
Arbejderkulturforskningen er åbenbart ik-
ke så let at likvidere. Nogle har været med i
en del år i “denne branche”, men den fornye-
de eller fortsatte interesse for temaet kan
måske hænge sammen med det paradoksale,
at der ikke længere tales så meget om klasser
og klassekultur, eller sagt på en anden måde,
at færre arbejdere opfatter sig selv som til-
hørende en klasse for sig selv (für sich – klas-
sebevidsthed) og mere som en klasse i sig selv
(an sich – arbejderbevidsthed), og dermed ik-
ke er så præget af en arbejderbevægelseskul-
tur. Det er dog ikke ensbetydende med, at der
ikke eksisterer en arbejderkultur. Den er para-
doksalt nok mere synlig i en klasse i sig selv
end i en klasse for sig selv. 

Forholdet mellem de to klasseopfattelser
hænger også sammen med, hvor udviklet og
stærk en given arbejderbevægelse er. Ved ar-
bejderbevægelsens start var en arbejderklasse
i sig selv dominerende, hvilket nogen påstår
også er tilfældet i dag til trods for den høje or-
ganisationsprocent. En arbejderbevægelses-
kultur er ikke synonym med arbejderkultur,
den sidste omfatter også kulturen fra en arbej-
derklasse i sig selv.

Arbejderkultur
Det er vel kulturen fra en arbejderklasse i sig
selv, der interesserer selv historikerne, men
det forhindrer ikke, at man også interesserer
sig for en arbejderkultur i en arbejderklasse
for sig selv både historisk som nutidigt, dvs.
hovedsagelig en arbejderbevægelseskultur el-
ler en af arbejderbevægelseskulturen påvirket,
historisk såvel som nutidigt, og den kan være
i opposition til eller være forskellig fra kultu-
ren i det omgivende samfund. En arbejderkul-
tur i sig selv kan defineres som “de manifesta-
tioner hos arbejdere som gruppe, der afspejler
en sådan gruppes specielle egenart, udtrykker
bestemte værdiopfattelser og traderes videre i
arbejderkredse” (Tenfelde 1983:45). 
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Artiklen er en udvidet og om-
arbejdet udgave af et oplæg 
holdt forud for SFAHs general-
forsamling 14. marts 1997. 
Andre oplæg var af Lone Palm
Larsen (se AH 3/1996) og Svend
Aage Andersen (se AH 2/1997). 
I de tre oplæg diskuteredes 
arbejderkulturforskningen ud 
fra forskellige metodiske tilgange
– her folkloristikken.



Tværfaglig tilgang 
I social- og kulturhistorien samt i mentalitets-
forskning har man forsøgt at beskrive eller ka-
rakterisere dele af en kultur, der karakteriserer
en arbejderklasse i sig selv. Litteraturforsk-
ning, etnologi og folkloristik har blandet sig,
men det gælder for alle de forskellige tilgan-
ge, at de ikke hver for sig har fundet de vises
sten, måske end ikke tilsammen, da virkelig-
heden nok er mere kompliceret end som så.
Men man kan vel gå ud fra, at de hver for sig
åbner op for dele af en arbejderkultur for sig
selv og i sig selv.

Forskellige metoder
Jeg husker en debat for mange år siden ved et
SFAH-seminar. Diskussionen drejede sig om
klasseanalyse, og en kapitallogiker sagde, at
det var en forældet diskussion. Man skulle
følge kapitalens bevægelser eller foretage en
kapitalanalyse, så ville man opdage, hvad det
hele drejede sig om. Man kan i dag f.eks. læse
i en artikel af etnologen Lone Palm Larsen
(Arbejderhistorie 1996/3:21-36), at en klasse-
analyse efter hendes mening ikke kan anven-
des i en arbejderkulturforskning. Her må der
en kulturanalyse til, den metode der anvendes
på en etnologisk problemstilling. Som folklo-
rist foreslår jeg at følge traditioners udvikling
og veje, og et andet vigtigt, om ikke det vig-
tigste, aspekt af arbejderkulturen, vil dukke
op. Dog vil jeg ikke påstå, at en sådan analyse
kun kan foretages i en arbejderklasse i sig
selv. Jeg mener også, at den ville kunne indgå
i en analyse af traditionerne i en arbejderbe-
vægelse.

Man kunne udtrykke det således: Der hvor
en kultur-analyse får etnologien til at hænge
sammen med sin interesse for en befolknings
normer og vurderinger, holdninger og attitu-
der samt adfærd og med det levede dagligdags
liv i fokus (Gormsen 1996:110), samler fol-
kloristikken sig om en traditionsanalyse. 

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.

Hos historikere og litteraturforskere med
interesse for det brede kulturbegreb – som
især interesserer etnologi og folkloristik, selv-
om også folkekunst optager folklorister – kun-
ne der tales om en kulturhistorie-analyse, hvor
kulturtilgangen hos historikerne snarere fun-
gerer som en illustration af en historisk pro-
blemstilling, frem for at udgøre en selvstæn-
dig problematik.

Traditionsanalysen
For folklorister er alle traditioner kultur, men
ikke al kultur traditioner. Med andre ord inter-
esserer folklorister sig for, hvad der i en kultur
findes af overleveringer og traditioner, minder
og levn. Folklore kaldes også den skjulte kul-
tur (Seal 1989), men den er dog ikke længere
væk, end at den til offentlig brug kan hentes
frem og bruges i kommercielle, turistmæssige
og ideologiske sammenhænge. 

Hvis traditioner er kultur, men ikke al kul-
tur er traditioner, er arbejdertraditioner også
arbejderkultur, men ikke al arbejderkultur er
arbejdertraditioner. Ser vi tilsvarende på for-
holdet mellem traditionsanalysen og kulturhi-
storie-analysen, så gør det samme sig gælden-
de her: Arbejdertraditioner er et stykke arbej-
derkulturhistorie, men ikke alt i en arbejder-
kulturhistorie er arbejdertraditioner. I en ar-
bejderkulturhistorie kan også indgå en klasse-
og kapitalanalyse (Andersen 1997). Det empi-
riske materiale afgør alene efter en folklorists
opfattelse, om vi har med arbejdertraditioner
for sig selv at gøre eller med arbejdertraditio-
ner i sig selv.

Traditionen udgør summen af en kulturs er-
faringer, åndeligt som teknologisk. Tradition
dør ikke ud med de ældre i vor generation.
Traditionen, mundtlig som skriftlig tilfører det
daglige liv en kontinuitet, og unge og ældre er
alle traditionsbærere og fører den kultur og de
traditioner videre, som de selv er omgivet af.
De kan blive opdraget til dem i hjemmet, sko-
len eller i andre sammenhænge. Egne oplevel-
ser kan bidrage til nye traditioner (“levende
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tradition”), eller også har folk hørt om traditi-
oner og overleveringer, som de selv ønsker
skal fortsætte, fordi de kan bruge dem til no-
get. Traditioner kan iagttages i mange forskel-
lige fremtrædelsesformer, og de kan optræde
dynamisk og ændres af traditionsbærerne,
hvis f.eks. det fællesskab traditionen indgår i
ønsker det (Jakobson/Bogatyrev 1929/1966),
men de kan også vegetere som levn og relikter
for så at blive revitaliseret. Ligesom de kan
forsvinde eller “gemme” sig i arkiver og bibli-
oteker. 

Arbejderfolkloristik
Folklorister interesserer sig altså for, hvad der
i en kultur findes af overleveringer og traditi-
oner, minder, levn, relikter og revitaliseringer.
Metoden i en sådan forskning kaldes en tradi-
tionsanalyse. 

I det følgende vil jeg yderligere kort rede-
gøre for en folkloristisk tankegang med kon-
krete henvisninger til, hvordan denne kan til-
passes til en forskning i arbejderkultur og give
eksempler på forskningsområder inden for ar-
bejderkulturen. Den videnskab, der beskæfti-
ger sig med et sådant materiale, vil vi kalde en
arbejderfolkloristik. 

Synkront orienteret folkloristik
Om en synkront orienteret folkloristik eller
studiet af en nutidig folklore kan følgende si-
ges:

Der findes elementer, som ikke kan hævdes at
indgå som en naturlig del af den moderne kul-
tur (Bausinger 1984:89-93). De optræder som
relikter og levn og kan kun forklares, hvis
man har kendskab til den kontekst, som de
oprindelig var en naturlig del af.

Andre elementer har i dag dog ikke en så
veldefineret historisk baggrund, selvom de må
betegnes som relikter og levn, men karakteri-
stisk for dem er, at de mere eller mindre ind-
går i eller anvendes i det moderne samfund;
problemstillingen drejer sig her for en folklo-
rist især om at undersøge den funktion, kultu-

relementet nu har fået og den forandring, som
det undervejs har undergået.

I den tredie hovedtype af kulturelementer
er reliktpræget helt forsvundet, og de kan kun
studeres og forstås som en fuldstændig inte-
greret del af den moderne kultur, hvori bl.a.
indgår en finkultur (high culture), en professi-
onel kunst støttet af staten (Goodall 1995;
Gans 1974), en populær kultur (Smith
1993:327-334) præget af en profitorienteret
markedsføring og en kapitalismens folklore,
som er blevet defineret som “disse ideer om
social organisation, som ikke betragtes som
folklore, men accepteres som fundamentale
principper for jura og økonomi. De er at finde
i den juridiske og økonomiske litteratur, hvor
der ind til den mindste detalje udtænkes en
miniatureforestilling om et samfund, som
menneskerne forestiller sig, at det bør være.
Denne litteratur kaldes ikke for folklore. Der
er ingen, der opfatter den slags juridiske og
økonomiske principper som en religion. De
betragtes som ubestridelige sandheder, natur-
love, som principper for lov og ret og som den
eneste måde, hvorpå samfundet kan reguleres.
Dette er noget, som netop er karakteristisk for
al levende folklore eller religion. I det øjeblik
folklore kun betragtes som folklore, ophører
det med at have folklorens effekt. Så er den
reduceret til kun at være hjemsted for poesi og
eventyr, som alene påvirker os i vores romati-
ske stunder” (Arnold 1937/1962:46). Noget
som også kan afdækkes i andre lovsystemer
(Kramer 1974, Schempf 1988/1994). Kapita-
lismen har altså også sin (folk)lore, ligesom
f.eks. katolicismen (Gramsci 1991:bd.1:442-
445; Cirese 1982) og marxismen (Miller
1990) har det, noget som senere i dette indlæg
også vil blive betegnet som folklorisme.

Konteksten, som kulturelementer indgår i,
kan blive omfattende. Selvom det ikke kan
udelukkes, at de kan analyseres ind i en histo-
risk sammenhæng, har vi her at gøre med en
“integreret synkroni” og en “ikke-samtidig-
hed”-bevidsthed med historiske rester eller
rødder, som noget misvisende også kaldes en
national kultur (Hodne 1994). I en synkront
orienteret folkloristik opfattes traditioner ikke
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alene som en ting eller et kulturelement, hvis
form og udvikling det drejer sig om at stude-
re, men også eller i højere grad om, at traditi-
oner her er udtryk for fortsatte sociale relatio-
ner og orienteringer mod ting eller kulturele-
menter. Relationerne i sig selv er også med til
at udtrykke og definere traditionen (Fine
1989:263).

Diakron orienteret folkloristik
En historisk eller diakron orienteret folklori-
stik kan supplere den synkront orienterede
folkloristik, hvis man ikke ligefrem kan sige,
at den er forudsætningen for at kunne gen-
nemføre nutidige folkloristiske studier. Et ho-
risontalt “snit”, som en synkron tilgangsvinkel
er, kan også gennemføres med f.eks. 50 eller
100 års mellemrum og dermed gøre det mu-
ligt at foretage nationale såvel som internatio-
nale komparative undersøgelser af folklorens
tilstedeværelse i “snittene” og forandringerne
undervejs, og hvilke nye traderinger og over-
leveringer, der er kommet til, samt forfølge
enkelte kulturelementers form, indhold og
funktion i et kort eller længere diakront per-
spektiv.

Arbejdertraditioner i en diakront orienteret
undersøgelse er mere synlige, når de beskri-
ves i et historisk perspektiv. Det kan være
sværere at afdække dem, hvis de er blevet til
en del af en “integreret synkroni” i en national
kultur. Det gælder dog ikke for arbejdertradi-
tioner for sig selv. De vil være der mere eller
mindre, så længe en arbejderbevægelse eksi-
sterer.

Store og små traditioner
Folkloristikken beskæftiger sig med de store
traditioner, som i forhold til hverdagens små
traditioner (bl.a. verificérbare i et erindrings-
materiale) mere har en primær og afklaret
funktion for staten, kapitalismen og samfun-
dets interessegrupper. De hæver sig op over
eller skiller sig markant ud fra overleveringer
og traditioner i de synkrone snit. De kan fun-
gere i flere århundreder, de kan forsvinde, og

nye kan komme til. Hverdagens små traditio-
ner fører sig mere anonymt frem i offentlighe-
den.

De store traditioner til ære for Gud, konge
og fædreland er religiøse helligdage, konge-
husets fødselsdage og grundlovsdag. For ar-
bejderbevægelsen har det været grundlovsdag,
1. maj og organisationernes jubilæer.

Hverdagens små traditioner hænger f.eks.
sammen med årets og livets gang i familien,
hvor fødselsdage er noget årligt tilbageven-
dende, medens de store bryllupsdage fejres
med et bestemt antal års mellemrum, ligesom
der i boligområder, arbejdspladser, skolen og i
sportsammenhænge udvikles traditioner. 

Folklorisme og revitaliseringer
Den brug staten, kapitalismen, et kommuni-
stisk samfund eller samfundets særinteresser
og andre gør af revitaliserede traditioner kal-
des for folklorisme. Ved folklorisme revitali-
seres eller genoplives og udvikles et folklori-
stisk materiale ud fra politiske, turistmæssige
og kommercielle interesser spredt bl.a. gen-
nem massemedierne. 

Disse elementer er taget ud af den sammen-
hæng, som de oprindelig indgik i, men kan
dog også i de nye omgivelser udvikle egne
traditionelle træk og lore, som det bl.a. er
tilfældet med moderne sagn (modern
legend/urban legend), dvs. en skriftlig eller
mundtlig traderet historie i prosaform om en
særlig begivenhed med indbygget krav om
troværdighed, men uden kildekritisk værdi
(Bødker 1974:148). Det kan være som
skrækhistorier (Klintberg 1990) eller rygter
(Kapferer 1988) rettet mod f.eks. indvandrere,
politiske modstandere og bestemte lande. De
kan også indgå i den lokale sladderformidling
ud fra devisen: Jeg har hørt, men jeg ved ikke,
om det er sandt. 

En type af sagn kaldes for propaganda
(Jackall 1995), et traditionelt fortællerepertoi-
re, hvor beredskabshistorier spredes for og
imod hinanden. I dag har man fået “spin doct-
ors”, rådgivere i medie og politisk taktik, som
briefer journalister og politikere.
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At fortælle historien gennem historierne er
den mest udbredte form for historieformid-
ling, men da den er svær at gøre normativ, har
den ikke myndighedernes bevågenhed, men
misbilliges tværtimod. Historien set ovenfra
og udefra er nemlig ikke den samme som set
gennem historier nedefra og indefra. 

Andre typer af historier er blevet kaldt pro-
letariske kompensationsfortællinger, hvor ek-
sempler er hentet fra en bred vifte af sociali-
stiske og kommunistiske publikationer udgi-
vet efter 1. Verdenskrig. De er blevet systema-
tiseret i 4 hovedtyper af fortællinger, der
handlede om 1) myten om proletaren som den
nye verdensfrelser, 2) massernes betydning
for frigørelse, 3) utopier om verdensrevolutio-
nen og 4) om det socialistiske fremtidsrige
(Ahlberg 1933:206-22).

Stifteren af det danske socialdemokrati, Lo-
uis Pio havde gennem folkloristiske studier af
sagnet om Holger Danske (Pio 1869) fået ind-
blik i proletariatets måde at tænke og tale på
og de forhåbninger, der midt i al elendigheden
næredes af denne befolkningsgruppe, der op-
fattede udviklingsforløb som en bevægelse fra
frihed, over undertrykkelse til befrielse i mod-
sætning til overklassen, hvor den gik fra
uskyldighed, over synd til genopstandelse. Al-
muens ønske om befrielse krævede iflg. Pio
sin virkeliggørelse her på jorden. En folkereli-
gion kunne med andre ord forløses gennem en
arbejderbevægelse (Engberg 1979:81-83; Lar-
sen 1972:27-41).

Et eksempel på en revitalisering eller arbej-
derfolklorisme var den fornyede interesse for
arbejderkultur og arbejderbevægelsens histo-
rie, der opstod i forbindelse med ungdomsop-
røret i 1968. Det kom der nye socialistiske og
kommunistisk inspirerede retninger og sekter
ud af. Men de varede ikke ved, og arbejderfol-
klorismen ændrede sig derfor ikke til at blive
en arbejderfolklore. Det ville ellers være sket,
hvis interessen var blevet fastholdt og traderet
videre. Nu blev det kun til en mode.

Kulturens cement
Traditionens betydning for kulturen kan sam-

menlignes med cementens for et byggeri (til
sammenligning: Elster 1991). Traditioner er
kulturens cement, hvis slid- og holdbarhed ik-
ke alene afhænger af vind og vejr, dvs. kraften
bag de ideelle, sociale, politiske og økonomi-
ske hensigter i forskellige historiske perioder,
men også af hvor god en blanding af identitet
og kontinuitet den indeholder, dvs. behovet
for at høre til et sted og ønsket om, at bestem-
te værdier og opfattelser fortsat skal betyde
noget.

For en katolik er det en personlig kata-
strofe, hvis han/hun ekskommuniceres af
den katolske kirke. En væsentlig del af ved-
kommendes identitet går tabt, og det tidligere
katolske nærmiljø opfattes nu som fjendtligt.
Det samme sker for en kommunist, der efter
mange års medlemskab smides ud af partiet.
Vi har her at gøre med traditionelle forestil-
linger, dvs. systematiserede trosforestillinger
og livssyn (Aymans/red. 1983; O.W. Kuu-
sinen 1961), der er så afgørende for det en-
kelte individ, at det finder sig i meget for at
kunne blive i miljøet, og at det ser fjender
overalt, hvad enten det er satan eller kapita-
listen. Målet helliger midlet (Riegel 1985).
Det er svært at stå alene. Kan man ikke klare
det, forklarer man sig gennem historier og
handlinger (B. Jensen 1984), og det bliver så
en del af en tradition, der modarbejdes eller
sanktioneres af staten. Der er i arbejderkredse
blevet opbygget en arbejderhelgendyrkelse
og -heltekult (Thing 1993:949-953; Korff
1975; M. Vovelle 1983; Bertolt 1938:150-
52), som afføder sit eget specielle fortællere-
pertoire og en politisk souvenir-industri, der
minder om de myter og legender, plakater
samt buster og statuetter, som den katolske
kirke sælger og kolporterer. 

Traditionsbærere
Selvom man også i dag kan skelne mellem
passive og aktive traditionsbærere, må man
nok sige, at der findes et større og mere varie-
ret udbud af traditionsbærere end tidligere,
hvor de kom fra en bestemt befolkningsgrup-
pe eller en meget sluttet kreds af individer. De
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passive traditionsbærere har kendskab til tra-
ditioner, men anvender dem ikke selv. Det gør
derimod de aktive traditionsbærere. De er og-
så med til at ændre og udvikle traditioner og
introducere nye. Ligeledes findes der hele tra-
ditionsmiljøer eller traditionelle cirkler, som
f.eks. i indremissionske kredse, et kommuni-
stisk miljø, arbejderkvarterer eller indenfor
bestemte fagforeninger under LO. Som noget
nyt og slagkraftigt spredes nu traditioner også
gennem massemedierne, som selv også fabri-
kerer en del af dem. Derfor kan dynamikken,
produktionen og vedligeholdelsen af traditio-
ner kun analyseres, hvis man ikke alene er op-
mærksom på traditionsbærere som enkeltindi-
vider, men også er interesseret i at undersøge,
hvad grupper, foreninger, organisationer, me-
dier og klasser i samfundet kan bruge traditio-
nerne til, og hvordan de spredes i offentlighe-
den.

Klassebestemte traditioner
Her kunne der skelnes mellem tre samfunds-
klasser, som lever med hinanden, påvirker
og/eller står i modsætning til hinanden i of-
fentligheden, nemlig borgerskabet, bønderne
og arbejderne. Traditionsbærerne må altså og-
så klassebestemmes. De har hver deres kultur
og tilsvarende lore anvendt i boligområder og
på arbejdspladser, i organisationer og forenin-
ger samt i elitære og politiske sammenhænge.
Ideologier som kapitalisme, konservatisme,
socialisme, liberalisme og kommunisme bi-
drager hertil i det skjulte eller mere offentligt
med hver sin opfattelse af traditioner, levn og
minder og revitaliseringer.

Folkloristikkens emneområde
Hele samfundet er folkloristikkens arbejds-
mark, og intet kildemateriale er faget frem-
med, heller ikke materielle genstande.

En foreløbig afgrænsning af emneområdet i
folkloristikken vil omfatte studiet af traditio-
nelle adfærdsformer såsom ret, sæd, skik og
brug, omgangsformer, riter, ceremonier, op-
tog, fester, folkeligt teater, gøgl, dans, leg,
spil, gestus osv., samt traditionelle udtryksfor-

mer bl.a. musik, sang, fortælling (sagn, even-
tyr, anekdoter, erindringer m.m.), kortformer
(ordsprog, gåder, vitser, rim og remser), ordle-
ge osv., og traditionelle forestillinger såsom
verdens- og livssyn, erfaringer, fordomme,
stereotyper, trosforestillinger, som ligger bag
de nævnte adfærds- og udtryksformer og stu-
deres gennem disse.

Omsat til en arbejderfolklore vil det sige
studiet af arbejdertraditionelle adfærdsformer,
-udtryksformer og -forestillinger (Hemmer-
sam 1989).

Samfundets totale lore
Emneområderne kan udvides, men foreløbig
er der rigeligt at tage fat på for at få løftet den
flig af det klæde, som slører et samfunds tota-
le lore, der omfatter traditionelle adfærdsfor-
mer, -udtryksformer og -forestillinger.

I en sådan sammenhæng er det ikke nok at
undersøge arbejdernes lore og sætte den i for-
hold til loren blandt bønderne og borgerne.
Det kræver også en selvstændig folkloristisk
undersøgelse af de to andre befolkningsgrup-
per at få afdækket deres traditioner, overleve-
ringer, levn, minder og revitaliseringer. Først
da kan de tre samfundsklassers lore stilles
over for hinanden, og den gensidige påvirk-
ning afdækkes, og modsætningen mellem dem
belyses, dvs. hvad der folkloristisk karakteri-
serer dem hver for sig, og hvordan den gensi-
dige påvirkning har udviklet sig gennem en
borgerliggørelse, bondeliggørelse og arbejder-
liggørelse og påvirket traditionerne (Korff
1984). 

Kulturens grammatik 
Strid i hverdagen mellem den brede befolk-
ning på den ene side og det omgivende sam-
fund samt staten på den anden hænger bl.a.
sammen med, at der i den brede befolkning
findes, udbygges og kontrolleres bestemte op-
fattelser af ret, sæd og skik, som et omgivende
samfund ikke er interesseret i.

Ret, sæd og skik udgør grammatikken i
kulturen. Sproget analyseres gennem udtryks-
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formerne. Det, der ligger bag disse adfærds-
og udtryksformer i form af forestillinger, stu-
deres gennem grammatikken og sproget.

Lad os opholde os lidt ved grammatikken,
dvs. adfærdsformer som skik, sæd, ret, mode,
konvention, vane, sædvane og retssædvane.

Skik (minus sanktionsmulighed) praktiseres
konkret indenfor de sociale grupper i histori-
ske perioder og karakteriseres ved en handle-
måde, der ikke har antaget fast form som im-
perativ regel. Sæd (plus sanktionsmulighed)
som overordnet kategori er indbegrebet af re-
gulerende og overvågende normer og har mo-
ralsk bydende kraft. Ved ret (strafmulighed)
forstås et samlet hele af normer, som staten el-
ler en statslignende magt har udstyret med
gyldighed, og som henvender sig til borgerne
med krav om lydighed. 

Skikke af kort varighed kaldes mode, og
konvention fremhæver i mangel af indre over-
bevisning, men i overensstemmelse med
skik/sæd, at en bestemt type opførsel kan ac-
cepteres som passende. Vane, sædvane har det
til fælles med skik, at de har traditionel karak-
ter, men giver sig udtryk i individuel adfærd.
Retssædvane er statlig sanktioneret sæd/skik,
dvs. de skikke og konventioner, som statens
retspleje anerkender som ligeberettigede med
lovens bestemmelser eller som supplement
hertil.

Arbejderfolkloristikken beskæftiger sig
altså med skikke, sæd, mode, konventioner,
vaner, sædvaner og retssædvaner i arbejder-
miljøer og -bevægelser.

Hvis et mønster af skikke udvikles eller in-
tegreres til et kompleks af skikke, kaldes det
en institution. Kirken f.eks. har sine sakra-
menter, gudstjenester og ritualer. Familien har
ægteskabet, og staten har sine egne særlige in-
stitutioner med ceremonier, dvs. højtidelige
officielle handlinger udført efter traditionelle
regler.

De fleste institutioner vokser frem fra kon-
ventioner over i skik, videre til sæd og får de-
res endelige form, når regler og funktioner in-
tegreres i en struktur. En institution er en
slags “superskik”, permanent, rationaliseret
og formålsbestemt. Bag etableringen af fore-

ninger ligger der love, regler og procedurer.
Slutter foreninger sig sammen på landsplan,
kaldes det et forbund, og til en Landsorgani-
sation (L0) bliver det, når fagforbundene for-
ener sig.

Arbejderbevægelsen er en “superskik”,
“supertradition” eller et traditionskompleks
med arbejdsområder såsom politik, faglige
spørgsmål, kooperative gøremål og oplys-
ningsarbejde. Denne sammenvævning af skik-
ke kan fra toppen eller bunden af bevægelsen
skilles ad med det formål at få dem beskrevet
enkeltvis eller for i mindre sammenhænge at
undersøge, hvad de har til fælles, hvordan de
fungerer sammen, hvorfor de gør det, og hvad
det er for nogle traditionelle forestillinger, der
ligger bag hele denne konstruktion.

I studiet af arbejderkulturens traditioner
kan der på tilsvarende måde skelnes mellem
arbejdertraditioners grammatik og -sprog og
de forestillinger, som studeres gennem arbej-
dertraditioners sprog og -grammatik. Konkret
undersøges de empirisk hver for sig og i for-
hold til hinanden samt som helhed.

Kulturelle kredsløb
En sådan arbejderkonstruktion vækker mod-
stand i det omgivende samfund, som på sin si-
de fastholder, kontrollerer og udbygger sin
opfattelse af ret, sæd og skik, og søsætter sine
“superskikke”, hvor retsvæsen, politi og mili-
tær tages til hjælp, dersom grundlæggende
træk i denne ret/sæd/skik-opfattelse anfægtes.

De herskende kulturelle kredsløb sættes ind
for at indhente en viden om folk for derved
bedre at kunne gennemføre den herskende op-
fattelse af ret, sæd og skik. Dette kredsløb
producerer også folklore for folk og er princi-
pielt ikke interesseret i folks egen lore, hvis
den ikke kan bruges i produktionen af en lore
for folk, hvad enten det hedder folklorisme el-
ler kunsteventyr (Bausinger 1968:9-17; Fine
1992), sociale eventyr for børn i 1920erne
(Dolle/Richter/Zipes 1983; Dolle-Weinkauff
1984), nationale fester eller opfindelsen af en
national kultur eller -tradition (Hobsbawn/
Ranger 1983).
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Det andet kulturelle kredsløb, de beherske-
des, går ud fra folks egen viden og lore og
forsøger gennem foreninger og organisationer
at få indflydelse bl.a. på den nationale kultur
og dermed samfundskulturens cement, dvs.
hele traditionstrukturen.

Produktionen af traditioner for folk kan stå
i modsætningsforhold til folks egne traditio-
ner. En arbejderbevægelse fremmer traditio-
ner for arbejdere, men vil der her nødvendig-
vis udvikle sig et modsætningsforhold mellem
arbejdertraditioner for arbejdere og arbejder-
nes egne traditioner? (Schiller/Bock 1976;
Haase 1986) 

Definition 
Som afslutning på denne korte præsentation af
en folkloristisk betragtningsmåde, fremlægges
en definition på en videnskab, der beskæftiger
sig med arbejderfolklore. 

Den kaldes arbejderfolkloristik og beskæf-
tiger sig med minder, levn, traditioner og revi-
taliseringer hos den del af befolkningen, der
som lønmodtagere sælger deres arbejdskraft,
med det formål at synliggøre en specifik “lore
of the working class”, forklaret ud fra levevil-
kår og arbejdsbetingelser samt med arbejder-
nes egen subjektive opfattelse af tingene, hvor
folkloristiske fremtrædelsesformer som ud-
tryk for en kreativ proces rettet mod de objek-
tivt tvangsmæssige forhold i samfundet tema-
tiseres.

Afgrænses denne lore til bolig og arbejds-
forhold i hverdagen, er der tale om en “wor-
ker lore”; om organisationer og foreninger
indadtil af alle slags bruges termen “labor lo-
re” (Green 1972, 1993, 1996), og en afgræns-
ning efter politiske sammenhænge udadtil kal-
des for “political lore”, medens termen “elite
lore” (Herrera-Sobek 1979; Wilkie 1973) afg-
rænser undersøgelsen til en lore fra arbejder-
ledere. Yderligere forskelle og afgrænsninger
ville der være, hvis man f.eks. kun var interes-
seret i at undersøge kommunisternes eller so-
cialdemokraternes (folk)lore eller afgrænsede
undersøgelserne efter køn og alder.

En antologi
Eksempler på studier i nordisk arbejderfolklo-
re findes bl.a. i en antologi med bidrag fra
Danmark, Finland og Norge (Hemmersam
1996).

Hos folkloristen Anne Eriksen fra Oslo
fremlægges “worker lore” på grundlag af et
omfattende norsk erindringsmateriale, der
tidsmæssigt dækker mellemkrigstiden. Ved
hjælp af dette materiale fremanalyseres tros-
forestillinger hos arbejdere, der bygger på an-
dre påvirkninger end en ateistisk tankegang,
og det kirken forstod ved en trosopfattelse.
Der er tale om en klassespecifik arbejderfol-
kereligion med elementer fra søndagsskoler
og traditionelle folketrosopfattelser. Et egent-
ligt partitilhørsforhold fremgår ikke af Anne
Eriksens materiale.

Den finske bidragyder, folkloristen Ulla-
Maija Peltonen beskæftiger sig både med
“worker lore” og “labour lore” i sine under-
søgelser af den finske borgerkrig i 1918, kri-
gen mellem “de røde” og “de hvide”, som de
“hvide” vandt. Det empiriske materiale hos
Peltonen er tilvejebragt gennem spørgeskema-
er, der udsendtes efter 1960 for at få indsamlet
erindringer om denne borgerkrig. Ulla-Maija
Peltonen har udskilt materialet fra “de røde”,
hvor der fortælles om de forfølgelser, kommu-
nister især i hverdagen var ude for efter bor-
gerkrigen langt op i tiden, og hvordan med-
lemmerne af det finske illegale kommunist-
parti blev forfulgt. Overleveringer bl.a. i form
af sagn fra den tid fortæller de finske kommu-
nister videre til deres børnebørn, og et bestemt
fortællerepertoire har udviklet sig. Ulla Maija
Peltonen interesserer sig altså for en arbejder-
folklore hos de finske kommunister.

Selv har jeg bidraget med tre artikler om
“labour lore” i den danske socialdemokrati-
ske arbejderbevægelse fra 1870 til 1940. Un-
dersøgelsen omfatter de paroler, som blev til
bevingede ord i arbejderkredse, på faner, ban-
nere, i fagblade og aviser fra 1870 til 1920.
Her skiller tre hovedparoler sig ud, nemlig
“Frihed, lighed og broderskab”, som især
hørte til på de politiske faner, medens variati-
oner over “Enighed gør stærk” og “Gør din
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pligt og kræv din ret” fandtes på fagfore-
ningsfanerne.

Den anden artikel, hvor også baggrund,
indhold, påvirkning, variationer og udbredelse
afdækkes, gennemgår arbejdersange til 1.
maj-arrangementer fra 1890 til 1924, hvor det
blev til en skik fra starten ved hver 1. maj at
synge en “Sang for socialismen”, “8 timers ar-
bejdsdag” og “Forårets komme”. Det symbol-
sprog, der anvendtes på faner og bannere, og
de sociale holdninger, de var udtryk for, gen-
toges i 1. maj-sangene.

Det tredie eksempel er en mere omfattende
international undersøgelse af diskussionerne i
socialdemokratiske kredse i Danmark, Tysk-
land og Østrig fra 1920 til 1935 om en forny-
else af det interne festliv i arbejderbevægel-
sen, og af hvordan bestræbelserne blev omsat
i praksis. 

Afslutning
Indtil for få år siden beskæftigede folkloristik-
ken sig kun med folks egen lore, dvs. folks
traditioner, minder og levn. I dag er folklori-
ster også interesseret i at studere produktionen
af en lore for folk.

Det har tidligere givet omverdenen den op-
fattelse, at fagets interesse i folks egen lore
kun betød en beskæftigelse med kuriositeter
og filologisk tekstpleje ud fra en statisk og
harmonisk samfundsopfattelse. 

Senere blev andre ting end de snurrepiberi-
er og pudsigheder, som faktisk havde og sta-
dig har sit publikum, taget op. Folklore blev
nu studeret som en måde, hvorpå folk forestil-
ler sig verden, og det ændrede synsvinklen i
studiet af folks egen lore en hel del.

En helt ny arbejdsopgave kom til i folklori-
stikken med interessen for at analysere pro-
duktionen af en lore for folk, som i den inter-
nationale diskussion nu blev kaldt for folklo-
risme. Om folks egen lore brugtes stadig ter-
men folklore. Interesserer folkloristen sig for
arbejdertraditioner, skelnes der mellem traditi-
oner for arbejdere og arbejdernes egne traditi-
oner. Ikke alene producerer det herskende kul-
turelle kredsløb traditioner for arbejdere, men

det gør arbejderbevægelserne også. Når det
gælder arbejdernes egne traditioner, vil der
være nogle, som ikke alene er forskellige,
men også direkte modarbejder hinanden, alt
efter om de nu er udgået fra eller bruges i so-
cialdemokratiske eller kommunistiske miljøer. 

Folkloristikkens opgave er at indsamle,
analysere og formidle folks egen lore og stille
sig kritisk over for dem, der leverer argumen-
ter til eller står for en produktion af en lore for
folk.
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Abstract
Hemmersam, Flemming, Arbeiterkultur und
Folkloristik. Arbejderhistorie 3/1997, p.20-32

Arbeiterkulturforschung kann von verschiede-
nen methodischen Zugängen aus diskutiert
werden. Der Folklorist interessiert sich für
das, was es in der Kultur an Überlieferungen
und Traditionen, Erinnerungen und Revitalisi-
erungen gibt. Das gleiche gilt für Arbeiterkul-
tur, wo hier zwischen einer Arbeiterkultur an
sich und einer Arbeiterkultur für sich unter-

schieden wird. Eine Wissenschaft, die sich hi-
ermit beschäftigt, heisst Arbeiterfolkloristik.
Im Artikel wird ein folkloristischer Gedanken-
gang dargelegt und konkrete Verweise gege-
ben, wie dieser einer Arbeiterkulturforschung
angepasst werden kann. Die Arbeiterfolklori-
stik beschäftigt sich mit Arbeitererinnerungen,
-traditionen und Revitalisierungen in der Be-
völkerungsgruppe, die als Lohnempfänger
vom Verkauf ihrer Arbeitskraft lebt, mit dem
Ziel, eine spezifische Lore der Arbeiterklasse
zu veranschaulichen, erklärbar aus den Le-
bens- und Arbeitsbedingungen, samt den eige-
nen subjektiven Auffassungen der Arbeiter,
wobei die arbeitertraditionellen Verhaltens-
formen, Ausdrucksformen und Vorstellungen
als Ausdruck eines kreativen Prozesses
gewandt gegen die objektiv zwangsmässigen
Verhältnisse in der Gesellschaft thematisiert
werden.
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