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Fra land til by med Jeppe Aakjzr 
og Nick Carter 
Signalement af arbejderlitteraturen omkring 1900 

Hovedstyrken i den nye by- og industri-arbejderklasse, som dan- 
nedes i slutningen af det 19. Arh., rekrutteredes fra landarbejder- 
klassen. Denne flytning fra land til by var et politisk problem for 
arbejderbevzgelsens organisatorer og agitatorer. »Arbejdsmæn- 
denes Centralforbund i Danmark« udsendte i 1891 et prnvenum- 
mer til et fagblad, hvor dette problem straks blev sat pA dagsorde- 
nen: 

»Paa vore Anmodninger indmelde de (tilvandrede landarbejde- 
re) sig i vore Organisationer, ikke fordi de kunne indse N~dven- 
digheden af at de ere organiserede, men fordi de se, at saadan er 
det Skik iblandt os andre. - Heri ligger Aarsagen til at vore For- 
eningsmader er saa forholdsvis svagt besagt. - At oplyse saadanne 
Medlem.mer om Organisationens Betydning, og bringe dem til for- 
stAelse af deres Stilling i Samfundet, dertil behaves at der kommer 
en sundere og bedre Læsning ind i deres Hjem, end den de knber 
hos Aviskonerne paa Gadehj~rnerne. Dette kan vort Fagblad, 
naar det bringes til alle Medlemmer, udrette.« 

Men hvordan bidrog periodens arbejderlitteratur til at oplyse 
og orientere denne arbejderklasse? Hvordan blev proletariatet be- 
skrevet? 

»Vil det vzre vanskeligt den Dag i Dag at paavise den Type 
iblandt os? Den langarmede Art med den platte Gang, der ligesom 
gaar og rækker efter Jorden. Og videre Kendetegn: lavtrykt men 
dog rummelig Hjærneform; Kæbernes og Munddelenes særegne 
Stilling, der minder om de sildigere Gnaveformer! Skovldannet 
Bcekkenparti, brede Skulderblade og hele Legemets knudede eller 
klumpede Ledfnjning«. (s.41) 
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Sadan lyder beskrivelsen i Chr. Bundgaards PROLETARER 
(1907), hvor han i et af kapitlerne leverer en mytollogisk-udvik- 
lingshistorisk redegnrelse: Proletariatet er en særlig race behersket 
af en ut~mmelig jorddrift, ja »jordfndt« og med rndder tilbage til 
det oprindelige urfolk i Danmark frar goternes indvandring! 

Denne mytologi er det særegne resultat af kombinationen af to 
samfundsbilleder, samfundsopfattelser og realismeformer - eller 
rettere det krast uformidlede sammenstnd mellem dem. 

I den fnrste del af bogen er emnet undersiden af underklassetil- 
værelsen p3 landet. Her er det man med Mikhail Bakhtin kan kal- 
de en grotesk-realistisk fremstilling dominerende. Menneskene er 
ikke adskilt fra deres omgivelser, men driftmzssigt knyttet til na- 
turkredslnbet. Og magthavernes forsng p& at hævde sig undermi- 
neres af en latterliggnrelse, der henter sit krudt fra kropsligheden 
og seksualiteten. Retshandlinger skildres som farcer, dommerens 
retsfnlelse som omvendt proportional med hans mavekneb, prz-  
stens sjzlesorg som et middel til at lette ford~jelsen. 

I den anden del af bogen forlægges skuepladsen til provinsbyen 
og senere til »den nordiske Germanismes Hovedstad, Hamborg« 
med slagterier og socialistisk rnre. Samtidig skifter fremstillings- 
maden over til en naturalistisk diagnosticerende »realisme«. Vir- 
kelighedsgengivelsen forankres her i selve konfrontationen med 
de nye livsvilkar, i den subjektive sansning, men »objektiveret« i 
det »videnskabelige« sprog. Et citat fra slagteri-afsnittet kan give 
et indtryk: 

»arer og Hjzrne splintres af Skrig. Skrig, hvis Gyselighed faar 
Haarene til at knitre ad Rygraden. Der river som skarpe Staal- 
strigler indvendig i Kroppens Hulhed over Bughinder og Ribben. 
Der sprænger 0jnenes Nervetraade og farer gennem Luftrnret 
ned i Lungerne, der slaar ud fra hverandre som et Elektroskop«. 
(S. 13 9-40) 

Bundgaards roman er en af de f& tekster i periodens arbejderlit- 
teratur, som bevæger sig hele vejen fra landet til centrene i den 
nye storbyvirkelighed, men intellektuelt stopper den ved konfron- 
tationen med storbyen. Fastlast til den rent fysiske konfrontation 
bliver dens sociologi eller socialrealisme til fysiologi. 

Bortset fra A.P. Bjarnholdt, der i fnljetonen BLANDT BON- 
DEFANGERE (i ARBEJDERBLADET 191 1) netop tematiserede 
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