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Kapitel 1. Indledning
Indledning og problemformulering
I en tid, hvor det nationale og især danskheden er sat til debat, bl.a. i form af den nye
Kulturkanon, har jeg fundet det spændende at gå i dybden med et område, hvor dette
tidligere har været en del af den hjemlige dagsorden.
I første halvdel af 1900-tallet var der en opblomstring af socialdemokratiske arbejdersangkor i Danmark, hvor der naturligvis blev sunget arbejdersange men også sange af
mere nationalromantisk karakter. Jeg har i bøger, blade og arkiver fundet tekster til sange, der blev sunget ved arbejdersangstævner og alsangsstævner i tiden op til 2. verdenskrig og synes, at netop valget af sangene samt deres indhold kan være med til at fortælle
en spændende historie. For at kunne sætte sangene i perspektiv begyndte jeg at interesserer mig for Socialdemokratiets historie op til 2. verdenskrig samt den kulturpolitik, de
førte.
Min farfar Karl Johannes Jensen (1902-1980) var medlem af Arbejdersangforeningen Lyren i Nibe i Nordjylland fra dens oprettelse i 1932 og til den blev nedlagt i 1962. Gennem
min opvækst og i mit voksenliv har jeg af ham og min farmor fået fortalt historier om
sangerstævner, udflugter og det slidsomme arbejde i 1930'erne. Et arbejde, der i sig selv
samtidig repræsenterede en stor værdi for dem – og ikke syntes hårdere, end at de altid
kunne blive færdige og komme til bal. Disse historier samt fotos og udklip i scrapbøger
har fascineret mig, og i forbindelse med en oprydning i min kælder fandt jeg jubilæumsskrifter, medaljer fra stævner samt andre minder, der gav mig ideen til dette speciale.
Hele området med arbejderbevægelsen og dens historie har i de sidste årtier ikke haft
den store interesse forskningsmæssigt, så det har været spændende at forsøge at anskue
denne del af historien fra en ny horisontlinie. Da Socialdemokratiet som parti siden
1920'erne har været dem, der favnede Danmark og danskerne – på godt og ondt, så har
jeg en formodning om, at arbejdersangen også var et vigtigt kulturpolitisk udtryk, hvilket
leder mig frem til følgende problemformulering:
Hvad var det for sange, som blev sunget af arbejdersangkorene op til 2. verdenskrig og
hvordan afspejledes Socialdemokratiets generelle – men også kulturelle – politik i valget
af disse sange? Afledt heraf opstår spørgsmålet om, hvilken betydning arbejdernes baggrund har haft for valget af sangene – samt i hvor høj grad sangkorene havde en social
betydning for arbejderne?

Afgrænsning og opbygning
Perioden, jeg har valgt at arbejde med (1916-1940) er interessant fordi Socialdemokratiet her ændrede kurs fra at være et arbejderparti til at acceptere og anerkende det borgerlige demokratis spilleregler og bevidst gik efter magten mod at tilsidesætte klassekampen. Perioden er også den, hvor Danmark er i ”krise” og forholder sig til den tyske
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nazisme og kommunismen i øst, som gør at man i Danmark samles omkring en mere
nationalistisk politik – også i Socialdemokratiet.
Sangen kommer i perioden til at være en fin repræsentant for den arbejderkultur, der var
sat til debat i såvel interne kredse samt i mere intellektuelle fora som f.eks. tidsskrifter.
Den måske mere traditionelle tilgang til arbejdersangen ville være at gå i dybden med de
arbejdersange, som repræsenterede blomstringsperioden fra de første sangkors etablering i 1850'erne og frem til ca. 1900, hvilket også flere har gjort tidligere.
En mere interessant vinkel på området kunne være at forholde sig til – samt problematisere – den forskning, der fandt sted i slutningen af 1960'erne og frem til midten af
1980'erne netop af arbejderkulturen, arbejderbevægelsen og bindestregshistorien. Jeg
har endnu ikke i dag set nogen, der har bevæget sig i den retning – men netop i tiden nu,
hvor den borgerlig-liberale regering ønsker debat om kulturkanon, værdier og smagsdommeri, kunne et nyt syn på denne forskning være spændende.
Endelig vil en empirisk gennemgang af samtlige sange sunget ved stævner gennem tiden
også kunne give en interessant historisk rejse gennem de forskellige årtiers karakteristika
set gennem de enkelte sanges repræsentation – et oplagt ph.d.-emne.
Jeg har dog i dette speciale valgt at beskæftige mig med en måske mere utraditionel og
alternativ tilgang til bl.a. arbejdersangen, fordi jeg gerne vil se på det udtryk, som sangene ved stævnerne kommer til at repræsentere samt se på, hvordan sangene kan ses i
forhold til forskellige nationalismeteorier – altså forestillingsteorier om den nationalfølelse
– samt på den kulturpolitik, der blev ført i perioden op til 2. verdenskrig.
Dette speciale er opbygget i 5 kapitler. Efter dette indledende kapitel kommer kapitel 2,
som er mine metodeovervejelser, der både vedrører min historiske baggrund og de teorier om kultur og nationalisme, som jeg vil inddrage. I min historieundervisning har jeg
været meget fascineret af historikeren og kunsthistorikeren Ludmila Jordanova, som i sin
bog History in Practice fra 2000 benytter sig af overgange mellem kapitler, som hun kalder "bridge". Jeg kan ikke finde på andre ord, så jeg anvender hendes ord for at lave
nogle af disse overgange. Efter mit metodeafsnit kommer jeg ind på forskellige kultur- og
nationalismeteorier, som jeg gennemgår.
I kapitel 3 vil jeg beskæftige mig med Socialdemokratiets historie i perioden samt deres
kulturpolitik – især Julius Bomholts udlægning af samme i bogen Arbejderkultur. Kapitel 4
er helliget det empiriske arbejde omkring arbejdersangen og de sange, der blev sunget
ved stævnerne i perioden 1916-1940. Som udtryk for tiden har jeg derudover set på det
sociale samvær og solidariteten, der var omkring arbejdersangkorene på den tid, og hvilken betydning, det havde. Jeg slutter kapitlet af med at se arbejdersangen i forhold til
nogle nationalismeteorier.
I det sidste kapitel (5) vil jeg forsøge at trække tråde fra de tidligere kapitler og se arbejdersangen og livet omkring den som spejl på Socialdemokratiets (kultur-)politik i perioden samt de modsatrettede interesser, der var blandt arbejdere, organisation og politikere. Endelig vil jeg konkludere på dette. Sidst i specialet er et English summery samt bibli-
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ografi med oversigt over billed- og arkivmateriale samt litteraturliste.

Kilder og litteratur
Mine primære kilder til arbejdersangstævnerne har været oversigter over de sungne sange samt de sangtekster, jeg har kunnet skaffe. Disse har sammen med beskrivelser af
stævnerne fra især jubilæumsbøgerne (De samvirkende københavnske Arbejdersangkor
1918-1943 og Arbejder-sangkorenes Landsforbund 1925-1950) været udgangspunktet for
mit empiriske arbejde.
Julius Bomholts Arbejderkultur fra 1932 er i sig selv et klenodie, som alle, der har beskæftiget sig med kulturen og kulturpolitikken i denne periode har forholdt sig til. Bogen,
og de meninger, der kommer frem i den, er dog heller ikke til at komme uden om, netop
fordi Socialdemokratiet i så lang en periode udgjorde en stor identitetsfaktor for Danmark
og danskerne.
Af sekundær litteratur har jeg haft stort udbytte af forskellige årsskrifter, som bl.a. Institut for Folkemindevidenskab og Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie
har udgivet. De har med deres artikler givet et godt indblik i forskningen på området og
leveret gode henvisninger og bibliografier. Jeg har været overrasket over, at der ikke er
blevet forsket mere i arbejdersangkor end tilfældet er. Det skrevne indgår ofte som en
lille del af et samlet værk om f.eks. arbejderkultur. Det eneste specifikke om arbejdersangkor er jubilæumsskrifter fra enkelte kor eller sangerorganisationer.
For overblikkets skyld har de forskellige antologier været gode og har i mange tilfælde
fået sat de mange meninger og holdninger til arbejderkultur i lidt mere faste rammer,
men også været steder, hvor bibliografier har ledt mig videre til andre tekster.
Vedrørende dansk stavning har jeg konsekvent rettet mig efter de kilder, jeg benytter.
Det betyder f.eks., at samme sang kan skrives på flere måder alt efter, om den er gengivet i Arbejdersangbogens udgave fra 1926, 1947 eller 1956.
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Kapitel 2. Metode og teori
Metodeovervejelser
Mine metodiske overvejelser udspringer af min baggrund som bachelor i historie, og jeg
synes det kunne være spændende og en stor udfordring at anskue mit emne med et historisk udgangspunkt og en respekt for fagets metode, kildekritik og teori.
Der har i historikerkredse gennem tiderne været diskussioner om såvel gode som dårlige
sider af påvirkningen af historiefaget fra andre fag (f.eks. sociologi, antropologi og psykologi) – men jeg mener, det har gavnet selvindsigten og givet faget muligheden for at revurdere tidligere tiders ofte meget firkantede metoder ved at alt skal kunne måles og
vejes samt verificeres ved at blive hældt gennem en si.
Historikeren og kunsthistorikeren Ludmila Jordanova skriver i sin bog History in Practice:
"The boundaries around disciplines may be constructions, but that does not mean they
are trivial or to be ignored. Historians can learn much from other disciplines, but in order
to do so they have to know something of their modus operandi". (Jordanova 2000, s. 90).
Jordanova skriver videre i sin bog, at det traditionelt tidligere har været sådan, at antropologer har kortlagt eksotiske kulturer – ofte skildret som primitive, mens historikere har
undersøgt deres egne samfund. At de i dagens forskning har fundet sammen er – set fra
historikerens synspunkt – en positiv erkendelse af, at de metoder, antropologerne har
udviklet, er nyttige for dem. (Jordanova 2000, s. 72).
Fra tidligere at have anvendt klassifikationsmetoder af levn, er de antropologinspirerede
historikere gået over til en mere kulturel tilgang, hvor man analyserer de indbyrdes menneskelige forhold, som også på den måde er sociale fænomener – såvel primitive som
civiliserede.
Historikere har haft en tendens til at acceptere ”højere” udviklet kultur (f.eks. kunst, arkitektur, poesi og musik) som en del af historien, mens ”lavere” kultur (som f.eks. glasvarer, smykker, lervarer, værktøj, tøj og kropsdekorationer) ikke har været værdsat af historikere som interessante eller passende. Disse dagligdagsting har været overladt til
arkæologer, samlere og folklorister. Studiet af hverdagen – everyday life – er dog inden
for de sidste år vokset kolossalt, og inden for såvel historie og andre kulturstudier har der
været en stigende interesse for det.
Historikeren Palle Ove Christiansen skriver i sin bog Kulturhistorie som opposition fra
2000 om udviklingen i studiet af kulturen og ser den som opposition til den politiske historie. Han skriver, at den historiske antropologi voksede frem fra slutningen af
1970’erne, hvor man gjorde oprør mod den større brug af socialvidenskabelig teori og
metode – såkaldt "social science history" med inspiration fra økonomi, demografi, politologi og socialteori. (Christensen 2000, s. 121). Omkostningerne ved denne retning var
nemlig, at mennesket forsvandt ud af historien til fordel for strukturer og tabelopstillinger
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af den levende dagligdag. Den historiske antropologi blev i denne sammenhæng en kamp
for at vinde livet tilbage til socialhistorien, og man ønskede at beskrive tætte sociale miljøer som helheder af mennesker i indbyrdes relation med hinanden. (Christensen 2000, s.
121-122).
Et eksempel på denne spirende historiske antropologi er den franske Annales-historiker
Emmanuel Le Roy Laduries afhandling fra 1975 om bjerglandsbyen Montaillou i 1300tallet. Hans bog er bygget på en omfattende udnyttelse af inkvisitionens forhørsprotokoller, hvor 25 af byens 100 indbyggere er blevet afhørt. (Christensen 2000, s. 143-145 og
Floto 1996, s. 189). Denne form for fortælling bliver en slags mentalitetshistorie på samme måde som etnografer kortlægger Tuaregerne eller Bellona-øboerne. Forskellen er –
ifølge historikeren Inga Floto – den historiske dimension og de kildemæssige problemer,
dette medfører – mens spørgsmålene og søgefeltet i høj grad er sammenfaldende. (Floto
1996, s. 189).
I Storbritannien udvikledes i 1960’erne og 1970’erne en speciel socialhistorie hos marxisterne Eric Hobsbawn og Edward Palmer Thompson. Mens Hobsbawn arbejdede med økonomi og kvantiteter, hentede Thompson inspiration i en slags humanistisk historiematerialisme samt i antropologi og folkloristik. Hans mest kendte værk er The Making of
the English Working Class fra 1963 samt Folklore, Anthropology and Social History fra
1978. (Floto 1996, s. 195-197 og Christensen 2000, s. 128). I The Making of the English
Working Class portrætterer han arbejderklassen som et historisk fænomen, der forener
en række forskellige og tilsyneladende uforbundne begivenheder, både i erfaringens råmateriale og i bevidstheden. Han betragter ikke klasse som en struktur eller kategori –
men noget som rent faktisk finder sted – noget der sker. ”Class happens”, som han siger,
når nogle mennesker, som et resultat af fælles erfaringer, føler og udtrykker identiteten
af deres interesser, både indbyrdes og overfor andre mennesker, hvis interesser er forskellige fra deres. (Floto 1996, s. 197-198).
Thompson er et produkt af en engelsk empirisk tradition samt den mere brede fortællende eller berettende historieskrivning (the narrative). Han var optaget af at ville fortælle
en historie om skabelsen af arbejderklassen, der blev skabt af rigtige mennesker, som
handlede i en historisk konkret situation og trak på de ressourcer, deres erfaringer gav
dem. Inga Floto kalder hans historieopfattelse en dynamisk marxisme med en klar forståelse for betydningen af politisk magt og statens rolle (Floto 1996, s. 199).
Mennesket er hovedpersonen i Thompsons historiefortælling – historie som levet erfaring,
og det jeg synes, man kan bruge Thompsons metode til, er at forsøge at dykke ned i fortiden og få den formidlet til nutiden på en sådan måde, at den føles levende – og ikke er
en papkasse fyldt med støvede dokumenter, som man kildekritisk kigger på et efter et.
Ved at gøre historien levende, vil vi i dag få den fornemmelse, at menneskene har eksisteret samt forsøge at få en forståelse af, hvordan og hvorfor de har ageret, som de har.
For mig er historie at stille de spørgsmål til fortiden ud fra ud fra vores sted og i vores tid
– vores horisontlinie.
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Metodisk tilgang til arbejderbevægelsens historie
Når jeg træder over tærsklen til studiet i arbejderbevægelsen eller arbejderkultur er første ord, jeg støder på, ”tværfaglighed” – og første indtryk af denne tværfaglighed er, at
den er sjov og givende – men samtidig fremstår også det problematiske i de konfrontationer, jeg oplever der har været/er blandt faggrupper og mellem nogle personer fra de
forskellige grupper.
En meget spændende indgangsvinkel til forskningen i arbejdernes og deres bevægelses
kultur er det etnografiske og særligt de måder, hvorpå folkloristerne har set på emnerne.
Omkring Institut for Folkemindevidenskab/Folkloristik samt Center for Arbejderkulturstudier ved Københavns Universitet og Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens historie
opstod der i 1970’erne og 1980’erne en gevaldig stigning i interessen for – og studiet af –
denne gruppes kultur. Ved hjælp af metoder, som ikke tidligere havde været anvendt på
arbejderklassen, fandt man indefra og nedefra nye emner og områder at beskæftige sig
med. Det var i høj grad erindringer og overleverede fortællinger (så som eventyr, viser,
rim, remser, sagn, tro og skikke), der blev anvendt som materiale til at fortælle arbejderklassens historie på ny.
Det er især mag.art. i folkloristik Flemming Hemmersam, der har slået til lyd for, at man
ved en historisk eller litteraturvidenskabelig indgangsvinkel til arbejderkulturen, ikke har
formået at få den fuldt afdækket. Han ser arbejderkulturen som en kegle, hvor især historikere har kunnet beskæftige sig med den øverste del – dér hvor forskningen har været
inden for arbejderbevægelsens organisationer og de ting, som bevægelsens top har
igangsat – altså set oppefra og udefra.
Hemmersam mener, at man for at få hele forskningsfeltet med, er nødt til at anvende
kulturvidenskaberne (f.eks. folkloristik, etnologi og antropologi) for at få det med, som er
keglens brede fod. (Hemmersam 1986, s. 25-29 samt Andersen 1981, s. 9). ”Et folkloristisk kildemateriale opfattes som noget i sig selv, med sin egen problemstilling om indsamling, analyse og formidling af levn, minder, traditioner og revitaliseringer, sådan som
de anvendes og opleves af folk og/eller går igen i samfundssammenhænge.” (Hemmersam 1997, s. 21).
Arbejderkulturen skal ifølge Hemmersam opfattes som lig arbejdernes hverdagskultur og
skal også ses i forhold til det omgivende samfunds folklore med henblik på at beskrive og
analysere påvirkning mellem arbejder, arbejderbevægelse og det omgivende samfund.
(Hemmersam 1990, s. 75).
Kritikere af Hemmersams metoder (bl.a. litteraturhistorikeren Svend Aage Andersen)
siger, at den specifikt folkloristiske synsvinkel ikke formår at kunne indfange arbejderkulturen i alle dens dimensioner, idet "…den hovedsagelig hæfter sig ved bestemte delaspekter ved den ('skik og brug') eller reducerer arbejderkulturens kompleksitet til en delvis
forenklende skematik (f.eks. 'tradition/innovation')." (Andersen 1981, s. 9).
En anden kritiker er historikeren Morten Thing, som kalder etnologernes og folkloristernes
tilgang til studiet af arbejderkulturen som ”… en udvidelse af såvel arbejdskraft som –
metoder […] men samtidig også tit en forbløffende indsnævring af perspektivet for forsk-
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ningen.” (Thing 1989, s. 132)
Alle er dog enige om, at det er nødvendigt med tværfagligheden, idet kulturforskningen
nødvendiggør brede synsvinkler, især, når der tales om, hvorvidt det skal ses oppefra og
udefra eller nedefra og indefra. En enkelt akademisk faglighed kan efter min mening heller ikke favne en hel gruppes kultur. Ens vinkel er nødvendigvis farvet af de akademiske
metoder, teknikker og traditioner, ens fag er funderet i.
Et forsøg på at arbejde med tværfagligheden skete i 1984/85, hvor fagene dansk, historie, nordisk folkemindevidenskab og europæisk etnografi på Københavns Universitet arbejdede sammen om en projektorienteret undervisning om arbejderkulturen i 30'erne
med udgangspunkt i interviews med personer, der havde oplevet Nørrebro i 1930'erne.
Med ønsket om at kunne lære noget af hinandens fagligheder blev der undervist i synsvinkler, metode, samfundsformer i storbyen, mentalitetshistorie og interviewteknik – og
de studerende blev sendt i marken for at interviewe folk, hvorefter disse kilder blev bearbejdet ud fra såvel historisk som litterær, antropologisk og folkloristisk metode. Det gav
mange diskussioner, særligt om erindringers kildeværdi samt de forskellige indgangsvinkler og måder at bruge erindringer på. Arrangørerne kaldte det selv et forsøg og håbede på
det tidspunkt, at det kunne være med til at udbygge et tværfagligt forskningsmiljø. (Vasström, 1985, s. 44-54).
Interessen for arbejderkultur var også påvirket af den interesse, der fra slutningen af
1960'erne og frem var for såkaldt bindestregshistorie – altså de forskellige gruppers historie i et forsøg på at komme hele vejen rundt. Alt blev gjort til interessante objekter i
demokratiets navn: kvinderne, bøsserne, bønderne, de underprivilegerede og alle andre,
som ikke tidligere havde været en del af den store historie.
Flemming Hemmersam skriver om interessen for arbejderhistorien efter 1968 hos venstreorienterede, at det var et udtryk for "…en revitalisering af en arbejderbevægelse og
ideologiske strømninger, som havde lidt nederlag og var blevet usynliggjort af en kommunistisk og socialdemokratisk opfattelse, men som man nu ønskede at genopdage, så
denne tradition kunne genoplives." (Hemmersam 1990, s. 75).
Niels Finn Christiansen og Karl Christian Lammers nævner nogenlunde det samme i deres
artikel om historievidenskaben og arbejderkulturen fra 1986, hvor de skriver, at der altid
er en politisk indgangsvinkel til at studere arbejderbevægelsen og arbejderkultur, som så
enten kan være fra en politisk tilhængers eller modstanders synspunkt. De skriver videre,
at det var oplagt at forske i det, de kalder glansperioden for arbejderkulturen fra ca. 1890
og til 1935, hvor "…arbejderne og arbejderklassen gennem en sand underskov af organisationer og institutioner søgte at omfatte og organisere arbejdernes og klassens liv fra
vugge til grav og dermed at skabe strukturen til en anden kultur, arbejderkulturen."
(Christiansen, 1986, s. 19).
Den periode, hvor arbejderbevægelsen og arbejderkulturen var interessant at studere,
synes forsvundet igen – og det kan være svært at formulere hvorfor. Konturerne i samfundet, den øgede individualisering samt en afstandtagen fra at ville identificere sig med
ordene "arbejder", "arbejderbevægelse" og "arbejderkultur" er sikkert medvirkende til
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dette skred. Der er vel heller ikke mange egentlige arbejdere tilbage – nu er vi individualister i en oplevelseskultur, hvor selviscenesættelse, projektmageri og branding er dagens
ord.
For mig er perioden dog en af de mest spændende – og efter de sidste 10-15 års interesse for primært politisk historie, virker det interessant igen at dykke ned i arbejderkulturen; denne gang med andre og nyere briller end sidst, det blev gjort, og som jeg også har
nævnt i indledningen. Jeg vil inden, jeg går over til at behandle Socialdemokratiets historie, arbejderkulturen og arbejdersangen kort komme med nogle overvejelser om såvel
kultur- som nationalismeteorier.

Kultur- og nationalismeteorier
Kultur – og forsøg på definition
Et forsøg på at definere og forstå begrebet kultur kan være meget vanskeligt – og gennem tiderne har forskellige, såvel forskere som politikere og meningsdannere prøvet at
nærme sig ordet på forskellige måde og fra forskellige synsvinkler – nogle gange med en
bestemt dagsorden for øje. Forhenværende kulturminister Niels Matthiasen sagde i 1974,
at ”…Kultur er vaner, det er udvikling, det er menneskenes livsform … kultur er alt, hvad
der har med menneskelige forhold at gøre…” (Andersen 1974, s. 6) – og han gentager
dermed det kendteste forsøg på at definere kultur – nemlig Hartvig Frisch's, der i 1928 i
sin Europas Kultur Historie skriver, at kultur er vaner taget i den aller simpleste forstand
(Engberg 2002, s. 5). Slår man op i Den store danske Encyklopædi står der under artiklen
kultur: "Begrebet kultur er i dag det mest uhåndgribelige af alle".

Herders forståelse af kultur og nationalisme
I slutningen af 1700-tallet udviklede den tyske kulturkritiker og filosof Johann Gottfried
von Herder kulturbegrebet til forestillingen om en gradvis historisk kultiveringsproces,
som alle folk tager del i. Han hævede, at alle mennesker, selv de vildeste, har kultur.
Kulturen er på én gang det, der er fælles for alle mennesker (til forskel fra dyrene og den
øvrige natur) – men også det, der adskiller de forskellige menneskegrupper. Herder udvidede kulturbegrebet til også at omfatte alle sider af et folks fælles liv: Sprog, religion,
tænkning, kunst, videnskab, politik, sædvaner, normer, våben osv. – hvilket defineres
som det brede kulturbegreb.
Herders forståelse af kultur hang sammen med hans forestilling om national identitet.
Han mente stort set ikke, at den nationale karakter kunne nedarves, kun indlæres. Dette
syn blev udgangspunkt for de to mest indflydelsesrige opfattelser af national identitet i
18- og 1900-tallet – henholdsvis den romantiske, objektive og det politiske sindelags
definition af nationen. (Østergaard 2000, s. 500).

Anthony Smith og nationalisme
Den britiske filosof og sociolog Anthony Smith har i sin bog Nationalisme fra 2001 forsøgt
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at give et overblik over nationalismeforskningen, hvor han bl.a. har opdelt forskningen i 4
paradigmer: modernisme, perennialisme, primordialisme og etnosymbolisme. Smith har
haft svært ved de tidligere historiske og funktionalistiske forklaringer på etnisk identitet.
På den ene side forkaster han de modernister, der hævder, at nationerne bygger på et
radikalt brud med de førmoderne samfunds organisationer og mentalitet. På den anden
side prøver han at undgå at lande i den perennialistiske grøft, som hævder, at nationerne
i grunden altid har været der og ikke har ændret sig afgørende. For at kunne gøre dette
introducerer Smith begrebet etnier (dvs. folk). (Østergaard 2000, s. 512).
Uffe Østergaard skriver, at Smith's ønske er at finde de moderne nationers etniske rødder
for at kunne forklare, hvorfor nogle etnier blev nationer og andre ikke. I hans forsøg på
forståelse lægger Smith vægt på komplekset af myter og symboler. Ifølge Smith er det
særlige ved en etnie ikke dens økologiske placering, klassekonstellation eller politiske og
militære forhold, men komplekset af myter og symboler uanset deres historiske sandhed
(Østergaard 2000, s. 512-513).
Anthony Smith hævder, at nationalismeforskningen i dag læner sig op ad det modernistiske paradigme, hvor man tager moderniteten for givet, og at nationalstaten etableredes i
forbindelse med den franske revolution. Andre forskere – perennialisterne – mener dog,
at særlige nationer kan spore deres oprindelse tilbage til renæssancen og middelalderen,
f.eks. Sverige, England, Frankrig, Spanien og Holland. Disse nationers lange levetid giver
historisk substans til befolkningens fornemmelse af en nationsstatus, der går tilbage til
umindelige tider, og teorien udgør en alvorlig udfordring til modernismens påstande
(Smith 2003, s. 74).
Mens perennialismen bygger på historiske antagelser, er et andet paradigme - primordialismen – tilbøjelig til at bygge på samfundsvidenskab. Teorien kan spores tilbage til Rousseau og hans opfordring til at vende tilbage til naturen for at genvinde en tabt uskyld.
(Smith 2003, s. 75). Den primordiale nation – den oprindelige – er kendetegnet ved at
den findes ved tidens begyndelse og kan siges at være den nationalistiske naturalisme.
Etniske grupper og nationer er ifølge Smith baseret på tilknytningen til den sociale eksistens' kulturelt givne – samt at vi som individer og medlemmer af kollektivet føler og tror
på vores etniers og nationers primordialitet. (Smith 2003, s. 79). Han skriver videre, at
primodialisterne ser, at folk baserer deres følelser på en kollektiv livsforstærkende natur
og slægtsbåndets livsopretholdende egenskaber.
En modstander af den måde at se primordialismen på, er professor i historie John Breuilly, i det han siger, at det vil føre os tilbage til et irrationelt behov for at høre til. Breuilly
er af den opfattelse, at nationalismebegrebet skal begrænses til at være rent politisk og
strengt instrumentelt, og for ham handler nationalisme ikke om identitet, enhed, autenticitet, værdighed og hjemlandet men kun om politisk magt. Nationalismen er simpelthen
et instrument til at opnå politiske mål – og bliver i treenigheden (rationalitet, modernitet
og politik) et tilbagevendende træk i instrumentalismen, hvor den lægger sig op ad det
modernistiske paradigme, og afkvalificerer alternative tilgange. (Smith 2003, s. 82).
Anthony Smith er selv etno-symbolist, hvor det er de subjektive elementer som erindring,
værdi, følelse, myte og symbol, der giver mulighed for at forstå etnicitetens og nationa-
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lismens indre verden. Derudover lægger etno-symbolismen vægt på forholdet mellem
forskellige eliter og de lavere lag (folket), de søger at repræsentere, og tager dermed
afstand fra modernismens eksklusivt eliteorienterede analysetyper. (Smith 2003, s. 83).
Ifølge Smith vil et etno-symbolsk paradigme – uden at forsømme ydre politiske, geopolitiske og økonomiske faktorer – fokusere på subjektive symbolske og sociokulturelle elementer, opmuntre til mere nuancerede perspektiver og tilgange. Smith mener dog ikke at
etno-symbolisterne har udviklet en teori – kun en tilgang, men de er interesserede i makrohistorien og dens sociokulturelle elementer. (Smith 2003, s. 87-88).
Opsummerende kan man sige, at der findes 2 forskellige tilgange til nationalisme, nemlig
den mere instrumentelle (hvor der fokuseres på modernitet, politik og rationalitet samt at
samfundet er et opdelt samfund, der er konstrueret af eliten) og så det mere sociokulturelle (hvor der fokuseres på de indre værdier så som erindring, værdi og følelse – og hvor
nationen ses som et kulturelt, folkeligt fællesskab, der har dybe rødder i fortiden). (Agger 2005, s. 62).

Nationalisme og arbejderkultur
Hvis man skal prøve at sammenligne disse paradigmer med mine metodeovervejelser,
kan man sige, at Flemming Hemmersam og folkloristikken kommer tættest på det etnosymbolske paradigme ved at fokusere meget på levn, minder, traditioner og revitaliseringer. Forskellen virker for mig til at være dér, hvor Smith ikke udelukker de ydre objektive
faktorer, hvilket jeg ser folkloristikken og til dels antropologien gøre.
Forsøget på at være altomfavnende i en sådan opgave er ikke muligt, og jeg vil ikke kunne inddrage alle teorierne – men jeg vil forøge at anvende de forskellige paradigmer, som
Smith skitserer og prøve at få den vinkel på det, som kunne udtrykke de forskellige holdninger til det nationale – om det så er hos befolkningen, kulturpersonligheder eller Socialdemokratiet. Nationalismen udtrykker en tæt forbindelse mellem kultur og identitet og
særligt i arbejderbevægelsens historie, hvor kulturen har været tæt knyttet til den politiske identitet, hvad enten det har drejet sig om klassetilhørsfølelse eller den bevidst organiserede form for konstruktion af politisk identitet.

Kulturhistorie som erstatning for den politiske historie
Historien har traditionelt handlet om den politiske magts historie og om opgangstider for
et land eller folk – historien blev fortalt af de succesrige sejrherrer. De tabende nationer
eller folk kunne ikke skrive om deres heroiske slag, og de søgte i stedet – i et forsøg på at
hele sårene fra de tabte slag – ind i sig selv og ledte dér efter deres folkeånd – det som
Herder kaldte folkeånden (Volksgeist). Herders tilgang til det folkelige var ikke nationalistisk, men æstetisk og kulturpolitisk; han så rester af en oprindelighed, som kunne danne
et alternativ til den lærde latinske og feudale franske dannelse. Dette kultursyn havde
elementer, som blev udviklet positivt og negativt i den tyske og danske nationalromantik,
ligesom både marxister og senere nationalsocialister ønskede at tage hans begreb om
folket til indtægt.
Herders tanker har påvirket ledere og andre til i nedgangstider at kaste sig over bl.a. den

13

Moders navn er en himmelsk lyd – speciale, Jens Christian Jensen, oktober 2006

nationale kulturarv – og bliver til det, Palle Ove Christensen kalder kulturhistorie som
opposition og som bl.a. kom til udtryk herhjemme i 1800-tallet. Danmark var nemlig fra
starten af 1800-tallet præget af nederlag på nederlag (Slaget på Reden 1801, Københavns bombardement 1807, tabet af Norge i 1814, afgivelsen af Slesvig-Holsten i 1864)
og parolen blev: Hvad udad tabes skal indad vindes og den nationale bevidstgørelse blev
for alvor sat på dagsordenen. Dette skete bl.a. via den danske præst og digter N. F. S.
Grundtvig samt andre nationalromantiske digtere, der kredsede rundt om Gud, Konge og
Fædreland samt sprog, danskhed og folkeånd. Grundtvigs nationale kultursyn blev spredt
gennem grundtvigianismen, som blev omsat til konkrete institutionelle initiativer gennem
høj-, fri- og efterskoler, seminarer, forsamlingshuse, skytte- og gymnastikforeninger.
Denne kultur var ikke modkultur til borgerskabets nationale kultursyn men havde samme
mål: at fremme det nationale. (Duelund 2005, s. 306).
Grundtvigs nationalisme var dog ikke politisk – men som Herder også æstetisk. Hans syn
på det folkelige var et ånds- og skæbnefællesskab, hverken et statsfællesskab eller et
politisk skabt rigsfællesskab. Hans daværende folkelighed kan i dag oversættes til fællesskab og kunne lige så godt være møntet på tyskere eller englændere – eller på enhver
anden tro som folkeligt fællesskab, men ikke som national eller politisk/geografik afgrænsning.

"Bridge"
I kapitel 2 har jeg kigget på den metodiske tilgang til arbejderkultur og diskuteret de
forskellige indgangsvinkler. Mit udgangspunkt er den historiske metode, hvor jeg analyserer kildemateriale – men jeg har som Jordanova ladet mig kraftigt inspirere af især antropologien og folkloristikken for at få et lidt anderledes syn på arbejderkulturen og arbejdersangen.
Arbejdersangen har rod i forskellige traditioner men kan ses som udtryk for en national
tankegang, hvilket jeg også kommer ind på senere. Nationalismeteorierne kan – som jeg
har beskrevet - anskues på flere måder – og det vil også være gældende, når jeg i næste
kapitel ser på Socialdemokratiet og arbejderkulturen. Jeg vil forsøge at bruge de enkelte
begreber (paradigmer) som redskab i opgaven, for derigennem at tydeliggøre, hvad det
er for en nationalisme, der kommer til udtryk de forskellige steder.
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Kapitel 3. Danmark før 2. verdenskrig:
Socialdemokratiet og arbejderkulturen
Jeg vil i kapitel 3 gennemgå dele af Socialdemokratiets historie i tiden op til 2. verdenskrig – især med fokus på det skift, jeg ser, der sker fra at det var et decideret arbejderparti til at være et demokratisk folkeparti. Partiet gik fra begyndelsen ind for overtagelse
af alle produktionsmidlerne og ønskede revolution og klassekamp; senere fik de en mere
pragmatisk og reformistisk indstilling, hvor det gjaldt om at tilegne sig magt ved brug af
det borgerlige samfunds demokratiformer – samt ønsket om kontrol med samfundsproduktionen.
På det kulturpolitiske område kommer der en diskussion om, hvorvidt arbejderne skal
have deres egen kultur eller overtage den allerede eksisterende borgerlige kultur. Dette
problematiserer socialdemokraten Julius Bomholt i sin berømte bog Arbejderkultur fra
1932. Jeg vil analysere dele af hans holdninger til arbejderne og kulturen samt belyse
forskellen på hans og Socialdemokratiets holdninger, som de kommer til udtryk.
Endelig vil jeg drage hans tanker og ideer om arbejdersang frem, som et af de områder,
han fremhæver, der især kan bruges i forbindelse med etablering af en egentlig arbejderkultur. Arbejdersangen er for Bomholt et sted, hvor socialismen og fællesskabet sejrer
over individualismen og liberalismen.

Socialdemokratiet – et borgerligt arbejderparti?
Socialdemokratiet var i den første halvdel af det 20. århundrede en stadigt stigende
magtfaktor i det danske demokratisystem. Fra at det blev valgt ind i Folketinget i 1901
med 12,3 % af mandaterne, steg dets andel af mandater næsten konstant frem til udbruddet af 2. verdenskrig. Socialdemokratiet fik ved valget i 1935 således 45,6 % af
mandaterne, hvilket er det højeste, partiet nogensinde har fået, jfr. figur 1 på næste side.
(Tågholt 1997, s. 12 og 232).
Partiet blev startet af Louis Pio, Harald Brix og Paul Geleff som en afdeling af Den Internationale Arbejderforening (Første Internationale) i 1871 med det formål at varetage den
hastigt voksende arbejderklasses interesser. Partiet var i begyndelsen organiseret i faglige sektioner, men i 1878 skete der en adskillelse af parti og fagbevægelse, dog således at
de to grene af arbejderbevægelsen gennem hver deres vedtægter var sikret repræsentation i hinandens styrende organer, og i øvrigt opretholdt de et tæt samarbejde på alle
niveauer. (Den Store Danske Encyklopædi).
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Figur 1

Historikeren og ideologen Gustav Bang kom til at præge Socialdemokratiet i første del af
1900-tallet, hvor han med forbillede i det tyske socialdemokratis ortodoksi udviklede en
sammenhængende kapitalismeforståelse, socialismeforståelse og reformistisk strategi,
som kom til at sætte sit præg på partiprogrammet fra 1913. Dog får dette program ikke
den store betydning i praksis, idet de praktiske politikere – anført af Th. Stauning og Frederik Borgbjerg, ønskede at styrke deres positioner i parlamentet ved støtte til de radikale
regeringer. Målet var at løsrive statsmagten fra borgerskabets herredømme ved en indførelse af demokratiske tilstande. (Braskhøj 1976, s. 36).
Teoretikerne fik på dette tidspunkt friere spillerum af den simple grund, at deres ord ikke
længere havde samme vægt, og så længe splittelse i partiet var på grund af teoretiske
uoverensstemmelse, tog ledelsen det ikke alvorligt. Mere alvorlig var den opposition, der
begyndte at vise sig i fagbevægelsen blandt især de københavnske arbejdere. Lønforringelser og arbejdsløshed førte til stærke bevægelser i klassen, og venstreoppositionen
begyndte at sige fra. Den russiske revolution var med til at forstærke dette – og DKP blev
stiftet i 1920. Parti og fagbevægelse stod dog sammen, og arbejderne støttede op om de
forbedringer, Socialdemokratiet fik gennemtrumfet omkring 1919: arbejdsløshedsunderstøttelse, lønforbedringer og 8-timers arbejdsdagen. Man var nødsaget til have en politik,
der på den ene side fastholdt og udbyggede magtpositionerne inden for den borgerlige
stat, samtidig med at man opfangede så brede dele af befolkningen, at den parlamentariske styrke gennem stemmeurnerne kunne øges. (Braskhøj 1976, s. 106).
På Socialdemokratiets kongres i Odense i 1923 vedtog man et valgmanifest: "Det er Socialdemokratiets mål at fremme samfundets og de forskellige befolkningsklassers berettigede interesser gennem en omfattende samfundspolitik. En politik, der ønskes tilrettelagt
og gennemført ved deltagelse i det parlamentariske arbejde ved folkets styre, ikke ved
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diktatur af nogen art…" (Braskhøj 1976, s. 98).
Socialdemokratiet havde teoretisk 2 muligheder – enten at følge venstreoppositionen og
udkæmpe klassepolitik og gennem faglig kamp sætte hårdt mod hårdt eller følge det parlamentariske klassesamarbejdes vej med mulighed for at overtage statsmagten. Ledernes
personlige ambitioner afgjorde beslutningen – og det bar frugt allerede ved valget i 1924,
hvor Socialdemokraterne dannede mindretalsregering støttet af Det Radikale Venstre.
Ved sin tiltrædelsestale i 1924 udtalte statsminister Th. Stauning blandt andet: "…Ministeriet vil
føre en demokratisk samfundspolitik, ved hvilken der tages hensyn til alle landets erhverv og
til alle berettigede interesser i samfundslivet."
(Braskhøj 1976, s. 99).
Det blev Socialdemokratiets primære opgave at
fortsætte den demokratiske kamp for at fuldende det borgerlige demokrati – og derefter drive
udviklingen videre mod socialisme, hvilket var
en håbløs opgave, fordi de mere og mere måtte
lade sig integrere i den kapitalistiske statsmagt
og gradvis give afkald på det socialistiske endemål. Klassekampen i gaderne blev til arbejderklassens integration i det parlamentariske
arbejde, og alliancepolitikken blev central for
Socialdemokratiet og arbejderbevægelsen. Der
var, som forfatterne til bogen Det danske klassesamfund 1920 til 1940 fra 1976 formulerer
det, ikke tale om, "…at det var en arbejderklasse, som ud fra et klart revolutionært perspektiv indgik i en taktisk eller strategisk alliance for at udvide sine magtpositioner. Det
var ikke en socialistisk alliancepolitik, der tog sit udgangspunkt i det socialistiske arbejderstandpunkt." (Braskhøj 1976, s. 84). Den reformistiske arbejderbevægelse viste sig
"…at være i stand til hele tiden at tilpasse og udvikle politikken i takt med kapitalismens
ændrede karakter." (Braskhøj 1976, s. 84).
Det socialdemokratiske talerør Social-Demokraten skriver i en leder den 31. januar 1931,
at "…det vil stille arbejderen i alt andet end en kampsituation over for de virksomheder,
der jo lige så meget er deres egne. Det er 30-40 års gammel revolutionær romantik at
tro, at en lock-out eller en strejke er noget særligt attråværdigt. Nu er forholdene andre
end dengang. Midlerne må også være andre. Kampen er fra gammeldags arbejdsstandsninger flyttet over til politiske og økonomiske områder. Dette er vort standpunkt. Om det
er moderat eller radikalt, skal vi ikke svare på, men det er tidens." (Braskhøj 1976, s.
112).
Gennem krisepolitikken, hvor arbejderens og bondens interesser forenedes til samfundsinteresser, var det muligt politisk-ideologisk at betragte enhver opposition til denne som
en opposition vendt mod samfundets interesser. Dette argument fremgik gang på gang af
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Socialdemokratiets agitation efter 1933 vendt mod venstreoppositionen, der over en kam
blev anset for at være DKP'ere og dermed tilhængere af Stalins voldsregime i Sovjet.
(Braskhøj 1976, s. 116). Endvidere blev parolen om kamp og forsvar for demokratiet
forstærket med nazisternes magtovertagelse i Tyskland i 1933. "I et cirkulære til socialdemokratiske tillidsmænd i 1933 ridses denne problemstilling op: På vort partis hovedbestyrelsesmøde i København den 20. oktober vedtoges det at opfordre samtlige socialdemokratiske foreninger til at arrangere møder under mottoet: 'Mod fascisme og diktatur,
for demokrati og socialisme... Vi må gøre en kæmpe indsats for at klargøre for den store
offentlighed, at Socialdemokratiet er demokratiets sande beskytter'." (Braskhøj 1976, s.
117).

Danmark for Folket!
Socialdemokratiet havde hovedbestyrelsesmøde
den 23. maj 1934, hvor den ændrede politiske
strategi for alvor kom til udtryk – det skete i partiprogrammet, som de dog stadig kaldte et manifest, Danmark for Folket! Selv om det oprindelige
mål med erobring og afskaffelse af det kapitalistiske privateje blev opretholdt, var deres nærmeste
mål at omdanne samfundet for at "…sikre en
planmæssig, kontrolleret Produktion og Omsætning…". Politikken ændrede sig – men det gjorde
den potentielle vælgerkreds også, idet manifestet
henvendte sig til: "…Industriens og Landbrugets
Arbejdere, til Gaardmænd, Husmænd, Fiskere,
Tjenestemænd og Næringsdrivende i Handel og
Haandværk, til alle Haandens og Aandens Arbejdere…".
Manifestet er en fortaler for "…en Politik paa Lovens Grund…" og "…bekæmper den Diktaturbevægelse, der bærer Navnet Kommunisme, og vi bekæmper de forskellige Former for
Fascisme, som nu er dukket op her i Landet." Ydermere ser det også "…den fra Rusland
udgaaende Agitation og Bevægelse…" som en fascistisk beslægtet bevægelse, der "…er i
Strid med det danske Folks Væsen og i Strid med det arbejdende Folks Interesser." Til
sidst i manifestet står der: "Frem til Dagens Gerning. For Hjem og Børn, for Folk og Land.
Danmark for Folket!"
Tiden var ikke til kostbare klassekonfrontationer og langsigtede programformuleringer.
Det drejede sig nu om samfundsinteresserne. Politikken bestod af sikring af beskæftigelse
og tålelige indkomster, og Socialdemokratiets rolle som arbejderparti forenedes med rollen som nationalkapitalens forvalter. Partiets potentielle vælgere var nu ikke kun den
tidligere arbejderklasse men også et voksende mellemlag – og Socialdemokratiet definerede sig nu mere som et folkeparti end som et arbejderparti.
Socialdemokratiet blev inddraget som aktiv partner i kriseløsningerne i 1930'erne og var
dermed med til at sikre en fortsat kapitalistisk dominans. Kapitalismen blev underlagt en
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statslig reguleringspolitik (statsinterventionisme), og man førte en "national" politik. Man
bevarede produktioner, der reelt var uproduktive og som kun kunne overleve gennem
statslig konkurrencebeskyttelse eller gennem direkte statssubsidier. Det var ikke en udviklings- eller strukturpolitik, men snarere en beskæftigelsespolitik – og på den måde
fastholdt man eller øgede valgstemmerne. Der blev givet støtte til kriseramte industrier/landbrug, fiskeri mv. (Braskhøj 1976, s. 110-121).
Hartvig Frisch beskrev i 1935 denne opfattelse af at være et folkeparti: "Det var nu klart,
at ikke blot den egentlige arbejderklasse men store grupper af tjenestemænd, aldersrentenydere, småhandlende og håndværkere, fiskere og husmænd var på vej ind i Socialdemokratiet." (Citeret fra Socialdemokratiske Noter nr. 3., 7. årgang, 1936. In: Braskhøj
1976, s. 118).
De 7 forfattere har i bogen Det danske klassesamfund 1920 til 1940 fra 1976 skrevet om
Socialdemokratiets udvikling set som et parti splittet mellem socialisme og reformisme.
De skriver bl.a., at det "… socialistiske perspektiv, både i dets revolutionære og dets reformistiske varianter … aldrig i praksis slog igennem i den danske arbejderbevægelse i
større målestok, og da slet ikke i klassen. Dens praksis blev afgørende bestemt af de betingelser og omgivelser, den forefandt…" (Braskhøj 1976, s. 34).
Man kan opsummerende sige, at Socialdemokratiet i løbet af 1920'rne og 1930'rne tog
mere og mere afstand fra det socialistiske perspektiv og lænede sig i højere grad op ad
det borgerlige demokrati. Social-Demokraten skriver som nævnt tidligere, at den revolutionære romantik er lagt på hylden til fordel for realpolitiske forhandlinger.
Det nationale element indtrådte i Socialdemokratiets politik, fordi man vendte nazismen
og kommunismen ryggen, og det blev deres ideologiske fundament for velfærdsprojektet.
Fra at være rettet mod det internationale vendte man sig indad. Danmark som nationalstat blev på en måde en konstruktion, og det følger meget godt John Breuillys forestillinger om nationalismen som et instrument for at opnå et politisk mål – altså for Socialdemokratiet i tiden op til 2. verdenskrig at komme til magten for alvor. Det giver sig til kende i det modernistiske paradigme, der derfor kommer til at udtrykke den konstruerede
nationalstat, der samtidigt vender sig mod det socialistiske arbejdersamfund.

Arbejderkultur kontra Socialdemokratisk kulturpolitik
En af grundlæggerne af arbejderbevægelsen i Danmark – Louis Pio – indså, at det var
nødvendigt med en kulturpolitik. Tidligere havde der kun været en kultur for borgerskabet
og med afsæt i den socialistiske politik omkring basis og overbygning, hvor man først
skulle have tilkæmpet sig retten til produktionsmidlerne var det endnu ikke aktuelt at
begynde at kæmpe for en socialistisk arbejderkultur. Borgerskabet havde allerede siden
enevælden haft et borgerligt samfund at bygge deres kultur op omkring – og skulle arbejderbevægelsen på daværende tidspunkt opbygge en arbejderkultur, ville det ske i et
kapitalistisk samfund. (Engberg 2002, s. 9).
Louis Pio ønskede at arbejderne skulle have deres egen kultur, idet han mente, at den
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borgerlige kultur forførte arbejderne til borgerlig tænkemåde og gjorde det umuligt at
kæmpe for en forbedring af deres forhold. I stedet for borgerskabets oldtidshøje og rustne riddersvær mente Pio, at folkeeventyr og sagn var det, arbejderklassen skulle bygge
deres kultur op om. Historikeren Jens Engberg kommenterer dette i sin gennemgang af
Socialdemokraternes kulturpolitik og skriver, at "…det var naturligvis en naiv tanke, at
landbosamfundets feudale sagn og myter skulle kunne danne grundlaget for industriarbejderklassens kultur." (Engberg 2002, s. 9).
Den socialdemokratiske historiker Gustav Bang var af en anden opfattelse end Pio. Han
mente ikke, at der skulle findes eller skabes en særlig arbejderkultur – men opfattede
borgerskabets eksisterende kultur som et fællesgode og noget, arbejderklassen havde
lige så meget ret til at få del i som borgerskabet. For Bang handlede det ifølge Engberg
om, at det eneste arbejderklassen havde brug for, var kortere arbejdstid, mere fritid og
en retfærdig fordeling af produktionen – "… så ville den borgerlige kultur i al dens herlighed også komme arbejderne til gode." (Engberg 2002, s. 10). Gustav Bang skriver i en af
sine artikler (Socialdemokratiet, Kulturens Bærer): "…Hvilken rigdom af nye Idéer, af
dybere Erkendelse, af finere Kunstglæde, af højere Kultur og ædlere Livsnydelse aabner
der sig ikke Udsigt til … naar Socialismen sletter alle Klasseskel og gør alle Samfundets
Rigdomme til Menneskenes fælles Eje!". (Bang 1915, s. 289). Han skriver videre, at Socialdemokratiet skal optage "…alle sunde og livskraftige Kulturstrømninger, den kapitalistiske Tidsalder har skabt, tilegner sig dem, forarbejder dem og bruger dem som Midler til
at berede Vej for det nye Samfund, det stiler imod." (Bang 1915, s. 283).
For mig viser Pios og Bangs holdninger de to forskellige retninger inden for den socialdemokratiske kulturpolitik, som har været diskuteret lige siden – nemlig udjævningsteorien
og erstatningsteorien. Den kulturelle debat blandt socialdemokrater i 1920'erne og begyndelsen af 30'erne drejede sig primært om indstillingen til den borgerlige kultur: Skulle
partiet overtage den borgerlige kultur (altså udjævne) eller forkaste den (altså erstatte).
De to udtryk bliver af socialdemokraten Julius Bomholt i 1932 i bogen Arbejderkultur
navngivet som de to ovennævnte teorier.
Erstatningsteorien har modsat udjævningsteorien et ideologisk udgangspunkt – en klassetankegang – som forudsætning, men ikke nødvendigvis en marxistisk, og der var blandt
teoriens tilhængere dyb uenighed om, hvad den borgerlige kultur skulle erstattes med.
Der kom i sidste halvdel af 1920'rne forskellige proklamationer omkring en kultur med
udgangspunkt i erstatningsteorien, bl.a. af den socialdemokratiske jurist Karl Kristian
Steincke, som var kritiker af partiets pragmatiske linie samt af de forskellige skrifter så
som Samfundet, Clarté, Kritisk Revy, Skandinavisk Monde, Plan og Tiden – alle plæderede
de for en arbejderkultur i en eller anden form.

Julius Bomholts Arbejderkultur
Kulturdebatten kulminerede i 1932 med ovennævnte udgivelse af Bomholts Arbejderkultur – som det eneste reelle forslag til en arbejderkultur. Den blev set som et manifest –
men er egentlig stykket sammen af mange artikler, som Bomholt skrev i rollen som redaktør af det socialdemokratiske ungdomsblad Rød Ungdom fra 1926 til 1929. Det var
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især i ungdomsorganisationerne kulturen var på dagsordenen, og selve ungdomsorganisationerne samt det arbejde, der kan fremme arbejderkulturen i disse, fylder også meget
i bogen. Påvirkningen var ikke kun national – men i høj grad også international, idet der i
1920, 1925, 1926 og 1929 afholdtes enorme internationale ungdomskonferencer med
kulturproblemer i centrum. (Bondebjerg 1979, s. 58). Derudover var Bomholt også præget af højskoletraditionen – han var selv forstander på Esbjerg Arbejderhøjskole fra 19241929.
Bomholt forsøgte sig med selv at definere kultur som værende "…den samlede Sum af
menneskelige Fremskridt og Værdier paa saavel aandeligt som materielt Omraade fra
Tidernes Morgen til den Dag i Dag..." mens han mente, at det er Hartvig Frisch's udlægning ("Kultur er Vaner taget i den allersimpleste Forstand"), som bedst kunne forstås af
dem, han selv kaldte for "…Menigmand." (Bomholt 1932, s. 9).
Bomholt argumenterede for, at den akademiske lejr så kultur som boglig dannelse og
kaldte dette for passiv kultur – mens han mente, at kulturen skulle være dynamisk og
have mennesket i centrum (Bomholt 1932, s. 10). Han lænede sig op ad den marxistiske
materialisme ved at hævde, at kulturen skulle være overbygning på en økonomisk underbygning. Han gennemgår og analyserer i sin bog forskellige kulturperioder og siger, at "…I
enhver Kultur, ogsaa i vor, er der Levn fra svundne Aartusinders Kulturliv, men en stor
Part af disse Levn er kun tomme Vaner eller stivnet Overtro." og skriver, at "…Den tidligere dynamiske (skabende) Kultur bliver passiv, modtagende, statisk (hvilende)…" ved at
den anvendes til at udfylde overklassens ledige tomrum. (Bomholt 1932, s. 22).

Fra teori til praksis
Bomholt ønsker, at man skal flytte sig fra teorierne til det praktiske (som i de 2 Internationaler): Fra "…Diskussioner og Paroler…" til "…aktuelle Dagsproblemer og praktiske Vanskeligheder. Sagt med andre Ord: … fra Partiprogrammet til Arbejdsprogrammet." (Bomholt 1932, s. 69).
Han mener, at Marxs teori slog fejl og tager afstand fra den – og ser kommunister som
snyltere: de "...vandt frem i de Arbejdsgrupper, der nød godt af to Generationers socialdemokratiske Indsats.", og siger, at de har et "…følelsesmæssigt Samfundssyn: de naivt
enkle Linier, Mørke og Lys, Katastrofe-Eksplosion og derefter følgende socialistiske Paradis." Han siger, at, "det følelsesmæssige samfundssyn var langt bedre egnet for Propaganda end det mere komplicerede socialdemokratiske Syn. Det var lettere at prædike
Revolten end at gennemføre en faktisk Samfundserobring." (Bomholt 1932, s. 72). Han
kalder den russiske revolution i 1917 for en "…Kliché…" og er i stedet tilhænger af det,
han selv kalder "…den realitetsbestemte Fløj af den vesteuropæiske Arbejderbevægelse…"
(Bomholt, 1932, s. 73).

Bomholts 3 teorier
Bomholt opstiller 3 teorier for, hvordan arbejderkulturen kan placeres i samfundet, nemlig:
1. at den først er mulig efter arbejderklassen har erobret det produktive samfund,
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2. at den ikke får en plads i samfundet, idet arbejderne ønsker at overtage den allerede eksisterende kultur (kaldet udjævningsteorien) eller
3. at arbejderkulturen kan "…udfolde sig i Tilknytning til den sociale og politiske Erobring, og allerede nu gælder det om at vække Masserne til kulturel Selvforstaaelse
(Kulturel Klassekamp)." (Bomholt 1932, s. 89) – kaldet erstatningsteorien.
Den første teori er meget i tråd med basis-overbygningstanken, men Bomholt mener, at
hvis man ikke allerede nu anvender kulturmidlerne, vil borgerskabet måske udnytte dem
til "…Propaganda-Apparat mod Arbejderne. Kulturmidlerne staar aabne for Demokratiets
Indflydelse. Hvorfor ikke udnytte dem gennem en positiv Indsats?" (Bomholt 1932, s.
90). Derudover mener han, at socialiseringen af kulturen allerede er i gang: "Kulturen er
paa March. Den marcherer i Takt med de økonomiske Fremskridt…" (Bomholt 1932, s.
91). Han siger, at der findes "…socialistiske Kultur-Fantaster, ikke mindst i de akademiske
Kredse, der tilegner sig kendskab til Marxismen gennem læsning uden at opnaa en tilsvarende Realitets-Skoling i det praktiske Liv…" - og sidestiller endda marxismen med kristendommen. (Bomholt 1932, s. 111).
Hans anden teori – den han selv kalder udjævningsteorien – går ud på, at den borgerlige
kultur skulle demokratiseres eller udjævnes. Han diskuterer i sin bog for og imod teorien,
og siger bl.a., at "…Forsøgene paa at forme en særegen Arbejderkultur fører kun til Sekterisme. En Analyse af den faktiske Arbejderbevægelse vil vise, at Arbejderne gradvist
rykker ind i den borgerlige Kultur, der er Samfundets Fælleskultur…" (Bomholt 1932, s.
91) og at "…alt – fra Indbo til Livsanskuelse – er tarvelige Kopier af de bedrestilledes Verden, præget af Tilpasning og Efterligning." (Bomholt 1932, s. 96). I sine diskussioner
opstiller han 5 teser, som skulle være argumenter fremført af udjævningsteoriens tilhængere. Han hævder, at selv om nogle af disses iagttagelser er overvejelser værd, så
"…kommer ogsaa denne teori til kort over for Virkeligheden…" (Bomholt 1932, s. 107).
Bomholt forholder sig på 17 sider i sin bog Arbejderkultur til forskellige former for kultur
og kunst, som i hans øjne er fjern ideologisk sekterisme, borgerlig-radikale bohemer og
overklasse-forfattere, og som på ingen måde kan give arbejderne noget. Det går bl.a.
hårdt ud over ekspressionistiske malere som Käte Kollwitz og Georg Grosz, hvis kunst han
kalder "…næsten sygelig Pessimisme.." og "…Perversitet…" (Bomholt 1932, s. 96). Om
mode siger han, at "…De Silkestrømper, som Bourgeoisiets Damer promenerer med paa
Strøget i Foraarstiden, viser sig et Par Maaneder senere i Arbejderkvarternes Sidegader..." – og om radioen siger han, at den "…betyder Adspredelse, simpelthen." (Bomholt
1932, s. 100-101). Filmen får også et slag, han siger den er "… Surrogat… saa hellere …
et kig ind i de amerikanske Smuglerbanders pistolbevæbnede Tilværelse..." – og om bøger siger han, at de "…skal ligesom Avisernes Feuilletoner handle om Hertuger og Baroner, Drab og Forførelse, pragtfulde Elsskovsscener." (Bomholt 1932, s. 102). "Litteratur
er Stimulans, hævder Bladene." En kvinde udtalte til Frederiksborg Amts Avis: "'Lad mig
faa en spændende Historie om engelske Lorder', sagde hun,' for naar man har staaet hele
Dagen i Vaskebaljen, trænger man til at blive rykket ind i en ganske anden Verden'."
(Bomholt 1932, s. 102).
Bomholt skriver som forsvar for udjævningsteorien, at arbejderne kun er solidariske af
økonomisk tvang – og så snart denne tvang ophører, er der kun hensynet til egen vel-
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færd. "Den sociale Ønskedrøm har sat sig fast i Masserne … den menneskelige Egoisme
har besejret den sociale Ansvarsfølelse", og spørger: "Er Solidariteten en Hjord-Drift, der
kun varer, saa længe Tordenvejret raser?" (Bomholt 1932, s. 104-105 og 110).
Bomholt undskylder de mennesker, der har haft disse ønskedrømme og har villet flygte
fra den slidsomme og trivielle hverdag – sådan var det før 1. verdenskrig, siger han. "Man
anede ikke, at den herskende Kultur var gennemsyret af 'Kapitalismens Aand'." siger han,
og man ønskede tidligere "'Lige og fri Adgang til Kulturens Goder'" (Bomholt 1932, s.
108).

Bomholts egen vision
Mens Bomholt mener, at de to første teorier "…hørte hjemme i den abstrakte Problemdebat…", så ser han muligheder i den 3. teori (erstatningsteorien) – den kulturelle klassekamp – hvor ungdommen efter 1. verdenskrig "…begyndte paa organisatorisk Grund en
kulturel Klassekamp…". Han ser den unge generation udføre "…kulturel Aktion for at virkeliggøre en selvstændig socialistisk Arbejderkultur." (Bomholt 1932, s. 111-113).
Han mener, at arbejderne skal "…samle sig til virkningsfuld Modaktion...", og at der skal
skabes en "…Arbejderkultur i Ordets egentlige Betydning." (Bomholt 1932, s. 61).
Bomholt ser ikke revolutionen som endemålet – men derimod "…det økonomiske Demokrati, Produktionsmidlernes Socialisering." Han ser for sig, at arbejderen er den
"…egentlige Drivkraft i Udformningen af en social Kultur…" samt "…en Socialisering af
Kulturmidlerne…" gennem kulturinstitutioner som f.eks. bibliotekerne, pressen, film og
radio. (Bomholt 1932, s. 62 og 65). Bomholts bagvedliggende teori er "…at gøre Samfundet til Bærer af en social Kultur baseret på kollektiv Interesse, og at gøre Mennesket til
Bærer af en socialistisk Kultur baseret på Idé." (Bomholt 1932, s. 130).
Bomholt ser ungdommen rejse sig fra efterkrigstidens økonomiske krise og den herskende klasses politik af mere hektisk karakter (diktatur og fascisme) og arbejde videre på
førkrigens politiske ungdomsarbejde. Dog havde ungdommen før krigen og internationalt
ifølge Bomholt, en uklar ideologi med sig, idet de ville en verdensomvæltning,
"…Revolution, Kaos…" og havde "…forvirrede, romantisk farvede Bestræbelser…" (Bomholt
1932, s. 116).
Han ser i sin bog ungdommen kræve "…Socialismen virkeliggjort i Hverdagens jævne
Kaar i saa vid Udstrækning, som det kapitalistiske System kunde tillade det." og "I Kammeratskabets Navn krævede den Socialismen gennemført som en praktisk Livskunst."
(Bomholt 1932, s. 122). Bomholt ser altså kampen ske inden for de eksisterende rammer
– bestemt af et borgerligt-demokratisk system. Han ser ungdommen "…kunde udføre et
for Arbejderklassen overordentlig vigtigt Arbejde ved at anvende den socialistiske Værdiskala over for Borgerskabets hule og forløjede Kultur … for kulturelt at selvstændiggøre
Arbejderklassen." (Bomholt 1932, s. 125).
Bomholt stiller spørgsmålet: "Hvorfor nøjes med den borgerlige Kulturs spartansk indrettede Anneks 'for Folket', naar man selv er i Stand til at bygge et Tempel for større Idéer?"
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(Bomholt 1932, s. 126). Han skriver at den unge generation "…har en sikker Forstaaelse
af, at Kultur ikke er et 'Opad', men et 'Indefra', at den kun opstaar, hvor en Mand vedkender sig sine Idealer i fuld Alvor." (Bomholt 1932, s. 126).
For Bomholt er fællesskabet ideen, og skriver videre " … Liberalismen f.Eks. tilstræber
kun en Forstørrelse af Individet og virker derved social opløsende, medens Socialismen
tilstræber det Fællesskab, der er større end Individet og saaledes virker socialt opbyggende." (Bomholt 1932, s. 141). Han tager afstand fra begrebet personlighed, i den forstand, at det betyder selviagttagelse og selvbeføling – mens ordet personlighed er positivt
sammen med ordet fællesskab, fordi forbindelseslinien mellem dem er ide og arbejde, og
siger, at det er fællesværdierne i personligheden, som samling og sammenhæng. (Bomholt 1932, s. 143-144). Som eksempel på liberalistisk individualisme, fremhæver Bomholt
idrætsgrenen boksning: "Der er ikke meget Værdi i den Sport, der aktivt bestaar af to
Boksere og passivt af 160000 Tilskuere." (Bomholt 1932, s. 169).

Kulturområder, der skal erobres
Bomholt oplister de områder, der skal erobres: Videnskab, kunst, litteratur, musik og
sang samt film, og redegør også for, på hvilken måde og via hvilke kanaler eller institutioner, disse områder skal erobres – "…Til Kulturindsatsen svarer Kulturspredningen"
(Bomholt 1932, s. 170). Det er bl.a. via bøger, eget forlag, biblioteker, arbejderpresse
og radio. I radioen mener Bomholt, der både
skal være aktuel orientering, videregående
oplysning og kulturel indsats samt underholdning – det sidste mener han skal fylde 50% af
sendetiden – og bryder på denne måde med
sit arbejderkulturideal, idet han siger, at de
erhvervstrætte arbejdere ønsker lettere musik. Hans eget ideal er "…'Fyraftenspoesi' med
Tilknytning til Arbejderens egen Forestillingskreds…" men ved godt at det kun "…er at
haabe … [på] en fornyelse af Humor og Underholdning" (Bomholt 1932, s. 176).
Inden for teaterområdet er det på samme måde. De mere end 5000 teaterforeninger under Arbejderbevægelsen ønsker at opføre enten "…et Skuespil af en Gruppe af Foreningens egne medlemmer (Dilettantkomedie) eller ogsaa lejes et ambulant Teaterselskab til
at opføre en 'Knald-Succes'." (Bomholt 1932, s. 178). Bomholt ser her som sit ideal, at
"…Amatør-Dramaet maa bevæge sig i den Virkelighed, hvormed Arbejderen er fortrolig;
det maa løfte de Problemer, der er Arbejderens, op i Kunstens Lys." (Bomholt 1932, s.
179).
Han erkender til sidst i bogen, at "…en praktisk kulturpolitisk Linje maa klogt afveje hen-
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synet til det ideelt ønskelige og det øjeblikkelige Behov…" (Bomholt 1932, s. 177) – så på
trods af alle hans tidligere formaninger og negative udtalelser om borgerlig kunst og kultur, synes han ikke at være bedre end resten af de socialdemokrater, der lefler for flertallet i håb om at beholde magten.

Bomholts indsatsområde: musik – og især arbejdersang
Et af de områder Bomholt beskæftiger sig med i sin Arbejderkultur er musik – og i samme
åndedrag fremhæver han arbejdersangen.
Han siger, at det er svært med musikkens område. Modsat litteraturens og billedkunstens
område mener han, at "…den eksisterende Musik har saa rige Værdier…" og at "Den befrier, idet den forener… Den skaber det umiddelbare Fællesskab." (Bomholt 1932, s. 163).
Han forsøger at argumentere for den forskel, der er på musikken og så litteratur og billedkunst – hvilket virker noget problematisk. Han gør det selvfølgelig, fordi han ikke har
en anden slags musik at kunne sætte i stedet – som han skriver, at det ikke vides "…om
Arbejderne vil komme til at yde en særlig Nyindsats paa Musikkens Omraade." (Bomholt
1932, s. 163). Han ser altså ingen arbejderkomponister, der kan erstatte den tidligere
udgivne musik – og må derfor acceptere og plædere for den allerede eksisterende. Han er
vel også nødt til at acceptere, at radioen spiller meget især klassisk musik, som han ikke
på nogen måde kan forlange, ikke bliver spillet. Det er nemmere for ham, at sige, at litteraturen og billedkunsten skal udskiftes med arbejdernes.
Den positive behandling, musik får af Bomholt,
har også at gøre med, at musikken er "… den
mest kollektive…" og som han siger om sangen:
"I Sangen har Tonerne forenet sig med Ordet, og
Ordet forudsætter Tænkning og Tilslutning. Også
Sangen er en kollektiv Kunstart. Den vinder i
Skønhed, naar den synges af mange. Lad et Digt
være nok saa smukt, det bliver dog først for Alvor en social Værdi, naar det synges – og synges
af mange!" (Bomholt 1932, s. 163).
"Sangen kræver Kamp eller Hyldest, Fornægtelse
eller Tilbedelse, sidst af alt Tvivl. Hvis ikke hele
Mennesket er med, er Sangen kun en udvendig
Præstation." (Bomholt 1932, s. 163)
Bomholt skriver, at "…det syngende Menneske
gør sig til eet med de Ord, der synges, og derfor
kan en Arbejder kun synge saadanne Sange, som
ligger inden for eller i hvert Fald ikke strider mod hans Idéverden." (Bomholt 1932, s.
163). Bomholt nævner ikke specifikt, hvilke sange eller forfattere han hentyder til – men
det kunne være, han f.eks. mener Grundtvig. Han skriver selv videre, at "Den gamle Folkesang er saa langt fra død; den har kun skiftet Tekst." (Bomholt 1932, s. 164).
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Sangen er for Bomholt et smukt symbol på fællesskabet, og han skriver, at det er et
"…kulturpolitisk Krav, at Sangen ikke skrumper ind til Solopræstationer, men at den aktiviseres i Foreningslivet, ved Fællessang og Korsang." (Bomholt 1932, s. 164). Man kan
sammenligne dette med hans tidligere nævnte syn på f.eks. en boksekamp. Det er på
samme måde en solopræstation, hvor sangen som anden holdsport er for de mange.
Bomholt kommer også ind på indholdet af de sange, han ser blive sunget i sangforeningerne, og forholder sig kritisk ved at sige, at "…det kan jo ikke nægtes, at adskillige
Sangforeninger nøjes med enkelte prøvede Bravour-Numre, der til sidst er lutter udvendig
Kliché." (Bomholt 1932, s. 164). I stedet beder han om, at "…Sangene litterært set er
lødige og giver udtryk for Arbejdernes Tankegang." (Bomholt 1932, s. 164).

"Bridge"
Bomholts forhold til kulturen er problematisk, fordi han på den ene side anerkender arbejdernes ønske om at overtage den borgerlige kultur – men samtidig forsøger han at
"opfinde" en ny kultur, som han vil sælge som værende bedre end den allerede eksisterende. Han er praktisk idealist, fordi han tager afstand fra de tidligere revolutionære paroler og ser arbejderen som realisten, der søger indflydelse i foreninger mv. på det borgerlige demokratis præmisser – og følger dermed Socialdemokratiets officielle politik –
men på den anden side ønsker han, at den eksisterende borgerlige litteratur og malerkunst afskaffes – og skal erstattes af en ny socialistisk.
Ib Bondebjerg og Olav Harsløf skriver i deres antologi Arbejderkultur 1924-48 fra 1979
om Bomholts bog, at hos ham "…fremtræder arbejderkulturen … som et modsætningsfyldt konglomerat af småborgerlig dannelsesliberalisme og socialistiske kulturforestillinger
der ikke lader sig forbinde…" (Bondebjerg 1979, s. 59).
Alligevel er Bomholts bog med sit forsøg på en identifikation af begrebet arbejderkultur
samt hvordan man i praksis får den formidlet og inkorporeret i arbejderbefolkningen for
mig et lysende eksempel på en ideolog, som er gået hele vejen og har villet tage favntag
med de store ord kultur, arbejder og menneske.
Mens den socialdemokratiske kulturpolitik traditionelt havde været nationalt baseret var
Bomholts sigte mere internationalt. Han kiggede især mod det centrale og østlige Europa
og blev inspireret af lejrstemninger hos ungdommen. På en måde kan man sige, at han
forsøgte at gøre op med den gængse forestilling om overtagelse af borgerskabets nationalromantik og vender dén ideologi ryggen.
Bomholt forsøger med sin arbejderkultur at skabe en ny form for konstruktion – næsten
et helt paradigme, hvor alt skal passe sammen i et system eller mønstereksempel på en
nationalstat befolket af arbejdere, der læser, ser på og lytter til en bestemt form for kunst
eller kultur. Bomholts noget firkantede og agitatoriske livssyn ændrede sig dog, idet det
gik op for ham, at det ikke var realistisk med en sådan arbejderkultur – fordi hverken
Socialdemokratiet eller arbejderne ville have det.
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Det, der også i denne sammenhæng, kan være værd at bemærke er, at de arbejdere,
som Bomholt ønskede skulle overtage hans kultur, for manges vedkommende oprindelig
var bønder, som var vandret fra land til by i håb om at finde arbejde netop der.
Jeg vil i næste kapitel tage fat på et de områder, der lå Bomholts hjerte nærmest – nemlig arbejdersangen – og undersøge, hvilken rolle sangen havde for arbejderne samt for
det sociale og folkelige liv, der var rundt omkring det.
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Kapitel 4. Arbejdersangkor
I dette kapitel vil jeg først lave en kort gennemgang af arbejdersangens historie og komme ind på den måde, sangen blev organiseret på – samt på de sangbøger, der blev trykt.
Dernæst vil jeg se på arbejdersangkorene og udviklingen i medlemstallet og forsøge at
komme med forklaringer på stigninger og fald. Så vil jeg ud fra de kilder, jeg har, undersøge de forskellige sange, der blev sunget og i den forbindelse analysere indholdet af
nogle af dem samt se på i hvilken forbindelse de har optrådt.
For at se på hvilke sange, der er blevet sunget, har jeg valgt at kigge på de landsstævner, der blev afholdt fra 1916 til 1940. Jeg vil ud fra den ovennævnte analyse af sangene
forsøge at fremhæve de forskelle, der var på repertoiret på disse stævner. Endelig vil jeg
se på den symbolværdi de enkelte sange, stævnerne og samværet havde for såvel sangerne og deres familier samt omverdenen.
Til at belyse dette, har jeg dels anvendt sangtekster, jubilæumsskrifter, annoncer fra
dagspressen samt lokalhistorisk arkivmateriale for enkelte kor. Jeg har koncentreret mig
om kor i Nordjylland – nærmere bestemt Nibe og Aalborg, især fordi min farfar sang i
Arbejdersangkoret Lyren i Nibe.

Arbejdersangens oprindelse
Arbejdersangen har i Danmark sin oprindelse i slutningen af 1850'erne, hvor U.P. Overby
bl.a. skrev en sang til stiftelsesfest i Kjøbenhavns Arbejderforening. Den hed I Flugt gaar
Tiden over Livets Bølger og handler om håbet for friheden – om arbejderen, der tidligere
har været lagt i lænker – og som i samlet flok vil kæmpe for løsrivelsen:
"…i snævre, trange Baand var lagt mit Slid,
hvorfor skal jeg, som haaber og vil glemme,
da ikke synge om en bedre tid
…
thi da vil Byrden lettes, som har tynget
paa mangen Kreds og mangt et Samfunds Magt,
og engang maa de alle, genforynget
gaa op i et – en mægtigt Broderpagt!"
(Arbejdersangbogen 1926, s. 153).
Arbejdersangene afspejler arbejderbevægelsens historie. De egentlige sange opstod samtidig med, at arbejderne begyndte at organisere sig som klasse – og er udtryk for den
begyndende klassebevidsthed. På samme tid som naturalismen med dens forkyndelse af
de borgerlige frihedsidealer bliver den herskende åndsstemning i den borgerlige kulturkreds, opstår der mere upåagtet en tilnærmelse til en kollektiv udtryksform fra arbejderbevægelses side.
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En del sange er startet som lyrisk arbejderlitteratur, og fordi det var skrevet i faste strofer, var det let at sætte musik til. Men uanset formen, har al lyrikken tydeligvis været
beregnet til fremsigelse i større forsamlinger: som prolog til stævner eller en konference,
som led i mødeunderholdning m.v. – og kom også til udtryk i talekorets blanding af lyrik,
sang og teater.
Arbejdersangen har som genre den fordel, at den har været usædvanlig velegnet til at
indgå organisk i arbejderbevægelsens samværsformer, således enhver art af møder, forsamlinger, optog og demonstrationer. Arbejdersang er fællessang og udtrykker således
ved selve sin fremførelse fællesskabets, solidaritetens ide. Det svarer nøje til sangenes
indhold, hvor oftest (men langtfra altid) vi-formen anvendes i forbindelse med en beskrivelse af klassens samfundsmæssige situation, en appellerende understregning af klassesolidariteten, en fremsættelse af klassens krav og en forudsigelse af fællesskabsideens
fremtidige sejr. (Agger 1982, s. 327).
Julius Bomholt har samme betragtninger omkring arbejdersangen, hvilket jeg også har
beskrevet før. Han skriver i sin bog Arbejderkultur, at "…Også Sangen er en kollektiv
Kunstart. Den vinder i Skønhed, naar den synges af mange." (Bomholt 1932, s. 163). Han
skriver videre, at "…Enhver Folkebevægelse, der er i Vækst, maa bruge Sangen som Løftestang … Den gamle Folkesang er saa langt fra død; den har kun skiftet Tekst." (Bomholt
1932, s. 164).
Arbejdersangens oprindelse udspringer fra mange forskellige traditioner: En af disse var
folkesange og populære viseformer. En anden var den borgerlige klubsang fra 1700-tallet,
en tredje den demokratiske, skandinaviske studentersang fra 1840'erne, en fjerde den
grundtvig'ske sangtradition, en femte populære fædrelandssange med et vist progressivt
islæt. Fædrelandssange af mere reaktionær, nationalistisk og militaristisk art blev udelukkende inddraget ved at blive forsynet med en eksplicit satirisk og/eller ideologikritisk
tekst. (Agger 1982, s. 328).
Den til dato mest kendte og brugte arbejdersang i er U. P. Overbys Snart dages det,
Brødre, det lysner i øst fra (uden år), som oprindelig hed Socialisternes March til musik af
C. J. Rasmussen. Gunhild Agger og Anker Gemzøe karakteriserer i deres antologi Arbejderkultur 1870-1924 sangen som en vellykket forening af realistisk beskrivelse af det
moderne proletariats eksistensvilkår og en art programmatisk præsentation af en socialistisk arbejderbevægelses idégrundlag. Endvidere udtrykker sangen den spontane, 'mytiske' følelse af, at menneskeheden står ved et vendepunkt i verdenshistorien, og den
rummer derfor ingen modsætning mellem forsvarskampens umiddelbare opgave og det
revolutionære fremtidsmål. Proletariatets eksistenskamp er umiddelbart revolutionær.
(Agger 1982, s. 330).

Bøger med arbejdersange
De første udgivelser af arbejdersange var som skillingeviser under betegnelsen Socialistiske Sange i begyndelsen af 1870'erne. I 1875 udkom på Social-Demokratens Forlag
Sangbog for Det Socialdemokratiske Arbejderparti på 128 sider redigeret af Louis Pio. Den
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indeholdt primært kampsange, men også sange som Grundtvigs Er Lyset for de Lærde
Blot, Carl Plougs borgerlig-demokratiske ungdomsdigtning samt 1700-tallets borgerligrevolutionære klubviser med P. A. Heiberg som vigtigste repræsentant. (Agger 1982, s.
332).
I 1886 udkom Sangbog for socialdemokratiske Arbejdere – en 478-siders bog opdelt i 4
afsnit med såvel et forøget kvantum socialistiske sange og digte (særligt beskrevet er
fagbevægelsen og dens stigende dominans), men også forenings- og håndværkersange
samt humoristiske viser (især politisk-satiriske sange fra revyer). (Agger 1982, s. 332).
Lyrikeren Edvard Søderberg udgav i 1900 sin bog Gadens Digte, som blev populær i arbejderkredse, og der blev også sat melodi på flere af dem; en af dem er I Danmark ligger
der hus ved hus, som er en hyldest til de "…tusinde smaa Huse på Rad…", duften af
"…Middagsmad…" og de "…tusinde Smaa, der stedes i Strid / og vinder kun Fod for Fod…"
fremmaner billedet af det fattige, men pæne småborgerskab, der nu begynder at slutte
op i Socialdemokratiets rækker. (Agger 1982, s. 334-335).
Efter 1900 udkom Arbejderungdommens Sangbog i 1910, hvor der er en del Jeppe Aakjær-sange og –digte. Fagoppositionens Sammenslutning udgav i 1918 deres egen sangbog De revolutionære Arbejderes Sangbog, som hovedsageligt består af de tidlige, klassiske arbejdersange og peger i tendens hen imod DKP's Revolutionær Sangbog fra 1928,
hvor hovedindholdet er oversatte sange, der ikke har nogen umiddelbar tilknytning til den
danske klassekamp og den danske arbejderklasses erfaringer. (Agger 1982, s. 335).
Med udgangspunkt i Esbjerg Arbejderhøjskoles oprettelse blev der udsendt en sangbog
(Den røde Højskoles Sangbog, 1920), hvor højskole-sangtraditionen optog en hel del
plads. Dette var begyndelsen til en udvikling, der kulminerede med AOF's Arbejdersangbogen i 1926, men som samtidig er begyndelsen til ændring og forskydning af sangtraditionen og dens klassetilknytning. Over halvdelen af sangene i Arbejdersangbogen er i
folkehøjskoletraditionen (herunder også rene borgerlige fædrelandssange), hvilket jeg
kommer mere ind på i afsnittet om sangene i denne bog. (Agger 1982, s. 336).
Der lød kritik fra venstrefløjen over indholdet af Arbejdersangbogen, og fra den kant blev
der derfor udgivet flere revolutionære sangbøger i 1932 og 1933. Typisk for disse sange
er den skærpede militære holdning – og det er klassekampen og revolutionen, der står i
centrum. (Ilsøe m.fl. 1974, s. 83).

Arbejdersangforeninger
I umiddelbar forlængelse af, at de første arbejdersange blev skrevet, dannedes der i
1870'ernes begyndelse arbejdersangforeninger. Disse første kor havde en utvetydig politisk og klassemæssig karakter og en vigtig funktion i arbejderbevægelsens agitation. De
første sangforeninger hed Lanternen, Den røde Stjerne og Den sociale ArbejderSangforening. (Agger 1982, s. 336).
Ideen om sangforeninger udsprang af de gamle laugs- og håndværkersangforeninger, der
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sammen med Studentersangforeningen (stiftet 1839) prægede korsangen i Danmark.
(Poulsen 1950, s. 19). Det første arbejdersangkor i Danmark (og i Norden) var Typografernes Sangforening, der blev stiftet 28. januar 1846. Fra sin første tid må denne forening
dog betragtes som en borgerlig forening, idet den havde været en håndværkerforening,
men den blev efterhånden overtaget af socialdemokratisk sindede svende (Poulsen 1950,
s. 19 og Agger 1982, s. 336-337).
Et andet tidligt kor var Raadvad Sangforening, der stiftedes 27. september 1862, udelukkende af smede og metalslibere på Raadvaddam Fabrikker. Dette sangkor blev som andre
tidlige kor arnested for den stedlige arbejderbevægelses organisering og fik en utvetydig
politisk og klassemæssig karakter. Senere fulgte Tobaksarbejdernes Sangforening (1867),
Murersangforeningen Constantia (1868) og Cigararbejdernes Sangforening (1872).
Allerede i 1859 var der tale om at lave en sammenslutning af foreninger i københavnsområdet. Malersangforeningen opfordrede i 1859 til, at alle københavnske sangforeninger
skulle samles til møde 3. marts. Det var både arbejdersangkor og andre sangkor, i alt 12:
”Arion, Brage, Concordia, Dania, Det gode Minde, Enigheded, Elvira, HåndværkerSangforening, Maler-Sangforening, Odeon, Typografernes Sangforening, Ydun.” De samlede københavnske Sangforeninger blev herefter etableret og holdt deres første samlede
koncert – en sangfest – den 10. juli 1859. (Hye-Knudsen 1948, s. 18).
Dette var indledningen til en egentlig organisering af sangkorene. Det var De samlede
københavnske Sangforeninger der tog initiativ, og der ”…etableredes frugtbringende og
venskabeligt Samarbejde med jydske, fyenske og sjællandske Sangforeninger paa Sangstævner i Aarhus, Aalborg, Odense, Svendborg og København.” (Hye-Knudsen 1948, s.
18).

Udvikling i antal sangkor og medlemmer
Det eneste sted, hvor jeg har kunnet finde en samlet oversigt med antal arbejdersangkor
og dets medlemmer, har været i de to jubilæumsskrifter De samvirkende københavnske
Arbejdersangkor 1918-1943 og Arbejder-Sangkorenes Landsforbund gennem femogtyve
år (1925-1950). Andre steder – såvel i Hemmersams 2 bøger om københavnske arbejdersangkor og i oversigten over Danske Sangkor 1950 er kun medlemsangivelser i spredte
år. Mit udgangspunkt for denne gennemgang er altså derfor de to førstnævnte bøger.
Tallene dækker ikke samme periode, men man kan jf. figur 2 på næste side se, at der
alligevel er en tendens til, at udviklingen i København og resten af landet følges ad.
Samlet kan man ud fra bilag 2 se, at størrelsen på de danske arbejdersangkor er steget
en smule fra 1918 og til 1950, dog har gennemsnittet på landsplan fra 1925 til 1940 været det samme (23-24 medlemmer pr. kor), hvorefter der sker en stigning frem til 1950
(op til 30 medlemmer pr. kor i gennemsnit).
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Antal sangkor under Arbejder-Sangkorenes
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140

120

Hele landet
København

100

80

60

40

20

19
18
19
20
19
22
19
24
19
26
19
28
19
30
19
32
19
34
19
36
19
38
19
40
19
42
19
44
19
46
19
48
19
50

0

Figur 2

Antal medlemmer i sangkor under Arbejder-Sangkorenes
Landsforbund - 1925-1950
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På landsplan er antallet af arbejdersangkor næsten fordoblet på 25 år (fra 65 i 1925 til
126 i 1950) og medlemstallet er lidt mere end fordoblet i samme periode (fra 1500 til
3765). Perioderne med mest fremgang har været op til – og i løbet af – 2. verdenskrig
samt i årene lige efter. Størst fremgang er der fra 1940 til 1941 (19,4 %) og fra 1943 til
1944 (9,2 %) samt fra 1945 til 1946 (9,8 %). Tilbagegang har korene også haft, og det
var primært fra 1930 til 1931 (fald på 6,3 %).
Kigger man nærmere på stagnationen og tilbagegangen omkring 1930 og sætter det op
grafisk overfor prisudviklingen på samme tid får man 2 grafer, der ligner hinanden (se
figur 4). Hvis 1929 sættes til 100 sker der næsten samme procentvise fald og stigning i
antal medlemmer og pristallet. Arbejdersangkorenes organisation var da også godt klar
over denne nedgang: "De økonomiske Forhold i D. s. k. A (De samvirkende københavnske
Arbejdersangkor) var for Tiden ikke de bedste … Ved de store Arrangementer svigtede
Sangerne og mødte ikke op i det Antal og med den Begejstring, som førhen. For en stor
Dels Vedkommende var det den store Arbejdsløshed, der gjorde sig gældende." På generalforsamlingen i marts 1931 betegnede formanden "…da ogsaa det tilbagelagte Aar som
det mørkeste i Sammenslutningens Historie." (A.C. Poulsen 1943, s. 74-75).

Prisudviklingen i Danmark
samt antal medlemmer af arbejdersangkor 1929-1939
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Figur 4

Lokalt spillede andre ting sikkert ind. Arbejdersangkoret Lyren i Nibe blev først oprettet i
1932, så det led ikke under de samme medlemsnedgange som andre steder – men Lyren
havde krise i 1936, da 15 ud af de 28 medlemmer var i restance – så arbejdsløshed og
pengemangel mærkedes også her. Medlemstallet i Lyren går derefter ned, indtil det stiger
i 1940, som også er det tidspunkt, hvor der indføres passivt medlemskab af foreningen.
Nedgangen i landets samlede medlemstal ændredes fra et fald på 6,3 % i 1931 til en
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stigning i 1932 på 2,8 %. Herefter stiger medlemstallet år for år – og der sker først et
fald i medlemstal igen i 1950 (dog kun 0,3 %). Denne stigning i 1932 sker på trods af, at
der på samme tid i København er et fald i medlemmer på 4,2 % (og også de to følgende
år – hhv. 2,8 % og 1,2 %). Årsagen til den samlede stigning skal måske findes i, at der
afholdtes Landssangerstævne i Aalborg i 1932 – og at jyderne derfor fik interesse for
sangen og meldte sig ind. Fra 1931 til 1934 kommer der også 5 nye sangkor til - heriblandt Lyren i Nibe.

Arbejdersangkoret Lyren, Nibe. Min farfar, Karl Johannes Jensen sidder som nr. 2 fra højre i midterste række. Udateret. Privat foto.

Fra 1934 til 1939 er der nogenlunde den samme årlige stigning i antallet af medlemmer i
arbejdersangkorene (fra 2,3 til 5,0 %), mens den så stiger med 6,1 % i 1940 og eksplosivt i 1941 med 19,4 %. I København er stigningen fra 1940 til 1941 endda 21,6 %.
Vi ser altså op til og under 2. verdenskrig både en periode med fald (i begyndelsen af
1930'rne) – og en periode med stigning i antallet af såvel kor som medlemmer efter Hitlers magtovertagelse i Tyskland samt Socialdemokratiets bekendelse til manifestet Danmark for Folket! i 1934, og kan derudfra udlede, at der er en sammenhæng mellem nationalfølelsen og ønsket om at være med i arbejdersangkor. Det bemærkelsesværdige ved
dette er, at på trods af, at det var socialdemokratiske arbejdersangkor, så nærede medlemmerne af disse kor ligeså nationale følelser for Danmark som andre gjorde.
Ved gennemgang af sangforeningers medlemsbøger hos Stadsarkivet i Aalborg, kan jeg
se, at en del medlemmer var i restance i slutningen af 1920'rne og begyndelsen af
1930'rne og selv om arbejdsløse i en vis udstrækning fik lov til at skylde eller kunne være
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gratis medlem, er en del blevet streget ud i bøgerne. Den efterfølgende stigning kan være
de samme medlemmer, der igen melder sig ind, men også - som reaktion på den stigende trussel udefra fra såvel Sovjet-rusland som fra Nazi-tyskland – et stigende ønske hos
arbejderne om at søge sammen i foreninger, hvor de i fællesskab kunne synge.
Sammenholdet blandt danskere i tiden op til og under 2. verdenskrig har haft stor betydning – også for arbejdersangen, og jeg mener at kunne udlede, at denne fællesskabsfølelse er et udtryk for filosoffen Herders folkeånd: følelsen for det nationale bliver stærkere –
og i disse trange tider, søgte folket sammen og indad til danskheden og de myter og
symboler, dette udtrykker.

Sangstævner 1916-1940
I begyndelsen af 1900-tallet begyndte man at lave arbejdersangstævner. Det første, der
nævnes er Den internationale Arbejderkongres, som afholdtes i København i 1910. I den
forbindelse deltog et 500-mands arbejdersangkor udtaget af de københavnske arbejdersangkor. Den danske arbejderdigter og politiker A. C. Meyer havde skrevet en kantate til
lejligheden, hvor en del af den var sangen Flyv højt, vor Sang, paa stærke Vinger til Adolphe de Geyters melodi Internationale eller Rejs jer, fordømte her på jorden fra 1871. Her
ser vi altså et eksempel på en ny dansk tekst til en kendt og nemt-sunget udenlandsk
sang. Jeg har desværre ikke kunnet finde flere oplysninger om dette stævne.
De kilder jeg har på de forskellige sangstævner er som nævnt dels fra arbejdersangforeningers jubilæumsskrifter og dels fra hæfter udgivet i forbindelse med sangstævnerne.
Den sidste slags har jeg primært fundet på Stadsarkivet i Aalborg. Jubilæumsskrifterne
fortæller om stævnerne, har oversigter over, hvad der blev sunget samt har udpluk fra
taler og anmeldelser. Sanghæfterne fortæller ikke disse historier, men har været meget
anvendelige, fordi de angiver præcist, hvad der skulle synges samt indeholder sangtekster, der ikke er offentliggjort andre steder.
Der findes ikke en samlet kronologisk oversigt over sangstævner, så jeg har udvalgt forskellige stævner – primært landsstævner indenfor perioden 1925 – 1950 (som det nationale jubilæumsskrift dækker) samt udvalgte regionale/nordiske stævner (udfra hvad jeg
kunne finde af sanghæfter mv. i Stadsarkivet i Aalborg – omhandlende jyske stævner).
Selv om jeg ikke omtaler eller kommenterer samtlige stævner i Danmark i perioden mellem de 2 verdenskrige, mener jeg, at de stævner, hvor jeg har materiale til rådighed, er
dækkende for såvel stævner, sange og hyppighed. Hvor der er tale om nordiske stævner,
koncentrerer jeg mig om de danske bidrag.
Min intension er ikke at ville gennemanalysere samtlige sange sunget ved stævner i Danmark – men at kunne trække tendenser ved de sungne sange ud og analysere disse samt
se på sangenes repræsentation med hensyn til tid, sted og indhold. For at kunne belyse
min tese omkring det nationalromantiske i de sange, arbejderne sang, har jeg ikke bevidst fravalgt stævner eller sange, som kunne modbevise min tese – men forsøgt at afdække bredden og mangfoldigheden i udvalget af sange.
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Jeg har forsøgt at kategorisere de forskellige sange, hvortil jeg har haft tekster til rådighed, efter tekstindholdet og har givet dem følgende overskrifter: socialistisk/arbejdersang, historisk/krig, Norden, natur, nationalromantisk og religiøs (hvor f.eks. Gud og Herren er nævnt). Denne kategorisering vil altid kunne diskuteres og er ikke foretaget ud fra
en dybdegående analytisk eller stilistisk gennemgang men i et forsøg på at tema-opdele
sangene, således at de kan sige noget om det, der blev sunget om på stævnerne. Oversigten over de forskellige sange er vedlagt som bilag 1.

Det jyske Arbejdersangstævne 1916
Det første store stævne, jeg støder på, er Det jyske Arbejderstævne, som blev afholdt i
Frederikskilde den 2. juli 1916. (A239 / 12). Som det ses i bilag 1 blev der sunget sange
af såvel Holger Drachmann, Bjørnstjerne Bjørnson samt arbejderdigteren Albert Auener.
Drachmanns Faklen i Vejret fra 1897 er fra hans senere periode, hvor han som antiborgerlig kunstner vender tilbage til den politisk-revolutionære digning efter periode med
nationalromantisk digtning og folkeeventyr. Han skriver i digtet "Faklen i Vejret! ret saa,
vi skal frem / lad det bære mod lysende dage…" og til sidst skriver han "…da mødes vi
Lige med Lige / og bygge en Bro fra Vankundigheds Bred / mod Oplysningens Tusindaars
Rige." (A239 / 12).
Derudover er der to sange af Albert Auener. Denne ene er Bovbjerg om naturen omkring
fyret Bovbjerg, hvor der udspiller sig en kamp mellem dette og så Vesterhavet og den
anden Ved Eremitagen, en romantisk hyldest til det naturskønne område, med "…Bellis og
Snerler / blinke som Perler / vaade af Himmelens friskende Kys…". (A239 / 12). Endelig
er der en hyldestsang til Sverige og Darlana (Dalkarlasång) samt to sange om Olav Trygvason, der efter plyndringstogter bliver dræbt i slag mod danske Svend Tveskæg i 1000.
(Olav Trygvason og Landkending – begge af Bjørnson). (A239 / 12).
Af programmet virker det ikke som om, det er de stærke socialistiske sange, der blev
sunget ved arbejdersangstævnet men mere romantiske hyldestsange til naturen og vores
nordiske naboer. Man kunne måske have forventet at Albert Aueners sange ville have
været deciderede arbejdersange – men det havde måske været et ønske, at sangene
skulle være hyldester til Danmark og naturen.

Landssangerstævne 1926
Arbejder-Sangkorenes Landsforbund blev oprettet i 1925, men inden da havde man holdt
udvalgsmøder og bl.a. foreslået et landssangerstævne i København i 1923. Dette blev dog
udsat til 1926, bl.a. på grund af den langvarige lock-out, der på daværende tidspunkt
lammede jern- og metalindustrien.
Landsstævnet fandt sted 13. og 14. juni 1926 i København, Rådhushallen, Rosenborg
Have samt i Idrætshuset, hvor 1200 sangere deltog, og præsidiet bestod af statsminister
Th. Stauning, undervisningsminister Nina Bang samt Københavns overborgmester Peder
Hedebol. Social-Demokraten skrev den 14. juni 1926 bl.a.: "De 1200 arbejdersangere fik i
går en begejstret modtagelse af København. En brusende hyldest slog dem i møde fra
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den mægtige forsamling, som havde fyldt rådhushallen … 1200 sangerhuer lyste kridhvide mod en baggrund af røde og blå sangforeningsfaner, fra hvis glimtende messingspyd
grene med bøgeløv vajede som en hilsen fra den danske sommer. Et uforglemmeligt syn,
der burde være foreviget af en malers pensel." (Poulsen 1950, s. 41).
Københavns overborgmester holdt tale, hvor han bl.a. sagde: "De opgaver som korene
arbejder med, er af stor kulturhistorisk betydning, thi sang og musik er kulturmenneskets
fineste instrument. Sangen er desværre ikke herhjemme gået vort folk i blodet. Til opnåelse af dette mål, skal I sangere medvirke! Syng danske sange! Syng Jer ind i vore hjerter! Held og lykke i Jeres gerning!" (Poulsen 1950, s. 42).
A. C. Poulsen skriver i 25-års jubilæumsskriftet om stævnet, at det havde været "…et par
uforglemmelige dage. Dette at kunne mødes fra elle landets egne i sangens og kammeratskabets ånd gav deltagerne fornyet styrke og tro på sangens herlige sag. Mange venskaber blev knyttet, og med et væld af skønne minder var man draget hver til sit. Landsforbundet var nu grundfæstet, og Danmark havde fået en organisation, hvis kulturelle
værdi ikke kunne underkendes." (Poulsen 1950, s. 45).
Landsstævnet var en blanding af folkekoncert, konkurrence mellem landsdelenes kor
samt egentlig fællessang. Der blev sunget nykomponerede sange om de nordiske lande
(Norden af J. Stunz, Jul. Bechgaards Nu brister Isen om Lande samt de to svenske sange
Naturen och hjärtet og Hör oss, Svea). Derudover sang De jyske arbejdersangkor H. C.
Andersens Jylland mellem tvende have fra 1859 mens fynboerne sang folkeviser af Niels
W. Gade, Heise og Lange-Müller. Københavnerne sang Havets Sang af Carl Nielsen om
længslen mod havet: "…Vi vandrer din Vej, vi lyder din Lov … Dig elsker vi, o Hav, og dig
vi hører til…" samt 2 hyldestsange til Norge og Sverige (Brudefærden i Hardanger og En
Sommerlåt) (A239 / 12). Ud over sangerne var også inviteret operasangere, som bl.a.
sang fra La Triviata, Faust og Tannhäuser.
Af arbejdersange blev der sunget Fremad, frem Kammerater om valgrettens demokrati og
de lige rettigheder for alle: "… Sorg og Savn har vi døjet fra tidligste Tid, / men vor Tanke
blev skolet i Storm og i Strid. / Frimands Sprog vil vi tale … uden Frygt tør vi byde de
Mægtige Trods / vi har sol, vi har Sang, vi har Sejrtro med os…" (A239 / 12). Der blev
også sunget den helt nye Når et Dagsværk er endt af Oskar Hansen, som først blev trykt i
Social-Demokraten i marts 1931 samt Internationale.
Til ære for Norge blev der sunget to sange om den norske vikingekonge, først sangen
Olav Trygvason og så Landkending – begge af Bjørnson.
1200 sangere sang med på Johannes V. Jensens Hvor smiler fager den danske Kyst, som
han skrev til besøget af danskamerikanere året før – juli 1925. Den er skrevet som en
hyldest til "oldtidsfædrelandet" Danmark, og han skriver til slut:
"Alvorlig taler ved Alfarvej
med Grønsvær tækket de Gamle Grave
henfarne Slægter – forglem dem ej -,
i Arv de gav dig en ædel Gave
Henfarne slægter i Landets Marv,

37

Moders navn er en himmelsk lyd – speciale, Jens Christian Jensen, oktober 2006

sig ej fornægter. Bevar din Arv."
(A239 / 12)
Fra at Johannes V. Jensen i sin første tid som forfatter dyrker det romantiske og religiøst
prægede følelsesliv bekender han sig i årene efter 1900 til industrikulturen, maskinerne
og storbyen. Han har gennem romanrækken Den lange Rejse (1908-22) beskæftiget sig
med drivkraften i Nordens historiske udvikling fra tiden før istiden og har en ubevidst
længsel mod det tabte land, og denne længsel skaber "udvé", nye opfindelser og dermed
nye fremskridt. Han ser nu længslen som en positiv og kulturbærende kraft. Sangen er
altså et udtryk for længslen mod Norden, historien og mytologien. (Litteraturhåndbogen
1994, s. 435.)
Denne sang sammen med H. C. Andersens samt uddragene fra operaer er med til at forstærke det indtryk, jeg har af, at man ønskede andet og mere end deciderede arbejdersange til sangstævnerne.

Skandinavisk arbejdersangstævne 1927
De samvirkende københavnske Arbejdersangkor afholder den 28. – 29. maj 1927 sangstævne for Oslo og Stockholms arbejdersangkor, hvilket var det første skandinaviske arbejdersangstævne. (Poulsen 1943, s. 60). 600 danske sangere hilste de norske deltagere
på Københavns Hovedbanegård velkommen med Sangerhilsen, tekst af Sigv. Skavlan og
musik af Edvard Grieg. Ikke en arbejdersang men blot en hyldest til sangkor og det sociale ved at være samlet:
"…Syng dig sammen, Sangerskare,
i et enigt Tonevæld.
Inden spredt I atter fare,
vil vi smelte Sjæl i Sjæl.
Derfor til vor Tonefest,
Sangerflok, vel mødt som bedst."
(A1630 / 16)
Til selve stævnet sang danskerne de nordiske sange Norden af Stuntz, Hör oss, Svea af
Wennerberg samt Naar Fjordene blaaner af nordmanden John Paulsen. Den sidste er en
hyldestsang til norske landskab med bræer, elve og fjelde – men i særdeleshed også en
hyldest til det norske folk:
"…Men naar jeg ser Folket, som rydder den Jorde,
som virker på Fjeld og ved fiskerig Fjord,
de tusinde Mænd, som tilsjøs og til lands
i Arbejdets Sved vinder Norge en Krans,
de tusinde Kvinder som yndigt og tro
med Kærlighed sysler i Hjemlivets Bo,
da svinger jeg Hatten, da Hjærtet faar Tolk:
Hurra for mit brave, mit kraftige Folk."
(A239/12)
Endelig synger de to hyldestsange til den danske natur, dels Kornmodsglansen af P. E.
Lange-Müller om naturfænomener, jomfruer og andet forhistorisk samt Hvor smiler fager
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den danske Kyst af Johannes V. Jensen, som jeg har skrevet om tidligere.
Politiken skrev den 29. maj om arrangementet: "…Det var en Fornøjelse, saa frisk og flot
og frejdigt denne ukunstlede Mandssang tog sig ud … da koncertens Program var udtømt,
forenedes Svenskerne og Nordmænd under Afsyngelsen af de tre nationalsange … saa
traadte Danskerne til og Griegs 'Sangerhilsen' bares frem af 800 Struber – den pompøse
Afslutning paa det saa vellykkede Stævne…" (Poulsen 1943, s. 63).
Også ved dette stævne ses en del sange, der tematisk handler om naturen, historien og
det nordiske. Og det det var ikke kun sang, de var samlet om – "…Efter Koncerten i
Idrætshuset var der Sangerbal til Kl. 3…" (Poulsen 1943, s. 64). Interessen var foruden
borgerlige sange også at gå til bal – altså at komme væk fra hverdagens strabadser og
more sig i socialt og festligt lag.

Landssangerstævne 1932
Næste landssangerstævne blev afholdt i Aalborg 19. og 20. juni 1932. På trods af stor
arbejdsløshed lykkedes det at samle 1200 sangere til dette stævne. Sangerne fra København rejste med damperen "Ålborg-hus", og fik logi ombord på båden, og A. C. Poulsen
beretter i jubilæumsskriftet: "Østerå-Nytorv-Boulevarden var omdannet til lange flagalleer
med smældende Dannebrog og guirlander i grønt eller rødhvide farver." (Poulsen 1950, s.
48). Da båden med københavnerne ankom til havnen, blev de modtaget af sangere på
kajen, der istemte "…'sangerhilsen', og københavnerne kvitterede fra agterdækket med
'Jylland mellem tvende have'." (Poulsen 1950, s. 49).
Ved stævnet var en af de sange, der blev sunget I Danmark er jeg født af de fynske kor.
"…de har jo H. C. Andersen at prale med…" kommenterer A. C. Poulsen, selv om han også
roser korene for at synge nye og ukendte sange. (Poulsen, 1950, s. 50). Der blev af de
forskellige landsdeles kor i alt sunget 20 sange i disse 2 dage, hvor en del er gengangere
fra tidligere stævner, bl.a. Stilhed, Bovbjerg, Nu brister Isen samt de nordiske sange Hav
(af Idar Handagard om at ville flyve på en måges hvide vinger ud over det åbne hav),
Norden, Naar Fjordene blaaner, Naturen och Hjärtet og Olav Trygvason. Genremæssigt
var der et par nationalromantiske sange – nemlig præsten og højskolelederen Chr. Richardts Danmark mit fagre hjem fra 1850, hvor han bl.a. skriver:
"…Højstammet vokser Rosen ej,
og Sydens Lilje mere pranger,
men jeg er glad som Bøgens Sanger,
naar kun jeg har min danse Maj
…
Vi kender kun til Høje smaa
men det er lutter Kæmpegrave!
Og Jævnhed blev vor Modergave,
vort Sprog vil ej på Stylter gaa.
Vi praler kun af, at ej at prale,…"
(A1630/16)
Sangen er sammen med H. C. Andersens I Danmark er jeg født gode eksempler på den
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danske opfattelse af landet som et lille hyggeligt sted med hjertevarme, som trods nederlag og tab af land stadig værner om det indre og den gamle historie. Det er landet, hvor
sproget er "…min Moders Stemme" (Arbejdersangbogen 1926, s. 148), og hvor den køligere men grønnere natur er bedre end det varme og mere eksotiske syd.
På stævnet blev der ikke sunget særlig mange deciderede arbejdersange. De fleste er
som ovenfor nævnt nationalromantiske og hyldestsange til Danmark, naturen og sproget.
Det gælder også Nu brister Isen og Nordhavet. I Ole Olsens Fanevagt hører vi dog om
den røde fane, men sidste linje lyder alligevel "…Frihed for vort Fædreland". (A1630/16).
Eneste solidaritetssang er Tom Kristensens Det er os, det er os fra 1928 om arbejderne,
der slæbte sten til at bygge pyramiderne med, byggede romernes veje. Til sidst i digtet
skriver han:
"…Vi har aset os frem i en tilpisket Takt,
og har rejst os til sidst, saa vor Takt blev vor Magt.
Det er os, det er os, som er Livet i Dag
…
Har vi ikke Tempo paa, er vi alt for faa og smaa,
men i Takt er vi de mange. Det er os, der maser paa,
os, det er os!"
(A1630/16).
Til dette landsstævne blev der ud over koncerterne også tid til fest, dans samt udflugt
med tog til "…badestedet Løkken, hvor sangerne tilbragte nogle herlige timer…" og med
"…en svingom på Strandhotellet." (Poulsen 1950, s. 51). Vi ser også her et stævne, hvor
der blev sunget nationalromantiske og fædrelandssange – og hvor det sociale og festlige
indgik som en vigtig del af samværet.

Jyske sangstævner 1934 og 1936
De centraliserede jyske Arbejdersangkor afholdt i 1934 og 1936 deres 23. og 24. sangstævne i henholdsvis Holstebro og Vejle. Jeg har ikke kunnet finde beskrivelser af eller
beretninger fra disse stævner - kilderne er kun teksterne fra de sanghæfter, jeg har kunnet finde. Der blev sunget en blanding af nye, gamle, nationalromantiske og arbejdersange, men der var til disse 2 stævner flere arbejdersange og nyskrevne tekster end normalt. Arbejderdigteren A. C. Meyer havde oversat en østrigsk arbejdersang til dansk (Du
høje Arbejd', Jordens Brud), og havde også skrevet en selv (Du Kæmpehær).
Der er til stævnet i 1934 2 sange af Jeppe Aakjær, hvoraf den ene (Der dukker af disen
fra 1905), handler om tilliden til menneskenaturen, troen på nødvendigheden af menneskets nære kontakt med jorden og historien. Derudover blev de to nationalromantiske
Jylland mellem tvende Have og Den danske Sang (af Hoffmann) også sunget. Til stævnet
i 1936 sang man endda An der schönen blauen Donau af Strauss og der blev spillet uddrag fra både Aida og Carmen.
Disse to stævner er et typisk udtryk for tidens sangstævner – der er repræsenteret af
såvel nationalromantik, arbejdersang og operauddrag – en god blanding, som illustrerer,
hvad det var, folk gerne ville have – og som blev imødekommet.
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Landssangerstævne 1938
Fyn og Odense arrangerede det næste landssangerstævne – 12. og 13. juni 1938, hvor
også 1200 sangere deltog. Odense-sangerne bød velkommen med H.C. Andersen-sangen
I Danmark er jeg født. Der var før aftenkoncerten sangeroptog gennem Odenses gader
med faner og musik: "Adskillige af sangertogets afdelinger var rene skønhedsåbenbaringer af blomster og grønt, og toget vakte da også berettiget opsigt, hvor det kom frem."
(Poulsen 1950, s. 60). Efter den store koncert var der sangerfest: "Her slog sangerne for
alvor gækken løs og det gode sangerhumør slog formelig gnister", beretter A. C. Poulsen i
jubilæumsskriftet. (Poulsen 1950, s. 62).
Stævnet indeholdt en blanding af gamle, nye, nationale og arbejdersange – men for første gang blev der sunget en salme – det var B. S. Ingemanns I Østen stiger Solen op,
som er opført som Morgensang (fra Elverskud). Teksten nævner såvel Gud, stjernen over
Betlehem og Paradiset.
Af nordiske sange, blev der sunget Olav Trygvason og På Fjellet i Sol og de nationalromantiske sange var også repræsenteret ved Valdemar Rørdams Danmark i Tusind Aar,
som var en hymne fra Den danske Købmand, en kantate til Grosserer-Societetets Komités
100-års fest den 23. april 1917. Sangen handler om landets gamle historie, om hjemstavnen som en rig arv, om kampe, der skal kæmpes – men også om retfærdighed, demokrati og frihed:
"Danmark, i tusinde år,
længer end saga når,
vor stammes arv,
hærget og frugtbargjort,
hjemstavn og verdens port –
lær os at råde stort
så rig en arv!"
(Folkehøjskolesangbogen 1989, sang nr. 165 (upagineret)).
Det nationale kommer også frem i Laurits Christian Nielsens Havet omkring Danmark fra
skuespillet Willemoes 1908, der handler om den danske søofficer Peter Willemoes, der var
med i Slaget på Reden i 1802, og som faldt ved Slaget ved Sjællands Odde i 1808. Sangen er en hyldest til havet omkring Danmark "…vort moderlige hav…" men også en sang
om at ville ofre sig for fædrelandet, "…dådfuldt har du lært os at dø! / Vi vandrer din vej,
vi lyder din lov…" (Arbejdersangbogen 1947, s. 49).
Sammenfattende kan man sige, at der blev lagt vægt på det fædrelandskærlige, det nationalromantiske samt det sociale og festlige samvær, hvilket jeg kan se, har været karakteristisk ved de forskellige stævner. Beskrivelserne af stævnerne vidner om, hvor vigtigt
det festlige og sociale samvær var for sangerne og deres koner – vel også i en tid, hvor
midlerne var knappe. Den traditionelle arbejdersang gled lidt i baggrunden til fordel for
mere muntre sange og hyldester til fædrelandet, naturen og historien samt Norden.
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Tiden op til 2. verdenskrig og sangkorene
A. C. Poulsen fortæller i jubilæumsskriftet om, hvordan 2. verdenskrig berørte arbejdersangen med forbud mod friluftskoncerter, sangerstævner samt repertoirevalg. De ændrede forhold inden for handel, industri og erhvervsliv gjorde også, at man måtte spare, og
han skriver, at der også er kor, "…der desårsag midlertidigt helt har indstillet sangøvelserne, og her ligger en alvorlig fare, thi er der noget, vi må i denne tid, er det at holde
sangen og vort foreningsliv ved lige." (Poulsen 1950, s. 67 ).
Arbejder-Sangkorenes Landsforbund indledte op til 2. verdenskrig samarbejde med Danske Sangkor, som var en sammenslutning af frie sang- og korforeninger. Denne sammenslutning var primært af kor bestående af håndværkere, personer fra det bedre borgerskab
men også bare mennesker, der partipolitisk stod til højre for Socialdemokratiet.
Disse sangkor havde tidligere haft ønsker om at samle kor til fællessang – såkaldt alsang.
Man havde i 1940 fra Aalborg hørt, at "…byens borgere samledes i fri luft og med sangerne som forsangere afsang en række fædrelandssange fælles." (Poulsen 1950, s. 68 og
Hye-Knudsen 1948, s. 21). Tilslutningen havde været stor, og flere provinsbyer havde
også haft succes med det. Arbejdersangkorene indgik derfor i samarbejde med de frie
(eller borgerlige) sangkor om disse stævner – og man valgte dirigent i StudenterSangforeningen, kgl. kapelmester Johan Hye-Knudsen som dirigent ved dette første alsangsstævne i Fælledparken i København 14. august 1940.

Alsangsstævner august og september 1940
Den socialdemokratiske overborgmester Viggo Christensen bød velkommen til 80.000
deltagere i stævnet den 14. august 1940 med følgende ord: "Vi er danske. Vi er eet med
vort land og vor kultur, og vi ønsker at bevare vor egenart som en fri og selvstændig nation … I aften skal sangen lyde som et mægtigt brusende hyldestkor til alt det, vi elsker i
gamle Danmark … nu er det, som om vi alle har en umiddelbar trang til at udtrykke kærligheden til vort land, vort sprog, vor kultur og vor nation." (Poulsen 1950, s. 70). Formanden for De samvirkende københavnske Arbejdersangkor skriver videre i jubilæumsskriftet fra 1950 om fællesskabsfølelsen:
"De 10.000 teksthæfter er straks blevet revet bort. Der burde have været 50.000.
Men det forbavsende er, at mange af disse mennesker kan teksterne – de går ikke
(som mange af os) i stå efter første vers. Kærligheden til Danmarks sange er dog
dybere, end man havde troet … Drachmann, Chr. Winther, H. C. Andersen og N. F.
S. Grundtvig… sang følger sang, og for hver tredie hymne til fædrelandet spiller orkestret et stykke dansk musik. De 80.000 jubler. Og modet til at brumme med vokser selv hos dem, der er ganske blottet for musikalitet og som måske aldrig før har
turdet blade deres stemmer med andre menneskers. Efterhånden lykkes det virkeligt at få dem alle til at synge med – følelserne." (Poulsen 1950, s. 71-72).
Som det ses af bilag 1, blev der sunget ene fædrelandskærlige sange – både ved stævnet
i august men også ved det hurtigt arrangerede efterfølgende stævne 1. september. Arbejdernes internationale kamp for revolution og indflydelse var blevet erstattet med nationalromantiske sange fra 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Krigen havde selvføl-
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gelig sat sine spor – og befolkningens forhold til Danmark var stærkere end forholdet til
den internationale solidaritet. De tidligere følelser for nationen, sproget og ånden var
blusset frem, og høj som lav, arbejder som bonde kunne samles til alsang – og synge
med på disse sange.
Nationalromantik
Hovedparten af sangene (eller digtene, som mange af dem oprindeligt var) ved alsangsstævnerne er fra den nationalromantiske periode i første halvdel af 1800-tallet. Genremæssigt flyttede fokus sig dengang fra det patriotiske til det nationale, hvor der tidligere
havde været en undersåtlig følelse knyttet til monarken og hans domæne. Fællesskabsfølelsen blev – som også Herder tidligere beskæftigede sig med – i nationalromantikken
knyttet til folket, hvis enhed beroede på det fælles sprog, den fælles historie og tilhørsforholdet gennem årtusinder til et ejendommeligt land og landskab, en fælles jord. Udviklingen illustreres klart af forskellen mellem de to sange, vi stadig bruger som nationalsange: Johannes Ewalds Kong Christian fra 1779 er en sang om kongen og hans helte; Adam
Oehlenschlägers Der er et yndigt land fra 1823 er en sang om de danske bøgeskove og
strande samt om de danske forfædre og mindesmærkerne efter dem. (Auring, 1984, s.
502).
Sangen Der er et yndigt land, som netop blev sunget ved stævnet i august 1940, er som
nævnt en hyldest til landet, der har en tusindårig historie, og der er referencer til den
nordiske mytologi (Frejas Sal), hvor de ”…harnisklædte Kæmper…” efter krigshandlinger
hviler deres ben. Han beskriver malende et arketypisk romantisk landskab. Danskerne
beskrives som ”…ædle Kvinder, skønne Møer … og raske Svende…”. (Arbejdersangbogen
1926, s. 48).
I andre sange på alsangsstævnet har historien også en central placering – f.eks. i B. S.
Ingemanns På Sjølunds fagre sletter fra 1816, hvor der ”…stolt i gamle tider [stod] en
kongebolig…” beboet af Kong Valdemar. Han er død, ”…men sælsomt gennem tiden går
sagnet om hans jagt…”. Digtet hedder oprindeligt Kong Valdemars Jagt (Et sjællands Folkesagn). (Folkehøjskolens Sangbog, 1989, sang nr. 375 (upagineret)).
Den ultimative hyldest til Danmark og den danske historie findes i H. C. Andersens Jylland
mellem tvende have fra 1859, og den har en speciel plads i sangforeningernes hjerte, for
den er skrevet direkte på opfordring fra Aalborg Sangforening, idet H.C. Andersen på
gennemrejse i Jylland i 1859 opholdt sig i Aalborg og talte med korets overdirigent de
Meza. Refereret skal "…Digteren i en Samtale med de Meza have bemærket, at han følte
Savnet af en Hyldestsang til Jylland, og stærkt opfordret af Sangforeningens Medlemmer
lovede H. C. Andersen at ville afhjælpe dette Savn." (Hye-Knudsen 1948, s. 35). H.C.
Andersen fortæller senere på året i sine erindringer Mit Livs Eventyr, at så "…sprang Sangen 'Jylland' frem…" (Hye-Knudsen 1948, s. 35).
Der er også hyldest til Danmark i H. C. Andersens I Danmark er jeg født fra 1850, ”…der
har jeg Rod”. Han skriver om oldtidens kæmpehøje, og på trods af nederlag til England i
1802 og tab af nordisk land, så er det følelsen af Danmark som det lille men gode land,
der voksede frem i disse år. Det fremkaldte national besindelse mere end national forbitrelse. Beskrivelse af det smukke landskab og ”… Sproget er min Moders bløde Stemme,
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og som en sød Musik mit Hjærte naar…” er med til at give danskerne indtryk at af leve
det bedste sted på jorden – og dette går igen hos Grundtvig i hans Moders navn er en
himmelsk lyd og Modersmålet fra samme digt fra 1838. Han taler om modersmålet som
”…vort hjertesprog… det alene i mund og bog kan vække et folk af dvale…” og nærmest
råber ud: ”Længe leve i Dannevang…” (Arbejdersangbogen 1947, s. 226 samt Folkehøjskolens Sangbog, 1989, sang nr. 116 og 117 (upagineret)).
Moders navn er en himmelsk lyd kommer for mig netop til at stå for det nationalromantiske, hvor landet, sproget og folkeånden bliver de centrale omdrejningspunkter. Digtet
blev brugt som indledning til Grundtvigs Skolen for Livet, der skulle være modstykke til
den daværende skole, som han kaldte ”skolen for døden”. Programmet, han udbyggede i
disse år, bestod af et opgør med alle former for autoritet (såvel lærerens som videnskabens, kirkens og statens). Den alternative kultur, han ønskede sig, skulle bygge på det,
alle danskerne naturligt var knyttet til: det danske sprog, Danmarkshistorien og landet
selv. (Litteraturhåndbogen 1994, s. 412)
Af andre sange ved stævnerne i august og september 1940 var C. K. F. Molbechs Roselil
og hendes moder fra 1845. Den kigger også tilbage i historien og beskriver et frieri som
en lang fortælling – eller Folkevise, som der var tradition for i Middelalderen. Tilbageblikket på historien bliver på den måde dobbelt, fordi det både er indhold og form.
Chr. Winther skriver i sit digt Flyv, fugl, flyv fra 1828 om kærlighedslængslen, ensomheden og splittelsen i mennesket, men henlagt til et smukt landskab (Furresøens vande)
med mange små detaljer – men stadig romantik.
Danmark og dets landskab hyldes også i Johs. Helms Jeg elsker de grønne lunde fra
1873, der blev lavet til grundlovsfesten ved Eremitagen dette år, er sammen med Johannes V. Jensens Hvor smiler fager den danske Kyst fra 1925 også tegn på, at Danmark
forbliver med at være lige så smukt som 50 år tidligere.
Selv om nogle af de sange, der blev sunget til stævnerne, er fra perioden efter romantikken, har de stadig det romantiske islæt – med hyldest til fædrelandet, historien, landskabet, ånden og sproget. Holger Drachmanns Du danske mand fra 1906 handler om vikingestene, fortids nat – men er dog allermest en hyldest til danskeren for at stå fast og ikke
lade sig vælte.

Ved stævnet 1. september 1940 var der ud over 150.000 var samlet i Fælledparken i
København, 40.000 i Frederiksberg Have og 15-20.000 i Gentofte. Herudover var der

44

Moders navn er en himmelsk lyd – speciale, Jens Christian Jensen, oktober 2006

også stævner rundt om i landet (208 officielle) – og man regnede med at op mod
750.000 deltog i alt. Herudover blev stævnet i Fælledparken transmitteret i radioen.
(Poulsen 1950, s. 75).
I bladet Arbejder-Sangeren skrev A. C. Poulsen om stævnerne og tiden (2. verdenskrig):
"Tidens alvor og de tunge byrder, der i dag knuger vor nation, har givet den væsentligste
årsag til dette kæmpemæssige opbud … thi her mødtes borgere af alle samfundslag, besjælede af de samme følelser og tanker, i et enigt udtryk for kærlighed til deres land…"
(Poulsen 1950, s. 76).
A. C. Poulsen forsøger at argumentere for arbejdersangernes deltagelse i alsangsstævner,
og for at man sang nationalromantiske sange i stedet for arbejdersange. Han skriver
f.eks. i 1943 om ændringerne i repertoiret, at det ikke skyldes "…en pludselig Ændring i
Arbejdersangernes Ide, men en af Tidens Alvor opstaaet Udvikling, bl.a. ogsaa havde Bud
til hele Arbejderklassens nationale Indstilling … Særinteresser maatte i mange Tilfælde
vige til Fordel for det livsvigtige Samarbejde, og alle partier maatte bringe Ofre." (Poulsen
1943, s. 130). "Med Tidens Vanskeligheder voksede naturligt Kærligheden til vort Land,
ligesom Fællesfølelsen i voret Folk styrkedes, og da Alsangen samlede det danske Folk om
de rige danske Sangskatte, fik man et synligt Bevis herpå." (Poulsen 1943, s. 131).
I 1950 skriver han, at "…at arbejdersangerne … ikke sluttede sig til en ældre, og af andre
samfundskredse tidligere praktiseret idé, men tværtimod … kom til at stå som foregangsmænd og initiativtagere." (Poulsen, 1950, s. 77). Samtidig skriver han, "…at den
danske arbejderklasses kærlighed til land og folk ikke er af ny dato…", og "…at man, trods
det at arbejderklassen endnu havde mange uopfyldte ønsker, havde lov til at betragte
Danmark som hele folkets fælleseje." (Poulsen 1950, s. 77).
Endelig skriver han: "Ved arbejdernes egne arrangementer skal vore friske og fængende
arbejdersange klinge som hidtil, og når offentligheden og autoriteterne kalder på os, skal
vi møde med et repertoire, der er tilpasset anledningen." (Poulsen 1950, s. 77).
Efter afholdelsen af de to alsangsstævner i sommeren/efteråret 1940, blev det sværere at
arrangere stævner. Man henvendte sig til politimyndighederne, men fik at vide, at man
hellere måtte udsætte dem lidt endnu – det var åbenbart for provokerende for tyskerne,
de så det som modstand eller oprør. Derimod lykkedes det at arrangere en Sangens Dag
– første gang 1. september 1941 – og det blev en årlig tilbagevendende begivenhed –
dog med den ændring, at dagen blev henlagt til sidste søndag i maj, sådan som det var
tradition i de andre nordiske lande. Man havde før krigen planlagt landsstævne til 1944 –
men på grund af transportvanskeligheder og restriktioner af forskellig art, blev det umuligt at afholde stævnet. Efter krigens afslutning blev det besluttet at gøre det påtænkte
landsstævne til et nordisk arbejdersangerstævne – det blev afholdt i København den 30.
juni og 1. juli 1946 med over 4000 deltagere.

Samlet statistik over sange ved stævner
Af alle de sange, der blev sunget ved de stævner, jeg har valgt ud, har jeg kunnet finde
tekster på 102 sange. En del af sangene er gengangere. F.eks. blev Internationale, Jyl-
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land mellem tvende Have samt Olav Trygvason alle sunget 4 gange, og mange sange blev
sunget 3 gange.
De 102 sange har jeg som tidligere nævnt opdelt i tematiske kategorier: Socialistisk, historisk, Norden, natur og nationalromantik. En del af sangene er repræsenteret i flere
kategorier, fordi flere af dem har overlappende temaer. F.eks. vurderer jeg, at sangen
Jylland mellem tvende have tematisk både refererer til det historiske, naturen og det nationalromantiske. Jeg har lavet en samlet oversigt over hvor mange af de forskellige sange, der er blevet sunget ved hvert stævne fra 1916 og til 1940 (stævnet i 1936 har jeg
udeladt, fordi jeg kun har tekst til 4 af sangene og repræsentationen derfor ikke er særlig
god)1. I figuren herunder er derfor angivet hvor mange procent hvert tema udgjorde på
hvert stævne, hvilket også fremgår af bilag 1 og 3.
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Figur 5

Mens temaerne i sangene ved stævnerne 1916-1934 er blandede, udskiller stævnerne i
1938, 1940/1 og 1940/2 sig ved at have mange sange, der kredser rundt om det historiske (henholdsvis 60, 50 og 64 %), naturen (henholdsvis 60, 90 og 82 %) samt det nationalromantiske (henholdsvis 40, 70 og 73 %).
Sange med nordisk tema falder drastisk i perioden 1916 til 1940. De udgjorde 44 % i
1916, 39 % i 1926, 60 % i 1927 og 22 % i 1932. Der var ingen med nordisk tema i hverken 1934 eller ved de to alsangsstævner i 1940. (Der blev sunget en enkelt nordisk sang
ved stævnet i 1938 (Olav Trygvason)).
Mens mange af sangene hyldede Norge og Sverige og blev sunget på deres sprog i begyndelsen af perioden, er sangene rent danske op til 2. verdenskrig, hvilket er ret bemærkelsesværdigt. Fra at være en nation, hvor man sang sine nordiske brødres sange,
blev man til et lille indesluttet nationalromantisk land. Dog tror jeg ikke, at tankerne ikke
var hos de nordiske brødrelande – men trangen til og behovet for, at danskerne i denne

1

Oversigten er dels listen over sange sunget ved stævnerne (bilag 1) samt dels statistik over stævner (bilag 3).
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situation, hvor nazismen var den store fjende, fandt sammen, var større end overskuddet
til at se ud over landets grænser.
Andelen af sange, der var decideret arbejdersange eller omhandler arbejdernes forhold og
solidaritet er ikke stor, set i forhold til, at det er arbejdersangstævner (dog undtagen de
to alsangsstævner i 1940). Ved landsstævnet i 1926 er kun 4 ud af 23 sange arbejdersange mens kun 3 ud af 18 sange ved landsstævnet i 1932 er det. Ved stævnet i 1938 er
1 ud af 9 arbejdersange. Det skal dog bemærkes, at jeg mangler tekster til flere af sangene (især ved stævnerne i 1936 og 1938) samt at nogle af titlerne på disse sange kan
være arbejdersange (eller have et socialistisk/solidarisk indhold), f.eks. Arbejdersang og
Smedevise. Alligevel må man konkludere, at hovedparten af sangene ved arbejdersangstævner i perioden før 2. verdenskrig, absolut ikke var arbejdersange – men sange med
et nationalromantisk, historisk og nordisk indhold.
Samme konklusion er Flemming Hemmersam kommet frem til i sin jubilæumsbog fra
1992 om KAS Havnens Sangforening gennem 100 år. Han har for perioden 1910-1920
kigget på 56 forskellige sange sunget af koret ved offentlige arrangementer, og må sande, at kun 2 af disse sange er arbejdersange, nemlig Internationale og Du høje arbejd fra
1868. Hemmersam skriver, at repertoiret i disse år "…hovedsageligt må siges at være
præget af en borgerlig, national og romantisk tankegang. Påfaldende er det dog, at en del
sange handler om og priser det våde element, ligesom der imellem findes lystige viser."
(Hemmersam 1992, s. 48-51).
Mag.art. i litteraturhistorie Svend Aage Andersen bekræfter i en afhandling om arbejderlitteratur fra 1982 at der var sket en udvikling frem mod et mere alsidigt sangrepertoire
og "…en borgerliggørelse af arbejderkulturen." Han siger videre: "Ganske vist vælges et
koncert-repertoire naturligvis også af hensyn til, hvad det offentlige publikum måtte ønske, men sådanne hensyn understreger dog kun bevægelsens retten sig ind på den borgerlige offentligheds præmisser." (Andersen 1982, s. 262).
Kigger man på repertoiret hos de sangkor, jeg har undersøgt ved henholdsvis Lokalhistorisk Museum, Nibe og Aalborg Stadsarkiv i august 2006, kommer man frem til samme
konklusion. Arbejdsmændenes Fællessangkor i Aalborg havde en sangbog (fra 1921) med
66 sange i. Af dem er 7 listet op som arbejdersange mens 11 står som fædrelandssange.
Der er 3 salmer og 2 skålsange og resten er "forskellige".
I arkivkasserne for Tobaksarbejdernes Sangforening (stiftet 1883) var et stort antal noder
– 246 i alt. Af dem var langt størstedelen andet end arbejdersange, bl.a. titler som Absalon, Danmarks Kvinde, Drikkevise, Fadervor, Finsk Folkevise, Har du noget i Flasken,
Gammel Øl, Guldbryllupssang, Kong Valdemars vilde Jagt, Til Danmark og Vinens Pris.
Dog var der også arbejdersange, f.eks.: Arbejdermarch, Arbejderstandens Honnørmarch,
Fanevagt, Internationale, Marseilleisen og Socialistisk Sangerhilsen. (A239/7).
Hos Arbejdersangkoret Lyren i Nibe lå der i arkivkasserne også noder – 35 i alt. Af dem
var de allerfleste nationalromantiske, nordiske og borgerlige sange. En af dem hed Sønderjydernes Sang og havde følgende tekst i første vers:
"…Dansk var den Jord, hvor jeg fødtes engang
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dansk var den Plet, hvor min Slægt havde hjemme
dansk var vor Tale og dansk var vor Sang,
dansk var min Moders Stemme.
Elsk frem for alt dit Fædreland."
(78.067).
Blandt sangene var der bl.a. også
An der schönen blauen Donau, Spil
op til Dans, Bondebryllup, Den
musikalske spiseseddel, Tornerose
og Amor. (78.067).
Opsummerende vil jeg sige, at det
er bemærkelsesværdigt, at der hos
arbejdersangkorene har været et
så udbredt repertoire af sange, der
ikke har været decideret
arbejdersange eller sange med en
mere revolutionær karakter, hvilket kommer til udtryk både på de forskellige stævner
med også i arkiverne hos de kor, jeg har undersøgt. A. C. Poulsen skriver dog – som jeg
også har nævnt ovenfor – i jubilæumsskriftet fra 1950, at når arbejdersangkorene synger
offentligt, så kræver det et repertoire, der til tilpasset anledningen.

Sange i Arbejdersangbogen
Den danske journalist og arbejderdigter Oskar Hansen skrev til sangstævnet i 1926 sangen Når et dagsværk er endt, og Louis Clausen komponerede musik til den. Denne sang
var en af Oskar Hansens mange arbejder- og kampsange i 1920'erne og 1930'erne, bl.a.
Naar jeg ser et rødt Flag smælde (1923) og Danmark for Folket (1934).
Sangen Når et dagsværk er endt handler om arbejderen, der efter en lang og hård arbejdsdag får fri – og benytter arbejdersangen som det, der ”…gir rejsning, om dagen var
trælsom og strid så man dukkede nakken af slid.” Arbejdersangen skal være det, der
fortælles videre til børnene (der borgerligt skal sidde på skødet), og den, der bruges, når
der skal kæmpes:
"Der er tider, hvor det er, som alt går i stå
og vor kamp bliver tøven og tingen,
man er som en fugl, der er dalet mod jord
med smærtende sår under vingen.
Men så synger jeg bare en arbejdersang
en med smæld og med klang
ja, en arbejdersang,
så er næven jo slet ikke slatten og slap,
men parat til de hårdeste kampe."
(Arbejdersangbogen 1947, s. 228-229).
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Sangen ønsker at ville opildne til kamp og modstand men samtidig vil den heller ikke
idyllisere arbejdet eller de forhold arbejderen har: "…maskinen står tung / og så tavs i de
sodede haller,/ når fyraften-fløjterne toner i by, / da er det som livet, der kalder." Sangen
kommer dog ikke med løsninger ud over, at man skal bygge "…den nye retfærdige jord…"
og ser fritiden og ikke arbejdet som det primære indhold i livet – nærmest en antiglorificering af arbejdsværket. Derimod idylliseres det borgerlige: "Og jeg sidder derhjemme i
stuernes fred, / mens jeg glædes ved hvile og hygge, / så tager jeg børnene op på mit
skød / og fyldes af inderlig lykke…". (Arbejdersangbogen 1947, s. 228-229)
Sangen er kun én ud af to arbejdersange sunget på de ovennævnte stævner, som findes i
Arbejdersangbogen (såvel 1926- som 1947-udgaven). Den anden er Internationalen. De
øvrige sange – hvis titler indikerer, at det er arbejdersange – og som også omtales i de
forskellige jubilæumsskrifter (hvor også oversigterne over sangene på stævnerne er fra),
er derimod ikke at finde i Arbejdersangbogen, hvilket er bemærkelsesværdigt.
Kigger man på, hvordan sangene, der blev sunget ved stævnerne, er repræsenteret i
Arbejdersangbogen, er det værd at nævne, at så mange af de nationalromantiske figurerer i bogen, jfr. nedenstående figur samt bilag 1.
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Figur 6

Ingen af sangene, som blev sunget ved stævnet i 1916 findes i Arbejdersangbogen, og
kun 2 af sangene fra 1926-stævnet findes i Arbejdersangbogen. Af de 10 og 11 sange,
som blev sunget ved alsangsstævnerne i 1940 er henholdsvis 9 og 7 at finde i Arbejdersangbogen – og det på trods af, at langt størstedelen af sangene var nationalromantiske
og/eller handlede om naturen eller noget historisk – og ingen af dem var med socialistisk
indhold (jfr. figur 5 side 46).
Man kan spørge sig selv, hvorfor der i den samling "røde" sange ikke findes flere, der blev
brugt til stævner, hvor flere tusinde sangere var samlet. I forordet til første udgave af
Arbejdersangbogen fra 1926 skriver redaktørerne, at bogen ikke blot skulle være "…en
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Foreningssangbog, men ogsaa en Hjemmenes Sangbog, en Sangbog for gamle som unge…", og den indeholder ud over arbejdersange også "…en Række Skole- og Oplysningssange, March- og Friluftssange, gamle Folkesange, nogle af vore klassiske aandelige Sange og endelig nogle Sange af mere skæmtsom Art." (Arbejdersangbogen 1926, s. 2).
I forordet til 1947-udgaven skriver redaktørerne, at der i de seneste år har været
"…stærke ønsker fremme om, at indholdet nu måtte undergå en egentlig revision, så bogen uden at forøges væsentlig i omfang kunne bringes i bedre overensstemmelse med
nutidens behov." (Arbejdersangbogen 1947, s. 3). Der er sange fra den oprindelige udgave, der aldrig blev sunget og andre, som tiden var løbet fra – og redaktørerne begrunder
tilføjelsen af de mange nye sange med følgende:
"Til gengæld er der jo sket et og andet i den forløbne tid, som også har sat sig spor
i arbejderbevægelsens tanker og følelser og i den danske sang. Oplysningsarbejdet
er blevet adskilligt mere omfattende og alsidigt. Ferie- og friluftslivet har taget et
stort opsving siden dengang. Vort samfund har været ude for alvorlige begivenheder; anslagene mod folkestyret, Danmarks besættelse og befrielse … og ønskerne
om nye, gode sange, også inden for arbejdernes kreds."
(Arbejdersangbogen 1947, s. 4).
Derudover skriver de, at "…sangene er valgt ud fra det bedste skøn med henblik på arbejdersangbogens anvendelighed ved de flest mulige lejligheder." (Arbejdersangbogen
1947, s. 4).
En del af de nye sange i bogen er nordiske, svenske, engelske – nogle handler om 2. verdenskrig og den periodes trængsler (f.eks. Oskar Hansens Vort land ligger ud til det blæsende hav fra 1942 samt tidligere statsminister H. C. Hansens 2 sange Efter år, hvor krigens hære slog ihjel og brød itu og Så stævner vi atter fremad begge fra 1946).
Der er i 1947-udgaven kommet flere nationalromantiske sange fra midten af 1800-tallet
ind, herunder sange/digte af Steen Steensen Blicher (Min fødestavn er lyngens brune
land) fra 1814, Johanne Louise Heiberg (Natten er så stille) fra 1829 samt N. S. F.
Grundtvig (Moders navn er en himmelsk lyd) fra 1838.
Der er også tilført fædrelandssange /-digte fra slutningen af 1800-tallet og begyndelsen
af 1900-tallet, f.eks. Bjørnstjerne Bjørnsons Foragtet af de store, men elsket af de små
fra 1874 om frihedsfolket i Norden, H. C. Andersens I skovens dybe, stille ro fra 1904 og
L. C. Nielsens Jeg ser de bøgelyse øer ud over havet spredt fra 1901 samt hans Havet
omkring Danmark, vort moderlige hav fra 1908. Hyldesten til Danmark findes også i Helge Rodes Som en rejselysten flåde fra 1920
Endelig er der kommet muntre sange med, f. eks den svenske skæmtevise Från Engeland
till Skottland (uden år) samt Hans Hartvig Seedorff Pedersens Tre røvere, tre røvere fra
1917.
Selv om Arbejdersangbogen fra 1947 periodemæssigt ligger uden for mit område, er det
interessant, at den nationalistiske bølge, der startede i slutningen af 1920'rne og kulmine-
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rede i midten af 1930'rne fortsatte under og efter 2. verdenskrig. Dog afspejler udvælgelsen af sangene til 1947-udgaven jo netop perioden op til og under 2. verdenskrig.
Som det fremgår af ovennævnte bærer en stor del af sangene præg af at være nationalromantiske. Bag i 1947-udgaven af Arbejdersangbogen er der et emneopdelt register,
hvor 27 sange er oplistet som Vort land og sprog – 15 under Norden; andre nordiske lande og endelig 17 sange under overskriften Hjem og hjemstavn. (Arbejdersangbogen
1947, s. 373-374).
I første udgave af Arbejdersangbogen fra 1926 er der 3 sange af H. C. Andersen, 12 sange af Bjørnstjerne Bjørnson, 11 sange af Holger Drachmann, 6 sange af N. F. S. Grundtvig, 5 sange af B. S. Ingemann og 5 af Christian Richardt – som alle må betegnes som
værende nationalromantiske digtere i større eller mindre grad.
Arbejderne ville gerne synge sange om deres sprog, ånd og fædreland – så på trods af
socialisme og arbejderkamp, var den røde sangbog fyldt med hyldester til den borgerlige
nation.

Sangkorenes betydning for det sociale samvær og solidariteten
Bevæger vi os lidt væk fra de sange, der blev sunget, så var korene med tilhørende udflugter og sangstævner forskellige fora for arbejdere og deres familier, hvor de indgik i et
fællesskab om glæden ved at synge sammen og være sociale i forskellige sammenhæng.
Især i en tid med arbejdsløshed og mangel på såvel penge som materielle goder, var
sangkorene en både billig og givende fritidsbeskæftigelse. Social-Demokraten skrev den
18. april 1943 følgende: "Sangen har altid spillet en stor Rolle i Arbejderbevægelsen. Det
er, som om Arbejderne mere end nogen anden Klasse har taget Sangen til deres Hjerte,
og Forklaringen er muligvis den ganske simple, at det har været den eneste Form for
musikalsk Udfoldelse, Arbejderne i tidligere Tid har kunnet faa Raad til … Stemmebaandene har vi alle faaet af Vorherre, og de er saa rart billige at benytte." (Social-Demokraten
18. april 1943).

Solidaritet
Solidariteten trivedes, hvilket man bl.a. kan se i nogle sangkors vedtægter. F.eks. stod
der følgende i Love for Tobaksarbejdernes sangforening (stiftet 17. november 1883):
"…§13: Det månedlige kontingent er for aktive medlemmer 2 kr. og for passive 50
øre. ... Fritaget for kontingent er formanden, arkivaren og medlemmer, som er soldat, samt medlemmer, der er syge 1 måned og derover samt arbejdsløse medlemmer…"
(A239/1)
Arbejdersangkorene havde altså en solidaritetsfølelse for de syge og arbejdsløse, som
kunne være med i korene uden at skulle betale kontingent, hvilket også fremgår af de
kontingentbøger, jeg har kigget igennem i både Nibe og Aalborg.
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For at værdigt trængende medlemmer (f.eks. arbejdsløse eller syge) kunne deltage i udflugter eller stævner, havde Arbejdersangkoret Lyren i Nibe oprettet en rejsekasse:
"Love for Rejsekassen:
…Rejsekassens Formaal er ved erlæggelse af 10 øre pr. person hver Sangaften, at
samle penge til kommende Sangstævner … udtagelse af penge kan kun ske ved
Rejsekassens Kasserer og Foreningens Formand … For at komme i Betragtning ved
Uddeling af Kassens Midler, kræves der mindst 1 Aars Anciennitet…"
(78.067).
Der var med andre ord etableret en social foranstaltning, som på solidarisk vis kunne
hjælpe til med, at flere kunne komme på udflugter eller til stævner.
I forbindelse med landsstævnet i 1926 skriver A. C. Poulsen i jubilæumsskriftet fra Arbejder-Sangkorenes Landsforbund, at der blev forhandlet "…billetmoderation for de tilrejsende sangere…" med statsbanerne og Dampskibsselskabet – og militæret og skoledirektionen stod for indkvarteringen. (Poulsen 1950, s. 39)
Flemming Hemmersam skriver i jubilæumsskriftet om den københavnske sangforening
Cigararbejdersangforeningen af 1872 fra 1998 omkring landsstævnet i Aalborg i juni
1932, at der blev oprettet en sparekasse for at sangerne kunne komme med til stævnet.
Derudover var 10 arbejdsløse tobaksarbejdere kommet gratis med fordi bryggeriet Stjernen havde givet tilskud til hver sanger med 5 kr. og resten blev betalt af sangforeningen.
(Hemmersam 1998, s. 91).
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Socialt samvær
Det sociale samvær betød meget for sangerne – og deres familier. Når man gennemlæser
forhandlingsprotokollen for Arbejdersangkoret Lyren i Nibe ses det, at mange bestyrelsesmøder og generalforsamlinger har handlet om forskellige sociale arrangementer.
F.eks. står der den 15. juni 1933:
"…Sangerne med Damer foretager en Udflugt til Sebbersund Lørdag den 25. juni
1933 med Afgang for Sangerne kl. 12.30 fra Afholdshotellet og Damerne kører med
2-Toget til Sebbersund…"
(78.067)
Allerede 4 dage efter dette arrangement står der i referat fra møde 29. juni 1933:
"…Diskussion om at foretage en Udflugt til Sebbersund en af de førstkommende
Søndage … det vedtoges at foretage en Listetegning…"
(78.067)
Billederne herunder er netop fra en af disse ture til Sebbersund i 1933 og fundet i min
farmor og farfars scrapbog – og udstråler for mig både fællesskab, varme og sammenhold.

Udflugt til Sebbersund 1933. Min farfar står i midten. Privat foto.
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Udflugt til Sebbersund 1933. Min farmor yderst til højre. Privat foto.

I forhandlingsprotokollen den 5. juli 1933 står der, at man ville …
"…rette henvendelse til Arbejderpartiet om at afholde et Amerikansk Lotteri ved Arbejderstævnet i Skal [spillested i Skal-skoven ved Nibe] Søndag den 16. Juli, hvis
Overskud skulde bruges til Musik og andre Udgifter ved vor Stiftelsesfest…"
(78.067)
Socialdemokratiet svarer tilbage – og i protokollen fra 14. juli 1933 står følgende:
"…Vor henvendelse til Arbejderpartiet angaaende at afholde et Amerikansk Lotteri …
blev nægtet på det kraftigste…"
(78.067)
Der var altså grænser for, hvad det daværende Socialdemokrati ville lægge navn og rygte
til i 1933. Dog er der mange annoncer i dagspressen, der vidner om gåse- og andespil,
amerikanske lotterier, maskerader, baller, dilettant-komedier og kaffeborde. Arbejdersangforeningerne blev brugt til – som andre borgerlige foreninger på samme tid – at danne ramme om forskellige slags sociale arrangementer for både medlemmer og ikkemedlemmer. I Lyrens forhandlingsprotokol refereres der fra et medlemsmøde den 25. juli
1933:
"…Skiveskydning afholdes 20. August … sælge Numre à 50 øre…" og at det
"…vedtoges at afholde Stiftelsesfesten paa Afholdshotellet Søndag den 9. september med fælles kaffebord…"
(78.067)
Den 7. december 1933 står der i forhandlingsprotokollen, at der var
"…indkommet en Skrivelse fra D. S. U. om at deltage i fælles Kaffebord til deres
Stiftelsesfest 10.12…"
(78.067).
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Foreningen var også meget optaget af dilettantkomedier. I deres arkiver har jeg fundet rollehæfter til
3 forskellige stykker: Knægtene skal paa Landet –
Folkekomedie i 4 Akter med Sange, Børsbaronen eller
Den glade Kobbersmed – Folkekomedie i 3 Akter samt
Paa Valsen – Komedie i 5 Akter. (78.067).
Den 28. juli 1933 står der i forhandlingsprotokollen:
"…det vedtoges at rette Henvendelse til Niels
Mortensen om at lave en lille lokal Revy ved
Stiftelsesfesten…" (78.067).
Social-Demokraten skriver i sin artikel om Aalborgs
forskellige sangkor om traditioner som "…den aarlige
"Ølkassefest", som plejer at være særdeles fornøjelig…"
og om "…Smederevyen, der efterhaanden er blevet en aarlig tilbagevendende Begivenhed…" (Social-Demokraten 18. april 1933).
I en anden artikel i Social-Demokraten fra 1939 omtales et besøg fra Norge af mandskoret Frejdig hos arbejdersangkorene i Aalborg. Ankomsten af det norske kor beskrives
meget malende, og efter at hvert kor har sunget skrives der: "…Hermed var den "alvorlige" Del af Stævnet forbi, og efter en Kop Kaffe, slog Sangerne sig i Dansen, ganske upåagtede af den tropiske varme i Lokalerne." (Social-Demokraten, juni 1939).
De mange positive beretninger om sangkor, stævner, kaffeborde og baller vidner om en
tid, hvor de materielle goder måske ikke var så store – men til gengæld var det sociale
samvær omkring disse arrangementer af stor betydning.
Th. Collemorten, der var formand for Arbejder-Sangkorenes Landsforbund fra 1925 og til
sin død i 1937 holdt i 1927 et radioforedrag om betydningen for arbejdersangen, hvor han
bl.a. siger:
"…Der synges for Menneskene fra Vuggen til Graven. Hver Milepæl i vort Liv passeres med Sang: Ved Barnets Vugge, ved Daaben, ved Konfirmationen, og senere
som Voksen ved Bryllup, Sølvbryllup og til sidst, naar vort Liv er afsluttet, ved Graven, og desuden synges der ved alle lejligheder, naar en eller anden Begivenhed
fejres
…
Ingen Stand har mere Brug for Sangen end Arbejderen. Vi ved, at Sangen letter
Arbejdet og hjælper os mange Gange udover Dagens Besvær. Er man paa en Fabrik
eller paa et Værksted, hvor Støjen af Maskiner ikke er alt for stor, synges der med
Liv og Lyst…"
(Poulsen 1943, s. 54-55).
Det er et meget positivt billede, der her gives af sangen samt den betydning, den har haft
– også på arbejderne. Dette billede, har jeg oplevet, går igen i rigtig mange af de forskellige sammenhænge, hvor jeg har undersøgt sangtekster, bøger samt beskrivelser af
stævner og foreningslivet.
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Arbejdersang og nationalisme
Opsummerende kan man sige, at arbejdersangkorene siden deres oprindelse i 1850’erne
har været stedet, hvor arbejderklassen har kunnet finde sammen i et fællesskab og praktisere en interesse, der har haft stor betydning for såvel den enkelte som hele arbejderklassen.
Jeg har i kapitel 4 undersøgt 9 arbejdersang- og alsangsstævner i perioden 1916-1940
samt 102 sangtekster fra disse stævner. Temaet i sangene har i perioden ændret sig fra,
at man primært sang nordiske sange til udelukkende at synge nationalromantiske sange,
som dog også skal ses i forhold til, at de sidste stævner var alsangsstævner med deltagelse af andre end arbejdere og at de blev afholdt efter udbruddet af 2. verdenskrig.
Sangene kommer enkeltvis og samlet til at repræsentere et ønske fra såvel arbejdere,
ledere af sangkor samt politikere om, at netop disse sange skulle synges. Set i forhold til
indholdet, er det slående, at så mange af sangene havde nationalromantiske temaer, men
samtidig er det også interessant, at Socialdemokratiet netop accepterede dette sangvalg.
Set i forhold til Anthony Smiths nationalismeteorier, kan man sige, at de repræsenterer
hans perennialistiske paradigme, fordi de indgår i et kulturelt folkeligt fællesskab, der har
dybe rødder i fortiden og er baseret på en organisk forbindelse til forfædrenes arv. Sangene vil for Smith komme til at stå for det, der repræsentere nationen og den nationale
identitet modsat de offentlige institutioner, der for Smith repræsenterer staten.
Hvis man følger Smiths teorier, og tilføjer samfundets elite (her Socialdemokratiet og
arbejderbevægelsen), vil man flytte sig over i det etno-symbolske paradigme, idet der her
lægges vægt på forholdet mellem netop de forskellige eliter og de lavere lag – her arbejderne, som de søger at repræsentere (Smith 2003, s. 83).
Jeg vil ud fra ovennævnte mene, at denne type arbejdersang hører hjemme under det
etno-symbolske paradigme, fordi vi her ikke har med et envejsforhold at gøre – altså, at
det ikke kun var en påvirkning fra eliten, men i særdeleshed arbejderne, der ønskede, at
synge nationalromantiske sange og på den måde påvirkede de politiske ledere. For at
tilhøre etno-symbolismens paradigme skal analysen dog være over lang tid – gerne generationer, hvor man i denne sammenhæng kan sige, at arbejderne i al den tid de enkelte
sange har eksisteret faktisk har ønsket at synge dem – jfr. de første udgaver af arbejdersangbøger, som jeg tidligere har været inde på.
Ifølge Smith er tilhørsforholdet til det etno-symbolske også betinget af, at forskeren søger
historiske eller sociologiske forklaringer, der behandler årsagerne til den følelsesmæssige
binding til deres etniske fællesskab. (Smith 2003, s. 85). Jeg vil mene, at jeg med udgangspunkt i min historiske metode funderet i Edward Palmer Thompsons fokus på mennesket som hovedperson – historie som levet erfaring, har forholdt mig til arbejderne og
arbejdersangen på denne måde. Arbejdersangen kommer for mig til at fremstå som de
fælles symboler og myter, der kan være med til at give et mere nuanceret billede af en
tid, hvor man ønskede at vende blikket indad og søge sammen.
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Kapitel 5. Arbejdersang som spejl på
Socialdemokratiets kulturpolitik
I dette sidste kapitel, vil jeg kort sammenfatte de holdninger, som kom til udtryk hos
både Socialdemokratiet generelt og hos Julius Bomholt specifikt omkring arbejderkultur
og arbejdersang. Derudover vil jeg problematisere og diskutere Bomholts afstandtagen
fra borgerlig kultur set i lyset af, at arbejderne gerne ville synge – og faktisk fik lov til at
synge – nationalromantiske sange.
Endelig vil jeg sammenfatte de forskellige udtryk, jeg ser, arbejdersangen repræsenterede, samt også se på, hvilken betydning sangen havde for arbejderne – herunder også det
nationale og sociale perspektiv. Sluttelig vil jeg i kapitlet konkludere på hele specialet.

Socialdemokratisk kulturpolitik
For at opsummere, så ændrede Socialdemokratiets politik sig i begyndelsen af sidste århundrede – fra at have været et parti med revolution og klassekamp på programmet, gik
de over til at agitere for "…en demokratisk samfundspolitik…" (Stauning i 1924 i Braskhøj
1976, s. 99) og til at føre "…en Politik på Lovens Grund…" der "…bekæmper den Diktaturbevægelse, der bærer Navnet Kommunisme … og de forskellige Former for Fascisme, som
nu er dukket op her i Landet…" (Manifestet Danmark for Folket! 1934).
Partiets linie var på den måde klar – og man forsøgte at favne så mange vælgere som
muligt for at vinde magten. Arbejderne var ikke nok, man måtte også se sig om efter
andre, nemlig "…Industriens og Landbrugets Arbejdere, til Gaardmænd, Husmænd, Fiskere, Tjenestemænd og Næringsdrivende i Handel og Haandværk, til alle Haandens og Aandens Arbejdere…" (Manifestet Danmark for Folket! 1934).
Kulturpolitisk holdt det officielle Socialdemokrati lav profil – den eksisterende borgerlige
kunst og kultur var god nok for folket. Der var dog nogle – især på venstrefløjen – som
ønskede, at arbejderne skulle have deres egen kultur. En af dem var Julius Bomholt, der i
sin bog Arbejderkultur fra 1932 slog et kæmpeslag for erstatningspolitikken. Den borgerlige kultur "…var gennemsyret af 'Kapitalismens Aand'." (Bomholt 1932, s. 108) og ønskede ikke at arbejderne skulle overtage "…tarvelige Kopier af de bedrestilledes Verden,
præget af Tilpasning og Efterligning." (Bomholt 1932, s. 96).

Bomholts modsætninger: "…hensynet til det ideelt ønskelige
og det øjeblikkelige Behov…"
Julius Bomholt behøvede ikke at få andre til at fortælle, at Socialdemokratiet havde et
skisma – han vidste det godt selv. Bomholt ville både være idealist og realist – en svær
kombination, når man skal forsøge at sælge et produkt som arbejderkultur. Han dedikerer
en hel bog til formålet, og den bliver da også, som Bondebjerg og Harsløf skriver, et mod-
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sætningsfyldt konglomerat.
Det, Bomholt i sin bog kalder passiv kultur, levn fra svundne tider og tomme vaner er
netop det, folket på dét tidspunkt gerne ville have. De føljetoner om hertuger og baroner,
som Bomholt tager afstand fra i sin beskrivelse af den borgerlige kultur, finder jeg dilettant-rollehæfter til i arbejdersangkorenes arkivalier, bl.a. på Lokalhistorisk arkiv i Nibe.
Titler som Børsbaronen eller Den glade Kobbersmed samt Knægten skal paa Landet taler
sit eget helt tydelige sprog, men viser også – som Svend Aage Andersen i sin afhandling
fra 1982 skriver – at arbejderbevægelsen netop accepterede arbejdernes ønsker ved at
lade dem opføre disse dilettant-komedier. Partiet havde ikke et ønske om at skride ind og
forbyde dette.
Bomholt ønsker, at der skal skabes det, han kalder en "…Arbejderkultur i Ordets egentlige
Betydning…" (Bomholt 1932, s. 61), hvilket historikeren Jens Engberg kalder for et dødfødt projekt. Ifølge Engberg kunne Bomholt argumentere for arbejderkultur på arbejdspladsen – men derudover mener Engberg ikke, at Bomholt kunne ændre de allerede borgerliggjorte arbejdere. Håbløst, siger han, fordi arbejderfamilien allerede havde indrettet
den ene af deres to stuer som "…borgerlig stadsstue med nips og fint porcelæn, far i jakkesæt, mens mor skænkede kaffen, og de fint opstadsede børn demonstrativt læste på de
lektier, som var adgangsbilletten til den rigtige borgerlige kultur." (Engberg 2002, s. 11),
og refererer til billedet fra omkring 1930 (vist herunder). Billedet som blev brugt til at
hverve abonnenter til Fyns Social-Demokrat, illustrerer også godt de linier af Oskar Hansens Når et dagsværk er endt, som idylliserer den borgerlige idyl med stuernes fred, børnene på skødet og inderlig lykke, som omtalt side 48-49).

Netop dette billede af arbejderne som nogle, der ønskede at overtage de borgerlige dyder, er en fin repræsentant for sociologen Anthony Smiths etno-symbolske paradigme,
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som jeg har beskrevet tidligere. Arbejderbefolkningen er, som jeg ligeledes har nævnt
før, bønder af afstamning, så derfor er det naturligt, at deres følelser, erindringer, myter
og symboler stadig lever i dem, og man kan ikke med en udefra kommende kulturpolitik
forsøge at ændre denne indlejring. Det vil derfor virke kunstigt at påtvinge dem en arbejderkultur, idet deres ophav har været så anderledes.

Bomholts arbejdersang.
Et af de store indsatsområder, Julius Bomholt fremhæver, er arbejdersang. Det har den
højskoleånd over sig, som han var så glad for og netop ved fællesskabet og det at synge
sammen opstår det, han ser som modsætning til den føromtalte boksekamp med 160.000
tilskuere. I arbejdersangen samles glæden ved fælles at udtrykke følelser, der bl.a. opildner til kamp eller hyldest – og som Bomholt også tidligere er citeret for, så skal hele
mennesket være med, for at det ikke kun bliver en udvendig præstation.
Arbejdersangen kommer i nogen grad til at være den arbejderkultur, som Bomholt gerne
så skabt. Jeg skal dog ikke afvise, at det lykkedes – idet der, som jeg også har skrevet
om, både blev skrevet, komponeret og sunget mange arbejdersange – og de blev brugt
som socialistisk og revolutionær agitation (især inden for venstrefløjen), men det karakteristiske i de fleste sangkor og ved de stævner, jeg har gennemgået i perioden 1916-1940,
var, at hovedparten af sangene var borgerlige og handlede om Norden, naturen, det historiske, folkeånden og andre nationalromantiske emner.
Arbejdersangen repræsenterede fra slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900tallet den officielle politik, som Arbejderpartiet/Socialdemokratiet førte. Sangen beskrev
de dårlige forhold, arbejderne havde og opfordrede til revolution og klassekamp. Men
med det kursskifte i politik, som Socialdemokratiet lagde fra 1. verdenskrig og frem samt
den krise, der indtraf i af 1920’rne og Hitlers magtovertagelse i 1933, ændredes også
valget af de sange, som blev sunget ved arbejdersangstævnerne.
Når der er nedgangstider, eller landet har ydre fjender, vender vi os som beskrevet indad
og synger om nationalromantiske emner samt hylder vores land i stedet for at gå til modværge eller sågar kamp for landet eller bedre vilkår. Socialdemokratiet og dets vælgere
forstod vel bare hinanden – de havde indgået en stiltiende accept af, at sådan skulle det
være, og sådan ville man gerne have det, hvilket bl.a. fremgår af forordet i 1947udgaven af Arbejdersangbogen.
Arbejderne var lige som alle andre danskere opdraget med de borgerlige værdier, den
Grundtvigske ånd og nationalromantiske sange. Det var først, da man udefra blev påvirket af et arbejderklasseparadigme med klassekamp, paroler og marcher, at man i Danmark på samme måde som andre steder også ønskede en kultur bestemt for denne klasse som man dermed mere eller mindre kunstigt forsøgte at skabe.
Jeg har en forståelse for, at den nye arbejderklasse havde et behov for kultur (herunder
sange), der kunne sikre en fællesskabsfølelse som modpol til det eksisterende borgerskab, hvor man i solidaritet søgte at sikre sig bedre vilkår – men efter at dette blev opnået i løbet af første halvdel af 1900-tallet virker det noget bedaget, at søge ind til en ar-
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bejderkultur, der for mig virker kunstig og uden en egentlig mission. Det fremgår da også
af mine undersøgelser af sangstævner, arkiver og indholdet af Arbejdersangbogen, at
man faktisk ønskede at omgive sig med den allerede eksisterende og indlejrede borgerlige kultur, og det kommer fint til at repræsentere Bomholts tidligere nævnte skisma med,
at en ”…praktisk kulturpolitisk Linie maa klogt afveje Hensynet til det ideelt ønskelige og
det øjeblikkelige Behov”. (Bomholt 1932, s. 177).

National sangskat
Det tankevækkende ved valget af sangene i perioden, jeg har undersøgt, er også den
indadvendthed, de på en måde udstråler. Som karaktertræk for en arbejderklasse, er det
ikke særlig sympatisk, at man vil de borgerlige dyder og synger om sin historie gennem
glorificerede nationalromantiske sange. Den danske nation kommer til at fremstå som et
folk, der vender sig indad, når det går dårligt, og samtidig ikke ønsker at fremstå som
nogle, der vil være til skade for andre – altså ikke ønskede at rejse sig til kamp mod den
truende fascisme.
Den nationale sangskat kommer på den måde til at repræsentere et folk, der i en svær tid
fandt sammen om en indre flamme i form af Grundtvig, Ingemann, Drachmann, H. C.
Andersen og Oehlenschlaeger og vendte omverdenen ryggen, hvilket meget godt går i
tråd med Socialdemokratiets afstandtagen fra såvel fascisme som kommunisme.
Hvis jeg skal drage en parallel til i dag, kan det godt virke som om, vi befinder os i en
tilsvarende indadvendt nationalisme, hvor vi igen dyrker Gud, konge og fædreland bl.a. –
som nævnt i indledningen – i form af en Kulturkanon for at vende resten af verden ryggen, og mene vi er sig selv nok. Brian Mikkelsen udtalte netop som baggrund for kanonen, at den skal ”…forbedre borgernes muligheder for at stifte bekendtskab med det umistelige i vores kulturarv, ligesom den skal styrke kendskabet til vores egen historie.” (Fra
Kulturministeriets hjemmeside 7. januar 2006: http://www.kum.dk/sw22950.asp).

Solidariteten og det sociale samvær
Krisen i 1930’rne var dog ikke kun et udtryk for, at man ønskede at synge nationalromantiske sange, men var også en tid, hvor man som beskrevet kom hinanden mere ved og
indgik i sociale og solidariske sammenhænge. Bomholt så, som jeg tidligere har omtalt,
fællesskabsideen som modstykke til individualiteten og liberalismen, og arbejdersangkorene er for ham et smukt eksempel på et sted, hvor netop denne fællesskabsfølelse kunne udleves.
For Bomholt er sangen baseret på den kollektive interesse og det at gøre mennesket til
bærer af en socialistisk kultur – og på samme tid en kollektiv kunstart med en social værdi. Han skriver i sin bog, at socialismen tilstræber fællesskabet, der er større end individet
og liberalismen, hvilket bl.a. kommer til udtryk i det samvær, der etableredes i arbejdersangkorene og ved sangstævnerne.
Solidariteten kommer meget klart til udtryk i de forskellige love for arbejdersangkorene,
bl.a. med Lyrens rejsekasse, der skulle sikre mindre bemidlede medlemmers deltagelse i
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stævner samt kontingentfritagelsen for syge og arbejdsløse – og samværets betydning
lyser ud af billederne fra mine farforædres scrapbøger.
Det sociale samvær var vigtigt – måske endnu mere i en tid, hvor midlerne var knappe –
og jeg finder det opløftende at læse i forhandlingsprotokoller, jubilæumsskrifter og avisartikler om stævner, udflugter, kaffeborde og baller, hvor såvel arbejdere som deres familier deltog. Ofte oplever jeg i dag, at vi har nok i os selv, har travlt med hvert vort liv;
stress er blevet en folkesygdom – og der er ikke plads til den solidaritet, jeg har set beskrevet, mens jeg har arbejdet med dette speciale.

Konklusion
Første halvdel af 1900-tallet var en periode, hvor Socialdemokratiet udviklede sig fra at
være et arbejderparti, der ideologisk tog udgangspunkt i marxismen og agiterede for revolution og klassekamp, til at være et reformistisk folkeparti, der søgte magten på det
borgerlige demokratis præmisser. Fra at have været mere internationalt orienteret og
inspireret, vendte man sig indad og dyrkede de mere hjemlige og nære relationer, der på
grund af en truende nazisme, gjorde denne begyndende ”væren sig selv nok” mere legitim.
Socialdemokratiet havde ikke de store kulturpolitiske visioner på dette tidspunkt – der var
mindre ideologiske diskussioner om, hvorvidt man skulle overtage de borgerlige kulturgoder eller på mere revolutionær vis lade dem erstatte af en egentlig arbejderkultur. Sidste
mulighed var højskolemanden Julius Bomholt fortaler for, idet han i sin bog Arbejderkultur
fra 1932 kalder den borgerlige kultur for værende statisk, passiv og ligefrem næsten sygelig pessimistisk og pervers. I stedet plæderer han for kulturel klassekamp med etablering af et tempel for store ideer, socialisering af kulturmidlerne samt skabelse af bl.a.
arbejderlitteratur, arbejderteater og arbejdersang, hvilket han dog i samme åndedrag må
tilstå, måske ikke kan lade sig gøre, fordi han lige som resten af Socialdemokratiet klogt
må afveje det i forhold til det ønskelige behov.
Noget Bomholt dog særligt fremhæver, var arbejdersangen, som han kalder en kollektiv
kunstart med en social værdi. Arbejdersangen var en tradition fra midten af 1800-tallet,
hvor den begyndende klassebevidsthed lod sig udtrykke i sang. Det var traditionelle folkesange og populære viser sammen med borgerlige klubsange samt studentersang, der
var inspirationskilde til arbejdersangen. Man organiserede sig i sangforeninger – eller
arbejdersangkor – og der blev udgivet forskellige sangbøger med nye og gamle sange.
Der var i første halvdel af 1900-tallet en stigning i antal af arbejdersangkor, som blev
omdrejningspunkt for et liv med bl.a. ugentlige øveaftener, sangstævner og udflugter. I
arkiverne hos bl.a. arbejdersangforeningen Lyren i Nibe i Nordjylland – hvor min farfar
var medlem fra foreningens oprettelse i 1932 – har jeg fundet beskrivelser af disse arrangementer, som viser, at på trods af nedgangstider, blomstrede livet i og omkring foreningen – men også, at disse medlemmer ønskede at omgive sig med dilettantkomedier om
småborgerlige emner, samt at sangene, jeg fandt tekster til, i stor udstrækning var nationalromantiske og borgerlige – samt skålsange.
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Man skulle tro, at der ved et arbejdersangstævne blev sunget arbejdersange, samt at
størstedelen af Arbejdersangbogens sange var deciderede arbejdersange. Dette er ikke
tilfældet. Jeg har analyseret 102 sange sunget på 9 arbejder- og alsangsstævner i perioden 1916 til 1940, og er kommet frem til, at størstedelen af de sungne sange var nationalromantiske og havde temaer, der kredsede om Norden, Danmarks historie og naturen.
Derimod blev der ikke sunget særlig mange arbejdersange – 17 % af sangene havde en
tema, der kredsede omkring solidaritet og arbejdernes vilkår, mens 63 % havde naturen
som tema og 42 % var deciderede nationalromantiske sange.
Dette valg af sange til stævner ser jeg som spejl på den officielle socialdemokratiske politik i samme periode, og sangene kommer til at repræsentere en kærlighed til Danmark,
sproget, ånden og kulturen.
Socialdemokratiet havde en forståelse for, at arbejderne ønskede at synge nationalromantiske sange frem for deciderede arbejdersange – man var fælles om kærligheden til
landet, naturen og historien – og på den måde kunne partiet også tiltrække flere vælgere.
Arbejderne var oprindelig bønder – og havde ikke et udbredte ønske om at skabe en decideret arbejderkultur. De ønskede, som de fleste andre danskere, en borgerlig stadsstue
med nips – og teoretisk kan dette anskueliggøre filosoffen og sociologen Anthony Smiths
nationalismeteorier om etno-symbolisme, hvor eliten (her Socialdemokratiet) indgår i et
kulturelt folkeligt fællesskab med de lavere lag (her arbejderne).
På trods af, at der var krise i 1930’erne, og man ønskede at synge nationalromantisk,
samledes arbejderne omring sangkorene og indgik i fællesskab af social og solidarisk karakter med kontingentfrihed til arbejdsløse og syge – og hvor rejsekasser betalte for disses udflugter og rejser til stævner. Danskerne søgte sammen i nedgangstider og hyldede
det nationale, mens man solidarisk delte, hvad man havde og satte det sociale samvær i
form af fællessang, udflugter og baller i højsædet.
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English summary
At the beginning of the 20th century, the Danish Social Democratic Party started to grow,
but instead of agitating revolution and class struggle, as done earlier, the party now
wished to gain power by applying the democratic principles of the existing bourgeois society.
In 1932, Julius Bomholt, a prominent member of the party, argued in his book Labour
Culture for a replacement of the existing bourgeois culture. In stead, he wanted the working class to have a culture, which was defined and created by its own members.
His vision was not popular with the party, since this kind of policy was feared to frighten
off voters, and therefore the official policy was to take on the already existing culture.
From the 1850s onwards, local choral societies, singing labour songs, were established.
In the early days of the choirs, they mainly sang international labour songs and songs
praising freedom and equal rights. During the period I have investigated (1916-1940),
the societies also arranged rallies or large meetings where labour choirs were singing
various songs in public, and of the 9 rallies and 102 songs I have analysed, the majority
consisted of old Danish nationalist and romantic songs, and songs about Danish history,
nature, and the Nordic countries. Some were even hymns.
The interesting thing about this analysis is, that the workers themselves preferred to sing
romantic, nationalist songs rather than labour songs – which was accepted by the Social
Democratic Party. In the same way the main party changed its direction, from having a
revolutionary ideology to entering into bourgeois conditions, then the workers grew more
and more fond of singing patriotic songs that paid tribute to the beauty of the country.
Despite the crises in the 1930s and the wish for singing patriotic songs, I have disclosed,
that there existed an extensive solidarity among the workers in the choirs. Unemployed
and sick workers were getting help to pay subscriptions and excursion fees.
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