdslinje som erhvervsorganisationerne, 
regeringen og staten ferte helt frem til 1943/44. Især ferte fagfore- 
ningerne en helt passiv linje, der medferte voldsomme reallens- 
sænkninger og gjorde at den mere direkte klassekamp ferte et 
hensygnende liv under besættelsen. Til gengæld medferte den 
specielle situation at man begyndte at få bugt med massearbejds- 
lesheden som havde varet ved 3O'erne igennem. Mens den ved 
begyndelsen af krigen lå omkring 26% så var den ved slutningen 
nede på 8%. Det skyldtes ferst og fremmest at rationaliseringerne 
næsten gik i stå under krigen og at produktiviteten faldt, der 
skulle altså bruges mere arbejdskraft til det samme arbejde. Sam- 
tidig beted foregelsen af det offentlige arbejde, arbejdet for 
tyskerne og tvangsdeportationer af arbejdere også en del. 

Den defensive linje, det officielle samarbejde og det nationale 
element i besættelsen slerede udbytningen og klassekampen, og 
især i begyndelsen af krigen sad arbejderklassen tilsyneladende i 
et jerngreb. Dette forstærkedes af at DKP indtil 1941 var lammet 
af Sovjet-Unionens ikke-angrebspagt med Tyskland og ikke rig- 
tig kunne finde deres ben i modstandskampen. Efter 1941 (med 
angrebet på Sovjet-Unionen) tog udviklingen imidlertid fart, og 
det ville være forkert at sige at klassekampen ikke eksisterede 
under besættelsen: det var blot en klassekamp i nationale gevand- 
ter, en modstandskamp, der af og til antog karakter af klassekamp 
eller omvendt. Op mod 1943-44 tog modstandskampen og klasse- 
kampen (rettet især mod de tyskervenlige industrier) stadig til i 
styrke og nåede med storstrejkerne i 1943 og folkestrejken i 1944 
en kulmination der pressede regeringen til at forlade samarbejds- 
linjen. I krigens sidste år opstod således en betydelig folkelig mod- 
magt under ledelse af Frihedsrådet, men også stærkt styret af 
DKP. DKP's styrke kom bl.a. til udtryk ved at det ved det ferste 
folketingsvalg efter krigen i 1945 opnåede 18 mandater. 

Det borgerlige Men udviklingen efter krigen viste tydeligt at klassebevidst- 
demokratis heden i arbejderklassen og den foregede kampaktivitet der til- 
genetablering syneladende havde bragt DKP i en fererposition ikke var reelt 

funderet, men bestemt af besættelsestidens specifikke forhold og 
den nationale kamp. I lebet af meget få år lykkedes det at trænge 
DKP tilbage og de gamle politiske partier genvandt deres position, 
samtidig med at de etablerede institutioner igen begyndte at fun- 
gere. Der kom ingen socialisme eller et fornyet demokrati på dags- 
ordenen efter krigen og de store kapitalistiske kollaboraterer og de 
korrupte politikere som var ansvarlige for samarbejdspolitikken 
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gik alle i det væsentlige fri under opgaret efter krigen. Den folke- 
lige magt der manifesterede sig under krigen fik ingen betydning 
reelt. Det skyldtes bl.a. DKP's eftergivende politik og deres 
ændrede holdning til det borgerlige demokrati; men det skyldtes 
også den koldkrigsideologi som nu trådte frem gennem modsæt- 
ningen mellem USA og Sovjetunionen, som affadte kommunist- 
hetz og betad en styrkelse af det kapitalistiske og borgerlige demo- 
krati i forhold til det skræmmebillede af den astlige socialisme som 
blev pisket frem efter krigen. Den tredje starre krise for det social- 
demokratiske klassesamarbejde, der kom efter krisen i begyndel- 
sen af 20'erne og begyndelsen af 30'erne, farte siledes endnu 
engang til klassesamarbejdets restituering. 
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II Arbejderklassens livsvilkår 

Krisesamfund og Det hovedindtryk af arbejderklassens livsvilkår der melder sig på 
velfrerdssarnfund baggrund af den samfundsmæssige udvikling der er skitseret i det 

foregående er indtrykket af en klasse der gennem hele perioden 
lever under elendige, truede og usikre forhold. Begreberne 
arbejdsleshed, krise, proletarisering, deklassering osv. angiver 
håndgribelige, omfattende fysiske og psykiske realiteter for store 
grupper gennem hele perioden og angiver et samfund i en dybt- 
gående omstrukturering, hvor klassepolariseringen har været 
mere synlig og direkte end i dag. Men det er ikke noget entydigt 
billede: borgerlige historikere (f.eks. Erik Rasmussen) taler også 
om perioden hvor velfærdssamfundet er på vej, og det indeholder 
det rigtige at det også er i denne periode de socialstatslige initiati- 
ver begynder at gere sig gældende og organiseringen og institutio- 
naliseringen af klassernes liv tager til. Den moderne industrikapi- 
talisme der er i færd med at sætte sig igennem begynder samtidig 
at sætte sine spor i klassernes livsstil: i familiestrukturen, fritiden, 
bolig, forbrug, offentlige og private samværsformer osv.. 

Betragter man således perioden mere indgående så brydes ind- 
trykket af det kriseagtige og elendiggjorte af en modgående ten- 
dens til foregelse af den generelle velfærd; levestandard og len er 
under udligning og stigning, forbrugsgoderne og fritidstilbudene 
foreges og differentieres, det sociale sikringsnet udbygges, uddan- 
nelses- og kommunikationssystemet ekspanderer og urbaniserin- 
gen skrider frem. Det er dog kun en meget jævn og langsom ten- 
dens der her er tale om. 

Denne modgående tendens illustreres f.eks. gennem udviklin- 
gen i arbejderklassens forbrug fra 1897 frem til 1939 der viser en 
foregelse af den gennemsnitlige lsnindtægt med over 100% (den 
reelle lenstigning er naturligvis betydelig mindre) og viser at mens 
der fer 1900 kun var 17% tilbage af lennen til andre udgifter end 
mad, tej, bolig, vask, belysning, skat så er dette mere frit dispo- 
nible beleb i 1939 steget til 31%. I gennemsnit havde arbejderfami- 
lien i denne periode således betydeligt flere penge til disposition til 
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de kulturelle og forbrugsmæssige goder som de far havde været 
udelukket fra. Men en sådan abstrakt og gennemsnitlig kalkula- 
tion ser naturligvis både bort fra de periodiske nedgange der har 
været betydelige og fra de store forskelle mellem forskellige dele 
af arbejderklassen der var karakteristisk. Trods dette er tendensen 
markant nok til, sammen med en række andre faktorer at forklare 
Socialdemokratiets stort set ubrudte succes i arbejderklassen: 
netop den industrikapitalistiske udvikling, som de socialdemokra- 
tiske reformer fungerede i forlængelse af, formåede at  give reelle 
forbedringer til store dele af arbejderklassen der således trods 
periodiske kriser var forbundet med det kapitalistiske systems 
rationalitet og fordelingsstrategi som de felte sig hevet op  af sna- 
rere end at de falte sig rendt over ende. Men udviklingen afsatte 
betydelige randgrupper af tabere og bevægeligheden og modsæt- 
ninger indenfor og mellem klasserne var betydelig. 

Fritid og intensiv Ved siden af tendensen til en foregelse af det gennemsnitlige 
udbytning materielle leveniveau spiller også foragelsen af fritiden en afge- 

rende rolle. 8-timers-dagen, der jo var et af de oprindelige kardi- 
nalpunkter på den tidlige arbejderbevægelses bannere og som 
blev opnået i 1919, vedblev at eksistere trods forsag på angreb fra 
kapitalisterne. Samtidig opnåede arbejderne i 1931 ret til 1 uges 
ferie og i 1938 til 2 uger. Denne udvikling var af markant betyd- 
ning som et symptom på den ændring af arbejderklassens livssam- 
menhæng der står på som en falge af en specifik industrikapitalis- 
mes fremtrængen og ændring af arbejdsprocessen og som en fsl- 
gende kapitalistisk totalisering af alle livsområder. Igennem denne 
udvikling markeres overgangen fra den ekstensive udbytning og 
elendiggarelse af arbejderklassen gennem direkte fysisk og tids- 
mæssig rovdrift på arbejderen og dennes familie (eks. bnrnearbej- 
de) frem mod den mere intensive udbytning via rationaliseret 
maskindrift og den mere whumanea integrering af klassen i syste- 
met. 

Arbejderklassen og Mens man i den tidligere fase af arbejderklassens historie 
familiesfceren. næppe kan tale om eksistensen af en egentlig adskilt familiesfære i 
Opsplitning af borgerlig forstand, simpelthen fordi arbejdstiden var så lang og 
livssammenh~ngen udmarvende at den umuliggjorde egentlig tid til udviklingen af 

humaniserede familierelationer og fordi familien for at overleve 
også var henvist til at bruge familien som arbejdssted (især mode- 
ren og barnene). Og  mens man næppe heller kan tale om en særlig 
udfoldet fritidssfære så medfarer netop denne periode i stigende 
grad en adskillelse af familie og arbejde og derimellem udviklingen 
af en stadig mere differentieret fritid. Der er således tale om en sti- 
gende tendens til en opsplitning af livssammenhængen der falger 
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af den industrikapitalistiske ekspansion og som muligger adskilte 
påvirknings- og integreringsstrategier for de adskilte dele. Selve 
adskillelsen af arbejde og familie, der ganske vist også markerer 
humaniseringen af arbejderklassens livsvilkår i og med at den 
fysiske udbytning reduceres og familien får karakter af et refu- 
gium, betyder også at privatiseringen af arbejderklassens liv uden- 
for produktionen truer og at tendensen til at overtage den små- 
borgerlige/borgerlige livsform forstærkes. Samtidig kiler fritiden 
sig ind mellem arbejde og familieliv som en ny og stadigt ekspan- 
derende påvirkningsfaktor. En stigende del af denne fritid op- 
suges i en voksende kapitalistisk forlystelsesindustri og en stadig 
mere differentieret massekultur. Denne massekultur har tre cen- 
trale og adskilte udfoldelsesområder der til dels modarbejder 
hinanden, til dels virker sammen: for det  fgrste en egentlig kapita- 
listisk kulturindustri (film, ugeblade, seriehæfter, populær-musik 
OSV.), der sammen med udviklingen af en reklame- og modestyret 
vareoffentlighed udger en efterhånden væsentlig pivirknings- og 
struktureringsfaktor også for arbejderklassen. 

For det andet de klassespecifikke foreninger, klubber og bevæ- 
gelser der især i den ferste halvdel af perioden ekspanderer og 
konsoliderer sig (eksempelvis omkring oplysning, hejskoler; tea- 
ter, sport, friluftsliv osv.) og som altså forseger at fastholde en 
samlet klassespecifik organisering af hele arbejderklassens livs- 
sammenhæng. Forestillingerne om en arbejderkultur har netop 
deres rod her. I Julius Bomholts artikel "Folkets fester. (fra 1936) 

er det således karakteristisk at det beskrives hvorledes udviklin- 
gen medferer en sprængning af den gamle agrare kulturs cykliske 
og selvhvilende karakter, hvorledes kapitalismen, industrialiserin- 
gen og urbaniseringen ophæver fælles tids- og samværsnormer. 
Kulturindustrien og den teknologiske massekultur stér som en 
trussel og en konkurrent overfor hvilken Bomholt sætter kravet 
om en ny offensiv kollektiv-kultur. 

For det tredje må man pege på den også voksende offentlige 
kommunale eller statslige intervenering på fritidsområdet. Udvik- 
lingen af statsradiofonien, biblioteksvæsenet og intensiveringen 
af uddannelses-processen herer sammen med de evrige social- 
statslige tendenser i perioden ikke til de mindst betydningsfulde 
påvirkninger på klassens livsvilkår og struktureringen af deres 
livssammenhæng. 

Ændringer i Der er grund til at gere opmærksom på at de her nævnte ten- 
socialkarakteren og denser til opsplitning af livssammenhængen og en stadig mere 
nye moralnormer intensiv samfundsmæssig bearbejdning af de enkelte områder kun 

langsomt sætter sig igennem i perioden og med forskellig virkning 
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for de enkelte klasser. Man kan tale om at udviklingen generelt 
betyder et skifte i socialkarakteren, nemlig fra den småborgerlige 
produktionsmoral med dens krav om sparsommelighed, flid, 
underdanighed, afholdenhed, etc. mod en mere labiliseret kapita- 
listisk konsumtionsmoral der modsvarer det mere differentierede 
forbrugs- og velfærdssamfund der er p i  vej. Men netop denne 
drejning i socialkarakteren forudsætter en ikke-truet livssitua- 
tion der som helhed stadig har været forbeholdt borgerskabet og 
de hajere mellemlag: det er her den nye moral, de nye moder og 
samværsformer og den tilsyneladende frigcarelse fra snærende 
normer osv. slår igennem. For arbejderklassen som helhed, og for 
de avrige klasser, har den materielle situation og eksistenskampen 
som helhed stadig krævet en skarp styring og regulering af indivi- 
derne~ socialisering - en regulering der ofte har antaget karakter 
af en overtagelse af de selvsamme småborgerlige dyder som var 
på vej til at blive udhulet indefra. Overtagelsen af de småborger- 
lige dyder (klunkehjemmet i arbejderkvarteret), der med Peter 
Br~ckners udtryk kan minde om de kolonialiseredes overkgelse af 
den herskende kultur, er socialt begrundet, etforsag på at modvir- 
ke den totale degradering og samtidig omgive sig med de symboler 
og former der er tegnet på den opstegne og socialt selvstændige. 
Der er imidlertid ikke tale om en egentlig integrering eller en orga- 
nisk vækst ind i en anden klassekultur; der vedbliver at eksistere 
en modsætning mellem arbejderklassens faktiske kultur og så den 
ydre emblematik, de påtagne former og de mere umiddelbare iden- 
tifikationsmekanismer. Vi skal senere vende tilbage til denne pro- 
blematik~ betydning for arbejderfamilien og i den primære sociali- 
sering der netop indeholder særegne afprivatiserede og kollektive 
mekanismer der er af afgarende betydning for en vurdering af 
arbejderkulturen. 

Arbejdsprocesserne Men en vigtig nagle til forståelsen af arbejderkulturen i perio- 
SO m den og til belysning af livsvilkårene er også arbejdet der må ses i 
socialiseringsfaktor forlængelse af den kapitalistiske omstrukturering der foregår i 

perioden, og de socialhistoriske ændringer der kommer til udtryk 
gennem indvandringen til byerne, proletariseringen af de avrige 
nærtstående klassegrupper og de interne forskydninger i arbej- 
derklassen. Danmark er stadigvæk gennem hele den her beskrev- 
ne periode et land domineret af landbrugsproduktion og et land 
hvor den industrielle produktion, der er under ekspansion og om- 
lægning, er præget af de mindre og håndværksprægede virksom- 
heder. Det betyder at en stor del af arbejderklassen har arbejdet 
under småborgerlige, patriarkalske former hvor den subjektive 
identifikation med og overblik over arbejdsprocessen har været 
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fremtrædende. Disse faglærte og i reglen ret priviligerede arbej- 
dere udgar netop kernen i Socialdemokratiet og er med deres star- 
re interesse i en stabil kapitalisme et rygstad for den reformistiske 
ideologi. De sidder på nagleposterne i partiapparatet og fagbe- 
vægelsen. 

Men tendensen til udviklingen af en mere omfattende storindu- 
stri og de omfattende rationaliseringer og mekaniseringer der sæt- 
ter ind i 20'erne og do'erne, til dels provokeret frem af kriserne, 
betyder et angreb på det håndværkerprægede arbejde til Fordel for 
det mere abstrakte og specialiserede arbejde. Dermed sker der ten- 
dentielt en ophævelse af det subjektive forhold til arbejdet. Den 
agede specialisering og intensive udnyttelse af kun enkelte sider af 
arbejdskraften og den stadige fremmedgarelse, der bl.a. er en falge 
af mangel på overblik over helheden i arbejdsprocessen og indsigt 
i de mekanismer der styrer den, betyder tab af tilfredshed og op- 
har af identificering med arbejdet. Der sker således en omstruktu- 
rering af sanseligheden og en udspaltning af bevidsthedsmæssige 
og kropslige potentialer fra selve arbejdet der kan danne basis for 
en politisering, men som også kan opsuges og forbruges i andre 
dele af livssammenhængen og som påvirker oplevelsesstrukturen. 
I en stadig stigende grad aflases den subjektive holdning til og 
legitimering af arbejdet med en inderliggarelse af det abstrakte 
arbejdes tids-, genstands- og kropsnormer der igen afsætter kom- 
pensatoriske og afledte behov. Det er således ikke tilfældigt ratio- 
naliseringen og maskinen overfor mennesket er hyppigere temaer 
i perioden (jvf. antologien), det markerer et opbrud fra en livsform 
til en anden og en ændring af en række af de værdier og bevidst- 
hedsmæssige faktorer der har været knyttet til arbejdet. De behov 
og de modsætninger som dette opbrud afsætter indgår som ele- 
menter i forsagene på at organisere en arbejderkultur der skal 
fastholde en bestemt klasses identitet. 

Modsretninger i En lang række andre modsætninger i arbejderklassens livsvilkår 
arbejderklnssens stammer fra modsætninger i vilkårene for faglærte og ufaglærte, 
livsstil for landarbejdere og byarbejdere og mellem de pjalteproletariske 

elementer, de arbejdslase osv. og de produktive, organiserede 
arbejdere. Et betydeligt antal arbejdere i perioden er ikke arbejdere 
med en lang tradition og rod i klassen men dels indvandrede fra 
landet og dels proletariserede grupper fra bysmiborgerskabet og 
de lavere mellemlag. Man må for disse personers vedkommende 
kunne tale om alvorlige sammenstad mellem forskellige livssam- 
menhænge og forskellige klasseidentiteter. Tilsammen siger disse 
træk ved klassens livsvilkår noget om vanskeligheden ved at ud- 
vikle en klassesolidaritet og en homogen og konsistent klassebe- 
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Tegning af Georg Grosz fra Prostitutionens profeter u.å. Hjemmets hygge er livets lykke. 
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vidsthed. Den store massearbejdslashed i perioden, der har bevir- 
ket at store grupper af klassen i virkeligheden har levet under det 
officielle samfunds tærskel som vagabonder, omrejsende bisser 
osv, har virket i samme retning. 

Arbejderlitteraturens Når man unders~ger periodens arbejderlitteratur er det påfal- 
tematisering af dende hvor stor en rolle udviklingen fra det agrare til det urbani- 
lius;ilkdrene serede samfund spiller og hvor ofte bevidsthedsmæssige og sociale 

konfliktpr udspiller sig indenfor rammerne af en natur-kultur 
modsætning. Især for arbejderklassen må industrialiseringspro- 
cessen betegnes som et kulturchok, som et tab af en oprindelig 
livssammenhæng som det har taget generationer at overvinde. 
Problemet afspejler sig i et fænomen som koloni-have bevægelsen, 
som er en typisk regressiv og småborgerlig arbejderklassebevæ- 
gelse. I den ovenfor omtalte artikel af Julius Bomholt om folkets 
fester Fremgår dette af hans ideologiserede udlægning af denne 
bevægelse:  arbejderen fra det mekaniserede værksted stilles 
overfor det mysterium, der hedder organisk vækst, og han oplever 
inspirationen i et arbejde, som alle familiens medlemmer kan være 
med i ... Gennem kolonihaven vender bymanden tilbage til sin op- 
rindelse og forstår lidt mere af det liv, der leves udenfor bygræn- 
sen. Han genfinder lidt af arbejdets poesi, det frie arbejdes glæde. 
Og de, der bliver tilbage i byens murstensverden - ja for dem står 
parkerne åbne, med blomsterrabatter og skyggefulde alleer og 
kommunal musik, - byens fælles-ejer. Bomholt synes her, symp- 
tomatisk nok i falge den påviste udvikling, at ville s0ge kollektive 
kvaliteter i arbejderens kultur ved en tilbagevenden til en naturtil- 
stand og en produktiv familieform der er præget af den oprinde- 
lige landbo-families fællesskab. I denne beskrivelse glider familie, 
arbejde og fritid sammen hvor de i den samfundsmæssige udvik- 
ling er på vej til en afgarende spaltning, også for arbejderklassen. 

Elementer af en Men de specifikke klasse-kulturelle træk ved arbejderklassens 
sreregen livsvilkår kan ikke bare forstås som et udslag af et stadig mere 
arbejderkultur fremmedgjort arbejde og en integrering i den borgerlige kultur og 

overtagelse af den dominerende familieform og fritidsorganise- 
ring. De kan heller ikke bare forstås ud fra de regressive småbor- 
gerlige protestformer som var et udslag af det socialhistoriske 
pres mod arbejderklassen. Det er givet at den borgerlige kultur 
udaver et stadigt stigende hegemoni over for de avrige klasser, og 
dermed også arbejderklassen, efterhånden som denne lases ud af 
sin absolutte og umenneskelige elendighed, således at reproduk- 
tionen af klassen af nadvendige funktionelle årsager antager mere 
humane former. Men samtidig er det vigtigt at fastholde at arbej- 
derklassen udfolder sin egen kultur mere skjult under presset fra 
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den borgerlige kulturs dominerende former. 
Arbejderklassens familieform, boligforholdene, de seksuelle 

vaner og de sociale samværsformer samt forholdene til de juridi- 
ske, sociale og kulturelle institutioner i samfundet udviser klart 
både defensive og offensive klassetræk. Især kan man pege på at 
boligforholdene spiller en væsentlig rolle (jvf. teksten 2 vcer. 
straks af Edv. Heiberg i antologien) som en markering af klassens 
fælles kår og afsondring fra de avrige klasser. I 20'erne og 30'erne 
og 40'erne levede arbejderne i de starre byer fortsat sammenklum- 
pet i små lejligheder'med ringe privatisering på afgrænsede områ- 
der i byen. Udflytningen til forstadskomplekserne og isoleringen 
af klassen i parcelhuse, som er så karakteristisk for den falgende 
periode, var endnu ikke særlig markant. I disse bolig-ghettoer 
eksisterede fortsat en kollektiv klassestruktur som allerede var 
opstået far og efter århundredeskiftet hvor den aflukkede borger- 
lige familieform ikke fandt fodfæste, men hvor det sociale net- 
værk i kvarteret voksede ud over familien og skabte en fælles 
front mod det sociale pres og den materielle usikkerhed. Ligesom 
arbejderen indgik i et kollektiv i arbejdssituationen hvor solidari- 
tet og fælles regulering af konflikter indadtil og udadtil virkede 
mod en individualisering, en solidaritet som institutionaliseredes 
ud over arbejdstiden i fagforeninger, partier osv., så dannede 
familie- og boligformer elementer til en anden kollektiv kultur. 

Man skal imidlertid ikke idyllisere denne kollektivitetellerover- 
betone dens politiske funktion, for der er i meget hej grad tale om 
en defensiv kollektivitet, et fællesskab af n0d, sådan som det 
f.eks. fremgår af Harald Herdals tekster fra perioden: det var 
usunde og snævre boligforhold som i mange tilfælde også beboe- 
des af de svagest stillede i klassen. Agressioner og konflikter harte 
til dagligdagen og kriminalitet, druk, dårlig ernæring, et forstyrret 
og tidligt udviklet driftsliv osv. forstærkede tendenserne til et 
socialt anarki der spærrede for mere hensigtsmæssige protestfor- 
mer og forsag på ændring af tingenes tilstand. 

To tendenser i den Det er derfor vigtigt at sondre mellem to tendenser i den prole- 
proletariske familie tariske familiedannelse i perioden: for det farste den sub-prole- 

tariske eller svagere arbejderfamilie hvor den materielle elendig- 
hed og sociale usikkerhed, forstærket af krise og langvarig 
arbejdslashed og af de dårligst lannede jobs, har modvirket en 
egentlig familiedannelse. Heroverfor står den mere priviligerede 
og stærke arbejderfamilie der i stigende omfang er flyttet til de 
bedre boliger der opstod, f.eks. med det kooperative andels-bolig- 

i byggeri eller det funktionalistiske rækkehus- og karrebyggeri der 
opstod, især i Kabenhavn. Mens den svage familie har levet elen- 
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digt ved egen hjælp eller under social forsorg (fattighjælp etc.) og 
har haft ringe mulighed for integrering i og overtagelse af den bor- 
gerlige kulturs ydre former så har den stærkere og mere selvbe- 
vidste arbejderfamilie haft mulighed for en art opstigning enten 
via en deltagelse i det efterhånden omfattende net af egne klasse- 
organer eller via en overtagelse af småborgerlige/borgerlige livs- 
former - oftest nok en blanding af begge dele. 

Stigende kulturel Det er karakteristisk at der for perioden som helhed kan peges 
bevidsthed på en starre bevidsthed omkring reguleringen af familie og fritid, 

eksempelvis gennem en omfattende debat om uddannelse, opdra- 
gelse, kansroller og seksualitet der også foregår i arbejderbevæ- 
gelsens eget regi: Både DKP og Socialdemokratiet opretter egne 
berneinstitutioner - nemlig ~Pionererne~ og nDUIu - adskillige 
teorier udformes omkring opdragelsen af bernene til klassebevid- 
ste arbejdere (jvf. eksempelvis teksterne Barneopdragelse og klas- 
sekamp og Hvad fortreller barneskolens historiebager om arbej- 
derbevregelsen? af Bomholt og Elenius Koch her i antologien). 
Samtidig begynder en tendens at gere sig gældende til at flere og 
flere af de funktioner som far lå i privatfamilie-regi glider ind i 
offentlige rammer, eksempelvis udbygningen af berneinstitutio- 
ner, sundhedskontrollen osv.. Denne tendens er dog mere mar- 
kant i de andre klasser. Flere af antologiens tekster om levevilkår, 
familie og fritid antyder en stærk mcralsk bekymring (især fra 
socialdemokratisk hold) for ungdommens fritid og seksualvaner 
der viser hen til at arbejderbernenes senere indtræden i produktio- 
nen og dermed den starre forskel mellem forældrenes og brnenes 
liv og arbejderbernenes notoriske fjendtlighed overfor eksempel- 
vis skolen har medfart konflikter. Gaden, gården og kammerat- 
skabsgruppen har udfyldt det tomrum der er opstået og har haft 
en væsentlig socialiserende funktion som man i arbejderbe~æ~el- 
sen til dels har sagt at dæmme op for gennem en mere fornuftig 
og målrettet organisering af fritiden. Især opnår DSU en central 
placering og der sker næsten en firedobling af medlemstallet fra 
1922-37. Det organiserede ungdomsarbejde præger i haj grad det 
kulturelle billede i perioden og en række nybrud udgår netop her- 
fra. Dette kan ikke slet og ret betragtes som en disciplinering og 
opdragelse til indordning og lydighed, for selv om man med rime- 
lighed kan betragte den proletariske opdragelse som mere restrik- 
tiv end den borgerlige så kan denne restriktive socialisering 
betragtes som et klasseforsvar, som den undertrykte klasses for- 
sag på at fastholde en streng indre justits som betinger opdragel- 
sen til solidaritet med klassen. Det må altså mere betragtes som en 
klassespecifik mekanisme selv om det overfladisk kan opfattes 
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som en underkastelse under de normer der gælder for klassen i det 
borgerlige samfund. 9 )  

Som helhed må arbejderklassens livsvilkår i perioden, trods de 
nivellerende og integrative tendenser, betegnes som stærkt klasse- 
prægede. Forskellene i livsvilkår har været så markante at selve 
oplevelsen af klassepolariseringen som en synlig mekanisme har 
været en væsentlig bestanddel i arbejderklassens bevidsthed og 
denne bevidsthed er blevet styrket af kriserne, arbejdslasheden og 
de mere udprægede politiske modsætninger på både hejre- og 
venstreflaj og imellem dem. Dermed er der ikke sagt noget om at 
livsvilkårene skulle fremkalde en revolutionær bevidsthed; for af 
forskellige historiske og sociale årsager, som er berert tidligere, er 
det den reformistiske strategi der slår igennem og repræsenterer 
de umiddelbare interesser hos hovedparten af klassens medlem- 
mer. 

9. Denne overfladiske betragtning af klassens livsvilkår spillede delvis en rolle i 
f.eks. de mellemlagsdominerede kulturradikale stramninger, der formulerede en 
række progressive og frigjorte meninger om kultur, kunst, familieliv, bolig osv., 
men som netop ikke formåede at  medtænke arbejderklassen reelt. 1 deres argu- 
mentation fremstod arbejderklassen som håblest småborgerlig, hvad den da også 
delvis var, især hvis man betragter dens officielle ansigt. Men det materielle fun- 
dament og  den potentielle mod-kultur må medtænkes - den kan ikke bare æn- 
dres fra et abstrakt-radikalt synspunkt. 
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III Klassekamp og kulturkamp 

I. Udviklingen i den socialdemokratiske 
kulturpolitik 

Konstitueringen af Allerede fer år 1900 er det ikke længere muligt blot at snakke om 
en en borgerlig offentlighed i Danmark - arbejderne gled ikke blot 
arbejderoffentlighed som ligestillede borgere ind i det politiske, akonomiske og kultu- 
i det  borgerlige relle liv, men udformede deres egne kamporganer hvor de som 
samfund undertrykt klasse og under presset fra den borgerlige offentlighed 

etablerede en særegen arbejderoffentlighed. Fundamentet for den 
var fra farste færd partiet og fagbevægelsen, men efterhånden 
kom et helt net af organisationer og kommunikationsorganer til 
således at efterhånden alle tænkelige sider af tilværelsen var dæk- 
ket ind. De fleste ansatser til denne omfattende arbejderoffentlig- 
hed ligger tilbage far 1924 og er nærmere beskrevet i antologiens 
bd. I. Men mens tendensen i arbejderoffentligheden, når der ses 
bort fra det allerede konsoliderede og centraliserede parti- og fag- 
apparat, far 1924 var decentrale og svagt funderede fremstad på 
oplysnings- og kulturområdet, så sker der efter 1924 en stærk 
koncentrering af det teoretiske arbejde og især en organisatorisk 
konsolidering. Efter 1924 kan man ikke blot tale om tre grene i 
arbejderoff entligheden, men om fire: parti, - fagbevægelse, - 
kooperation - og oplysning og kultur. 

Den ekspansion og differentiering der sker af arbejderoffent- 
ligheden i perioden efter 1924 betyder ikke nogen foragelse af det 
klassekampsmæssige perspektiv i Socialdemokratiet, men er i nok 
så haj grad en falge af den integrering af klassen og bevægelsen i 
det borgerlige samfund som er karakteristisk for perioden efter 
1924. Partiet bliver statsbærende, fagbevægelsen rykker ind i cen- 
trale naglepositioner og hele udviklingen af en moderne statsregu- 
leret kapitalisme, som' Socialdemokratiet blev den ideologiske og 
politiske eksponent for, nadvendiggar en skoling og socialisering 
af klassens individer til den nye samfundsmæssige virkelighed, 
som klasserepræsentanterne i vid udstrækning nu skulle admini- 
strere. Men helt frem til 1935 var situationen i hvert fald i teorien 
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