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ger og statistisk materiale. Hvad
det sidste angår, kunne man godt
have ønsket sig, at alt dette tal-
materiale var stillet op i tabel-
form, selv om det ville have
brudt det smukke layout. Det er
svært at holde sammen på de
mange tal og fastholde sammen-
ligningerne. 

Der var fra de svenske myn-
digheders side omfattende hjæl-
peforanstaltninger og stor imø-
dekommenhed over for de dan-
ske jøder. Men efter den første
lettelse over at være reddet fulg-
te der frustration og modløshed
hos mange flygtninge. De var
blevet rykket op med rode, fami-
lier var blevet splittet, eller de
var stuvet sammen i forlægnin-
ger uden meget privatliv. Forstå-
eligt, at normerne skred, og at
der er eksempler på utroskab og
erotiske eskapader på forlægnin-
gerne. Forfatteren løfter ikke
pegefingeren her eller kommer
med associationer, men for egen
regning kan man ikke lade være
at tænke på flygtninge i vore da-
ges Danmark. 

Hjemkomsten var ikke altid så
frydefuld, som billederne af gla-
de, hjemvendte flygtninge har
givet indtryk af. Glæden over at
komme hjem fra eksilet var na-
turligvis stor, men for nogle af
de hjemvendte var det en stor
sorg og skuffelse at opleve, at
danske naboer havde tilegnet sig
deres bolig og ejendele. Bogen
gør grundigt rede for de mange
både økonomiske og sociale
hjælpeforanstaltninger, de dan-
ske myndigheder satte i værk, så
flygtningene kunne vende tilba-
ge til den normale hverdag. Men
den begåede uret har sat en ridse
i den heroiske helteglorie.

For de hjemvendte jøder kom
hertil skammen over at være i li-
ve – i takt med at oplysningerne
om Holocaust i det øvrige Euro-

pa nåede frem. Holdningen hos
de danske jøder var kendetegnet
af tavshed, både indbyrdes og
over for omgivelserne. “Vi over-
levede jo” var holdningen, så der
var “Ikke noget at tale om”, som
også er bogens titel. Men tavshe-
den var også et led i bestræbel-
serne på at skabe normalitet efter
Holocaust. Men som forfatteren
selv udtrykker det: “I dag eksi-
sterer der en udbredt bevidsthed
om, at tavshed kan være invali-
derende. Som antallet af vidner
svinder ind, bliver de, der stadig
lever, klar over vigtigheden af at
give deres beretning videre til
kommende generationer”.

I bogens efterskrift redegør
Bjarke Følner, museumsinspek-
tør ved Dansk Jødisk Museum,
for de mindesmærker, der rejstes
i Danmark efter 1945. Bortset
fra Theresienstadt-monumentet
på Mosaisk Vestre Begravelses-
plads omtales faldne danskere på
de mindesten og monumenter,
der rejstes i de første ca. 25 år,
uanset om de var jøder, kommu-
nister eller modstandsfolk i
øvrigt, som “danske” og “lands-
mænd”. Først senere, muligvis
under påvirkning fra USA og Is-
rael, omtales danske ofre for
Holocaust som “danske jøder”.

Ikke noget at tale om er en
grundig og nøgtern bog. Den for-
falder ikke til medynk eller for-
dømmelse, men lader beretnin-
gen tale for sig selv. Og dog er
den ikke uden indlevelse. Bogen
er i øvrigt rigt og godt illustreret.
Men hvorfor får man ikke at vi-
de, hvem der har været billedre-
daktør? Desuden er stofmæng-
den overvældende. Det forekom-
mer, som om bogen vil have det
hele med, og derfor kan man let
miste overblikket. Men det er
under alle omstændigheder en
bog, man bliver klogere af.

Karin Sandvad

Drømmen om 
Spartak
Robert Edelman: Spartak Mos-
cow. A History of the People's
Team in the Workers' State, Cor-
nell University Press, Ithaca,
New York 2009, ISBN:
9780801447426, 346 sider,
£22.95, Marc Bennetts: Football
Dynamo. Modern Russia and
The People's Game, London
2008, ISBN: 9780753515716,
292 sider, £8.99, Jim Riordan:
Comrade Jim. The Spy Who
Played for Spartak, London
2008, ISBN: 9780007251155,
223 sider, £8.99.

Isommeren 1937 blev en 5 me-
ter høj, langskaftet fodbold-

støvle trukket hen over Den Rø-
de Plads i Moskva. Anledningen
var den store parade på Idrættens
Dag. På siden af støvlen havde
man skrevet "6-2", som var re-
sultatet af kampen mellem Spar-
tak Moskva og et udvalgt bas-
kisk fodboldhold, der var taget
til Sovjetunionen for at rejse
penge og politisk støtte til kam-
pen mod Franco under Den
Spanske Borgerkrig. Inde i støv-
len befandt sig to NKVD-office-
rer, mens Spartak Moskvas fod-
boldhold havde taget opstilling
oven på. Under et senere forhør
blev Spartaks formand, Nikolai
Starostin (1902-1996), anklaget
for at stå bag en sammensvær-
gelse, hvor spillerne på et givet
signal skulle springe ned fra
støvlen og trække revolvere,
gemt i deres shorts, for at skyde
den sovjetiske ledelse, der over-
værede paraden fra toppen af
Lenin-mausolæet.

Attentatet blev ikke til noget
og anklagen blev senere frafal-
det, men episoden rummer to
elementer, der er af afgørende
betydning for at forstå Spartaks
rolle som alle tiders mest popu-
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lære fodboldklub i Sovjetunio-
nen og Rusland: Kampen mod
baskerne blev over radioen
transmitteret til hele Sovjetunio-
nen, og det gav Spartak et folke-
ligt gennembrud som dem, der
havde kastet glans over landet
ved at besejre et af verdens aller-
bedste fodboldhold. Desuden
nærede anklagen mod Starostin
myten om at Spartak udkæmpe-
de en stadig kamp mellem
“dem” og “os” – mellem det po-
litiske system og et uafhængigt
Spartak.

Følelsen af at kæmpe mod de
højere magter blev styrket to år
senere, da chefen for det hem-
melige politi, Lavrentij Berija,
forlangte at den ene semifinale i
den sovjetiske pokalturnering
skulle spilles om – vel at mærke
efter at Spartak Moskva havde
vundet finalen med 3-1 over Sta-
linets fra Leningrad. Georgieren
Berija, der selv havde spillet
fodbold på højt niveau, mente at
hans gamle hold Dynamo Tblisi
havde tabt semifinalen mod
Spartak på grund af en tvivlsom
dommerkendelse. Omkampen
blev en bidsk affære, som Spar-
tak vandt for øjnene af 80.000
tilskuere i Moskva. I mange
Spartak-tilhængeres selvforståel-
se stod selve spillets sjæl på spil
her – ville fodbold fortsat være
en fri kappestrid mellem lige-
mænd, eller ville systemet vin-
de?

I Vesten er denne kamp stort
set ukendt. Her forbindes sovje-
tisk fodbold med begreber som
“statsamatører”, “maskinfod-
bold” og i bedste fald med
1960'ernes legendariske mål-
mand Lev Jasjin. Tre bøger –
Robert Edelmans forskningsba-
serede Spartak Moscow, Marc
Bennetts' journalistiske rejsebog
Football Dynamo og Jim Rior-
dans erindringsværk Comrade

Jim – fører imidlertid læseren
ind bag forhænget, og giver til-
sammen et spændende og under-
holdende indblik i sovjetisk og
russisk fodbold fra begyndelsen
og helt op til vore dage. Med
fodbold som vinkel på historiens
store linjer får man her nuance-
ret billedet af en grå østblok og
Rusland efter kommunismens
fald. Millioner af mennesker le-
vede en mere eller mindre al-
mindelig hverdag i den sovjeti-
ske arbejderstat, hvor fodbold
fik betydning både som tidsfor-
driv med glæder og sorger og for
skabelsen af selvforståelse og
identitet. Spillet er således med
til at give alle disse mennesker
farve og ansigt.

Som i resten af verden var
fodbolden med sø- og handels-
folk, fabrikanter og embeds-
mænd kommet til Rusland ad det
britiske imperiums handelsveje.
De første organiserede kampe
blev spillet kort før år 1900.
Spillet slog hurtigt rod i de større
byer, og vandt frem i takt med at
landets infrastruktur blev forbed-
ret og bybefolkningen voksede.
Disse to faktorer var afgørende
for, at det blev praktisk muligt
for de forskellige hold at rejse
rundt for at spille mod hinanden,
og at tilpas mange mennesker
kunne møde frem for at se dem
spille. Udviklingen fortsatte efter
revolutionen i 1917 og de føl-
gende års borgerkrig, og mellem
1920 og 1934 blev Moskvas be-
folkning fordoblet fra 1,7 til 3,4
millioner indbyggere. 

Historisk udsprang Spartak
Moskva af fodboldklubben MKS
(Moskvas Sports Cirkel) fra
Krasnaja Presnija i den vestlige
del af byen. Anført af de fire
Starostin-brødre – Nikolaj, An-
drej, Ivan og Dimitri – klarede
MKS sig godt i årene under den
markedsorienterede NEP-politik

i 1920'erne, og holdet bevægede
sig i praksis i retning af profes-
sionelle tilstande, hvor spillerne
fik stjernestatus og relativt høje
lønninger. Med den hårdhænde-
de industrialisering og økonomi-
ske centralisering i begyndelsen
af 1930'erne fik store statslige
enheder imidlertid større betyd-
ning – herunder det landsdæk-
kende Dynamo Sports-Samfund,
der var blevet stiftet i 1923 med
støtte fra det hemmelige politi
og indenrigsministeriet. 10 år se-
nere var Dynamo Moskva den
dominerende fodboldklub i by-
en. Under ledelse af Nikolaj Sta-
rostin stiftedes så i 1935 Spartak
Sports-Samfund med afdelinger
i flere byer landet over. Spartak,
som havde navn efter den kendte
Spartacus, der anførte en slave-
opstand mod romerne i 73 fvt.,
omfattede mange sportsgrene,
men det var fra begyndelsen ty-
deligt, at det var fodbolden, der
skulle trække læsset på grund af
de store indtægter man fik fra til-
skuerne til holdets kampe. I slut-
ningen af 1920'erne havde Spart-
ak således 50-60.000 tilskuere til
nogle hjemmekampe på Dynamo
Stadion, som med tiden nåede op
på at kunne rumme 90.000 men-
nesker.

Holdet stod under politisk be-
skyttelse fra ungdomsforbundet
Komsomol og blev støttet øko-
nomisk af Promkooperatsija – en
afdeling under handelsministeri-
et, der bl.a. organiserede tjenere,
taxichauffører, frisører og sælge-
re. Spartak definerede sig fra be-
gyndelsen som outsidere og Dy-
namos antitese – et modsæt-
ningsforhold, der efterhånden
gled over i en rivalisering med
hærens hold CSKA som følge af
de væbnede styrkers øgede ind-
flydelse efter 2. Verdenskrig.
Spartak var det folkelige hold i
Moskva, og det er næppe en



overdrivelse, at halvdelen af ho-
vedstadens fodboldtilhængere
holdt med Spartak, mens den an-
den halvdel holdt med resten –
dvs. klubber som Dynamo, CS-
KA, jernbanearbejdernes Lo-
komotiv og bilfabrikkernes hold,
Torpedo.

Ifølge mytologien stod Dyna-
mo – og senere CSKA – for en
skematisk og disciplineret til-
gang til idræt, mens Spartak spil-
lede mere følelsesbetonet. Man
hyldede det smukke og improvi-
serede spil, og i holdets stor-
hedstid i 1950'erne gik man over
til en sydamerikansk inspireret
stil med stor bevægelighed og
mange korte afleveringer – et
ideal, som har præget klubben
helt op i vore dage. Samtidig
stod der et drømmende, boheme-
agtigt skær om Spartak, fordi
flere af klubbens spillere lod sig
se i selskab med tidens kendte
skuespillere, digtere og jazz-mu-
sikere.

Alt dette gøres der fornemt re-
de for i Robert Edelmans bog
Spartak Moscow. A History of
the People's Team in the Wor-
kers' State, som føjer sig smukt
ind i rækken af forskningsbase-
rede værker, der knytter fodbol-
den til den generelle økonomi-
ske, politiske og kulturelle ud-
vikling verden over. Edelmans
bog, der dækker årene 1900-
1991, er således en væsentlig
tilføjelse til David Goldblatts ba-
nebrydende The Ball is Round. A
Global History of Football
(2006) og Jonathan Wilsons Be-
hind the Curtain. Travels in
Eastern European Football
(2006).

Med udgangspunkt i et omfat-
tende materiale fra de sovjetiske
arkiver fortæller Edelman histo-
rien om en fodboldklub, som
med Nikolai Starostin i spidsen
formåede at tilpasse sig de skif-

tende omstændigheder fra tiden
før revolutionen over Stalin-ti-
dens terror til tøbruddet under
Khrusjtjov og Bresjnev-æraens
stagnation til den rå kapitalisme
efter kommunismens fald. I alt
21 mesterskaber og 13 pokaltit-
ler er det blevet til, ligesom hol-
det har nået semifinalerne i alle
de tre europæiske klubturnerin-
ger.

Klubbens succes rimer dårligt
med en selvforståelse som outsi-
dere, og Edelman gør da også op
med myten om Spartak som et
samlingspunkt for modstandere
af det sovjetiske regime. Ganske
vist blev Starostin-brødrene arre-
steret i 1942, og de tilbragte 12
år i Gulag og internt eksil. Ud
over anklager om at have ud-
bredt borgerlige værdier inden
for sporten – bl.a. havde Staro-
stin i 1936 fået problemer, fordi
han ville indføre det "vestlige"
tre-back-system i Spartak – blev
brødrene dømt for organiseret
sortbørshandel med fødevarer,
man havde skaffet sig gennem
Promkooperatsija. Edelman me-
ner ikke, at man ud fra det fore-
liggende materiale kan afvise, at
der var noget om sagen, og han
peger også på, at mens millioner
af mennesker blev slået ihjel el-
ler omkom i lejrene, så afsonede
Starostin-brødrene deres domme
under relativt milde forhold,
hvor bl.a. Nikolaj og Andrej fun-
gerede som trænere for forskelli-
ge fodboldhold i fjerne sovjeti-
ske provinser. Alle fire overleve-
de i øvrigt Stalin-tidens rædsler.

Edelman mener ikke, at fod-
bold-tilhængere i Sovjetunionen
adskilte sig væsentligt fra folk i
Vesten i den forstand, at stadion
blev et fristed, hvor man fik af-
løb fra hverdagens frustrationer,
og hvor man uden at det fik kon-
sekvenser kunne råbe, at dom-
meren skulle koges til sæbe eller

at politiet skulle have et par på
snuden. Tilskueroptøjer var også
et kendt fænomen. Når myndig-
hederne i et diktatur lod dette
passere, var det fordi, at uroen
blev på stadion. Derved blev
fodbold en sikkerhedsventil for
regimet, som man også har set
det mange andre steder – fra
Mussolinis Italien til generaler-
nes Argentina. Spartak solgte
imidlertid forestillingen om "os"
og "dem" godt, og følelserne for
klubben var – og er – stadig
stærke. Man kunne godt drømme
om frihed ved at tage afstand til
regimets hold, Dynamo og CS-
KA, men Spartaks sponsorer,
Promkooperatsija og Komsomol,
var også en del af det politiske
system, og der er ingen tegn på
at Spartak-tilhængerne ønskede
at vælte kommunismen. Lige
som der er få tegn på en udtalt,
samlet opposition til Sovjet-regi-
met i det hele taget. En typisk
Spartak-tilhænger kunne således
godt mene, at Spartak var fanta-
stisk, Dynamo forfærdelig, og at
Stalin var en OK fyr, som Edel-
man udtrykker det.

Man kan også diskutere, om
det er rimeligt at lægge afstand
til Dynamo ved at beskylde dem
for at spille kedelig maskinfod-
bold. Således har David Dow-
ning i bogen Passovotchka.
Moscow Dynamo in Britain
1945 beskrevet, hvordan Dyna-
mo under holdets turné i novem-
ber 1945 nedspillede hold som
Chelsea, Cardiff City, Arsenal
og Glasgow Rangers med et be-
vægeligt short-passing-spil –
passovotchka. Samme stil, som
Spartak senere tog patent på.

Uanset hvad der er myter eller
sandhed, havde Nikolai Starostin
helt tilbage fra NEP-tiden holdt
Spartak økonomisk flydende un-
der meget skiftende omstændig-
heder, så da kommunismen faldt,
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stod klubben bedre rustet end de
fleste til at klare sig på markeds-
vilkår. Det resulterede blandt an-
det i at Spartak i årene 1992-
2001 vandt 9 mesterskaber. Når
klubben i dag indtager en mere
beskeden placering – i skrivende
stund indtager Spartak 7. plad-
sen i den 16 hold store Premier
Liga – skyldes det ifølge Edel-
man og Marc Bennetts Football
Dynamo. Modern Russia and
The People's Game, at oligarker-
ne søger prestige gennem fod-
bold. Gigantiske firmaer som
Gazprom, Sibneft og LUKoil har
holdt deres indtog, og nu kan al-
le så at sige betale de høje løn-
ninger, Spartak før var alene om.
Nutidens fodbold tilhører klub-
ber som det Gazprom-sponsere-
de Zenit Leningrad – undskyld,
St. Petersborg – og den tjetjen-
ske diktator Ramzan Kadyrovs
Terek Grosnij.

Marc Bennetts' bog er et vel-
skrevet journalistisk rejsebrev
med nedslag i neokapitalismens
fodbold. Her føres man ind i en
verden af glitrende oliepenge og
en underverden af match-fixing,
afpresning og skyderier, hvor
motivet i sidste ende er økono-
misk vinding. Derved afspejler
fodbolden den bølge af krimina-
litet, som – trods Putins faste
hånd – har plaget Rusland lige
siden Jeltsin-tidens kaos. Gen-
nem en lang række interviews
med spillere, trænere, klubfolk
og journalister får vi – med fod-
boldbriller – historien om Sov-
jetunionens møde med de nye ti-
der under markedsøkonomien.
Det er først og fremmest en be-
retning om tab – tabet af mang-
foldighed og fordums styrke, da
republikkerne blev selvstændige.
Væk var de stærke hold fra Kiev
og Tblisi, tilbage var provins-
hold som Khimki og Tom
Tomsk. Dertil kommer en ud-

vanding af den hjemlige turne-
ring, fordi de bedste spillere
søger væk mod de høje lønnin-
ger i Vesten. Her klarer de sig
imidlertid sjældent godt, fordi de
er opvokset i en tradition med
stram disciplin og en råbende
træner på sidelinjen, og de har
svært ved at omstille sig til den
relative frihed, de møder i udlan-
det. Det har også fået det russi-
ske landshold til at sejle rundt
mellem evig deroute og få øje-
blikke af storhed.

Der er imidlertid den væsentli-
ge indvending mod Football Dy-
namo, at mens Bennetts fortæller
udmærket om Dynamo Moskva,
der stadig slås med sin forban-
delse som Systemets Hold, så
forklarer han ikke, hvorfor Spar-
tak Moskva har haft held til at
fastholde rollen som Folkets
Hold efter at oligarkerne har
overtaget klubben. Det ville ha-
ve givet historien om Spartak og
russisk fodbold perspektiv. Ben-
netts skriver, at det var utænke-
ligt for mange Spartak-tilhænge-
re, at holdet kunne miste sin
uskyld i en kynisk og moderne
fodboldverden. Forklaringen på
Spartaks fortsatte popularitet
skal nok snarere søges i at klub-
ben under den karismatiske træ-
ner Oleg Romantsev klarede sig
så godt i de første ti år efter
kommunismens fald. Men svaret
blafrer i vinden, og det er med til
at give indtrykket af, at Bennetts
bog er noget overfladisk uden
egentligt overblik eller en sam-
lende konklusion. 

Desværre er der ikke hjælp at
hente hos Robert Edelman, hvis
fremstilling som bekendt slutter i
1991. Man kan håbe, at en han
på et tidspunkt får mod på at
skrive Spartaks historie efter
kommunismens fald. For ud
over at Edelman har faglig tyng-
de, så kan manden fortælle. Bo-

gen Spartak Moscow er således
ikke kun økonomisk og politisk
historie. Robert Edelman fortæl-
ler også medrivende om dengang
MKS fik sin hjemmebane i Pre-
snija ved hjælp af den lokale
gangster Fan (en tandløs udtale
af navnet Ivan), som “overtalte”
de lokale handlende til at rydde
markedspladsen en gang om
ugen. Holdet måtte i øvrigt be-
grave en død hest, der var blevet
efterladt, inden den første kamp
kunne begynde. Man hører om
de store opgør mod Dynamo
med 90.000 tilskuere på Dyna-
mo og Lenin Stadion, stjerner
som den elegante armenske an-
griber Nikita Simonjan, bombe-
ren Sergej Salnikov, halfbacken
Igor Netto, forsvareren Gennadij
Logofet og sovjetisk fodbolds
enfant terrible, den blonde angri-
ber Eduard Streltsov, der vandt
OL-guld i 1956 og kort før VM i
1958 havde verden for sine fød-
der. Så blev han anklaget for
voldtægt og afsonede 5 år i Sibi-
rien, inden han i 1968 vendte til-
bage til det sovjetiske landshold.
På en fodboldbane var han af en
anden verden.

Det samme kan man dårligt si-
ge om Jim Riordan, som ikke
desto mindre spillede for Spartak
Moskva i 1963. Titlen på hans
erindringsbog, Comrade Jim.
The Spy Who Played for Spartak
er dog en anelse misvisende. For
dels fik Riordan kun to kampe
på førsteholdet, og dels stammer
titlen som spion fra hans tid ved
RAF i Berlin i midten af 1950'-
erne, hvor han – overbevist kom-
munist i øvrigt – skulle aflytte
sovjetiske piloters kommunikati-
on med folk på jorden. Under sit
ophold i Vesttyskland spillede
han fodbold for forskellige briti-
ske militærhold. Denne interesse
holdt han ved lige ved at spille
om søndagen med briter og an-
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dre udlændinge, da han i begyn-
delsen af 1960'erne studerede
ved Den Højere Partiskole i Mo-
skva. Gennem en forbindelse
med ovennævnte Logofet havne-
de Riordan – efter en lang række
skader blandt klubbens spillere –
på Spartaks hold som centerhalf
i det, der skulle vise sig at være
afslutningen på Spartaks klassi-
ske storhedstid, side om side
med folk som Logofet, Netto,
Reingold og Khusainov. To
hjemmekampe mod Pakhtakor
Tasjkent og Kairat Alma Ata for-
an 50.000 tilskuere, og det var så
det. At den utrænede Riordan
overhovedet kom på holdet, si-
ger i øvrigt noget om at Spartaks
niveau var faldende på det tids-
punkt.

Jim Riordans bog giver imid-
lertid et udmærket indtryk af den
beskyttede verden, som udlænd-
inge i Moskva levede i. Riordan
havde et kritisk blik for modsæt-
ningerne i systemet – herunder
Centralkomitéens opulente over-
flod – og da han vendte hjem til
England efter nogle år som over-
sætter i Moskva, kom han hurtigt
på kollisionskurs med den hjem-
lige partiledelse. Han hengav sig
til en akademisk karriere og til i
fritiden at følge hold som Ports-
mouth, Scunthorpe, Huddersfi-
eld, Doncaster Rovers og Notts
County. Det må kræve stærke
nerver. Men, som han skriver:
Brølet fra Lenin Stadion og hans
Spartak-trøje med nr. 5 på ryg-
gen – det kan ingen tage fra
ham.

Der er løbet meget vand i åen
siden Stalins, Starostins og
Streltsovs dage. På klubbens
hjemmeside har Spartak Moskva
i den forløbne vinter afviklet en
konkurrence blandt tilhængerne
om at finde frem til et slogan,
som rummer både fortid og
fremtid i ét. Resultatet af denne

branding blev: Есть такая
мечта – Спартак! (Der er en
drøm – Spartak!). Med oliesel-
skabet LUKoil i ryggen trækkes
der store veksler på historien
som underdog. Men drømmen
om Spartak lever. 

Svend Rybner 

Separatisme versus 
centralisme
John Evers: Internationale Gew-
erkschaftsarbeit in der Habsbur-
germonarchie. Unter besonderer
Berücksichtigung der Reichs-
gewerkschaftskommission und
ihrer deutsch-tschechischen Ar-
beit vor 1914 (Berichte und For-
schungen zur Gewerkschaftsge-
schichte, 1), 
ÖGB Verlag, Wien 2010, 409 s.
ISBN 978-3-7035-1397-8, 
€ 38.00

Østrig-Ungarn, som dobbelt-
monarkiet kom til at hedde

efter 1867, var i praksis delt op i
to stater, hvoraf den ungarske
del var endnu mere tilbageståen-
de end den østrigske del. De to
stater var i personalunion under
kejseren – der fra 1848 til 1916
hed Franz Joseph – og udenrigs-
politik, til dels forsvarspolitik og
enkelte andre sager var fællesan-
liggender. Indenrigspolitisk var
de to delstater indbyrdes uaf-
hængige, men de samarbejdede.
I den foreliggende afhandling
om de faglige organisationers
opståen berøres ungarske anlig-
gender kun perifert; hovedinter-
essen ligger klart på fagbevægel-
sens udvikling i den vestlige,
østrigske delstat i tiden fra ca.
1870 til 1914. I sammenhængen
er det især fagbevægelsen i det
tyske og det tjekkiske sprogom-
råde, dvs. de områder som i dag
svarer til Østrig og Tjekkiet, der

behandles. Der fandtes imidler-
tid også faglige organisationer i
de andre sprogområder, dvs. de
polske, ukrainske (ruthenske),
rumænske, slovenske, italienske
og kroatiske områder, og det gør
ikke forståelsen lettere, at der i
den ungarske delstat ligeledes
fandtes rumænske, serbiske, kro-
atiske, slovakiske og tysktalende
befolkningsgrupper. Dér samar-
bejdede de to hovedgrupper, dvs.
de tyske og de ungarske (faglær-
te) arbejdere, imidlertid godt,
mens (de ufaglærte) arbejdere
fra de andre nationaliteter stort
set forblev uorganiserede (s.
327/328). Frem til 1890’erne var
den ungarske industri ret ubety-
delig og klarede sig stort set kun
takket være toldbeskyttelse. Den
industri, der fandtes, var koncen-
treret omkring Budapest og en-
kelte andre større byer og i mi-
nedistrikterne som f.eks. i Banat
i den sydlige del af landet.

I den østrigske delstat var den
moderne industri koncentreret i
og omkring Wien og det nordli-
ge tysksprogede område i Bøh-
men. I dele af provinsen Steier-
mark fandtes der minedrift,
mens den øvrige industri i Al-
peområdet var i tilbagegang. In-
dustrialiseringen medførte, at be-
folkningsoverskuddet fra de
tjekkiske områder migrerede til
især Wien og det nordlige Bøh-
men, hvor tekstilindustrien var
under kraftig udvikling. Det
medførte fra 1890’erne en natio-
nal modsætning mellem tysk- og
tjekkisktalende arbejdere, der
konkurrerede om de samme ar-
bejdspladser, mens de samtidig
så en fælles modstander i det ty-
ske bourgeoisi. Meget forenklet
kan det siges, at bourgeoisiet
brugte de tjekkiske (ufaglærte)
arbejdere som løntrykkere over-
for de faglærte tysktalende (for-
holdene var mere komplicerede,
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