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ngang var der rigtige arbejdere til. Men findes de
også i dag? Der bliver talt
meget om det post-industrielle samfund, risikosamfundet, globaliseringen osv. Der
bliver også talt meget om
fagbevægelsens nye roller,
solidaritetens forsvinden og
individualisme. Oven i det
hele kommer forandringer
på arbejdsmarkedet på
såvel mikro- som makroplan. Intet synes i dag at
være som det engang var.
Det stiller spørgsmålet, om
“arbejderen” overhovedet
findes længere? Arbejderhistorie påbegynder her en ny
debat om arbejderbegrebet,
og vi håber meget på, at
læserne vil bidrage til debattens fortsættelse.

Arbejdere –
hvad er det?
Af Niels Jul Nielsen
indes der ‘arbejdere’ i dag?
Fandtes der ‘arbejdere’ før?
FMens
det første spørgsmål er
svært at forholde sig til, vil de
fleste formentlig svare bekræftende på det andet. Det følgende
er et indlæg i Arbejderhistories
debatserie om arbejderbegrebets
berettigelse og betydning i dag –
og før?
Selvfølgelig kan vi være enige om, at ord som ‘arbejder’,
‘arbejderbevægelse’ og ‘arbejderklasse’ klinger bedre sammen
med det gængse billede af perioden fra ca. 1870 og ca. 100 år
frem, end det gør med det uklare
indtryk man har af den periode,
vi aktuelt befinder os i.

Arbejdere før
Alligevel er jeg lidt forbeholden
overfor den almindelige tendens
undlade en problematisering af
det, der nu bliver betragtet som
et overstået kapitel. I enigheden
om, at vi tidligere her i landet
havde en veldefineret og toneangivende arbejderklasse, ligger
gerne et implicit udsagn om, at
det, der engang var rigtige arbejdere, i dag er blevet opløst i forbrugerisme og manglende solidaritet på tværs af brancher og
nationer. Mange ser HKs slogan
fra 1995 “Vær solidarisk – med
dig selv” som en paradigmatisk
illustration af skiftet. Jeg synes
ikke det forholder sig så enkelt.
Det giver ikke et træffende billede, at karakterisere udviklingen
gennem 1900-tallet som en bevægelse mod mere og mere individualisme – en bevægelse, der
nu har bredt sig så meget, at den
gamle arbejderklasse synes opløst.
Helt tilbage fra det tidspunkt,
hvor man med nogen rimelighed
har kunnet tale om arbejdere, om
en særskilt kulturel gruppering,
der hentede deres eksistensbetingelser gennem salg af arbejdstid
mod en løn – dvs fra 1870erne –
og hele vejen gennem det efterfølgende århundrede har arbejderes indbyrdes relationer været
præget af såvel brydninger og
konflikter som af solidaritet og
fælles fodslag. ‘Rigtige’ arbejdere holdt på deres ret – indenfor
det afgrænsede felt af arbejdsmarkedet de havde fået tildelt,
eller havde tilkæmpet sig, adgang til.
Ikke her sagt som noget odiøst
og bemærkelsesværdigt, men
snarere som en selvfølgelighed.
Marx formulerede det som følger: “arbejdernes indbyrdes konkurrence er kun en anden form
for kapitalernes konkurrence”
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(fra Grundrids, her citeret efter
Christensen 1978:16), og “råbet
på lighed i lønnen beror derfor
på en fejltagelse, et urimeligt ønske, som aldrig vil blive opfyldt...
på grundlag af lønsystemet fastsættes arbejdskraftens værdi ligesom enhver anden vares; og da
forskellig slags arbejdskraft har
forskellig værdi eller kræver forskellige arbejdsmængder til sin
fremstilling, må de have forskellige priser på arbejdsmarkedet”
(Marx/Engels 1971).
Forklaringen på differentieringen ligger med andre ord immanent i den marxistiske teorihistorie. Des mere opbakning til
og succes for den organiserede
fagbevægelse og dens accept af
“lønsystemet”, som Marx andetsteds i Løn, pris og profit kalder
kampen for løn- og arbejdsvilkår, des mere smedes arbejderklassen ind i det kapitalistiske
samfunds konstruktion. Arbejderne bliver splittede i forskellige interessegrupper, der forfølger partikulære mål (under en
fælles overordnet hat), fremfor
med nogen rimelig sandsynlighed at slutte sig sammen som en
samlet kraft, der kan opfylde den
historiske mission – som Marx
også fastholder – om at skabe et
andet samfund.1
Jeg har andre steder henledt
opmærksomheden på, at den arbejderhistoriske forskning på
den ene side længe har været på
det rene med, at de revolutionære tilbøjeligheder mildt sagt
ikke er toneangivende i dansk
arbejderbevægelses historie,
mens samme forskningstradition
på den anden side samtidig har
haft en stærk tendens til at opfatte den vedvarende splittelse, interne brydninger i bevægelsen –
såsom mellem faglærte og ufaglærte, kvinder og mænd osv. –
som udtryk for en manglende

fuldbyrdelse af den solidaritet,
mellem fag, køn, nationer, der
ses som bevægelsens kerne.
Jeg har også peget på det problematiske i en sådan fortolkning, idet den ikke teoretisk leverer begreber til at forstå splittelsen, som andet end temporær og
vilkårlig. Fraværet af en solidaritet, der inkluderer alle, er vedvarende blevet betragtet som en
slags afvigelse fra en egentlig arbejderkulturs bestemmelse. Man
har således haft redskaber til at
begribe arbejderkulturens enhedstræk – opslutningen til fagforeningerne, accepten af at lade
sine livsvilkår fastlægge i organisationerne – og har ladet den
vedvarende differentiering være
en slags afvigelse herfra.
Som alternativ har jeg arbejdet med de etnologiske – marxistisk inspirerede – livsformsbegreber og her fundet, at det faktisk er muligt at begribe såvel enhedstrækkende som differentieringen. Og vel at mærke ikke
som modsætninger, men som
hinandens gensidige forudsætninger: Den monopolisering af
udbuddet, der fordres, når man
ikke har andet end sin blotte arbejdstid at sælge, motiverer ikke
kun en enhedsdannelse (inklusion), men parallelt – og med lige
så stor nødvendighed – en differentiering (eksklusion) for at
fastholde muligheden for effektiv
lønkamp på partikulær basis. Jeg
vil ikke her gå længere ind i denne argumentation,2 da mit ærinde
alene er at slå fast, at det vil være
fejlagtigt i rådvildheden overfor
forandringerne i overgangen
mellem det 20. og 21. århundrede, at skabe en falsk modsætning
mellem et individualiseret nu og
et kollektivt og solidarisk før. En
sådan forsimpling vil diskvalificere problematiseringen allerede
i udgangspunktet.

Arbejdere nu
Det er med andre ord ikke differentieringen i sig selv, der er ny.
Ikke desto mindre må man spørge, om de sidste par årtier danner rammen om andet og mere
end forbigående dårlige konjunkturer for en livsform, der
gennem hele sin historie har
skullet forholde sig til store udsving i sine vilkår. De aktuelle
forandringer er markante,
spørgsmålet er om de udelukker
et liv som lønarbejder.
Man kunne starte med at
spørge, hvad det er, der sår tvivl
om frugtbarheden af i dag at tale
om en arbejderkultur?
Er det tilbagegangen i manuelt arbejde – i vores del af verden – det drejer sig om; er det
dét, at der ikke længere er arbejdsopgaver for folk, der arbejder med deres hænder? Til dét
kan man indvende, at det jo netop ikke er arbejdets art, der konstituerer en lønarbejderkultur,
men dét, at man sælger sin tid
for en løn, ganske vist fordi man
arbejder indenfor et bestemt område, men aldrig fordi man er
helt uundværlig (i så fald taler vi
om helt andre grupper, der kan
sælge deres kvalifikationer til en
individuel gage).3
Salg af arbejdstid – fremfor
af unikke kvalifikationer – nødvendiggør (en både in- og eksklusionsskabende) monopolisering: er udbuddet monopoliseret,
sikrer lønarbejdere sig, at de ikke underbydes af andre, samtidig
med at de får midler i hænde til
at opnå indflydelse på egne lønog arbejdsvilkår.
Måske er det snarere evnen til
at monopolisere, der i dag smuldrer? Mange fagforeninger mærker i dag faldende medlemstal,
hvorved medlemmernes evne til
at stå som eneudbyder af arbejdstid på et givent område af
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To danske arbejdere fra 1980erne. Foto Peter Danatrøm (ABA)

arbejdsmarkedet daler. Omvendt
er det forkert at udlede heraf, at
fagforeningernes manglende indflydelse er et resultat af, at medlemmerne – ‘arbejderne’ – ikke
bakker op om deres fagforeninger grundet en ubestemt ‘individualisering’. Snarere er forholdet
dét, at især 1980erne og -90erne
har vist, at fagforeningernes evne til at fastholde arbejdspladser
og rettigheder for deres medlemmer er stærkt vigende. Alle traditionelle områder for lønarbejdere har oplevet massive forandringer indenfor de seneste to årtier – hvis ikke virksomhederne
simpelthen har drejet nøglen om,
har de indskrænket medarbejderstaben markant og i øvrigt omlagt arbejdsprocessen i retning af

fleksibilitet og rokering både i
funktioner og kompetence.
Fjernelse af faggrænser
Måske er det mest markante
træk i den aktuelle udvikling –
det som tidligere monopoliseringen stod værn om – nedbrydningen (eller forandringen) af
grænser. Fjernelsen af grænser
mellem forskellige fag er ét udtryk for omvæltningerne: man
kan ikke længere skabe sig en
tilværelse byggende på, at man
eksempelvis er smed med deraf
følgende særlig forhandlingsret
(i fællesskab med andre smede)
vedrørende løn- og arbejdsvilkår
på et særligt afgrænset område
af arbejdsmarkedet – og i øvrigt
uafhængigt af om andre faggrup-

per rent praktisk skulle være i
stand til at udføre arbejdet.
Er det ikke sådan – paradoksalt nok – at netop denne opretholdelse af faggrænser har været
lønarbejderkulturens vigtigste
forudsætning? Spørgsmålet er
provokerende, ikke mindst for
de, der har lagt grænseopretholdelsen for had og betragtet dén
som den største hæmsko i forhold til arbejderklassens programmatiske mål om samling på
tværs af fag og nationer.
Dagens løsen på arbejdsmarkedet er at lade grænsedragninger falde som korthuse. Nutidens
lønarbejdere – kaldet programmører, medarbejdere og andet
der ikke associerer til den ‘gamle’ arbejderkultur – skal i enhver
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forstand kunne arbejde på tværs:
på tværs af arbejdsområder, på
tværs af kompetenceområder og
på tværs af grænsen mellem det
der tidligere betragtedes som arbejde og fri tid.4
En udvikling, der for nogle
åbner mulighed for et mere interessant arbejde og for andre er
en nedbrydende stressfaktor5 –
men som for alle har den konsekvens, at opretholdelsen af en
tilværelse som lønarbejder stiller
fundamentalt nye krav, og frem
for alt bliver mere afhængig af
den enkeltes evne til at kunne
gebærde sig på virksomheden.
Det sidste giver sig bl.a. udtryk
i, at stadig flere ansættes på
funktionærvilkår med individuelle kontrakter.
Hele denne udvikling overflødiggør ikke fagforeningen, men
den sætter den i en helt anden og
formentlig betydelig mindre central rolle end tidligere. Forbi er
den tid, hvor medlemsskab af en
stærk fagforening giver en rimelig sikkerhed for ansættelse gennem hovedparten af tilværelsen
på veldefinerede vilkår.
Hvilket igen peger tilbage til
det indledende spørgsmål om ‘arbejderen’: Hvis de veldefinerede
vilkår – de præcise faggrænser
og kompetenceområder og det
skarpe skel mellem tilværelsen i
og udenfor arbejdstiden – er lønarbejderkulturens vigtigste eksistensbetingelse, er det ikke underligt, hvis ordet ‘arbejder’ ligger lidt tungt i munden. I så fald
synes der umiddelbart ikke at
være mange tilbage. Og dét, vel
at mærke ikke grundet en udefinerbar ‘individualisering’, men
fordi en kultur med de eksistensbetingelser har svært ved at overleve i det samfund, vi har i dag.
Nye former for grænser
Men – inden vi drager den kon-

klusion, at lønarbejderlivsformen er ved at komme helt af dage, var det måske værd at trække
vejret en ekstra gang. Jo, på
mange måder ser det sådan ud,
men så alligevel ikke. For måske
skal fortolkningen snarere være,
at nok ændres vilkårene meget
markant, men monopoliseringen
– grænsedragningen – sætter sig
igennem på andre felter: Fagforeningernes argument om klare
faggrænser, som tidligere blev
accepteret af modparten, har ingen vægt i dag – det er simpelthen ikke gangbart i forhandlingerne mere. Overskridelse af
faggrænser, fleksibilitet, rokering, selvstyring osv. er forhandlingsmidlet i dag. Men – nødvendigheden af at opstille grænser
er jo ikke mindre nødvendig i
dag end tidligere, hvis ikke arbejdsstyrken skal køres helt i
bund. Måske er det sådan i dag
at der ganske vist tales meget om
fleksibilitet, men at den foregår
indenfor nye klart definerede
rammer. Med et eksempel fra
bryggerierne (Nielsen 1997):
hvor tidligere en bryggeriarbejder havde sin faste plads på tappekolonnen (en afgrænsning
som blev håndhævet som var
han smed og alle de andre bryggeriarbejdere af et helt andet
fag) må bryggeriarbejderne i dag
rokere rundt på kolonnen og
altså tilsyneladende slippe de
tidligere grænser. Det viser sig
imidlertid, at kollonnearbejderne
som helhed skaber et nyt monopol ved at udgøre et kollektiv,
der – som gruppe – har eneretten
til kolonnearbejdet som sådan,
så længe de opfylder bestemte –
afgrænsede – produktionsnormer. Tilsvarende bevægelser ses
f.eks. i byggebranchen, hvor arbejdsjakkene i dag ikke rigidt er
opdelt på arbejdsmænd, murere,
tømrere osv, men på sjak, der i

sig indeholder alle disse funktioner, som ‘sælges’ samlet til entreprenøren for en fastsat pris.
Arbejdsmarkedet udviser i
disse år bestræbelser på definition af nye afgrænsningsformer,
der umiddelbart ser ud til at fjerne grænsedragningen som sådan,
men formentlig snarere flytter
den til områder, som tidligere
blev betragtet som tabuiserede.
Når man eksempelvis i dag tilsyneladende skal acceptere en flydende grænse mellem arbejde og
fritid, er det kun hvad angår det
daglige skel, der kan stadig – afhængigt naturligvis af fagpolitisk styrke via fagforening eller
lov – være tale om at fritiden opsamles i stedet for at foregå hver
dag efter kl. 16.
Altså, lønarbejderlivsformens
logik om at sikre sig overlevelse
via monopolisering kan i dag
være i færd med at tage så markant nye former, at de umiddelbart ligner deres egen modsætning – fjernelse af grænser. Og
fremfor at erklære lønarbejderlivsformen for afgået ved døden,
er det nok snarere en sådan tilpasning til drastisk forandrede
vilkår, der er tale om.
Og en anden vigtig tilføjelse
er jo desuden, at eksistensbetingelserne for en lønarbejderlivsform i mindre og mindre omfang
findes indenfor det traditionelle
manuelle industriarbejde (som
globalt er flyttet syd- og østpå),
men forholdsmæssigt mere og
mere indenfor handel og service.
Her har lønarbejderlivsformen
for så vidt altid haft eksistensbetingelser, men faghistorien har
haft en tendens til at udelukke
folk fra disse brancher fra den
ekslusive gruppe af ‘rigtige’ lønarbejdere grundet en generelt
lavere organisationsprocent. Dét
kan være medvirkende til modviljen mod at bruge betegnelsen
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‘arbejder’. I et livsformsperspektiv er det imidlertid ikke fagforeningsmedlemsskabet, der gør en
arbejder, men det at overlevelsen
er betinget af salg af arbejde, der
besiddes af mange andre og derfor kræver monopolisering i en
eller anden form – ikke nødvendigvis via fagforeningen.6
Fremtidens fagforening
For fagbevægelsens vedkommende ligger overlevelseschancen i dag i sikringen af minimumsstandarder for medlemmerne og så vidt muligt dækkende hele det område som kapitalen bevæger sig over. For det paradoksale – eller måske netop
karakteristiske – er jo, at fagbevægelsen aldrig har været mere
internationalt orienteret, og i den
forstand grænseoverskridende,
end den er i dag. Kapitalens bevægelser flytter virksomheder
over landegrænserne som jetoner
på et roulettebræt og det forstærker kravet til indflydelse både på
internationale lønniveauer og på
arbejdsforholdene i indenlandske
virksomheder under udenlandsk
ejerskab. I forlængelse heraf er
spørgsmålet om denne nødvendige satsning på arbejdsforhold af
mere almen karakter – fremfor
den tidligere detaljerede beskæftigelse med priskuranter, grænser mellem fagområder, akkordordninger osv. – indebærer, at
fagforeningerne overflødiggør
sig selv som masseorganisationer. For hvorfor så ikke lægge
regelsætningen over i lovgivningen, således som man kender det
i mange kontinentale lande med
langt lavere organisationsprocenter end vi har været vant til i
de skandinaviske lande. Eller
måske vil fagbevægelsen finde
sin plads – også på detailniveau
– i definitionen af nye former for
grænser til erstatning for den ak-
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tuelle nedbrydning af de gamle.
Kan den sætte sig igennem her,
vil medlemmerne næppe tvivle
om dens berettigelse. Men dét er
en betragtelig udfordring. Fremtiden vil give svaret.
Dette blev en debatartikel med
flere spørgsmål end svar – antagelig er dét ikke det dårligste udgangspunkt for en diskussion.

Noter
1. Hos Marx forbliver det et fundamentalt dilemma, at han på den ene
side teoretisk erkender arbejderklassens vedvarende differentiering
samtidig at han fastholder deres
‘historisk nødvendige’ overskridelse
af kapitalismen (se Nielsen 2001).
2. I min bog Virksomhed og arbejderliv – bånd, brudflader og bevidsthed på B&W 1850-1920 illustreres sameksistensen af enhedsog differentieringstræk som fundamentale i arbejderkulturen gennem
konkrete eksempler og teoretisk argumentation.
3. Salg af “unicitet” – unikke kvalifikationer – er i livsformsteorien
særegent for den såkaldte karrierelivsform, der til forskel fra lønarbejderlivsformen er en eksistensmåde, der som middel til sin egen
reproduktion har salg af den unikke indsigt, der (gennem forskning
og produktudvikling) giver de kapitalistiske samfunds virksomheder
den konkurrencefordel, der sikrer
dem deres overlevelse.
4. Et karaktertræk ved lønarbejderlivsformen, der af og til misforstås
i retning af at forholdene på arbejdet ingen betydning har for forholdene i fritiden (således Arbejderhistorie 2000/4:99).
5. Det såkaldt moderne arbejde –
også kaldet ‘det udviklende arbejde’ og sågar ‘det gode arbejde’ –
skal ikke kommenteres nærmere
her (for en kort præsentation, hen-

visninger og diskussion se f.eks.
Nielsen 1997:104-115), men sikkert er det, at det er en betingelse
for overlevelse på dagens arbejdsmarked.
6. En anden monopolform kan bestå i at understrege sin loyalitet
overfor et enkeltfirma – som middel til at sikre bedrede vilkår. Antagelig bliver denne form også mere
udbredt fremover, men har eksisteret siden industrialiseringens start.
I en kommende artikel i Arbejderhistorie vil jeg vise, hvorledes arbejderne på Brede Klædefabrik ved
netop i 1800-tallets slutning at tage
afstand fra fagforeningsmedlemsskab skabte et monopol, der var
virkningsfuldt fordi ledelsen var
nødsaget til (i sin afstandtagen fra
fagorganiseringen som sådan) at
skabe forhold, der tilgodeså netop
de loyale arbejdere.

Mellem “skræmt
neutralisme” og
“sikker dømmekraft”
Sovjetunionen og Danmark i den kolde krig
Af Poul Villaume
et erklærede hovedsigte med
professor Bent Jensens seneD
ste bog om de dansk-sovjetiske
forbindelser, Bjørnen og haren,
er at undersøge Sovjetunionens
opfattelse af og politik over for
Danmark siden Anden Verdenskrig; bogens sekundære formål er
at se på Sovjetunionens betydning for udformingen af dansk
sikkerhedspolitik i perioden.
Lad det være sagt med det
samme: Bjørnen og haren føjer
nogle længe savnede og væsentlige facetter til billedet af Danmarks stilling mellem stormagterne under den første halvdel af
den kolde krig. Den systemati-

