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Dansk lokalhistorie i mands minde
En historiografisk skitse

Erik Helmer Pedersen

Fortid og Nutid oktober 1997, s. 155-217
Med udgangspunkt i en gennemgang først og fremmest af Fortid og Nutid 
og Journalen tegner Erik Helmer Pedersen en skitse af udviklingen i 
dansk lokalhistorie i de sidste 30 år, siden stiftelsen af Sammenslutningen 
af lokalhistoriske Foreninger (SLF), nu Dansk lokalhistorisk Forening 
(DLF), som forfatteren er formand for. Fra slutningen af 1960’erne begynd
te den folkelige opbakning til lokalhistorien for alvor at manifestere sig, og 
en halv snes år senere begyndte også faghistorikerne for alvor at interes
sere sig for lokalhistorien, både som forskningsfelt og som arbejdsfelt i 
form af ansættelser ved lokale museer og arkiver. Erik Helmer Pedersen 
følger denne professionalisering af lokalhistorien og det til tider nok så 
problemfyldte forhold mellem den professionelle og den folkelige lokalhi
storie. Et forhold, der gennem årene har givet anledning til en lang række 
principielle og teoretiske diskussioner omkring lokalhistorien, en debat, 
som Helmer Pedersen påpeger er svundet ind gennem de seneste år, og 
som han slår til lyd for igen bliver taget op. Ikke mindst slår han til lyd for, 
at der fortsat er behov for principielt at beskæftige sig med samspillet mel
lem de professionelle og de folkelige kræfter. Han peger således på faren 
for, at professionaliseringen af lokalhistorien det være sig i de historiske 
tidsskrifter, som i lokale arkiver og museer, skal føre til, at den folkelige 
opslutning omkring det lokalhistoriske arbejde forsvinder, og dermed at 
arbejdet med lokalhistorien mister forbindelsen med dets egentlige ud
gangspunkt.

Erik Helmer Pedersen, f. 1932, lektor, dr.phil., Institut for Historie, Køben
havns Universitet

Flugten fra land til by:
Følger historien med?

Det lokalhistoriske arbejde får sin 
egen fællesforening

I forbindelse med årsmødet 1967 i 
Dansk Historisk Fællesforening (D. 
H.F.) havde man med mere end et års 
forberedelse stiftet Sam m enslutnin
gen a f lokalhistoriske Foreninger (S. 
L.F.), hvis medlemskreds ikke alene 
skulle omfatte de amtshistoriske sam
fund, men også lokalhistoriske for
eninger i almindelighed.

Sammenslutningens formål var at 
støtte og fremme det folkelige historiske 
arbejde, som udføres på lokalt grund

lag, og at varetage de tilsluttede for
eningers fælles interesser med årsmø
det som øverste myndighed. Som for
mand valgtes landsarkivar P. Kr. Iver
sen, Aabenraa, med Søllerød Kommu
nes dynamiske og lokalhistorisk enga
gerede stadsbibliotekar Annalise Bør
resen som sekretær. Som S.L.F.s første 
store opgave udpegede P. Kr. Iversen 
en påkrævet forbedring af de helt u ri
melige forhold, indførelsen af momsen 
havde skabt for det lokalhistoriske a r
bejde. Det ville fuldstændig kvæle 
publikationsvirksomheden, om den 
blev belagt med moms, mente han.1

Det følgende år kunne formanden 
gøre status for det indledende arbejde. 
35 foreninger havde besvaret et spør
geskema om virksomheden, og de teg-
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nede sig for et medlemstal på godt 
28.000, hvoraf de 24.000 hørte ind un
der S.L.F.s område. Størst tilslutning i 
forhold til befolkningstallet havde 
man i Jylland med næsten otte pro
cents tilslutning mod 5,4% for Øerne 
og 3,5% for Storkøbenhavn. Ikke færre 
end 30 foreninger udgav en årbog, de 
14 en ren jysk affære med Sønderjyske 
Årbøger i spidsen med et sidetal på 
338. En del foreninger udsendte des
uden selvstændige bøger, der afholdtes 
kurser og udstillinger, og der arrange
redes udflugter m.v. Alt i alt præstere- 
des et gedigent stykke folkeligt ku ltur
arbejde, der landet over gjorde lokalhi
storien til et lødigt aktivitetsområde 
og ikke kun et stykke tidsfordriv, poin
teredes det.2

I sin beretning oplyste P. Kr. Iver
sen, at S.L.F. nu fra Dansk Historisk 
Fællesforening (D.H.F.) havde overta
get den virksomhed, som udøvedes af 
den særlige lokalhistoriske konsulent, 
p.t. overbibliotekar Aage Bonde, Vi
borg. Der herskede almindelig enighed 
om, at de gennemførte kurser for re
daktører af lokalhistoriske årbøger i 
betydelig grad havde højnet publika
tionernes faglige standard. For at for
bedre kontakten med foreningsunder
laget syslede man med planer om 
at udgive et kvartalsskrift Lokalhisto
risk Arkiv, helst i samarbejde med 
Sammenslutningen a f Lokalarkiver 
(S.L.A.), oprettet 1949.3

Tre årbogsredaktører besvarede ved 
samme lejlighed et ganske omfattende 
spørgsmål, stillet dem af redaktionen 
af Fortid og Nutid'. »Hvad vil vi opnå 
med den amtshistoriske årbog, og hvil
ke midler benytter vi i det redaktionel
le arbejde for at nærme os målet?«4 
Det m åtte siges at være et såvel histo
risk som aktuelt relevant spørgsmål, 
eftersom de fleste af de amtshistoriske 
samfund da havde passeret 50-året for 
deres oprettelse. I næsten uændret 
skikkelse tilsagde foreningernes for
målsparagraf dem at vække og nære

den historiske sans ved at udgive å r
bøger og på anden måde skabe op
mærksomhed omkring arbejdet.

De tre redaktører var Rudolph Ber- 
touch, Lolland-Falsters stiftamt, H.K. 
Kristensen, Ribe am t og Ole Warthoe- 
Hansen, Randers amt. De karakterise
rede alle arbejdet med årbogen som 
amtssamfundets vigtigste og mest res
sourcekrævende arbejde. At skaffe stof 
nok og det til tiden, var og blev proble
met. Kun Rudolph Bertouch gik dog 
dybere ind på forfatterproblemet ved 
at understrege, at skulle en artikel ba
seres på arkivstudier, m åtte der fag
folk til, historikere eller litterater. Det 
blev herved underforstået, at lægfolke
nes naturlige arbejdsområde måtte 
være det folkekulturelle stof.

Ribe amts H.K. Kristensen betonede 
for sin del, at man i sit stofvalg måtte 
søge a t tilgodese de forskellige områ
der i amtet. Redaktøren m åtte derfor 
ud fra sit lokal- og personkundskab 
søge at få fremlokket forfatteremner, 
som kunne behandle det lokale sæ r
præg. En vigtig opgave var desuden at 
orientere læserkredsen om ny littera
tu r på området.

Ole Warthoe-Hansen opfattede årbo
gens vigtigste opgave som værende 
den at bringe ny viden for dagen eller i 
hvert fald anlægge en ny synsvinkel 
på et velkendt kildemateriale. Hensy
net til sagligheden m åtte efter hans 
opfattelse ubetinget gå forud for un
derholdningsværdien, og i givet fald 
m åtte redaktøren ty til faglig bistand, 
hvis han ikke selv kunne vurdere em
net forsvarligt nok.

Af forskellige grunde trak  det oven
for nævnte initiativ omkring udgivel
sen af publikationen Lokalhistorisk 
Arkiv imidlertid i langdrag, ligesom 
arbejdet i S.L.F.s ledelse hæmmedes 
ved formandens langvarige sygdom. 
På årsmødet 1970 valgtes Warthoe- 
Hansen da som hans efterfølger. I sin 
beretning på nævnte årsmøde betone
de han, at der efter alt at dømme stod
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ca. 30 foreninger uden for S.L.F.s med
lemskreds.5 Dem ville man meget ger
ne i nærmere kontakt med.

Den lokalhistoriske konsulentvirk
somhed ville snart kunne intensiveres, 
meddelte han, eftersom man nu havde 
fundet frem til en afløser for Aage 
Bonde. Det drejede sig om arkivar Vig
go Petersen, Landsarkivet i Aabenraa. 
E t fyldigt referat fra forhandlingerne 
under et særligt kursus for årbogsre
daktører i Odense april 1970 var til
gået medlemsforeningerne i flere ek
semplarer og ville i øvrigt blive ud
sendt i et kommende nummer af sam

menslutningens nye, lille tidsskrift Lo
kalhistorisk Kontakt, trykt i 600 ek
semplarer.

Det første nummer af dette beske
dent udstyrede medlemsblad er date
re t august 1970, og det udkom derefter 
ca. én gang i kvartalet. Det redigere
des af S.L.F.s formand Ole Warthoe- 
Hansen og indeholdt dels interne for
eningsmeddelelser, dels lokalhistorisk 
almenstof af interesse for en bredere 
kreds. I samarbejde med seminarielek
tor Verner Bruhn, en af lokalhistoriens 
pionerskikkelser, søgte Warthoe-Han- 
sen at få lokalhistorien indarbejdet

157



Erik Helmer Pedersen

som et oplagt emne for historieunder
visningen i folkeskolen. Desuden infor
meredes læserne fyldigt om kurser og 
andre former for aktiviteter inden for 
området. Lederen af Lokalhistorisk A f
deling, Knud Prange, orienterede lø
bende om institu ttets virksomhed og 
om de specialeopgaver, han og andre 
lærere ved de historiske institu tter i 
København havde fået fremkaldt 
blandt de historiestuderende.

E t varm t diskussionsemne i tidens 
lokalhistoriske debat var de gamle 
amtssamfunds placering i en ny tid, 
hvor lokalhistoriske foreninger og ar
kiver skød op alle vegne og derved tru 
ede med at borttage underlaget for 
amtsforeningernes virksomhed. Kom
munalreformen af 1970 havde gennem 
sin drastiske forenkling af den amts- 
og primærkommunale struk tur også 
været med til at aktualisere debatten. 
Enkelte luftede da den tanke, at amts- 
samfundene skulle sammenlægges 
med de lokale foreninger i området, a t
ter andre som f.eks. Warthoe-Hansen 
mente, a t de i stedet skulle påtage sig 
koordinerende virksomhed inden for 
am tet og desuden udfolde en vis form 
for konsulenttjeneste.6

I en anden sammenhæng debattere
des indgående, hvad en årbog ideelt set 
burde indeholde. Konklusionen herpå 
blev den, at årbøgerne altid burde brin
ge nyt stof, der ikke var trykt andet
steds. Problemet var bare at finde frem 
til egnede forfattere. Her erindrede den 
kendte lokalhistoriske skribent, lektor 
Gunnar Sandfeld, om den samvittig
hedskonflikt, en redaktør blev stedt i, 
når valget stod mellem at optage eller 
afvise et indlæg, som i realiteten ikke 
burde trykkes i dets foreliggende form. 
Man m åtte nok i højere grad end tidli
gere opspore egnede forfattere. I til
slutning hertil understregede arkivar 
Finn H. Lauridsen, Erhvervsarkivet, 
at faghistorikere også kunne bidrage 
med artikler, som med garanti kunne 
læses af folk uden for faget.7

Vagn Dybdahl og borgerskabets køb
stadshistorie

I 1967-årgangen af Fortid og N utid  
publicerede den daværende leder af 
Erhvervsarkivet i Århus, Vagn Dyb
dahl, det foredrag, han holdt på årsmø
det i Dansk Historisk Fællesforening 
9. september 1967 i Frederikshavn 
over tem aet Det lokalhistoriske arbej
de i byerne .8

Han viste her ud fra egne erfaringer 
som leder af Aarhus byhistoriske Ud
valg, en arbejdskreds bestående af re
præ sentanter for byområdets kulturel
le institutioner og foreninger, at det 
ville være muligt at skabe en bred lo
kalhistorisk interesse, først og frem
mest gennem udgivelse af kulturhisto
riske bøger og artikler. I Århus organi
serede man salget gennem subskripti
onsindbydelser, og oplaget kom derved 
op i flere tusind eksemplarer. Over- 
skudet herfra dannede derefter den 
arbejdskapital, som betingede udval
gets fortsatte virksomhed. Denne om
fattede endvidere medvirken til større 
udstillinger.

Med baggrund i disse erfaringer kri
tiserede Dybdahl de amtshistoriske 
samfund for at svigte bysamfundenes 
historie. Fortsat dyrkedes her landbo
historien, som om man ikke havde op
daget, at samfundsudviklingen på alle 
leder og kanter nu stod i byens tegn. 
Vejen frem er udgivelsen a f enkeltbøger 
med emner, der har bud til byernes 
folk, hævdedes det. Og bøgerne skulle 
som andre varer sælges på kommerciel 
basis under brug af moderne reklame- 
og PR-midler. Man måtte i givet fald 
gå på tværs af de historiske am ts
grænser for i stedet at opdyrke de nye 
by- og handelssamfund.

Det kortfattede referat af debatten 
efter Vagn Dybdahls ret provokerende 
indlæg tyder ikke på, at hans budskab 
umiddelbart vandt større genklang. Vi 
må se at få fat på de unge, havde Dyb
dahl sagt. Nej, svaredes det. Det er de
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unge, der har brug for os. E t salg i Aar- 
hus-området på 7.000 eksemplarer var 
ikke noget at prale af, når man i en by 
som Aabenraa kunne sælge 11-1200 
stk., pointerede P.Kr. Iversen.9

Vagn Dybdahl var imidlertid ikke 
blevet gjort tavs ved den lunkne mod
tagelse, hans forslag fra 1967 om en 
modernisering af de amtshistoriske 
samfund og deres virksomhed havde 
fået. På S.L.F.s kursus i Odense april 
1970 for årbogsredaktører skitserede 
han en plan, som dels skulle få indtæg
ter og udgifter til at følges ad, dels ska
be det overskud, som kunne give virk
somheden et hårdt tiltræ ngt løft.10

Bysamfundet var i stadig vækst, be
tonede han, og det kunne årbøgerne 
vende til deres fordel ved at skildre 
denne proces indefra. Lokal sam tidshi
storie kunne man kalde det. Det skulle

nok få kommunalpolitikerne til at 
spytte yderligere i bøssen.

Dernæst m åtte man hverve nye med
lemmer til afløsning af de gamle, der 
faldt: garnisonskommandanten, poli
timesteren, folk af den lokale elite m.fl. 
De gamle gjorde det som oftest a flu tter 
honnør, erklærede Dybdahl, hvorimod 
de nye heldigvis var interesseret i hi
storien for dens egen skyld. Flere nye 
medlemmer hvert år, det var sagen. 
Foreningerne m åtte derfor gå i gang 
med et større hvervearbejde, ledsaget 
af en stadig strøm af pressemeddelelser 
om virksomheden.

Kontingentet skulle desuden hæves 
betragteligt, og udgifterne reduceres, 
eksempelvis ved at presse trykkeriud
gifterne ned og ved at afskaffe forfat
terhonorarerne. Som regel lå de på 10- 
12 kr. pr. side, og det var under alle
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omstændigheder en grov underbeta
ling, præciseredes det. Den officielle 
pris var snarere 100 kr. Desuden m åt
te man alvorligt overveje at ansætte og 
lønne en professionel redaktør og for
retningsfører.

På D.H.F.s årsmøde i Århus 1971 fik 
Vagn Dybdahl stæ rk kommunalpoli
tisk opbakning til sine tanker fra in
gen ringere end byens borgmester, 
Bernhardt Jensen.11 Når folk nu æng
stelig spurgte sig selv, om de nye kom
munegrænser ville slå det lokale for
eningsliv helt i stykker, ikke mindst 
på det lokalhistoriske område, kunne 
borgmesteren desværre ikke helt afvi
se muligheden herfor. Men allerede in
den 1970 var de lokale grænser delvis 
udvisket, fortsatte han. På den anden 
side var der ikke mindst hos ungdom
men vågnet en fornemmelse af, at man 
skulle søge at værne det lokale miljø -  
og dermed den lokalhistoriske arv -  
mod nutidens undertiden noget hård
hændede fremfærd.

Om den kommunalpolitiske opbak
ning til arbejdet i form af øget støtte 
af forskellig slags mente borgmeste
ren, at den i re t stor udstrækning 
var afhængig af en konkret viden om 
den bagvedliggende borgeropslutning. 
Helst skulle man nå ud til nye kredse 
og grupper. Hvilken plads burde lokal
historien have i kulturbilledet og -poli
tikken, m åtte man spørge borgerne om 
gennem en interviewundersøgelse. Et 
nyt begreb, kulturøkonomien, havde 
som formål en nøgtern kortlægning af, 
hvad borgerne ønskede, og hvad man 
kunne få for de penge, der blev stillet 
til rådighed.

Som Dybdahl mente han, at de 
amtshistoriske årbøger ikke var fulgt 
med tiden. Snarere skulle man som i 
hans egen by publicere fritstående 
skildringer eller i hvert fald samle en 
given årbog om et fælles tema. I kom
muner som Søllerød og Aalborg havde 
man draget den rette konsekvens af 
udviklingen ved at skildre nutidens

bysamfund. Bernhardt Jensen så som 
andre visse fordele ved at knytte det 
lokalhistoriske arbejde snævert til den 
kommunale bibliotekstjeneste, men 
pegede dog på den deraf følgende risi
ko for en afmatning af det frivillige a r
bejde. Om de nye storkommuners a r
kivmæssige problemer antydede Bern
hardt Jensen forsigtigt, at det bedste 
nok ville være at skabe rent storkom
munale arkiver.

Socialhistorie og lokalhistorie
På D.H.F.s sommerkursus samme år 
havde Vagn Dybdahl holdt et foredrag 
om, hvorledes man bedst kunne belyse 
de socialhistoriske forhold i de enkelte 
byer.12 Det blev nu publiceret side om 
side med Bernhardt Jensens indlæg og 
havde som hovedlinje socialhistoriens 
totale udstrækning, dvs. gennem ind
dragelse af hele samfundspyramiden 
og gennem en skildring af den normale 
adfærd og i mindre grad den »unorma
le«. Socialhistorien var andet og mere 
end prostitutionens historie, ville han 
mene.

Det ligger uden for sigtet med denne 
skildring at gå dybere ind på de faghi
storiske problemstillinger, Vagn Dyb
dahl ridsede op i sit indlæg, stæ rkt in
spireret som det var af sociologernes 
metoder og teknikker. Uden et udvik
let begrebs- og klassifikationsapparat 
ville man ikke kunne analysere lo
kalsamfundets stæ rkt trindelte hak
keorden med dets normer, statusbe
greber og adfærdsmønstre. Til alt held 
skimtedes ude i horisonten edb-tek- 
nikkens muligheder for a t indsamle og 
analysere massedata i hidtil uhørt om
fang, påpegedes det. Han sluttede sit 
indlæg med at opfordre alle lokalhisto
risk interesserede til at få indsamlet 
og dermed reddet det store kildemate
riale, som befandt sig i privat varetægt 
og som detaljeret vidnede om et sam 
fundsmønster, der nu for alvor var på 
vej til at blive historie.
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I en samtidig anmeldelse af Knud 
Pranges programskrift for det kom
mende arbejde ved nyskabelsen Lokal
historisk Afdeling, sådan som det skal 
blive vist nedenfor,13 opholdt Dybdahl 
sig meget ved det faktum, at skriftet 
ikke indeholdt en egentlig definition 
på lokalhistorie som selvstændig disci
plin. Det var der nu god grund til, 
mente han, eftersom de fleste under
søgelser af den slags vitterlig blot var 
mikrostudier af eksempelvis økono
misk og retshistorisk karakter. E t gi
vet emne kunne alt efter perspektivet 
snart klassificeres som rigshistorisk, 
snart som lokalhistorisk. Efter anmel
derens opfattelse kunne man ikke tale 
om lokalhistorie som en særlig disci
plin uden at blive stillet over for kra
vet om at præsentere enten en speciel 
metode eller en særlig problemstilling 
i forhold til det valgte emne.

Det socialhistoriske aspekt ved det 
lokalhistoriske arbejde kom også frem 
ved S.L.F.s årsmøde i Århus den 3. 
september 1971, omend under en an
den synsvinkel end den rent metodi
ske.14 Formanden, Ole Warthoe-Han- 
sen, uddrog nemlig den konklusion af 
en undersøgelse af medlemsskarens 
sammensætning, at den havde social 
slagside. Der fandtes så godt som in
gen arbejdere på medlemslisterne. Det 
skulle heller ikke indbyde til arbejder
tilslutning, at årbøgerne først og frem
mest skildrede livet i de højere lag. Ef
ter formandens opfattelse m åtte sva
ret herpå blive en aktiv indsats fra for
eningernes side for at medinddrage a r
bejderklassens historie som et væ
sentligt forskningsemne.

Disse tanker vandt gehør på årsmø
det, selv om flere advarede mod at an
føre stillingsbetegnelser på medlemsli
sterne. Det kunne nemt give bagslag. 
Den lokalhistoriske konsulent Viggo 
Petersen oplyste i anden forbindelse, 
at han havde ledet D.H.F.s sommer
kursus i Vester Vedsted 29. juli -  1. au
gust 1971 over temaet: Købstaden. Det

lokalhistoriske indsamlings- og regi
streringsarbejde i købstæderne. For
manden havde for sin part været lærer 
ved et lokalhistorisk kursus for semi
narielærere på landsarkivet i Viborg 
januar 1971. Ud af ca. 60 mulige delta
gere mødte de 24.

Knud Prange redegjorde derefter for 
det arbejde, der var udført ved den nye 
institution Lokalhistorisk Afdeling, 
Historisk Institut, Københavns Uni
versitet, i de ti første måneder af dens 
levetid. Hovedindsatsen lå så afgjort 
på den litterære side, og udover de al
lerede publicerede bidrag var flere på 
vej, oplystes det. I øvrigt blev afdelin
gen officielt indviet den 21. april 1971.

I det følgende nummer af Fortid og 
N utid  tog Knud Prange som tidsskrif
tets redaktør siden 1966 nok et bogligt 
initiativ, idet han dels indførte en 
særlig diskussionsrubrik under over
skriften »Debat«, dels leverede en fyl
dig anmeldelse af tre norske indlæg i 
debatten om lokalhistoriens afgræns
ning og metodik.15

Med udgangspunkt i den franske re
gionalgeografiske skole ville geografen 
Jens Christian Hansen erstatte den 
traditionelle beskrivelsesform med en 
analyse af centrale problemer og deres 
udviklingsmønster. Desuden kunne 
man gennem kort og grafiske illustra
tioner spare en del læsestof, som kun
ne tynge fremstillingen. Historikeren 
Rolf Danielsen ville derimod fastholde 
lokalitetens historiske særpræg be
tragtet som en helhed ved f. eks. at an
lægge et overordnet socialhistorisk 
perspektiv, som derefter kunne udfyl
des med økonomiske, politiske og kul
turhistoriske delanalyser.

Rolf Fladby, leder af Norsk Lokalhi
storisk Institut, ville på ingen måde 
afvise de to tilgangsvinkler, eftersom 
norske bygdehistorier som regel havde 
været stæ rkt emneopdelte efter kilde
typer. Derved gik overblikket, sam
menhængen ofte tabt. Mest var han 
dog tilta lt af Andreas Holmsens analy-
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semodel, som var baseret på en krono
logisk inddeling i tidsafsnit, især når 
den kombineredes med Lars Reintons 
interesse for en levende skildring af 
folket og folkelivet. Selv om Knud 
Prange ikke tog direkte stilling til de 
fremførte synspunkter, fremgik det 
dog af sammenhængen, at han delte 
Rolf Fladbys præferencer.

Lokalhistorien og dens serviceapparat
Den 12. maj 1943 oprettedes ved et 
møde i København Instituttet for lokal
historisk Forskning. Det kunne for
manden for D.H.F., den senere rigsan
tikvar Olaf Olsen, fastslå 27 år senere 
med desto større sikkerhed, som hans 
far, afdøde professor Albert Olsen, hav
de ført forsædet i den kreds af ældre og 
yngre historikere, som stod bag tanken 
om institu ttets oprettelse.16

Problemet var bare, at beslutningen 
aldrig blev ført ud i livet. Krigsårenes 
omskiftelser, kombineret med den kro
niske pengemangel i faget historie, var 
nok den mest sandsynlige forklaring, 
mente Olaf Olsen. Det stod i skærende 
kontrast til den eksplosionsagtige 
vækst, der ellers kendetegnede dansk 
historie gennem de sidste 25 år. Der 
var nu mere end nogensinde brug for 
et lokalhistorisk institut. En af de 
presserende opgaver for et sådant in
stitu t var efter Olaf Olsens opfattelse 
at udarbejde projekter for landsomfat
tende lokalhistoriske undersøgelser.

I samme retning pegede et tidligere 
indlæg i Fortid og Nutid, skrevet af 
Ole Warthoe-Hansen.17 Han udtrykte 
her ønsket om, at lokalhistorie, for
stået som hjemstavnslære, blev taget 
op af folkeskolens historielærere. Des
uden efterlyste han en hård t tiltrængt
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ansigtsløftning af de amtshistoriske 
årbøger. Forfatterkredsen burde her 
bestå af såvel am atører som fagfolk. 
Under alle omstændigheder trængte 
det lokalhistoriske arbejde hård t til 
saglig hjælp og vejledning. Ud over 
den lokalhistoriske konsulent, den
gang ansat under Dansk Historisk 
Fællesforening, m åtte man efter Wart- 
hoe-Hansens opfattelse skabe et lokal
historisk institut, som f.eks. kunne ta 
ge TV-mediet til hjælp, og som kunne 
påtage sig den vigtige opgave at skole 
vordende gymnasielærere og andre hi
storikere i lokalhistorie. Dermed kun
ne der skabes et levende, aktivt histo
risk forskningsarbejde på lokal basis, 
et gruppearbejde; i det daglige ledet a f  
veluddannede folk, som man specielt 
må forvente at finde blandt lærere ved 
seminarier, gymnasier m.fl. og fra fol
keskolen. Og et sådant team må have 
kontakt med et vejledende institut på  
højeste plan.™

Tanken om et lokalhistorisk institu t 
var oppe i tiden. D.H.F.s styrelse hav
de på sin side gjort flere forsøg på at få 
genoplivet instituttanken, efter at 
Landsarkivet for Sjælland havde er
klæret sig villig til at huse det. Disse 
planer så nu ud til at blive realiseret, 
eftersom der som anført ovenfor var 
oprettet en afdeling for lokalhistorisk 
forskning under Historisk Institu t ved 
Københavns Universitet med redaktø
ren af Fortid og Nutid, mag.art. Knud 
Prange som amanuensis.

I sin kommentar til denne meddelel
se citerede Olaf Olsen 1943-institut- 
tets formålsparagraf.19 Udover at vej
lede danske lokalhistorikere skulle det 
fremme den videnskabelige Udforsk
ning a f dansk Lokalhistorie for deri
gennem at underbygge og uddybe S tu 
diet a f Rigshistorien. Som Olaf Olsen 
så det, havde udviklingen gennem de 
sidste 25 år bekræftet Albert Olsens 
tro på lokalhistoriens fremtidsmulig
heder. Det myldrede med arkiver og 
museer landet over, men virksomhe

den kaldte på et initativ i retning af at 
styre og koordinere arbejdet i et større 
rigshistorisk perspektiv, lod han skin
ne igennem i sine formuleringer.20

Som det er allerede er vist ovenfor, 
var Lokalhistorisk Afdeling langtfra 
ene om at arbejde aktivt med lokal so
cialhistorie og slet ikke i en undervis
ningssammenhæng. På S.L.F.s årsmø
de i Halmstad, Sverige, den 1. septem
ber 1972 havde formanden, Ole Wart- 
hoe-Hansen, i sin beretning bl.a. om
ta lt de mange aktiviteter, der var ud
foldet i Holbæk am t sommeren 1972.21 
I Anneberg-samlingerne ved Nykøbing 
Sj. havde man med pastor Ove Bruun- 
Jørgensen som initiativtager oprettet 
et feltfods-universitet i form af en 
bronzealderudstilling, arrangeret i tæ t 
samarbejde mellem danske og svenske 
museumsfolk. Ud over en tusindtallig 
skare af voksne havde udstillingen 
været besøgt af 800 skolebørn, og det 
fik formanden til at stille det spørgs
mål, om der ikke ved Danmarks Læ
rerhøjskole kunne oprettes faste kur
ser i kulturhistorie og undervisning. 
Som han bedømte forholdet, gik der i 
pædagogisk forstand en direkte linje 
fra det nære og kendte til det fjerne og 
ukendte. Det er menneskets sag, vi tje
ner, og ikke blot en anonym historisk 
videnskab, lød hans manende ord i re
ferenten, Annalise Børresens gengivel
se.

I tilslutning hertil gjorde arkivar 
Hans H. Worsøe, Aabenraa, opmærk
som på, at Danmarks Lærerhøjskoles 
afdeling i Skive i samarbejde med 
Landsarkivet i Viborg havde oprettet 
årskurser i lokalhistorie under over
skriften Danmarkshistorien i lokalhi
storisk perspektiv. Knud Prange kunne 
hertil give den supplerende oplysning, 
at der ved Lokalhistorisk Afdeling fo
regik undervisning for hhv. etnologer 
(vejledning i brug af trykte kilder) og 
historikere (i form af et specialesemi
nar).

Desuden havde der i foråret 1972
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været afholdt et 24-timers kursus, for
delt over fem dage, for folkemindestu
derende. Der var her tale om et pæda
gogisk tilrettelagt kursus med 300 op
gavesæt og en duplikeret grundbog, 
der frit stod til rådighed for andre 
interesserede. Udover igangværende 
skriveaktiviteter så Knud Prange for 
sin afdeling en række opgaver, der 
ventede på at blive løst, såsom hånd
bogen, lokalhistorie i skolen, genop
tryk af topografiske værker m.v.

På Lolland-Falster havde der i sam
arbejde med Danmarks Radio ved Ole 
Brage og med museumsinspektør El- 
se-Marie Boyhus som den drivende 
kraft været indsamlet gamle film og 
billeder. Som forbillede tjente et søn
derjysk initiativ, ligeledes med Ole 
Brage som lydhistorisk interessent.

Samarbejde i teori og praksis
Ude omkring i de lokalhistoriske om
råder kunne det være svært for folk i 
almindelighed at skelne mellem et lo- 
kalarføi; og en lokalhistorisk forening. 
S.L.F.s formand Ole Warthoe-Hansen, 
som gennem sit daglige fritidsarbejde i 
Randers-området stod med ét ben i 
hver lejr, var dog af den formening, at 
man ikke skulle bruge for mange kræf
ter på at diskutere eventuelle forskelle 
i arbejdsgang og indre organisation, 
men i stedet vende blikket ud imod 
omgivelserne for at få et samarbejde i 
gang med organisationer og kredse 
uden for det lokalhistoriske arbejdsfelt 
i snævrere forstand. Han tænkte i 
første række på Kommunernes Lands
forening og på Amtsrådsforeningen. 
En hvidbog på ca. 50 sider kunne da 
orientere en lokalhistorisk interesse
ret omverden om det lokalhistoriske 
arbejde landet over.

Selv om de mere traditionelt indstil
lede inden for S.L.F.s ledelse nok kun
ne se det fornuftige i at samarbejde 
med den slags organisationer, især når 
det drejede sig om bevillingsspørgs

mål, vendte flere sig imod Warthoe- 
Hansens planer om at udarbejde en 
hvidbog over den lokalhistoriske ver
den og dens opbygning. Den ville koste 
for meget og ikke have den fornødne 
virkning, hævdedes det. På given for
anledning præciseredes det i øvrigt, at 
et lokalhistorisk arkiv ikke kunne bli
ve medlem af S.L.F., medmindre ind
meldelsen skete fra den forening, der 
var tilknyttet lokalarkivet.

I en kommentar, dateret oktober 
1974, i næste nummer af Fortid og N u 
tid, ønskede Knud Prange Sammen
slutningen af Lokalarkiver (S.L.A.) til
lykke med fællesforeningens 25-års ju 
bilæum og udtrykte i den anledning 
håbet om, at det professionelle og fol
kelige arbejde fortsat kunne trives si
de om side inden for det lokalhistori
ske felt. Her var i øvrigt en glædelig 
udvikling på vej. 1 1973 havde Søllerød 
Museum fået en faglig leder med pro
fessionel uddannelse, og året efter ske
te det samme for Lokalhistorisk Arkiv 
for Aalborg Kommune.22 Klart nok gik 
udviklingen den vej i tak t med, at lo
kalarkiverne skød op som paddehatte 
landet over.

I øvrigt havde S.L.A. gennem flere 
år søgt at skabe en tæ ttere kontakt 
mellem de enkelte lokalarkiver landet 
over. Fra januar 1968 udgav man sit 
medlemsblad i en stæ rkt moderniseret 
udgave under navnet Lokalhistorisk 
Arkiv. Ud over interne meddelelser om 
oprettelse af nye lokalarkiver bragte 
man også lokalhistorisk stof af princi
piel interesse, eftersom mange »arki
ver« i virkeligheden ikke var til at 
skelne fra »foreninger« eller i hvert 
fald grupper af lokalhistorisk engage
rede personer, der med en lokalhisto
risk samling som midtpunkt søgte at 
sprede interessen for dette arbejde. 
Desuden arrangeredes en mængde 
kurser på forskellige niveauer for at 
give medlemmerne en skoling i histo
risk arbejdsteknik.

Typisk var det en lokal »ildsjæl«,
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som tog initiativet til at få oprettet et 
lokalhistorisk arkiv med en tilkoblet 
støtteforening eller medlemskreds. Et 
helt slægtled af pionerskikkelser pas
serer revy, når man læser om arbejdets 
vanskelige, men meget fascinerende 
gründerperiode i 1950’erne og 1960’er- 
ne. I alle mulige sammenhænge støder 
man på navne som provisor Hans 
Brandt, Fåborg, stifter af landets 
første lokalhistoriske byarkiv 1937, di
rektør A. Fang, Roskilde, fru Gerda 
Reppke, Solbjerg, overbibliotekar Aage 
Bonde, Viborg, skoleinspektør A. 
Strange Nielsen, Toksværd, og over
lærer Ole Warthoe-Hansen, Randers. 
Og flere andre kunne nævnes.

En ting var imidlertid at overbevise 
folk om nytteværdien af at indsamle, 
registrere og bearbejde lokalhistorisk 
materiale, en anden at få kommunal
politisk opbakning hertil i form af de 
nødvendige bevillinger, lokaler og tek
nisk udstyr. Her blev ens tålmodighed 
og udholdenhed ofte sat på en hård 
prøve. Bedre gik det som regel, når en 
eller flere medarbejdere ved det lokale 
folkebibliotek gik i spidsen for arbej
det, således at varetagelsen af den sog
ne- eller byhistoriske samling blev en 
del af bibliotekets normale virksom
hed. Som det f.eks. skete i Søllerød 
kommune under stadsbiliotekar Anna- 
lise Børresens opildnende og engage
rede ledelse.

Som det fremgår af ovenstående, 
havde S.L.A. og S.L.F. hver sit med
lemsblad, hhv. Lokalhistorisk Arkiv og 
Lokalhistorisk Kontakt. For udenfor
stående kunne det se ud som ressour
cespild at have hver sit organ, efter
som læserkredsen mange steder på det 
nærmeste var identisk. Det tog de to 
sammenslutninger ad notam ved et 
møde på landsarkivet i Odense den 23. 
september 1971, idet det her beslutte
des a t udgive et fælles kvartalsskrift 
Lokalhistorisk Journal med et oplag 
på 1.200 eksemplarer. Journalens re
daktør blev overlærer Niels-Jørgen
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Hansen, Ringsted, som indtil da havde 
redigeret Lokalhistorisk Arkiv. Det 
skulle indeholde faste rubrikker for 
»pligtstoffet«, og desuden kunne re
daktionen trække på faste medarbej
dere inden for de enkelte stofområ
der.23

Med sin indbydende lay-out og sin 
kortfattede, rubrikordnede redigering 
gav Lokalhistorisk Journal en letlæst 
og alligevel meget informativ oriente
ring om den voldsomme ekspansion, 
lokalhistorien undergik organisatorisk 
som emnemæssigt i begyndelsen af 
1970’erne. Opmærksomt fulgte redak
tionen de overvejelser, man gjorde sig i 
kulturministerielle kredse om en revi
sion af biblioteksloven, især da det i 
betænkningen herom (nr. 607/197) 
blev foreslået, at lokalarkiverne burde 
integreres i bibliotekerne. Den fornød
ne kontakt til lokalhistorisk interesse
rede kredse skulle dog sikres gennem

165



Erik Helmer Pedersen

nedsættelse af de fornødne kontaktud
valg.24

Betydningen af en udadvendt kon
taktflade blev stæ rkt understreget, da 
der viste sig mulighed for a t indsamle 
og bearbejde arkivmateriale fra de fol
kelige bevægelsers og da ikke mindst 
andelsbevægelsens virksomhed. Den 
senere redaktør af Fortid og Nutid, 
universitetslektor Claus Bjørn, var på 
dette tidspunkt i gang med et større 
arbejde over andelsmejeriernes histo
rie, og det var da naturligt, a t han gen
nem Lokalhistorisk Journal skitserede 
et landsomfattende indsamlingsarbej
de, da den igangværende s truk tu rra
tionalisering inden for denne del af 
landbrugsindustrien ellers truede med 
at ekspedere kassevis af værdifuldt 
arkivmateriale direkte på losseplad
sen.25

Også et andet større projekt, Indu
strialismens bygninger og boliger i 
Danmark 1840-1940, havde brug for 
lokalhistorien, når der skulle indsam
les arkivmateriale og registreres byg
ninger og bygningsdele fra denne vig
tige periode i Danmarkshistorien. På 
dette område foregik også en til tider 
noget hårdhændet rationalisering og 
modernisering. Nu gjaldt det om at få 
indsamlet kort, tegninger, fotografier, 
beskrivelser m.v., pointerede en af pro
jektets ledende kræfter, professor Kri- 
stof Glamann i et foredrag på D.H.F.s 
årsmøde 31. august -  2. september 
1973 i Maribo.26

Desuden kørtes store billedkampag- 
ner i Viborg amt og på Fyn, og der orga
niseredes indsamling af arkivmate
riale om hjemmesygeplejens virksom
hed, et problem, som i høj grad blev ak
tuelt, da Centralforeningen af Hjem- 
mesygeplejevirksomheder i Danmark 
ophørte med udgangen af 1974 efter 96 
års foreningsarbejde på dette specielle 
område. Og hver gang man gik i kast 
med et nyt arbejdsområde, var der be
hov for instruktion og specialundervis
ning.

Kurser og andre former for uddan
nelsesvirksomhed blev dermed et fast 
og stæ rkt voksende emneområde for 
de lokalhistoriske medlemsblade. Og
så de faguddannede historikere skulle 
på kursus for at kunne leve op til pub
likums forventninger på arkiver og 
museer. I den anledning holdt Arkiv
foreningen et seminar på Sostrup Slot 
på Djursland 12.-14. april 1973. Rap
porten herfra gav Knud Prange anled
ning til a t fremkomme med et lille 
hjertesuk over det stadigt udækkede 
behov for elementær arkivundervis
ning.27 Det voldsomt stigende pres på 
arkiverne, de statslige såvel som de ca. 
140 lokale arkiver, m åtte efter Knud 
Pranges opfattelse tilsige arkivvæse
net dels a t komme i gang med en 
sådan bred uddannelsesvirksomhed, 
dels at få (gen)udgivet selv forældede 
eller foreløbigt udformede arkivover
sigter. Hellere en dårligt skrevet vej
ledning end slet ingen!

Registrering og genoptryk a f  historien
I 1970’ernes første femår gjorde som 
allerede antydet to ikke altid parallelt 
løbende tendenser sig gældende inden 
for det lokalhistoriske arbejde: det 
stæ rkt voksende folkelige engage
ment, udtrykt gennem foreningslivet, 
og den professionelle organisering af 
biblioteks- og museumsvirksomheden.

I den organisatoriske ende af virk
somheden arbejdede S.L.F.s formand 
Ole Warthoe-Hansen ihærdigt på at 
fastholde en folkelig opslutning om
kring det lokalhistoriske arbejde, først 
og fremmest ved at få folkeskolens 
lærere og deres uddannelsesinstitutio
ner til i udvidet omfang at optage lokal
historiske emner som en del af under
visningen i historie. Desuden opfordre
de han stæ rkt de lokale foreninger til 
at tage nye, nærm est Dybdahl’ske me
toder i brug, når de tænkte på a t forøge 
medlemstallet og dermed grundlaget 
for deres virksomhed. De skulle ud på
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gaden for at hverve medlemmer, ikke 
blot vente på, at evt. interesserede 
tilfældigvis kom forbi og da fik lyst til 
at melde sig ind.

Desuden burde foreningerne skrive 
til de stedlige amtsrådsmedlemmer for 
på denne måde at få gjort dem interes
seret i det lokalhistoriske arbejde. 
Men kun seks foreninger havde taget 
imod S.L.F.s tilbud om at få stillet det 
fornødne baggrundsmateriale til rå 
dighed. De historiske foreninger er in
dividualister, der kører deres eget løb, 
som de selv mener er rigtigt, stædigt, 
flittigt og vedholdende i det spor, der er 
optrukket... Det er jo private foreninger, 
som kun har ansvar over for sig selv. 
Dette er grunden til, at de stadig eksi
sterer -  og grunden til, at de stadig er 
for små, konstaterede han en kende 
ironisk i sin beretning på årsmødet i 
Holstebro 1974.28

I den efterfølgende diskussion kom 
det til en skarp ordveksling mellem 
Knud Prange som leder af Lokalhisto
risk Afdeling og en anden mødedelta
ger, Aage Lauritsen, som ville vide, 
hvorfor de lokalhistoriske foreninger 
ikke var indbudt til at deltage i det 
nordiske lokalhistoriske seminar i 
1973. Prange svarede hertil, at emnet 
på seminaret var den nyere historie, 
som lokalhistorikerne ikke hidtil hav
de gjort meget ud af, og at der i øvrigt 
kun deltog 25 eksperter fra de fire nor
diske lande, jfr. referatet i Lokalhisto
risk Journal.

Det svar tilfredsstillede aldeles ikke 
spørgeren, som frygtede en yderligere 
udvidelse af kløften mellem fornemt 
tilbagetrukne faghistorikere og de folk, 
der udfører arbejdet i deres fritid for 
deres egne penge, hedder det i Annalise 
Børresens referat. Han kunne her hen
vise til forholdene i Californien, hvor 
der ikke eksisterede et sådant skel.29

Besøgte man læsesalen på et offent
ligt arkiv, ville det imidlertid være 
svært at påvise et sådant skel mellem 
faguddannede historikere og lægfolk

på historiens område. Sidstnævnte var 
overalt i stort overtal og gjorde deri
gennem flittigt brug af den service
virksomhed, som arkivet med dets 
knappe ressourcer var i stand til at til
byde. I det hele taget ydede offentlige 
som privatorganiserede arkiver lokal
historien nu som før en virksom støtte, 
delvis formidlet gennem Lokalhisto
risk Afdeling med adresse på Landsar
kivet for Sjælland.

Indholdet af Fortid og N utid  afspej
lede også denne tendens; uden at være 
partisk kan man nok mene, at det æl
dre kulturhistoriske stof med solid ar- 
kivalsk dokumentation indtog en cen
tral placering, også m ærkbart i anmel
delserne. Fordelt på tre årgange brag
te tidsskriftet 1974-76 arkivar Thelma 
Jexlevs detailmættede, men godt til
rettelagte gennemgang af de mange 
forskningsmuligheder, der lå gemt i 
det 16. og 17. århundredes lensregn
skaber.

Det lå åbenbart redaktøren stæ rkt 
på sinde a t vise vej til arkivernes m an
ge og ubenyttede muligheder. I 1975 
bragtes to særdeles nyttige brugerar
tikler om henholdsvis vejledning i h i
storisk demografi og brugen af toldhi
storisk materiale.30 En ting var imid
lertid det originale kildemateriale, en 
anden dets eventuelle offentliggørelse 
i form af selvstændige kildepublikatio
ner, sådan som det mest vedholdende 
var blevet praktiseret gennem den ud
giversammenslutning med navn af 
Selskabet til Udgivelse af Kilder til 
dansk Historie, i daglig tale Kilde
skriftselskabet, som kildekritikkens 
nestor, Kr. Erslev havde fået oprettet i 
1877.

De stadigt voksende papirdynger i 
de offentlige arkiver umuliggjorde dog 
på forhånd alle drømme om at gøre 
dette materiale umiddelbart tilgænge
ligt i form af kildepublikationer. Det 
fastslog Claus Bjørn i et debatindlæg i 
Fortid og N utid  1974. Han gav det 
overskriften Om spækhuggere og kil-
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deudgivelse og tog derved en debat op, 
som den nu afdøde museumsinspektør 
Peter Riismøller havde forsøgt a t rejse 
et par år tidligere.31 Her havde Riis
møller på sin meget engagerede, let 
udæskende facon æ rtet historikerne 
med, a t det nu endelig var lykkedes 
ham at bøde på 200 års historisk van
røgt ved at udgive den såkaldte »rok
kedrejebog«, skrevet af landsbyhånd
værkeren Søren Christensen fra Øst- 
himmerland (1679-1765).32 Mange hi
storikere havde gennem tiderne brugt 
Søren Drejers optegnelser til deres 
eget formål, hvorefter de, som udmalet 
i Riismøllers bloddryppende billed
sprog, lig den kødædende tandhval, 
spækhuggeren, ubekymret havde la
det de sørgelige rester af byttet ligge 
og skvulpe i arkivets døsige overflade
vand.

Claus Bjørn kunne for sin del ikke 
alene medunderskrive Riismøllers ka
rakteristik, men også meddele nye ek
sempler på lige så blodig spækhugger
virksomhed inden for sit eget fagområ
de. Efterhånden som interessen dreje
des væk fra traditionel politisk histo
rie til social- og kulturhistorien, ville 
der dog opstå det problem, a t m ateria
let var alt for righoldigt til a t lade sig 
udgive. Det ville være et arbejde uden 
ende a t forsøge herpå. I det hele taget 
mente Claus Bjørn at m åtte stille et 
forsigtigt spørgsmålstegn ved den hid
til førte udgivelsespolitik. De knappe 
ressourcer talte snarere for a t bearbej
de et historisk stof end for a t udgive 
det.
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Et tidehverv for lokalhistorien

Ideologikritik og folkelig rørelse

Med udgivelsen februar 1976 af Fortid 
og Nutid, bd. 26, hefte 3, skete et m ar
kant skifte: Universitetslektor Claus 
Bjørn afløste Knud Prange på redak
tørposten. I sin kommentar til det skete 
understregede D.H.F.s formand, Vagn 
Skovgaard-Petersen, at Knud Prange 
nu ville koncentrere sig om at udbygge 
sin lokalhistoriske afdeling. Den nye 
redaktør præsenteredes som den unge 
ildsjæl af en cykelbåret historiestude
rende, som i hvert fald gamle mejerifolk 
kendte, når han hjulede landet rundt 
for at redde mejeriarkivalier fra den 
visse undergang. Bjerge af gamle for
handlingsprotokoller og andre vigtige 
papirer truedes ellers af en folkelig kas
sation, som kunne være nok så hård
hændet som den arkivalske. Da den 
færdiguddannede mag.art.s fagområde 
først og fremmest var landbohistorien, 
fandt D.H. F.s formand, at han måtte 
have virkelig gode forudsætninger for 
at forbinde fortid og nutid.

Hans debut som redaktør pegede bå
de bagud og forud. Heftet rummede 
såvel 3. del af Thelma Jexlevs rede
gørelse for lensregnskaberne, der nu af
sluttedes med Nørrejylland, som re
daktørens eget bidrag, et foredrag om 
de folkelige bevægelser i Danmark, 
holdt på D.H.F.s årsmøde i Odense 
1975. Hans sigte hermed var ikke kun 
at skildre bevægelserne indefra, men 
nok så meget at sætte dem i relation til 
det omgivende samfund. Udgangs
punktet herfor var de store landbore
former, som han snarere anskuede som 
et stykke politisk kompromis end som 
folkefrihedens store og stolte fød
selsøjeblik. I øvrigt måtte han erklære 
sig enig med seniorkollegaen H .P Clau
sen, når denne ville udstrække det 19. 
århundredes kulturelle dominans helt 
frem til midten af næste århundrede.33

Landboreformerne skabte med andre 
ord grundlaget for det landbosamfund, 
som først blev omdannet, da det store 
industrielle gennembrud satte ind i 
1950’erne. Dermed var et hovedtema 
angivet: Folkelige bevægelser måtte 
forstås ud fra en klarlæggelse a f de 
grundlæggende produktionsvilkår og 
samfundets sociale struktur.34

Uden at betegne sig selv som over
bevist tilhænger af den marxistiske hi
storieopfattelse, unge historikeres vig
tigste våben i det traditionelle genera
tionsopgør, havde den nye redaktør ik
ke desto mindre åbnet tidsskriftets 
spalter for bidrag fra unge, fremad
stræbende kræfter inden for faget h i
storie. I sit debuthefte kunne han 
præsentere et enkelt bidrag, som uden 
at være marxistisk orienteret, snarere 
tværtimod, afdækkede de voldsomme 
virkninger af den nystartede metode
debat inden for faget historie: Inga 
Flotos forsøg på at bjerge den radikale 
historikertradition tørskoet gennem 
den brænding, 1960’ernes altomfatten
de værdisammenbrud havde skabt bå
de herhjemme og i den store verden.35

Da jeg i anden forbindelse agter at 
beskæftige mig med disse forhold, skal 
jeg ikke her gå dybere ind på den fagli
ge problematik, men kun understrege, 
at Inga Floto i sin nærm est febrilske 
søgen efter en tidssvarende forkla
ringsramme for kildekritisk uddestil- 
lerede enkeltudsagn bar vidnesbyrd 
om en hastigt optrækkende krise in
den for dansk rigshistorisk forskning. 
Som Kristof K. Kristiansen og Jens 
Rahbek Rasmussen læste hendes 
tekst, lå Inga Floto og andre borgerlige 
historikere under for det naive objekti
vitetsbegreb, der indgik i videnskabsi
dealet. Teorifjendtligheden, angsten for 
synteser og den stærke uvilje mod at 
forbinde studiet a f fortiden med aktu
elle problemer kan i vist mål afledes 
heraf mente de.36

I samme hefte dukkede navne op på 
bidragydere, som i de kommende år
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skulle blive fyldigt repræsenteret i de 
enkelte årgange af Fortid og Nutid. Ar
kivar Margit Mogensen var således re
præsenteret ved fire anmeldelser, hen
des lærer dr. Fridlev Skrubbeltrang 
ved to og den tidligere nævnte Jens 
Rahbek Rasmussen ligeledes ved to, 
hvori han ud fra sit tilhørsforhold til 
den marxistiske historieopfattelse in
troducerede ideologikritikken i anmel
derrubrikken.

Allerede i næste hefte havde Claus 
Bjørns energiske redaktørvirksomhed 
båret frugt. Her lanceredes et nyt 
navn i den danske historikerverden, 
kandidatstipendiat Thorkild Kjær- 
gaard, hvis ry som en både oppositio
nel og velformuleret debattør snart 
skulle brede sig viden om. Han skrev 
her en opsats, hvori søgelyset noget 
uroligt kastedes frem og tilbage mel
lem de lærdes studereværelser og læg
folkets dagligstuer.37 Undervejs mel
lem de to poler mente han at kunne re
gistrere en vis spænding på det lokal
historiske arbejdsområde, fordi lokal
historiens udøvere ikke blot optrådte 
som konsumenter på det historiske 
marked, men også som producenter.

Mange faghistorikere ville åbenbart 
ikke udstrække andelsbevægelsens 
gyldighedsområde til at omfatte histo
risk forædlede produkter, skulle man 
tro Thorkild Kjærgaard. Selv om ikke 
alle faghistorikere uden videre ville 
tilslutte sig C.F. Brickas anke fra 1879 
over, at Bondemand paa Bondemand 
med deres samtlige Koner og Børn 
føres frem for os i en svimlende Uende
lighed™ rynkede de lærde ofte på næ
sen, når talen faldt på den folkelige hi
storieskrivning rundt om i de am tshi
storiske årbøger. Lægfolkets naturlige 
opgave var ifølge rigsarkivar Johan 
Hvidtfeldt at yde støtte til den viden
skabelige forskning, og heri sekundere
des han bravt af Vagn Dybdahl, som li
gefrem forestillede sig uddannet en 
gruppe af historiske mellemteknikere 
eller dataindsamlere.

Lægfolket eller i Kjærgaards term i
nologi »amatørerne« svarede på deres 
side igen med år ud og år ind at præ 
stere hundredvis af lokalhistoriske bi
drag, store som små. Thorkild Kjær
gaard så i disse undertiden så ende
løse materialeophobninger en udtalt 
interesse for at blive klog på det i or
dets egentlige forstand lokale, stedets 
historie og dets unikke særpræg. Lo
kalhistorikeren skrev med andre ord 
for et helt andet publikum end faghi
storikeren, hvis læserkreds nærm est 
var at finde i landets øvrige studere
kamre. Men de to skarpt adskilte mil
jøer m åtte efter Kjærgaards opfattelse 
kunne komme hinanden meget næ r
mere. Kontakter på tværs af alle 
grænser var højst nyttige. Faghisto
rikerne skulle nok levere det fornødne 
værktøj, men amatørhistorikeren 
skulle selv bestemme, hvad det skulle 
bruges til.

Så liberal en grundholdning ville 
Flemming Mikkelsen ikke tilråde over 
for den folkelige historiefortælling, a r
bejdernes egne erindringer som regel 
repræsenterede.39 I en redegørelse for 
det indsamlingsarbejde, som såvel Ar
bejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv 
som Nationalmuseets 3. afdeling hav
de gennemført, heftede han sig meget 
ved m aterialets iboende svagheder, set 
med socialhistorikerens øjne. Det sam
me gjaldt den indsamling af pensio
nistmemoirer, som magistratens 3. af
deling, Københavns Kommune, havde 
gennemført sommeren 1969.

Da meddelerne mest var optaget af 
at berette om deres eget liv og levned, 
m åtte den nødvendige bearbejdnings
proces efter Flemming Mikkelsens op
fattelse stile mod at fremdrage det im 
manente sociologiske, med andre ord 
han (»historikeren«) må arbejde sig 
frem mod at klarlægge normstrukturen 
inden for klassen eller den enkelte so- 
cioøkonomiske gruppe Gjorde man 
ikke det, stod man ifølge Flemming 
Mikkelsen uden svar på nok så rele-
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vante spørgsmål om arbejdernes rela
tioner til det faglige og politiske kol
lektiv, de jo pr. definition m åtte være 
en integreret del af. De m åtte derfor 
løftes ud af de snævre familie- og grup
perammer, der ellers truede med at 
spærre af for udsynet.

Dette forskningsprogram kunne 
Gerd Callesen for så vidt medunder
skrive, da han i en efterfølgende a rti
kel om arbejderbevægelsens historie 
pågegede, at nok kunne rigshistorike
ren til nød se væk fra den lokale histo
rie, men det omvendte kunne ikke ac
cepteres. Ellers kom lokalhistorien ik
ke ud over anekdotestadiet. Men sav
net af en god skildring af arbejderbe
vægelsens historie gjorde det lidt 
svært at tilvejebringe den nødvendige 
referenceramme, m åtte det erkendes. 
Som det fremgår af sammenhængen, 
tænktes der her ikke så meget på en 
skildring af den organiserede arbej
derbevægelse som på en marxistisk 
analyse af arbejderklassens revolte
ring mod det kapitalistiske samfund, 
sådan som man så det gjort i f.eks. 
Leipzig i det nu henfarne D.D.R.41

Fred hviler over land og by (?)
Efter denne korte afstikker til forti
dens fabrikker og værksteder vendte 
Fortid og Nutids redaktion i de næste 
par årgange på ny opmærksomheden 
mod landbosamfundets åbne vidder. 
Her strakte perspektivet sig fra bron
zealderens samfund over spørgsmålet 
om udsæd og foldudbytter i det 17. å r
hundrede til drivkræfterne bag land
boreformerne, ja  helt frem til den søn
derjyske mejeristandsning i den uroli
ge L.S.-tid i 1930’ernes Danmark. Des
uden blev der i særlige oversigter givet 
god besked om såvel den landbohisto
riske som den lokalhistoriske littera
turhøst.

Midt i den linde strøm af faghisto
risk afbalanceret normalprosa blev 
læserne uden varsel konfronteret med

et groft tilhugget opråb, som på det 
mest indtrængende efterlyste histori
kerens personlige engagement i det 
skrevne. Skribenten var en lokalhisto
riker fra fiskerlejet Hou syd for Århus, 
Kaj Henning Jensen, der gerne ville 
rulle faghistorikerne i beg og tjære, når 
de som i tilfældet Thorkild Kjærgaard 
uanmeldt bankede på hos sagesløse lo
kalhistorikere for at tilbyde konsulent
mæssig bistand. Vorherre bevares.

Langt hellere ville en Kaj Henning 
Jensen modtage det ridderslag, som 
blev lokalhistorikeren til del, når æl
dre mennesker rørt og glade så deres 
egen fortid dukke op af glemselens 
hav. Det havde han selv oplevet efter 
at have forelagt -  og selv forlagt -  sin 
omfattende skildring af sit hendøende, 
fattige fiskerlejes 130-årige historie, i 
øvrigt velvilligt anmeldt af Margit Mo
gensen, noget som den iltre almuefor
fatter netop ikke dølgede. Efter hans 
opfattelse drejede lokalhistorie sig 
først som sidst om at redde et stykke 
fortid fra forglemmelse, redde det over 
i nutiden.42

Eller som Thorkild Kjærgaard ud
trykte det i en samlet anmeldelse af 
ikke færre end fem sognehistorier: 
Amatørhistorikeren så det åbenbart 
som sin vigtigste hovedopgave at kata
logisere. De indsamlede kendsgernin
ger samledes omkring genstande, hvor 
faghistorikeren i stedet ville lade dem 
belyse den valgte problemstilling. Des
uden ankede han over, at man kon
sekvent lukkede øjnene for landboli
vets skyggesider.43

Deri var Knud Prange enig. Men 
dermed holdt enigheden op, da han i et 
senere indlæg i Fortid og N utid  kom
menterede Thorkild Kjærgaards for
skellige indlæg om lokalhistorikerens 
plads i den historiske arbejdsdeling, 
eller skulle man snarere sige rangor
den.44 De professionelle kunne efter 
Pr anges opfattelse ikke nøjes med at 
levere det faglige værktøj; de m åtte da 
også have lov til at forklare, hvorledes
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det bedst kunne bruges. Forskelle i a r
bejdsform og skrivemåde var ikke af 
det onde, tværtimod. Med udgangs
punkt i sit eget skrift fra 1971 Hvorfor 
lokalhistorie! ville Knud Prange som 
sin norske kollega Rolf Fladby hævde, 
at det bedre lønnede sig at diskutere 
lokalhistorikerens opgave end at slå 
ham oven i hovedet med en snævert 
udformet begrebsramme.

I samme retning pegede efter hans 
opfattelse de grundlæggende syns
punkter, som hyldedes af de to profes
sorer i lokalhistorie ved universitetet i 
Leicester i England, H.P.R. Finberg og 
V. H.T. Skipp.45 Som Prange så det, 
havde lokalhistorien en egenværdi i 
sig selv, på én gang folkelig og viden
skabelig. På den ene side skulle lokal
historien, som en kendt lokalhistori
ker, førstelærer H.K. Kristensen en
gang formulerede det, give sine læsere 
en følelse af samhør ned gennem gene
rationerne,46 på den anden gøre det vi
denskabeligt muligt at skrive et styk
ke totalhistorie om det intrikate sam
spil mellem materielle og immaterielle 
udviklingsfaktorer, noget som næppe 
lod sig gøre på det rigshistoriske plan. 
Med den engelske professor Hoskins 
ordvalg ville Prange bruge lokalhisto
rien til genskabe den enhed i menne
skets historie, som nu er splittet op i 
specialdiscipliner ,47

Flemming Mikkelsen ville dog drage 
en anden konsekvens af den omstæn
dighed, at befolkningens historiske 
identitet ikke længere havde sin rod i 
det danske bondesamfund.48 Den så
kaldte Annales-skole blandt franske 
historikere havde især fremhævet de 
kollektive bevidsthedsformer, histoire 
des mentalités, som en slags bro mel
lem historie og antropologi. I trekants
forholdet samfund, kultur og individ 
kunne man efter denne retnings opfat
telse med fordel analysere de subjekti
ve handlingsmønstre, man mente at 
kunne aflæse af folks adfærd og fore
stillingsverden.

En anden metode var at studere 
hverdagslivet såvel i sig selv som i de 
processer, som gør mange ting til hver
dagsrutiner. Med lån fra den sociologi
ske videnskab ville Flemming Mikkel
sen hertil tage to operationelle beteg
nelser i anvendelse: strukturer, for
stået som mønstre for den hverdagsag
tige rutine, og institutioner, opfattet 
som de mange regelsæt, skrevne som 
uskrevne, som styrer os i hverdagen. 
Helst ville han præstere en helhedsbe
skrivelse af menneskets færden inden 
for den struktur- og institutionsstyre
de dagligdag.

Denne foregik naturligvis på et givet 
sted. Flemming Mikkelsen kviede sig 
imidlertid ved at betegne det som en 
lokalitet, for så var man straks tilbage 
i den lokalhistoriske begrebsverden. 
Nej, han ville kalde det mikrohistorie, 
og inden for denne ramme ville han 
gerne kortlægge de to fænomener in
dustrialisme og urbanisme, set både 
fra kapitalist- eller arbejdsgiversiden 
og fra arbejdernes ståsted. Inden for 
kapitalistgruppen var han mest opta
get af entreprenørerne eller foretager
ne, sådan som de økonomisk-teoretisk 
var indcirklet af den østrigsk-ameri- 
kanske økonom Joseph Schumpeter. 
Flemming Mikkelsen ville da gerne 
studere entreprenørens baggrund og 
grundholdning for a t få belyst de kræf
ter, som drev ham frem.

Arbejderklassen skulle på samme 
måde studeres på arbejdspladsen og i 
fritiden, det sociokulturelle miljø, som 
det kaldes. Her stod familien i cen
trum. Når de historiske personer hav
de gennemgået en kollektiv bevidst
gørelse, kunne opmærksomheden re t
tes mod det sociopolitiske miljø, ikke 
mindst studeret gennem de former for 
social protest, som strejker og urolig
heder var udtryk for. Den slags kon
flikter hørte efter Flemming Mikkel- 
sens mening naturligt med til det mo
derne samfundsliv.
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Familiens og kvindens historie

Som det vil være fremgået af de nys 
refererede indlæg i Fortid og Nutid, 
var de to alternativer lokalhistorie 
og/eller rigshistorie ved at miste deres 
hidtidige dominans i slutningen af 
1970’erne, hvor historiens ungdomsop
rør i Danmark som i vore nabolande 
var ved at få konsekvenser i såvel teo
retisk som metodisk henseende. I Eng
land arbejdede mange unge forskere, 
som oftest af marxistisk observans, 
med et emneområde, man kaldte New 
Social History, medens man i Tysk
land tilsvarende talte om Strukturge
schichte eller historische Sozialwis
senschaft, påpegede Tinne Vammen i 
en introduktion til dansk familiehisto
risk forskning.49

Fælles for begge retninger var efter 
hendes opfattelse, at familien som hi
storisk analysegenstand blev hentet 
ud af den private sfære, historikerne 
hidtil havde forvist den til, og ind i en 
bredere, samfundsmæssig sammen
hæng. Derigennem fik man også skær
pet opmærksomheden omkring kvin
dernes og børnenes rolle, noget som 
den tidligere så mandsdominerede og 
-orienterede forskning efter Tinne 
Vammens opfattelse havde forsømt. 
De historiske personer anskuedes nu 
snarere som led i sociale enheder end 
som beboere af bestemte lokaliteter el
ler udøvere af bestemte professioner, 
pointeredes det.

Ikke desto mindre m åtte Tinne 
Vammen ty til den faktisk eksisteren
de forskning for at kunne pege på 
forskningsbidrag, der havde familiehi
storisk relevans. Hun pegede her på 
studier af familiens demografiske ad
færd, som efter fransk og engelsk 
mønster var blevet gennemført i form 
af såkaldte familierekonstitutionsstu- 
dier. Med kirkebøger som vigtigste kil
de søgte forskerne her at »rekonstitue
re« en række familieforløb inden for et 
sogn i den førstatistiske periode. Deri

gennem kunne man belyse alle om
drejningspunkterne i det sociale for
løb, et ægteskab udgjorde, ikke mindst 
holdningen til familiens størrelse.

Hertil sluttede sig undersøgelser 
over husstandsstrukturens størrelse 
og sammensætning samt den rolle, 
børn og unge spillede i denne sammen
hæng. Gennem et tæ t samarbejde med 
forskere fra kvantitativt orienterede 
nabovidenskaber som eksempelvis de
mografi, sociologi og antropologi måtte 
det nu være familiehistorikernes opga
ve at klarlægge de kvalitative aspekter 
ved familiehistorisk forskning, fast
slog Tinne Vammen.

Den årvågne og aktive redaktør af 
Fortid og N utid  havde, som det var at 
forvente, draget omsorg for, at hendes 
introduktion prompte blev fulgt til 
dørs af to indlæg af en specialist på 
demografiens område, Jørgen Elklit, 
Arhus.50 I sin redegørelse for hus
standsstruktur i Danmark 1769 -  ca. 
1890 kunne han ud fra en stikprøve
undersøgelse i folketællingen 1845 be
kræfte de resultater, som to engelske 
kapaciteter på området, Peter Laslett 
og Richard Wall havde fremlagt.51

De herved fremkomne resultater af
livede kort fortalt den myte, at in
dustrialiseringen og urbaniseringen 
havde afstedkommet betydelige for
andringer i husstandssam m ensætnin
gen. Tregenerationsfamilien beståen
de af bedsteforældre, forældre og børn 
plus tjenestefolk var selv i ældre tid 
undtagelsen, ikke reglen. Elklits to pa
rallelle, systematiske stikprøver i 
1845-folketællingen, en gruppe på i alt 
2.695 personer, ledte til det resultat, at 
kun 7% af de undersøgte 1845-hus- 
stande omfattede tre generationer. De 
tilsvarende tal i en moderne inter
viewundersøgelse i 1961 viste her 2%, 
og det var efter Elklits opfattelse ikke 
nogen afgørende forskel. Nu som før 
dominerede den enkle familiehus
stand.

Det bekræftedes af en sammenlig-
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nende undersøgelse over husstands
strukturen i Vejle og Horsens 1769, om 
end der var langt flere enkle familie
husstande i Vejle end i Horsens. Jø r
gen Elklit erindrede i denne forbindel
se om Hans Chr. Johansens under
søgelse over befolkningsforholdene i 
slutningen af det 18. århundrede, ba
seret på en tilfældig stikprøve på 26 
sogne.52 E t biprodukt heraf var nogle 
oplysninger om husstandene i 1787 og 
1801. Her vistes det, at 2/3 af alle hus
stande bestod af far, mor, børn og evt. 
tjenestefolk, og i 20% af tilfældene ud
gjordes husstanden kun af husstands
overhovedet, evt. i selskab med ægte
fælle og evt. tjenestefolk.

Jørgen Elklits andet familiehistori
ske indlæg var en indgående anmel
delse af et pionerarbejde inden for 
forskningsretningen familierekonsti- 
tution. Forfatteren var historikeren 
Anders V. Kaare Frederiksen, og det 
studerede område Sejerø ud for Sjæl
lands Odde.53 Det vil her føre for vidt 
at referere de mange resultater fra 
denne undersøgelse, men det bør un
derstreges, at Elklit udtrykte sig me
get anerkendende herom i sin anmel
delse. Hans største og for så vidt ene
ste anke mod fremstillingen var den, 
at forfatteren var gået for let hen over 
familierekonstitutionens metode og 
teknik. Efter Elklits opfattelse var for
fatteren selv en anelse skeptisk over 
for den praktiske nytteværdi af det be
folkningsregister, han med så stor 
møje havde fået etableret.

Gennem studier af denne slags hav
de man nok fået et talmæssigt udtryk 
for familiestrukturens samm ensæt
ning, men dens enkelte medlemmer og 
da især kvinderne havde ikke dermed 
fået liv og mæle til at berette om deres 
rolle og om dens fordele og ulemper. 
Gennem en anmeldelse af to kvindehi
storiske bidrag kom kvinderne imid
lertid selv, om end noget indirekte, til 
orde i 1978-årgangen af Fortid og N u 
tid.™

I bogen om kvinder i konfektionsin
dustrien heftede forfatteren, Birte 
Broch, sig meget ved den kendsger
ning, a t mange syersker arbejdede i 
hjemmet. Det hæmmede selvfølgelig 
organisationsdannelsen, som bedst 
skete på en fabrik, hvortil kom den 
ringe grad af forståelse, syerskernes 
fagforening mødte fra sit mandlige 
modstykke. Kirsten Geertsens bog om 
arbejderkvinder 1914-1924 behandle
de derimod hele kvindelivet, ikke 
mindst den omstændighed, at udear
bejdende kvinder i realiteten skulle 
fungere på to arbejdspladser, og at den 
hjemlige inden for lejlighedens snævre 
rammer på typisk to værelser ikke bød 
kvinden rimelige betingelser for at 
skabe de nødvendige forudsætninger 
for at leve et ordentligt familieliv.

Historiens brug og nytte, lokalt set
Hvad vi også vil med historien, lød 
overskriften på en kommentar fra for
manden for Sammenslutningen af lo
kalhistoriske Foreninger, Ole Warthoe- 
Hansen.55 Som alle andre samfundsbe
vidste medborgere m åtte han sande, at 
verden hastigt var under dyb foran
dring. Det stedte historikeren i en 
slags legitimitetskrise, eftersom der 
nu og i fremtiden stilledes helt nye 
krav til hans métier. Det m åtte han ta 
ge højde for ved at uddanne og skole 
sig i den nye teknik kulturformidling. 
Et eller andet sted uden for universi
tetsverdenen og helst i Jylland burde 
der undervises i emnet historikerens 
funktion i samtiden -  og lidt ind i 
fremtiden, som det udtryktes. Histori
keren tronede ikke længere egenrådigt 
bag sin skranke på arkivet; de be
søgende var ikke disciple, men fagfæl
ler, fastslog Warthoe-Hansen.

I en randnote til kommentaren oply
ste han, at han i mellemtiden havde 
deltaget i S.L.F.s årsmøde 26. august 
1978 på Klarskovgård ved Korsør. Her 
havde han sædvanen tro fået mange
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værdifulde impulser med tilbage til 
det daglige arbejde, men det lå i luften, 
at det faghistoriske element gjorde sig 
for stæ rkt gældende på bekostning af 
det folkelige. Urolig til mode sluttede 
han sit indlæg med at stille spørgsmå
let: Hvad vil vi med arkiverne?

En passende grad af professionalis
me fandt han demonstreret i det kur
sus i moderne sognehistorie Claus 
Bjørn sammen med fire yngre histori
kere havde arrangeret på Sostrup Slot 
ved Gjerrild.56 Men deltagerne kom 
med højst forskellige forudsætninger 
og forventninger, betonede Claus 
Bjørn på årsmødet.

Det fik P. Kr. Iversen til i forstærket 
form at gentage et forslag om at ud
skille de små lokalhistoriske forenin
ger fra S.L.F. Derved ville strukturen 
blive mere ensartet, ligesom det ville 
blive lettere at opnå en fælles opslut
ning omkring de bærende synspunk
ter. Og glemte man ikke hensynet til 
foreningslivet i Lokalhistorisk Jour
nal, spurgte han uden at få svar.

Warthoe-Hansen havde som nævnt 
efterlyst arkivernes plads i det lokal
historiske billede. Hans redaktør, 
Claus Bjørn, fandt det på sin side sær
deles passende, at de blev brugt til at 
opbevare de mange hyldemeter af 
skriftligt materiale, som den højskole
søgende bondebefolkning m åtte have 
efterladt sig i kølvandet på højskoleop
holdets frigørelse af den folkelige 
fremstillingsevne.57 Der var ganske 
vist samlet meget ind i konsekvens af 
den systematiske indsamling og regi
strering af de folkelige bevægelsers ar
kiver, man havde søgt at gennemføre 
på Fyn og i Nordjylland, men der m åt
te være meget mere at hente, mente 
Claus Bjørn. Kom folk ikke selv med 
materialet, måtte arkiverne selv op
spore de historiske kilder.

Et års tid senere fastslog lærer Jan 
Hor skjær, leder af Lokalhistorisk 
Samling, Silkeborg bibliotek, at man 
på arkivsiden mest var optaget af sik

re den brede befolknings skriftlige ef
terladenskaber.58 Her var den idémæs
sige baggrund for den indsamlingspo
litik, der blev ført, og den fordrede stor 
selvstændighed og bevægelighed af a r
kivfolket. Det kunne let komme til at 
kollidere kraftigt med den bureaukra
tisering, som en indordning under den 
kommunale adm inistration uundgåe
ligt ville medføre.

I det festskrift, rigsarkivar Johan 
Hvidtfeldt fik overrakt på sin 70-års- 
dag december 1978, havde en pioner 
inden for lokalarkivernes verden, A. 
Strange Nielsen, omtalt de amtshisto
riske samfund som et ægte udtryk for 
en folkelig bevægelse.59 Dette syns
punkt mente Peter V. Christensen, bib
liotekar ved Danmarks Bibliotekssko
le, ikke at kunne finde større belæg for 
i sin gennemgang af de ældste årgange 
af disse skrifter.60 I perioden 1902- 
1939 oprettedes 22 amtssamfund med 
Historisk Samfund for Ribe Amt som 
det ældste. Gennem hele perioden var 
det folk fra højskolen og lærerstanden, 
der tog initiativet og udgjorde hoved
stammen af medlemmerne, fastslog 
Peter V. Christensen.

En kortlægning af indholdet i fem 
årbøger til og med 1976-årgangen vi
ste, at 75-80% af artiklerne var skre
vet af folk med boglig uddannelse, 
først og fremmest lærere (21,4%), fag
historikere (17,9%) og akademikere i 
øvrigt (25,8%). Regnet i sidetal tegne
de lærergruppen sig alene for 29,5%. 
På det seneste var der dog kommet be
tydeligt flere historikere med på 
lærergruppens bekostning.

Det sognekommunale liv bliver historie
I det sognekommunale liv før kommu
nalreformen 1970 spillede læ rerstan
dens lokale repræ sentanter som så of
te anført en vigtig rolle. Når det f.eks. 
gjaldt pen og blæk-opgaver, havde de 
naturlige forudsætninger for at klare 
disse til alles tilfredshed. Den lokale
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historie og dens traditionsmasse blev i 
mange tilfælde forvaltet af en lærer, 
der havde skolebørnene som sine 
første og som oftest mest interesserede 
tilhørere, især hvis fortællingen rum 
mede makabre eller rædselsromanti- 
ske elementer.

Det var netop lokalhistoriens rolle i 
en undervisningssammenhæng, der 
som påvist var Ole Warthoe-Hansens 
kæphest, og studerer man indholdet af 
Lokalhistorisk Journal i anden halv

del af 1970’erne, ser man hans bæren
de synspunkter slå igennem på adskil
lige felter. Han var da også medlem af 
et undervisningsudvalg, som under 
Verner Bruhns ledelse skulle finde 
frem til en tidssvarende afløser for de 
gammeldags hjemstavnsskildringer, 
»amtsbøger«, som tidligere havde væ
ret anvendt i undervisningen.61

I første række havde udvalget kik 
på skolecentralerne rundt om i am ter
ne. Som skoleeksempel på en god præ-
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sentation af et sådant undervisnings
materiale fremhævede Warthoe-Han- 
sen et undervisningsforløb, som Kam
ma Warming, Fredericia, havde bygget 
op på Vejle Amts Skolecentral over om
rådets historie fra de ældste tider til 
nutiden med tilhørende lysbilledserier, 
bogsæt, ekskursionsvejledninger osv.62

Verner Bruhn-udvalget gjorde et 
stort arbejde og fik bl.a. udarbejdet en 
»idébog« (udgivet i 400 ekspl. 1978) til 
brug på amtscentralerne og udgivet 
Leif Ingvorsens bog Lokalhistorie -  en 
vejledning til undervisnings- og skole
brug (DHFs håndbogsserie). Efter en 
konference på Hindsgavl besluttedes 
det at videreføre arbejdet i et nyt ud
valg, denne gang med konsulent Frank 
Lauridsen, Esbjerg, som formand.

Et stort problem for undervisere 
såvel som forskere var imidlertid at 
finde frem til det relevante kildemate
riale, ikke mindst billeder. Derfor gik 
såvel S.L.A. som S.L.F. i spidsen for 
flere indsamlingskampagner, såsom 
en meget omtalt »billedstorm« i Vejle 
am t marts-april 1976.63

Et indsamlingsprojekt af hidtil 
ukendte dimensioner begyndte i disse 
år at antage form, idet man i forlæn
gelse af Claus Bjørns mejerihistoriske 
undersøgelser indledte en systematisk 
indsamling af de folkelige bevægelsers 
arkivalier. Den 1. m arts 1979 starte
des således indsamlingsprojektet Stor
strøms amt: Folkelige bevægelsers arki
valier, planlagt til at løbe over IV 2  år 
med A. Strange Nielsen fra Næstved 
By- og Egnshistoriske Arkiv som pro
jektleder og med historikeren Søren 
Ehlers som lokalhistorisk konsulent. 
Forud for stabelafløbningen var der 
gået ikke færre end 23 offentlige mø
der i 17 kommuner. Det gav i sig selv 
stødet til oprettelse af syv nye lokalar
kiver.64

Lokalhistorien var for alvor ved at 
blive organiseret for ikke at sige pro- 
fessionaliseret. E t m arkant bevis her
for fik man, da den hidtidige redaktør

af Lokalhistorisk Journal, overlærer 
Niels-Jørgen Hansen, Ringsted, trak  
sig tilbage ved udgangen af 1979. 
Hans efterfølger på posten blev en pro
fessionel historiker, arkivar ved Gen
tofte lokalhistoriske Arkiv, Susanne 
Krogh Bender. Hun fremkom ikke med 
nogen programudtalelse, men allerede 
det første nummer i hendes redaktion 
viste i ét glimt, hvor hun gerne ville 
hen: at få det såkaldte »pligtstof«, dvs. 
referater og lokalnotitser, afløst af gen
nemarbejdede artikler om et aktuelt, 
vigtigt emne inden for lokalhistorien, 
sådan som en faghistoriker anskuede 
den.

På midtersiderne af sit første num
mer skrev Susanne Krogh Bender en 
artikel om Forsamlingshuse på landet, 
en udvidet kommentar til en nylig 
fremkommet redegørelse fra K ultur
ministeriets forsamlingshusudvalg.65 
Heri blev det fremhævet, at forsam
lingshuset som institution ikke var 
dømt til undergang, sådan som mange 
mente, men tværtimod kunne se en ny 
fremtid i møde, hvor ikke mindst det 
kulturelle element ville komme til at 
spille en vigtig rolle. Hertil hører be
stem t også lokalhistorien, bemærkede 
Susanne Krogh Bender. Nu m åtte lo
kalarkiverne i gang med at samle ma
teriale om forsamlingshusenes histo
rie, understregede hun. Tydeligt nok 
var det arkivarbejdet og ikke for
eningsvirksomheden, som stod hendes 
hjerte nærmest.

Folkelighed og lokalhistorie
Peter V. Christensen havde som oven
for nævnt ikke fundet mange land
mænd eller med Thorkild Kjærgaards 
udtryk »bønder« blandt sine am tshi
storiske forfattere (7,5%). Og fulgte 
man den tankegang, historikeren 
Flemming Just fra Sydjysk Universi
tetscenter lagde for dagen i sit debat
indlæg, kunne de heller ikke få større 
andel i den lokalhistoriske fremtid, ef-
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tersom de næppe kunne honorere de 
metodiske krav, en moderne lokalhi
storie efter Flemming Justs opfattelse 
skulle opfylde.66

Han illustrerede sin tankegang ved 
at tegne tre cirkler, der hhv. skulle ind
kredse den marxistisk inspirerede, 
den faghistoriske og den hjemstavns
prægede lokalhistorie. Fra sin centrale 
midtercirkel overlappede faghistorien 
de to andre, men havde dog det til fæl
les med den marxistisk inspirerede lo
kalsamfundsanalyse, at man arbejde
de kildekritisk, og at man lod sig styre 
af en problemstilling, ikke af m ateria
let, som det ofte skete i hjemstavnshi
storiens store rodekasse for ubearbej
dede enkeltoplysninger.

Med udgangspunkt i grundsætnin
gerne for moderne arbejderhistorie på 
lokalt niveau mente Flemming Just, at 
man burde skrive den slags historie 
inden for den metodiske og teoretiske 
ramme, der gjaldt for regionale og na
tionale undersøgelser. Lokalhistorien 
skulle med andre ord skrives direkte 
ind i rigshistorien, og dermed var det 
mest en sag for faguddannede histori
kere, lød hans vurdering.

I sit debatoplæg havde Flemming 
Just hævdet, at Knud Prange opfatte
de det at skrive lokalhistorie som en 
lønnende opgave i sig selv. Det ville 
Knud Prange ikke havde siddende på 
sig.67 Hans opfattelse var tværtimod 
den, at lokalhistorien ud over a t tjene 
den almindelige rigshistorie havde en 
egenværdi, folkeligt som videnskabe
ligt. Ej heller kunne han acceptere 
Flemming Justs grænsedragning mel
lem analytisk lokalhistorie og usorte
ret materialeophobning. Grænsen gik 
her som i rigshistorien snarere mellem 
talentfulde skribenter og perspektiv
fattige kompilatører. Det var ikke lo
kalhistoriens mål at skrive arbejderhi
storie eller landbrugshistorie. Ideelt 
set er der tale om totalhistorie inden 
for en geografisk grænse, præciserede 
Knud Prange. Praktiseret lokalhisto

rie var udtryk for en arbejdsdeling, ik
ke en lagdeling.

I samme retning pegede et tidligere 
indlæg af Else-Marie Boyhus, muse
umsinspektør ved Lolland-Falsters 
Stiftsmuseum.68 For hende var histo
rie både en livsform og et arbejde. 
Hendes bestræbelser gik i høj grad ud 
på at få amatørerne til at slippe taget i 
indsamlingsarbejdet for i stedet at del
tage i det skabende arbejde med fag
manden som konsulent og øverste an
svarlig. En demokratisering af faget 
behøvede ikke at føre til en sænkning 
af det faglige niveau, mente hun.

Ja, opgaver er der nok, det er bare 
om at få begyndt, understregede etno
logen Gudrun Gormsen i sin indkreds
ning af landsbyen som studieobjekt for 
en kulturhistorisk-etnologisk analy
se.69 Den klassiske bondelandsby var 
ved at uddø, mente de fleste. En livs
form var dermed under forandring, og 
derfor gjaldt det om at få fastslået, 
hvad der havde rod i forne tiders al
muekultur, og hvad der var omdannet 
i tak t med skiftende tiders påvirkning.

Som det forhåbentlig vil være frem
gået af ovenstående, kunne lokalhisto
rikerne landet over hente megen inspi
ration i det omfattende debatstof, de to 
årgange 1979 og 1980 af Fortid og N u 
tid rummede. Hertil kommer den 
mængde information, der kunne ud
drages af de offentliggjorte artikler og 
ikke mindst de henved 200 anmeldel
ser, som tidsskriftet bragte om alle 
tænkelige og undertiden utænkelige 
emner inden for lokal- og rigshistori
en. Selv en træ net læser kunne have 
svært ved at bevare overblikket over 
det væld af bøger og billeder, der her 
blev præsenteret inden for hele det 
forhistoriske og historiske forløb. Fæl
les for de fleste bøger (og anmeldelser) 
var midlertid, at de i langt de fleste 
tilfælde var skrevet af fagfolk. Nu som 
før var den skrevne historie deres an
liggende.
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Klassekampens egen lokalhistorie

Var det de direkte efterkommere af 
den oprindelige landsbybefolkning, 
som var mest interesseret i at udfor
ske stedets historie, eller var det sna
rere tilflytterne? Så afgjort sidstnævn
te, kunne man læse ud af et debatind
læg om lokalhistoriske studier i Gos- 
mer sogn sydøst for Odder.70 Her hav
de de to initiativtagere Jan  Skamby 
Madsen og Jakob Vedsted i samarbej
de med den lokale befolkning iværksat 
et større indsamlings- og formidlings
arbejde omkring lokalitetens historie 
gennem mere end 300 år.

Af økonomiske grunde blev det store 
materiale helt tilbage til matriklen af 
1688 med tilhørende markbøger først 
og fremmest benyttet på mikrofilm, 
men derudover indsamledes et omfat
tende materiale i sognet. De interesse
rede blandt de lokale beboere gik da i 
gang med at indsamle og bearbejde det 
indsamlede stof med bebyggelseshisto
rien som det helt store tilløbsstykke. 
Målet var kort og godt at give Gosmers 
beboere deres historie tilbage, og dette 
mål søgtes bl.a. opnået ved at dram ati
sere den lokalhistoriske udvikling med 
en gårdmands- og en husmandsfamilie 
som egnsspillets hovedpersoner.

I en let ændret form blev denne re
degørelse optrykt i det temahefte om 
lokalhistorien, Den jyske Historiker 
udgav i 1980 med Steen Busck som re
daktør. Selv leverede redaktøren såvel 
en indledende som en afsluttende a rti
kel om emnet, sidstnævnte i form af en 
gennemgang af udvalgte dele af den 
lokalhistoriske litteratur. Tro mod sin 
marxistiske historieopfattelse demon
strerede Steen Busck i sin indledning 
en kritisk holdning til de »konservati
ve kræfter«, som ved århundredets be
gyndelse havde identificeret »fokelig- 
heden« med en nyvakt interesse for 
hjemstavnens historie. Det samme 
gjaldt den nye folkelighed af såvel bor
gerlig som socialdemokratisk obser

vans, som opstod i slutningen af 
1960’erne.

På venstrefløjen blev man bange for, 
at Venstre og Socialdemokratiet skulle 
sætte sig på lokalhistorien, og det kald
te Den jyske Historiker frem til en ideo
logisk motiveret og styret modoffensiv. 
En lokalbefolkning var som bekendt 
klassedelt, og delingen gik på tværs af 
modsætningen mellem det centrale og 
det lokale, mente Steen Busck. Når 
mange ellers progressivt anlagte »fol
keforskningsprojekter« spurgte lokal
befolkningen, hvad de helst ville be
skæftige sig med, blev svaret let ejen
domshistorie, gamle billeder og gen
stande osv., som der ikke er den helt sto
re politiske interesse forbundet med, 
mente han. Stod valget mellem en sty
rende lærerrolle og en rolle som konsu
lent, ville valget for en Steen Busck 
være let. Der m åtte være en bestemt 
politisk adresse med det lokalhistori
ske engagement.71

I de seks artikler, heftet indeholdt 
om dette tema, angreb de pågældende 
forfattere emnet fra forskellige vink
ler. Niels Lund gennemgik det krono
logisk opbyggede dispositionsskema, 
der lå indbygget i de fleste sognehisto
rier, og som helst skulle føre stedets h i
storie op fra stenalderen til dagens lo
kalsamfund.72 Ikke desto mindre søgte 
den gode lokalhistoriker at behandle 
alle sider af sognelivet med hovedvæg
ten lagt på de ydre formelle rammer og 
kendsgerninger. Det var da snarere 
stedets ejendomme end sognets beboe
re, der bar sognehistorien igennem. 
Derved skrev man sig uden om de soci
ale konflikter og andre viderværdige 
ting, konstateredes det. Traditionsstof
fet spillede derved en meget lille rolle.

Ud over sin part af artiklen om de 
lokalhistoriske studier i Gosmer sogn 
bidrog Jan  Skamby Madsen med en 
artikel om museernes formidlende rol
le.73 Ud fra den grundlæggende hold
ning, at historien skulle være et fælles 
anliggende for hele folket og ikke for
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eliten, inddrog Jan  Skamby Madsen 
eksempler fra næ r og ljern for at få be
kræftet rigtigheden af en af hovedtan
kerne bag den kulturministerielle be
tænkning nr. 517: at museerne skulle 
være arsenaler, hvorfra argumenter 
kunne hentes op til kritik a f  det be
stående; vækstpunktet for en ny livs
holdning. Det formål levede de trad i
tionelle egnsmuseer bestemt ikke op 
til. De udstillede ting afbildede ikke 
virkeligheden, kun den borgerlige eli
tekultur.

Det vil vi i Pandrup!, forkyndte over
skriften på en pjece fra et AOF-studie- 
kredsarbejde i Pandrup.74 Her udmyn- 
tedes (!) i ti artikler beretningen om de 
miserable forhold, der efter gruppens 
opfattelse prægede lokalområdet. De 
to redaktører E. Hannibal Knudsen og 
Gitte Marling ville her gå forrest i be
kæmpelsen af en række nye elendig
hedsformer i arbejdslivet som i fritiden 
(reproduktionen). Knapt var der rådet 
bod på de gamle elendighedsformer fra 
venstrebøndernes storhedstid, før nye 
meldte sig i form af strukturelt betin
get arbejdsløshed i rationaliseringens 
og automatiseringens kølvand. Trods 
kommunal uvilje fik gruppen skabt in
teresse for et projekt omkring et bio
gasanlæg, opført under inddragelse af 
lokale folk. Derved åbnedes der for en 
sammenhængende forståelse a f  det in
dividuelle liv og den samfundsmæssige 
udviklingsproces, for hverdagslivet i 
sin helhed, og for nogle alternative 
fremtidige strukturer, som det udtryk
tes.

At se lokalhistorien fra arbejdernes 
synspunkt var ligeledes det erklærede 
mål for en gruppe, som ville beskrive 
konsekvenserne af en lukning af De 
danske Spritfabrikkers afdeling i Ho
bro august 1978.75 Eftersom den eksi
sterende littera tur på det lokalhistori
ske område efter gruppens mening 
savnede en samfundskritisk holdning 
og et politisk perspektiv, etablerede 
man et gruppearbejde over udvalgte

tem aer inden for hverdagslivet om
kring arbejdermiljøet i Hobro og om
egn. M aterialet herfra samledes i et 
hefte Spritten, trykt i 800 eksempla
rer. H urtigt kunne der meldes udsolgt.

I dette tilfælde fik den politiske mo
bilisering af et lokalhistorisk anliggen
de ikke noget resultat. Spritten var og 
forblev lukket. Kan lokalhistorien bru
ges som værktøj i den daglige kamp?, 
spurgte da Søren Kolstrup med ud
gangspunkt i TV-manden Poul Trier 
Pedersens TV-spil om Nakskov: Rejs 
dig Emil Koch.™ Kolstrup bebrejdede 
dog Trier Petersen, at han glemte klas
seperspektivet for i stedet at rette 
søgelyset mod sin hovedperson. Dette 
synspunkt overførtes derefter på un
dervisning i lokalhistorie. Her kunne 
den progressivt indstillede lærer efter 
Kolstrups opfattelse let blive tvunget 
til at undlade at docere klassekamp, 
hvis de vildfarne elever hellere ville 
drøfte deres hverdagsproblemer.

Lokalhistorie efter engelsk eller fransk 
opskrift?
Selv om der ikke er tale om en åben 
polemik mod Den jyske Historikeres af
visende holdning over for lokalhistorie 
af positivistisk observans, må man nok 
se artikelsamlingen Nye strømninger i 
dansk lokalhistorie som et slags gen
svar herpå. Udgiveren var en gruppe 
unge historikere inden for foreningen 
Historia, oprettet ved Aarhus Univer
sitet foråret 1977 med det formål at 
drøfte fagets holdning til de ændrin
ger, der fandt sted såvel inden for som 
uden for faget.77 Forfattergruppen var 
i de fleste tilfælde velkendte skikkel
ser inden for dansk lokalhistorie.

Knud Prange redegjorde på ny for 
den engelske tradition inden for lokal
historien, hvor man med forfatterens 
fulde tilslutning generelt afviste at de
finere retningen nøjere.78 Leicester
skolen krævede derimod af sine udøve
re, at der blev stillet spørgsmål til de
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benyttede kilder, præciserede Knud 
Prange. Desuden skulle lokalhistori
keren skrive godt for sig, da man ellers 
ikke fik nok læsere. I virkeligheden 
skulle en lokalhistoriker være godt in
de i rigshistorien for at kunne sætte 
sit bidrag ind i et bredere perspektiv.

Niels Windfeld Lund ville derimod 
med udgangspunkt i den franske An- 
nales-skole gerne se lokalhistorien 
som en antropologisk inspireret hel
hedstolkning af den samlede livsudfol
delse i et givet lokalsamfund.79 Udover 
den registrerede viden om beboernes 
liv og færden skulle man indsamle og 
bearbejde kildemateriale, der belyste 
beboernes oplevelse af livet i sognet. 
Det var med andre ord dagliglivets

samlede historie, der skulle skrives, og 
ikke bare udviklingsgangen inden for 
den lokale elite og det officielle sty
ringssystem, præciseredes det.

Inspireret af den franske socialhi
storiker E. le Roy Ladurie’s klassiske 
skildring af fransk bondeliv gennem 
300 år, Les Paysans de Languedoc 
(1966), havde Niels Windfeld Lund for 
sin part indledt en undersøgelse af 
Bording sogn i Midtjylland 1680-1980. 
Her ville han kontrastere en kortlæg
ning af de langfristede ram m estruktu
rer med en skildring af den punktfor
mede begivenhedshistorie, der udspil
ledes inden for disse rammer. Kunne 
man f.eks. gennem en dramatisering 
af et givet konfliktstof levendegøre
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dagligdagens socialspil, ville man bed
re kunne forstå de historisk dokumen
terede reaktionsmønstre, mente Niels 
Windfeld Lund.

Etnologien ville derimod i Annette 
Vasströms udlægning af sin videnskab 
ikke beskæftige sig med det individu
elle menneske, men med mennesket 
som et samfundsindivid, der skaber og 
viderefører kulturen under de vilkår, 
som de fysiske og materielle vilkår sæt
ter, som det formuleres. Det var da en 
hovedopgave for etnologen at finde 
frem til den måde, hvorpå folk indret
tede deres tilværelse inden for de tre 
kategorier rummet, tiden og det socia
le miljø, styret som de var af grund
læggende normer og synspunkter.80 
Forskeren havde da til opgave at for
klare de konstaterede forskelle i livs- 
og kulturmønstre, idet han skulle be
stræbe sig på at se bort fra egne hold
ninger og vurderingsmønstre.

Nu afdøde byhistoriker Henrik Fan
gel (1944-1994) ville med Haderslev 
som »modelby« studere byen som en 
totalitet, set ud fra en række vinkler, 
historiske som samfundsfaglige.81 Den 
traditionelle tilgang, her opfattet som 
beskrivende købstadshistorie, måtte 
efter Fangels opfattelse vige for et be
hjertet forsøg på at forklare, hvorfor en 
by udvikler sig på en nærmere beskre
vet måde, og hvorledes ændringer i by
ens erhvervsforhold over tid påvirker 
såvel befolkningens bosætningsmøn
ster som det sociale liv i byen. En af
gørende forudsætning herfor var efter 
Henrik Fangels opfattelse, at forske
ren præcist havde analyseret de tal og 
data, der angav strømpilen for den hi
storiske udvikling.

En tilsvarende totalitetsbetragtning 
ville etnologen M argaretha Balle-Pe- 
tersen anlægge på studiet af de folkeli
ge bevægelser, idet disse efter hendes 
mening ikke lod sig analysere fuldgyl
digt som udtryk for en social lagde
lingsproces, men snarere som en orga
nisatorisk samling omkring et almen

menneskeligt program med lige bud til 
alle uanset rang og stand.82 Bevægel
sens førende talsmænd ville naturlig
vis se det som deres opgave at påvirke 
den almindelige idédebat i samfundet, 
hvorimod de menige medlemmer nok 
så meget gjorde brug af bevægelsen 
som en lokal ramme omkring et socialt 
samvær med ligesindede medborgere, 
det M argaretha Balle-Petersen beteg
ner som foreningslivets samværsfor
mer.^ En ny form for slægtskabsfølel
se, kunne man sige.

Der foreligger mange vidnesbyrd om 
folks oplevelse af socialt samvær, det 
være sig på arbejdspladsen eller i friti
den, men som regel har man indtil for 
nylig m åttet savne arbejdererindrin
ger herom. Det ville grafonomen og et
nologen Jørgen Burchardt gerne råde 
bod på i forbindelse med lokalhistori
ske undersøgelser.841 sit indlæg skitse
rede han de mange problemer, det rent 
praktisk og metodisk stillede forskeren 
over for. E t effektivt middel ville være 
at opsøge og interviewe de pågældende, 
altså selv skabe sine kilder. Ud over 
den forskningsmæssige begrundelse 
herfor kunne man evt. også inddrage 
den politiske, se sit arbejde som led i 
den politiske kamp for frigørelse, for li
gestilling, mente Jørgen Burchardt.

Denne politisering af lokalhistorien 
var bestemt ikke efter en Verner 
Bruhns hoved.85 På baggrund af en 
organisatorisk redegørelse for den lo
kalhistoriske virksomhed landet over 
hævdede han med styrke, at det ofte 
fremførte krav om en historie for »fol
ket«, som regel forstået som »arbej
derfolket«, ikke rimede med lokalhi
storiens dybeste mening: a t være en 
historie for alle fra bund til top i det 
lokale samfund. Det synspunkt lod 
sig dog ikke afvise, at megen lokalhi
storie stadig var at betragte som tra 
ditionel hjemstavnshistorie og ikke 
som udtryk for en bevidst, fagligt mo
tiveret problematisering af forsknin
gens genstand. Han var derfor meget
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enig med Thorkild Kjærgaard i den 
kritik, denne havde fremført i Fortid 
og N utid.86

Efter Verner Bruhns opfattelse hav
de lokalhistorie intet a t gøre i en lokal
politisk sammenhæng. Steen Buscks 
politiske agitator skulle derfor for
menes adgang til det lokalhistoriske 
værksted, præciseredes det. Derimod 
kunne man med fordel iværksætte et 
stykke »folkeforskning«, som sket var i 
Maribo og Brøns i Sønderjylland, hvor 
man lod de lokale beboere opleve hi
storien ved selv at udforske den. Op
lysning skulle med andre ord erstatte 
ensidig agitation.

Noget lignende gjorde man i øvrigt i 
hans egen forening Historisk Samfund 
for Ribe Amt, kunne man læse ud af en 
samtidig jubilæumsartikel, han havde 
skrevet i anledning af samfundets 75- 
årsdag.87 Efter et omfattende genera
tionsskifte i 1960’erne lagde man i 
samfundets ledelse større vægt på den 
moderne historie og på a t få indflydelse 
på principperne bag den fysiske plan
lægning omkring det danske landskab. 
Desuden ville man forbedre kommu
nikationen med samfundets medlem
mer og med de mange nye lokalhistori
ske foreninger, der var skudt op i nyere 
tid. Man opfattede i stigende grad sig 
selv som en sam arbejdspartner og ikke 
som en forening, der havde nok i sig 
selv.

Tilbage til Nye strømninger. Som 
Claus Bjørn så det, blev der både på 
centralt og lokalt hold drevet lokalhi
storie.88 Til første kategori hørte den 
universitære, efter udøvernes egen op
fattelse nærm est guldrandede forsk
ning, hvor det snarere var emnet end 
lokaliteten, der bestemte forsknings
området. Her var dog ved at ske en 
glidning, mente Claus Bjørn, idet for
skerne nu møjsommeligt kravlede ned 
fra den universitære pind for at kom
me lokalsamfundet i møde på dettes 
egne præmisser. Dette skete under 
fuld videnskabelig honnør, eftersom

tidligere tiders bobéske foragt for det 
umælende bondegeled var veget for en 
begyndende anerkendelse af den loka
le historieforsknings nyttevirkning.

Flemming Mikkelsen ville modsat 
Verner Bruhn ikke helt afvise en poli
tiseret tilgang til lokalhistorien, idet 
han gennem en dagliglivsdokumenta
tion mente at kunne bevidstgøre de hi
storisk interesserde blandt dagligli
vets ellers så tavse flertal om deres si
tuation, undertrykt og fremmedgjort, 
som den efter forfatterens mening var 
det.89 Efter svensk og norsk model 
havde Flemming Mikkelsen da forsøgt 
at gennemføre et stykke dagliglivsdo
kumentation om overgangen fra en 
landbotilværelse til livet i industri
samfundet. Skuepladsen skulle være 
Frederiksborg amt, de medvirkende 
amatørhistorikere skulle levere m ate
rialet og de professionelle, forskerne, 
fortolke det. Uheldigvis lykkedes det 
kun at danne to studiekredse over em
net, og forsøget m åtte da opgives. Fol
kets historie ventede efter Flemming 
Mikkelsens opfattelse stadig på at bli
ve skrevet. Af fagfolk, forstås.

De professionelle og folkehistorien
I sin anmeldelse af artikelsamlingen 
Nye strømninger tog lokalhistorikeren 
Arne Gammelgaard afsæt i den i og for 
sig glædelige kendsgerning, at lokalhi
storien efter Claus Bjørns opfattelse 
nu blev accepteret som universitært 
meriterende.90 Lad være, at samlingen 
indeholdt både rene banaliteter og ek
sempler på det for tiden uundgåelige 
vulgærmarxistiske snak -  den marke
rede ved sin blotte tilsynekomst et ti
dehverv, fastsloges det. De historiestu
derende ville for fremtiden arbejde lige 
så seriøst med lokalhistorie som med 
enhver anden disciplin, stod der med 
usynlig skrift prentet over hver side i 
bogen, som Arne Gammelgaard læste 
den. Det overordnede krav til udøver
ne af denne disciplin ville for fremti-
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den være kvalitet og ikke en formel 
sondring mellem graden af faglig kom
petence.

Så langt ville Flemming Just dog 
ikke gå. I sin anmeldelse af rappor
terne fra de nordiske seminarer i lo
kalhistorie 1973-1979 fastholdt han 
faghistoriens metodiske grundsætnin
ger som det bærende grundlag for a r
bejdet med lokalhistorie.91 Gjorde 
man ikke det, blev udbyttet af de 
mange anstrengelser let en samling 
ustrukturerede kendsgerninger, ind
svøbt i en glorificerende skildring af 
de lokale magthaveres søndagshisto
rie. Den slags ufordøjet panegyrik 
burde efter Flemming Justs skøn ikke 
udgives, men henligge på lokalarkivet 
til senere brug. I øvrigt forholdt han 
sig noget tvivlende over for den prak
tiske nytteværdi af den slags konfe
rencer på nordisk plan, selv om man 
naturligvis kunne lære noget af hin
anden på dette felt. Det ville afgjort 
forøge nyttevirkningen, om man på 
forhånd søgte at formidle kendskabet 
til historisk metode og teknik til bre
dere kredse.

Der var faktisk på dette tidspunkt 
igangsat et stykke formidlingsarbejde 
på det lokalhistoriske område, om end 
ikke af metodisk, men af heuristisk 
karakter. En gruppe historiestuderen
de ved Historisk Institu t ved Aarhus 
Universitet havde i deres projektarbej
de om lokalhistorie kigget nærmere på 
det emnemæssige indhold af fire »til
fældigt valgte« amtssamfunds årbøger 
(Svendborg, Vejle, Vendsyssel og Him
merland) og da begrænset til de fem 
første år, til fem årgange fra 1930’erne 
og tiden 1975-1979.92

Selv om der var sket ændringer over 
tid, var helhedsindtrykket ifølge forfat
terne stadig det samme: en konservativ 
tendens, udtrykt gennem udokumente
rede artikler om det uvirkelige gam
melliv på landet i tiden før andelsbe
vægelsens folkelige gennembrud og 
gennem personskildringer, som for

trinsvis hentede deres emne fra de 
højere sociale lag. Militæret, kirken, 
landbruget, topografien og folkelivet 
hørte til de foretrukne emner, hvorimod 
sociale og økonomiske forhold i nutiden 
stort set ikke blev behandlet. Det var, 
som om omdannelsen af det gamle, feu
dalt opbyggede godsejer- og gård
mandsvælde til et moderne, demokra
tisk indrettet industrisamfund var 
gået sporløst hen over hovedet på 
amtsårbøgernes forfattere og redak
tører.

Underholdningsværdien var også 
svingende; ifølge forfatterne skrev de 
professionelle historikere de mest un
derholdende og folkelige artikler, hvor
imod de ikke-faguddannede lokalhi
storikere ofte skrev på et pseudo-lærd 
og snirklet dansk. De godt 500 artikler 
levede bestemt ikke op til kravet om 
historie for folket a f folket, konstatere
des det.

Disse påstande fik dog ikke lov til at 
henstå uimodsagt ret længe, idet 
Klaus Egeberg i en debatartikel i 
næste nummer af tidsskriftet kunne 
påvise alvorlige mangler ved den an
vendte kategoriserings- og registre
ringsmetode. Når institutioner som 
m ilitæret og kirken indholdsmæssigt 
fyldte så meget som hævdet i Arhus
opgørelsen, skyldtes det ifølge Klaus 
Egeberg en summarisk rubricering af 
alt, der på nogen måde kunne siges at 
have berøring med de to hovedemner. 
En prøveregistrering af Vejle Amts 
årbøger 1905-1909 ud fra en detaljeret 
specifikation af emnerne gav et noget 
andet resultat med lavere tal for mili
tærhistorie, kirkelige forhold og folke
liv og højere for eksempelvis arkæolo
gi, sundhedsvæsen, kunst og arkitek
tu r m.v.93
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Lokalhistorien inddrager nye 
synsvinkler og teknikker

Et socialhistorisk nybrud

I 1980’ernes begyndelse kunne Fortid 
og Nutids læsere registrere en genopli
vet interesse for socialhistorie, nu ikke 
blot opfattet som befolkningsflertal
lets livshistorie på godt og ondt, men 
også som beretningen om hverdagsli
vets hjemlige slidere og om m inoritets
gruppernes ofte så barske skæbne ude 
på samfundslivets overdrev. I en kort
fattet skildring af hekseforfølgelsens 
danske historiografi ville Jens Chri
stensen og Jens Chr. V. Johansen der
for tildele amatørhistorikerne prisen 
som den historikergruppe, som mest 
vedholdende havde beskæftiget sig 
med dette så morbide emne.94

Faghistorikerne havde nok skrevet 
en del herom, men mest omkring år
hundredskiftet. Efter de to forfatteres 
opfattelse skyldtes det først og frem
mest, at emnet aldrig var blevet kano
niseret som et stykke ægte socialhisto
rie i modsætning til f.eks. gårdmands
historien, som blev dyrket af både læg 
og lærd i bestræbelsen på at rodfæste 
netop denne gruppe i fortiden. Ama
tørhistorikerne havde som nævnt ar
bejdet en del med hekseprocesser, ikke 
altid lige kvalificeret, m åtte det erken
des, men her var i hvert fald tilveje
bragt et omfattende arkivmateriale, 
som med fordel kunne bruges af fag
folk.

Kvindernes historiske tabskonto 
kunne let gøres meget større, var es
sensen af det korte debatindlæg, Beth 
Grothe Nielsen præsenterede i samme 
nummer af tidsskriftet.95 Hendes ho
vedkilde var et retshistorisk materiale 
på 89 domme 1719-1805 ved det nør- 
rejyske landsting over kvinder, i de fle
ste tilfælde ugifte tjenestepiger, som 
blev anklaget for at have ombragt de
res nyfødte børn. De skulle ifølge Dan

ske Lovs 6. bog, 6. kapitel, 7. artikel 
miste deris Hals, og deris Hovet settis 
paa een Stage, som skrevet står. Og 
med omvendt bevisbyrde, fordi kvin
den for at blive frifundet selv skulle 
bevise sin manglende skyld i barnets 
død. I de fleste tilfælde blev hun dog 
benådet -  med en langvarig tugthus
straf. Det viser kvindeundertrykkel
sen i sin mest ekstreme for, konklude
res det.

Her blev 89 ulykkelige kvindeskæb
ner trukket delvis ud af forglemmel
sens mørke. Det samme var efter Tin
ne Vammens opfattelse ved at ske med 
det hårde, ubetalte slid, som husmød
renes store, tave skarer i århundreder 
havde udøvet til glæde for mand og 
børn.96 Drøftede (økonomiske) histori
kere arbejdslivet, mente de selvfølge
lig erhvervslivet, hvorved de overså, at 
når manden pligtskyldigt mødte op om 
morgenen med sin madpakke i lom
men, tilkom æren herfor rettelig ko
nen derhjemme. Selv en nyere tids fa
miliehistorikere var tilbøjelige til at 
skøjte let hen over husholdningsarbej
dets betydning, m åtte Tinne Vammen 
konstatere.

I samme nummer af Fortid og N utid  
bragtes desuden anmeldelser af skil
dringer af sociale særtilfælde som 
Krybskytten fra Nederskoven og Mor
det i Sønder Økse. Det fik redaktions
sekretæren Jørgen Dieckmann Ras
mussen til i sin anmeldelse af morde
ren Ole Kollerøds egen livshistorie at 
stille det spørgsmål, om man ikke var 
ved at gå for vidt i sin posthume dyr
kelse af den slags lovbrydere.97

Udgiveren af Ole Kollerøds livshi
storie havde sammenkomponeret sin 
indledning ved at bringe bidrag fra 
folk, der gik for at være »Ole Kollerød- 
kendere«, som det formuleres. E t par 
af disse ville Dieckmann Rasmussen 
bestemt ikke tildele denne hæder; de 
vendte nærm est Danmarkshistorien 
på vrangen i deres iver efter at friken
de hovedpersonen for enhver personlig
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skyld. Desuden havde udgiveren for
sømt at kontrollere Kollerøds generel
le pålidelighed. I sin pedantiske gengi
velse af sit synderegister havde Kolle- 
rød som regel noteret sine omgivelser 
som de egentlige skyldige. Han opfat
tede med andre ord sig selv som et pro
dukt af et samfund, der på nærm est 
forbryderisk vis tvang de fattige til at 
tage loven i deres egen hånd for over
hovedet at overleve. Det var alt for 
stor en hæder at karakterisere Ole 
Kollerød som en »oprører« i slægt med 
den engelske socialhistoriker Eric 
Hobsbawns »sociale bandit« å la Robin 
Hood, mente Dieckmann Rasmussen.

De sociale oprørere, respektive tabe
re, fik til gengæld for lidt spalteplads 
stillet til rådighed i syvbindsværket 
Dansk Socialhistorie, kan man udlede 
af den 14 sider lange anmeldelse, For
tid og N utid  helligede dette værk.98 
Gennemgående kritiseredes de enkel
te forfattere enten for at mangle teore
tisk indsigt eller for at levere en social 
adfærdsbeskrivelse, som ret så ufor
døjet havde den økonomiske liberalis
me som den almindelige samfundsmo
del. Den forudsatte en lighed, som ab
solut ikke var til stede i det 18. og 19. 
århundrede, understregedes det.

Det er ikke stedet her at gå dybere 
ind på denne anmeldelse endsige dens 
genstand, men vurderet i et lokalhisto
risk perspektiv var det snarere de lo
kale socialgrupper end lokaliteternes 
socialhistorie, der på ny tiltvang sig in
teresse fra såvel forfatteres som an
melderes side.

Til gengæld stod lokaliteten i mere 
end én forstand i centrum for den pub
likation, en projektgruppe under Sta
tens humanistiske Forskningsråd 
fremlagde som oplæg til en planlagt 
historisk kulegravning af den danske 
stationsby. Her havde 16 mænd -  de 
tre fra Erhvervsarkivet -  og kun to 
kvinder, bemærkedes det lidt spydigt i 
anmeldelsen, givet en forsmag på, 
hvad den historisk interesserede of

fentlighed kunne vente at få ud af de 
mange rare forskningsmidler, der her 
var stillet til rådighed.99

Resultatet tegnede dog lidt pauvert, 
mente anmelderen Helle Askgaard, 
mest fordi der ikke opereredes med 
klare afgrænsninger og definitioner. 
Man kunne ikke engang få en forkla
ring på, hvad en stationsby egentlig 
var for en lokalitet. Ordets udsagn om 
en jernbanetilknytning, den være sig 
nok så historisk, stod ikke engang til 
troende. Stort set fandt kun m ateriale
oversigten med tilhørende katalog 
over mulige forskningsemner nåde for 
debatanmelderens blik.

Hvordan man end definerede en s ta
tionsby, m åtte man på forhånd vente 
at finde mange henvisninger til denne 
lokalitetstype i en lokalhistorisk film
vejviser, Danmarks Radios meget kyn
dige filmarkivar Ole Brage havde redi
geret.100 Ikke færre end 1.355 film fra 
perioden 1902-1978 var her blevet 
præsenteret, behørigt registreret un
der de lokaliteter, som filmene bragte 
optagelser fra. Lokalhistorien havde 
gennem filmmediet fået en ny og le
vende dimension. Når hertil føjes hun
dredtusinder af fotografier og billeder, 
kunne de skriftlige vidnesbyrd til en
hver tid suppleres, ja  næsten erstattes 
af de illustrative, hvis nærm est sug
gestive virkning enhver gæst på en lo
kalhistorisk udstilling har prøvet at 
ligge under for.

Det er ikke for meget sagt, at offent
lighedens billedlige erindring om det 
gamle bondesamfund først og frem
mest skyldes maleren Rasmus Chri
stiansens oliemalerier og akvareller. 
Kulturhistorisk vurderet er de ret pro
blematiske, og Rasmus Christiansen 
er ikke en stor kunstner, højest en dyg
tig maler. Alligevel vil den historisk in
teresserede til sin glæde og forbavselse 
kunne nikke genkendende til mange 
af Rasmus Christiansens bondehisto
riske akvareller, sådan som de nu er 
lagt frem for offentligheden.101 Sådan
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var landbolivet jo i gamle dage -  lærte 
man i skolen ved at studere læsebo
gens gengivelse af Rasmus Christian
sens billeder!

En nok så knivskarp og pålidelig re
gistrering af bondelivet i gamle dage 
får man nok ved at læse den gengivel
se, Frederik Lange Grundtvig, præst i 
Den danske Kirke i Amerika, har 
præ steret af bondesønnen Lars Ras
mussens erindringsbilleder fra sin op
vækst i barndomshjemmet på Klok
kergården i Systofte sogn nordøst for 
Nykøbing F.102 Lars Rasmussen, der 
som 43-årig var udvandret 1880, for
talte pastor Grundtvig, Clinton, Iowa, 
om sine minder fra barndom og ung
dom, og dem bestræbte Grundtvig sig 
på at fastholde netop så præcist, som 
Lars Rasmussen havde fremført dem 
på sin velbevarede, falstringske dia
lekt.

Lokalhistorie er folkeoplysning
Sådan formulerede formanden for 
S.L.F. Ole Warthoe-Hansen sin princi
pielle opfattelse i en artikel i Lokalhi
storisk Journal.™  I hvert fald ville 
han sætte det som en samlende over
skrift for S.L.F.s virksomhed, udmøn
tet i metodiske historiske lærdomme 
for enhver, som det udtryktes. Først og 
fremmest ville han gerne slå et slag for 
skolingen af lokale årbogsredaktører 
og andre, som nu gik aktivt ind i arbej
det på at udforske de folkelige be
vægelsers historie.

Lige i hælene på formanden kom 
den standhaftige tinsoldat m archeren
de, sådan som den lokalhistoriske kon
sulent siden 1976, Verner Bruhn, ka
rakteriserede sin virksomhed.104 Trods 
den tiltagende professionalisering af 
det lokalhistoriske arbejde var der sta
dig behov for denne servicevirksomhed 
over for den folkelige historie, pointe
rede han. Helst så han dog denne form 
for konsulentvirksomhed placeret un
der et lokalhistorisk institut, som deri

gennem både kunne løse forsknings
mæssige opgaver og yde hjælp til lo
kalhistoriens udøvere.

Dette synspunkt kunne Flemming 
Just helt tilslutte sig, idet han for sin 
part både ville decentralisere S.L.F.s 
virksomhed med de amtshistoriske 
samfund som regionale centre og ud
bygge Knud Pranges Lokalhistoriske 
Afdeling til et egentligt institut. Des
uden skulle kursusvirksomhedem ud
vides i bredden og i dybden.105 Såvel 
S.L.A. som S.L.F. betrådte da også nye 
veje i deres kursusvirksomhed; S.L.A. 
ved at afholde et kursus i lokalhistorie 
i undervisningen på Hindsgavl 2.-4. 
april 1982 og S.L.F. ved at etablere et 
kursus om landsbymennesker på Re
fugiet Fuglsang 23.-15. april samme 
år.106

Da Warthoe-Hansen på årsmødet på 
Askov Højskole 27. august 1982 aflag
de sin sidste beretning som formand 
for S.L.F., dvælede han meget ved pro
blemerne omkring en udvidelse af kur
susvirksomheden på regionalt hold. 
Det krævede efter hans opfattelse et 
tæ t underlag af dygtige forenings- og 
arkivfolk på egnen at gennemføre det
te med held.107 For at reducere afstan
den mellem S.L.F. og de lokalhistori
ske foreninger så han gerne produce
ret en videofilm om at udforske og 
skrive sognehistorie. Løsningen af den 
slags opgaver fordrede imidlertid et 
tæ t sammenhold inden for forenings
strukturen, og han sluttede da meget 
apropos sin beretning med en stærk 
påkaldelse af dette. Som hans efterføl
ger valgtes lederen af Erhvervs arkivet 
i Aarhus, overarkivar Finn H. Laurid
sen.

Det må have glædet Warthoe-Han
sen, at den nye ledelse af S.L.F. så hel
hjertet gik ind for at fæstne forbindel
sen mellem S.L.F. og dens medlemsfor
eninger. E t sådant initiativ var en »for
eningsdag«, man afholdt 19. november 
1983 på Gladsaxe Hovedbibliotek. Her 
fik man en god orientering om aktuelle
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forskningsproj ekter af lokalhistorisk 
interesse, såsom det såkaldte Stations
byprojekt, som Statens humanistiske 
Forskningsråd som nævnt havde 
iværksat. Desuden drøftede man på
trængende foreningsproblemer af al
men interesse, ikke mindst forholdet 
til lokalpressen. Det blev ved den lejlig
hed besluttet, at Journalen skulle pub
licere de meddelelser om foreningsnyt, 
de enkelte foreninger ønskede at få 
bragt.

Der var imidlertid ved at fremstå en 
ny, samlende overskrift til det daglige 
arbejde i landets lokalhistoriske for
eninger og arkiver: 50-årsdagen for 
Danmarks befrielse den 5. maj 1945. 
Med Peter Bondesen i spidsen havde 
man i Randers dels udgivet en kilde
samling om besættelsestiden til brug 
ved den lokale skoleundervisning, dels 
iværksat et større indsamlingsarbejde 
for at få bevaret dokumenter, genstan
de og andet kildemateriale fra en tid, 
der efterhånden var ved at blive histo
rie.108 I samarbejde med Finn Laurid
sen fra S.L.F. arrangerede Peter Bon
desen en østjysk temadag om Besæt
telsen den 20. april 1985 på amtscen
tralen i Randers.109 Der kunne nævnes 
mange flere af den slags arrangem en
ter, men fælles for dem alle var, at de i 
høj grad var med til at styrke interes
sen for det lokalhistoriske arbejde, ik
ke mindst i foreningsregi.

Da Verner Bruhn ved årsmødet i 
S.L.F. den 31. august 1985 trak  sig til
bage som lokalhistorisk konsulent, 
blev Peter Bondesen udpeget som hans 
vestdanske efterfølger, mens ansvaret 
for det østdanske område blev overdra
get arkivar ved Rigsarkivet, cand.mag. 
Margit Mogensen. Den standhaftige 
tinsoldat havde omsider fået ikke én, 
men to efterfølgere.

Naturens og menneskets fælles historie
I en debatanmeldelse af biokemikeren 
Jesper Hoffmeyers bog Samfundets

naturhistorie hævdede Bjørn Matsen, 
at når den voluminøse lokalhistorie ik
ke havde formået a t påkalde sig større 
rigshistorisk interesse, skyldtes det 
hovedsaglig fremstillingens manglen
de sammenhæng.110 Der blev nok refe
reret til forskellige forklaringsmodel
ler, men de spillede ikke rigtig sam
men. Her kunne Jesper Hoffmeyer, be
hørigt korrigeret af Bjørn Matsen, til
byde en marxistisk inspireret forkla
ringsform, som stæ rkt forenklet kan 
formuleres således: De forhåndenvæ
rende energistrømme afgrænser råde
rumm et for menneskets mulighed for 
at udnytte jordens ressourcer. Ved at 
udvikle produktivkræfterne efter gra
den af den materielle nød eller »na
turtvangen« i samfundet, kan menne
sket dog få mere ud af de forhånden
værende energistrømme. Det kan ske 
enten ved en kvantitativ eller ved en 
kvalitativ produktiv kraftudvikling, 
eller bedre udtrykt: en normal og en 
revolutionær udvikling. Mest effektivt 
virker den revolutionære form, som 
indførelsen af agerbruget i sin tid re
præsenterede.

Så langt var Bjørn Matsen enig med 
Hoffmeyer, men ville dog hellere er
statte begrebet materiel nød med øget 
ressourcepres. Desuden ville han mod
virke den glidning bort fra Marxs rene 
lære, som Hoffmeyer gjorde sig skyldig 
i, ved at erindre om begrebet klasse
kamp. Overklassen ville til enhver tid 
gennem udbytning af arbejderklassen 
tilegne sig gevinsten ved en produkti
vitetsforøgelse, og det kunne den gøre 
så meget lettere, som den kontrollere
de energistrømmene.

Dermed havde man efter Bjørn Mat- 
sens opfattelse fået en helhedsopfat
telse, en teori, hvis anvendelsesværdi 
derefter kunne testes på lokale punkt
undersøgelser. Egen research i de dan
ske landbrugsreformer i 1700-tallet, 
dvs. de store landboreformer, havde 
overbevist ham om, at der fandtes sto
re regionale og lokale variationer. Dis-
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ses omfang og betydning m åtte fast
lægges, før man kunne gå videre i hel
hedstolkningen.

Her arbejdede Bjørn Matsen videre 
med et tema, som var slået nok så 
kraftigt an i det foregående nummer 
af Fortid og Nutid. Her havde Kristof 
K. Kristiansen og Niels Steensgaard 
som repræ sentanter for hhv. en marx
istisk og en positivistisk historikerret
ning i fællesskab fremlagt en samling 
foredrag, holdt ved en seminarrække 
på Historisk Institu t ved Københavns 
Universitet efteråret 1981 over Økolo
gisk balance og historisk forandring.111

I indledningen udpegedes de viden
skabseksterne forhold som inspira
tionskilden til den stigende interesse 
blandt historikere for forholdet mel
lem samfund og natur. Det åbnede et 
helt nyt perspektiv på den førmoderne 
bonde. I stedet for at blive udskældt 
som et stokkonservativt drog blev han 
nu anskuet som et menneske, som på 
basis af århundredlange erfaringer le
vede i pagt med miljøets naturlige ek
sistensmuligheder. Fortidens bønder

var skam miljøbevidste foretagere og 
ikke hensynsløse industribaroner, som 
i deres evige jagt på profit udnyttede 
naturen og miljøet ud over alle græn
ser.

På den anden side var det gamle 
bondesamfund dog præget af skarpe 
konjunkturbevægelser, hvis virknin
ger automatisk forplantede sig til an
dre sektorer. Efter 2. verdenskrig a r
bejdedes der mange steder i udlandet 
på at sætte disse konjunkturbevægel
ser ind i en såkaldt m althusiansk for
klaringsramme, inspireret af den en
gelske økonom T.R. M althus’ lære om 
den kritiske sammenhæng mellem be
folkningstal og ressourcer. Voksede be
folkningen for stærkt, var der simpelt
hen ikke mad nok til at ernære hele 
befolkningen, og resultatet blev dels 
faldende fødselstal, dels en barsk re
duktion af befolkningen i form af kri
ge, pest og hungersnød.

M althus’ klassiske lære fandt i ef
terkrigstiden mange tilhængere, som 
ved hjælp af udbuds- og efterspørgsels
mekanismen, sådan som den afspejle-
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de sig i løn, priser, indkomstfordeling 
og profitter, tolkede den så at sige na
turgivne sammenhæng mellem befolk
ningsudvikling og konjunkturbevægel
ser.

Marxistiske historikere og sam
fundsforskere ville dog erstatte den 
»neomalthusianske model« med en op
fattelse af klassekampen, dvs. magt
kampen mellem godsejere og bønder, 
som nok så afgørende. Desuden kunne 
marxister og ikke-marxister efter de to 
forfatteres opfattelse nok forenes i et 
fælles ønske om at bruge en økologisk 
tolkningsnøgle. Den danske udvik
lingsøkonom Ester Boserup havde 
f.eks. udformet en antim althusiansk 
forklaringsmodel, som hævdede, at det 
gennem en forøget produktion pr. are
alenhed var muligt at føde en voksen
de befolkning. Det gik til gengæld ud 
over arbejdsproduktiviteten. Fortidens 
bønder gik ikke som deres kapitalisti
ske efterfølgere efter profitmaksime
ring, men ville i stedet opretholde en 
bestemt, socialt defineret levestan
dard, mente Ester Boserup.112

Kristof K. Kristiansen og Niels 
Steensgaard gjorde dog opmærksom 
på, at Boserup-modellen ikke havde 
vundet almindelig accept, bl.a. fordi en 
m ærkbar forøgelse af produktionen for
drede kapitalkrævende innovationer. 
Dermed var foregrebet de økologisk-hi- 
storiske modelbetragtninger, som på 
forskellig måde gennemspilledes i de 
efterfølgende indlæg fra seminaret.

I tre af foredragene anvendtes en 
hypotetisk-deduktiv metode.113 Her 
var udgangspunktet en nærmere be
skrevet virkemåde i en bestemt ideal
type, en model af en historisk »virke
lighed« på et højt abstraktionsniveau. 
Herfra blev udledt en række forkla
ringer, som derefter konfronteredes 
med de naturgivne rammer og med 
en nærmere defineret forhåndsanta- 
gelse af en vis almenmenneskelig ra 
tionalitet. Derved indkredsedes de 
forhold, der betingede forandringer,

dvs. vekselvirkningen mellem de ydre 
påvirkninger og det indre vækstpo
tentiale.

Heroverfor stod et par empirisk do
kumenterede studier fra oldtidens 
Rom og Iran, hvor der blev beskrevet 
et sæt historiske strukturer, som efter 
alt at dømme havde været udslagsgi
vende for eksistens- og handlemulig
hederne i de datidige samfund.114 Også 
her brugtes en art deduktiv metode, 
hvor den historiske »virkelighed« op
fattedes som de historiske personers 
formentlige reaktionsmønster over for 
de ydre, givne rammer.

En antropologisk (lokal)historie?

Historikerne havde på dette tidspunkt 
indledt en ny runde i fagets aldrig hvi
lende granskning af andre fag og disci
pliner for at kunne hjemtage ny inspi
ration på det emnemæssige og metodi
ske område. E t særlig interessant stu
dieobjekt bød sig da i antropologien, 
som syntes at åbne helt nye mulighe
der for at studere det historiske men
neske i videste forstand. Men her lød 
det advarende fra etnologen Palle O. 
Christiansen: Historie tilsat et stænk 
antropologi er ingenlunde at betragte 
som historisk antropologi.115

Hans forslag til løsning af denne 
grænsekonflikt mellem de to fag var at 
undersøge, hvor langt og hvordan man 
med fordel kunne begive sig ind på 
hinandens arbejdsfelter.

Som baggrund for dette i sig selv li
det revolutionerende forslag drøftede 
han i store træ k en forskningssitua
tion som sin egen, hvor endemålet var 
at analysere et stykke dansk godshi
storie (det østsjællandske Giesegård) 
med det formål ikke at klarlægge ba
nale historiske forhold, men at afdæk
ke nye sammenhænge og varierende 
konstellationer i det sociale felt. Den 
slags ting lå efter Palle O. Christian
sens opfattelse uden for det historiske 
arbejdsområde, og derfor m åtte han
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stort set kassere hele den landbohisto
riske littera tu r om emnet.

Naturligvis ville etnologen præstere 
den af historikerne åbenbart så efter- 
higede helhedstolkning, men den skul
le ikke motiveres ud fra ønsket om at 
skrive en totalitetshistorie i sig selv. I 
stedet skulle den begrundes ud fra be
hovet for at finde en lokalitet, der in
deholdt de for undersøgelsen nødven
dige strukturfænomener.

Det er ikke stedet her at forsøge at 
trænge dybere ind på etnologiens me
todiske grundproblemer, men et par 
supplerende betragtninger af lokalhi
storisk natur kan dog nok være på sin 
plads, eftersom Palle O. Christiansen 
ikke var ene om at tilbyde mere eller 
mindre komplekse forskningsmodeller 
til brug ved analyser af et lokalt ind
samlet kildemateriale.

Thomas Højrups model for en dia
lektisk transformationsanalyse og dens 
begrebsstruktur lå til grund for hans 
disputats fra 1983116 og blev desuden 
udfoldet nærmere i en samtidig tids
skriftsartikel.117 Thomas Højrups mål 
var at udforske hverdagslivet, men da 
han ikke fandt noget anvendeligt al
menbegreb herom, måtte han til for
målet rent teoretisk konstruere en mo
del, som gjorde det muligt at indkredse 
begreberne livsform og livsformens 
muligheder. Den grundlæggende ana
lyse herover udgør derefter både en 
samfundsteori og en kulturteori.

Begrebet livsform har i Thomas Høj
rups udlægning nærm est samme 
funktion som historikerens problem
stilling, selv om dennes klassifikatori
ske funktion har m åttet give plads for 
et begrebslogisk samspil mellem den 
bagvedliggende kulturopfattelse og de 
sociale strukturer i den undersøgte 
samfundsformation. De mange kon
fliktsituationer i det danske samfund, 
nationalt som lokalt betragtet, ses da 
som udtryk for en kamp for at opret
holde og nyetablere livsformernes ek
sistensbetingelser snarere end som al

mindelige interessekonflikter i et sam
fund under forandring.

Jam en begrebet »livsform« er da i al 
sin bredde nærm est et tomt begreb, 
opponerede den renlivede marxist 
Steen Busck i et modindlæg i samme 
nummer af tidsskriftet.118 Det var ef
ter hans opfattelse mest at sammen
ligne med et operationelt begreb, som 
gjorde det muligt at rette opmærksom
heden mod bestemte undersøgelsesele
menter og tillige tilbød en særlig tek
nik herfor. Som klasse- og klasse
kampsanalytiker m åtte Steen Busck 
derfor hævde, at kulturanalytikeren i 
Thomas Højrups skikkelse ikke nåede 
stort længere end til at gøre præcis det 
samme, som den engelske socialhisto
riker E.P. Thompson havde gjort: at se 
klassestrukturen som noget, der rent 
faktisk sker i samfundet i form af 
handlinger og begivenheder, og ikke 
bare som en mekanisk, altforklarende 
»struktur«.

Med venner i lys vi tale...

I 1979 fremkom i Fortid og N utid  en 
engageret, ja  nærm est m ilitant formet 
debatartikel, skrevet af en 28-årig 
hedspore inden for det lokalhistoriske 
arbejde.119 Som initiativtager til en 
egnshistorisk forening for Hvalsø kom
mune på Midtsjælland ville forfatte
ren, stud.mag. i folkemindevidenskab 
Henrik Ingemann, bruge sin forening 
til at kæmpe for de grønne, bevarings
prægede værdier, han mente var i 
klemme i et erhvervsdomineret skat
teydersamfund med indbygget trang 
til at udnytte de naturgivne ressourcer 
ud over al rimelighed.

Unge, kritiske hoveder var nu ved at 
afløse hvad man kunne kalde den »pen
sionerede førstelærers« generation, der 
alt for længe har domineret lokalhisto
rien, både fysisk og psykisk, konstate
rede Ingemann stolt. Gårdmands- og 
lærerdomineret historieskrivning var 
dermed ved at blive afløst af en alliance
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mellem de professionelle (= samfunds
kritiske) historikere og de så forkætre
de amatører. Og helst skulle lokalsam
fundets historie sættes i relief af den 
overordnede historiske udvikling, 
mente Henrik Ingemann.

At deltage i den lokale miljø- og be
varingsdebat var ligeledes en hovedar
bejdsopgave for foreningen. Det meni
ge græsrodsfolk skulle engageres i det 
lokalhistoriske arbejde, ikke bare de 
velnærede samfundsborgere, som næ r
mest for den sociale anseelses skyld 
var medlemmer af en lokalhistorisk 
forening og som pligtskyldigst satte 
årbog efter årbog uopskåret op på hyl
den til almindelig beskuelse og beno
velse.

Når en lokalhistorisk erfaren mand 
som Knud Prange læste indlæg af 
ovennævnte type, blev han lettere uro
lig til mode.120 Han følte ligefrem, at 
han havde for mange venner. Den 
grønne bølge inden for samfundsde
batten syntes a t rive alt med sig i al 
sin frembrusende vælde. Unge, kriti
ske og engagerede miljøentusiaster 
meldte sig i skarevis for a t afløse de 
hidtidige magthavere på det lokalhi
storiske gebet, folk, som efter de unges 
opfattelse alt for længe havde siddet 
og syslet med empiriske studier over 
et eller andet uden spor af samfunds
relevans, men som de blot fandt det in
teressant at beskæftige sig med.

Hvad blev der så af lokalhistorien
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som akademisk disciplin for at bruge 
et udtryk, hentet fra den norske debat, 
ville Knud Prange da vide.121 Efter 
hans opfattelse havde den som fag en 
egenværdi, som ikke behøvede folkelig 
opbakning fra lokalt hold eller meto
disk inspiration fra nabodiscipliner. 
Nu som før skulle lokalhistorikeren på 
sit faglige embedes ansvar selv vælge 
sine emner og sin faglige tilgangsvin
kel, men måtte på den anden side 
lægge mere vægt på at fortælle folk om 
sine resultater. Han skulle med andre 
ord lidt oftere end hidtil træde ud af 
sit studerekammer.

Efterårsheftet af Fortid og N utid  
1985 berettede, direkte som indirekte, 
om to hændelser, som hver for sig be
tød et brud med fortiden. For det første 
fremgik det af redaktionsrubrikken på 
omslagets bagside, at arkivar Jørgen 
Dieckmann Rasmussen havde afløst 
Claus Bjørn som redaktør, uden at det
te skifte blev nævnt endsige kommen
teret nærmere. For det andet bragtes 
en nekrolog over den tidligere formand 
for Sammenslutningen af Lokalhisto
riske Foreninger, den 70-årige fhv. 
overlærer Ole Warthoe-Hansen, Ran
ders, fra 1965 til 1973 formand for 
Randers Amts Historiske Samfund og 
siden 1953 hovedansvarlig for dets år
bog.

Ud over sit foreningsmæssige arbej
de, som der tidligere i nærværende arti
kel er redegjort nærmere for, havde han 
fået tid til at udfolde en betydelig lokal
historisk forskningsvirksomhed. En 
frugt af dette arbejde er tobindsværket 
Randers Håndværkerlav (1970), hvis 
faglige kvaliteter nærm est placerer 
den på højde med en god, gammeldags 
disputats. Han var i det hele taget 
sprængfyldt med ideer og initiativer, de 
fleste virkelig gode og konstruktive i 
deres ideelle sigte, men som alle andre 
ildsjæle m åtte han beklageligvis se de 
fleste af dem forblive strøtanker.

Skiftet på redaktørposten kunne nok 
have fortjent en kommentar, Claus

Bjørns overordentlig omfattende og ny
skabende redaktørvirksomhed taget i 
betragtning. De første tre numre af
1985- årgangen af Fortid og Nutid var 
måske ikke helt så fyldige og perspek
tivrige som hans første år som redak
tør, men immervæk blev der i hvert 
nummer meddelt en forskningsover
sigt eller dertil svarende over et vig
tigt, nyt forskningsemne: dansk-jødisk 
historie,122 dansk industrihistorie123 og 
afholdsbevægelsen, opfattet som disci
plineringsagent.124 Hertil kom så som 
sædvanlig en række anmeldelser af ak
tuel litte ra tu r på det historiske områ
de.

I alle tre forskningsoversigter var 
der megen inspiration at hente for lo
kalhistorikere, især dem, der arbejde
de med byhistorie. Det samme kan si
ges om Jens Chr. V. Johansens og Hen
rik Stevnsborgs forsøg på en edb-sag- 
typologisering af det 17. århundredes 
retsarkiver fra Helsingør og Falster.125 
Hvorvidt lokalhistorien kan udstræ k
ke sit arbejdsområde til tidligere dan
ske kolonier, skal være usagt, men fak
tum er, at der i 1985 førtes en indgåen
de debat om dansk kolonihistorie.126 
Over for den solide danske tradition 
for empirisk dokumenterede skildrin
ger af en lokal kolonihistorie, set med 
europæiske briller, står en nyere re t
ning, hvor man forsøger at skildre ud
viklingen ud fra de indfødtes tolkning 
af fremmedherredømmet.

Lokalhistorie og samfundskritik
Selv om arkivleder Jørgen Dieckmann 
Rasmussen, Byhistorisk Arkiv i Es
bjerg, gennem flere år havde været re
daktionssekretær på Fortid og Nutid, 
bør man næppe se det første nummer 
af tidsskriftet i hans redaktørperiode 
som et fuldgyldigt udtryk for den linje, 
han ville lægge for den videre udvik
ling. Den kom dog gradvis til syne i
1986- og 1987-årgangen, som nok kan 
ses som arkivmandens forsøg på at
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lægge mindre vægt på forskningsteo
retiske bidrag til fordel for empiriske 
studier og for oplysning om arkivernes 
dokumentationsmuligheder.

Arkivar Bent Blüdnikow lagde for 
med en fyldig afhandling om den folke
lige uro i København på Frederik VI’s 
tid .127 Gennem en minutiøs gennem
gang af det relevante kildemateriale, 
først og fremmest i politiarkiverne, 
lykkes det ham her at kortlægge de 
forskellige former for folkelig uro i pe
rioden. De mest karakteristiske er 1. 
anholdelsesspektakler, hvor en sam 
menstimlet menneskemængde for
søger a t befri de anholdte, 2. rets- og 
moralsager, hvad enten uroens gen
stand er en forsyndelse mod den of
fentlige moral eller en udtalt vrede 
over politiets magtudøvelse, 3. a r
bejdskonflikter såsom tømrerstrejken 
1794 og 4. en række andre stridsem
ner.

I så a t sige alle tilfælde mente Bent 
Blüdnikow at kunne konstatere en til
bageskuende holdning hos de implice
rede og ikke en fremadskuende op
rørstrang, et ønske om radikalt at 
ændre det bestående samfund. Kun i 
få tilfælde etableredes et samarbejde 
mellem underklassen og middelklas
sen med det formål at sætte en pro
testaktion igang. Myndighederne tog i 
de fleste tilfælde mildt på uroen, men 
nærede nok den urealistiske opfattel
se, a t der i de fleste tilfælde stod et 
sammenrend af oprørske lederskikkel
ser bag den. I de allerfleste tilfælde be
varede politiet fuld kontrol over situa
tionen. Kun under de voldsomme uro
ligheder 1793-1794 mener Bent Blüd
nikow at kunne konstatere en betyde
lig svækkelse af myndighedernes au
toritet.

»Hurra, Hurra, Hurra« udbrød tre 
læsere, John Christensen, Henning 
Koch og Henrik Stevnsborg ved at læse 
Bent Blüdnikows artikel.128 Det var be
stemt ikke hædrende ment, idet de 
erindrede ham om, a t »Hurra!« førhen

var rytteriets gjaldende kampråb, når 
de huggede sig ind på modstanderne. 
Nu fik forfatteren kærligheden at føle, 
når hans opponenter som lokalhistori
ens tre musketerer gik løs på ham. 
Guldaldertidens højloftede patina og 
søvndyssende fredsommelighed havde 
i den grad blændet forfatteren, at han 
efter kritikernes opfattelse slet ikke 
havde haft blik for urosignalernes sam
fundskritiske substans. Bent Blüdni
kow tolkede med andre ord ikke kilder
ne sam fundskritisk nok, var essensen 
af de tres indlæg.

Bent Blüdnikow var dog på ingen 
måde nedkæmpet. I et polemisk holdt 
modindlæg afviste han kategorisk den 
fremførte kritik og påpegede, a t man 
nu skrev 1980’erne og ikke ungdoms
oprørets 1960’ere.129 Der fandtes der
med ikke længere en fast recept, hvor
efter man så a t sige kunne skrive hi
storien på forhånd ved f.eks. a t antage, 
at folk altid var utilfredse, og a t politi
et pr. definition var bru talt over for 
manden på gaden.

I samme nummer bragtes en række 
anmeldelser af nyttige håndbøger til 
brug ved lokalhistoriske arkivstudier, 
ikke mindst i sognekommunearkiver- 
ne,130 og af en ny vejledning i lokalhi
storie.131 Anmelderen af sidstnævnte 
værk, arkivar Peter Bondesen, Ran
ders, var generelt tilfreds med den fyl
dige dækning af bogproduktionens 
mysterier, men savnede en indføring i 
de metodiske hovedproblemer, lokalhi
storikeren s tår over for. Først når de 
var løst, kunne der komme en bog ud 
af det hele.

I en debatanmeldelse ved Peter V. 
Christensen og N.H. Frandsen blev der 
gået anderledes hård t til værks.132 For
fatterne fik læst og påskrevet, a t de ik
ke havde leveret en fuldt udtømmende 
beskrivelse af hele produktionsforløbet 
fra det øjeblik, forfatteren satte pennen 
til papiret, til bogen lå på boghandle
rens disk. Desuden var de meddelte op
lysninger rodet uhjælpeligt sammen,
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og vurderede man deres indhold, lå or
det »overfladisk« lige på tungen.

Endnu med krudtrøgens svien i 
øjnene efter denne grausame Salbe 
indvendte den ene af forfatterne, Ver
ner Bruhn, sagtmodigt, at de to kriti
kere efter hans opfattelse havde be
gået den klassiske anmelderfejl: at de 
havde »anmeldt« en bog, som ikke ek
sisterede i virkeligheden.133 Når de 
f.eks. bejamrede bogens uanvendelig
hed som lærebog, ville han sagtmodigt 
bemærke, at det var heller ikke hen
sigten med den. Ej heller ville han me
ne, at han som krævet havde den rette 
og dermed endegyldige opskrift på, 
hvorledes man skulle bedrive lokalhi
storie i teori som i praksis. De meddel
te oplysninger stammede fra hans er
faringer som lokalhistorisk konsulent 
og m åtte derfor have en vis relevans 
for det virkelige historikerliv.

Forfatterkollegaen Knud Prange se
kunderede Verner Bruhn på en række 
punkter og tilføjede, at det ikke kunne 
være hans eller kritikernes opgave at 
fortælle lokalhistoriens udøvere, hvil
ke emner de helst skulle beskæftige 
sig med, og hvilke arkiver, der var helt 
centrale for deres arbejde.134 Det frie 
historikervalg gjaldt lige fuldt for lo
kalhistorien som for rigshistorien, 
kunne man læse ud af hans svar.

I årene 1985-1986 førtes i Fortid og 
N utid  en debat om den danske af- 
holdsbevægelses mål og resultater. 
Den marxistisk skolede Arhus-histori- 
ker Poul E. Porskær Poulsen mente ud 
fra et studie i bl.a. Totalafholdenheds
foreningen for Silkeborg og Omegn, 
oprettet 1879, at kunne konstatere, at 
afholdsbevægelsen på mange områder 
var at opfatte som de besiddende klas
sers vellykkede forsøg på at discipline
re de ofte så fordrukne arbejdere til at 
være afholdende og dermed flittige og 
veltilpassede arbejdsmaskiner, som 
bestilte noget i hele arbejdsdagens 
længde, og som på hjemmefronten la
dede op til morgendagens indsats på

den fysisk krævende, industrielle a r
bejdsplads.135

Punktlighed, regelmæssighed og 
stabilitet skulle erstatte druk, slendri
an og social deroute. Som discipline
ringsinstrum enter brugte småborger
skabet iflg. Porskær Poulsen i flæng 
historien, Bibelen, lægevidenskaben 
og behovet for øget selvrespekt for at 
kunne indgå som et fuldgyldigt med
lem af den reformistiske arbejderbe
vægelse.

Hertil bemærkede Inge Bundsgaard 
og Sidsel Eriksen, at Porskær Poulsen 
nok så lidt enøjet på problematik
ken.136 For det første afviste han at be
skæftige sig med en anden form for af- 
holdsorgansiation, de mange N.I.O.G. 
T.-loger, (Nordisk Independent Order 
of Good Templars) og til en vis grad 
I.O.G.T.-loger (International Order of 
Good Templars), som opstod rundt om 
i købstæderne og i København. Netop i 
Silkeborg havde I.O.G.T. to loger og 
N.I.O.G.T. hele fire, og alle disse loger 
fungerede som lukkede broder- og 
søsterskaber, hvor man som i de gamle 
håndværkerlav bestræbte sig på at 
støtte og hjælpe hinanden under brug 
af psykologiske og økonomiske hjælp- 
til-selvhjælp tiltag.

Endvidere mente de, at Porskær 
Poulsen ikke var tilstrækkelig op
mærksom på samspillet mellem af
holdsbevægelsen og den tidlige arbej
derbevægelse. I Silkeborg fik den poli
tiske og faglige arbejderbevægelse stor 
tilslutning fra afholdsbevægelsens si
de, om end de politiske mål pr. defini
tion gik forud for hensynet til afholds
sagen. Disciplineringssynspunktet var 
interessant, ingen tvivl om den ting, 
fastslog de to forfattere, men dermed 
var ikke alt sagt om afholdsbevægel
sens betydning. Den var i udpræget 
grad med til at lukke folks øjne op for 
de økonomiske og sociale realiteter og 
deres rette bemestring. De lærte på 
den måde at tage hånd om egne sager 
og fik derved øget politisk indflydelse.

195



Erik Helmer Pedersen

I sit korte gensvar erklærede Por
skær Poulsen sig meget enig i den 
fremførte kritik, men fastholdt ikke de
sto mindre disciplineringssynspunktet 
og respektabilitetsproblematikken. Ar
bejderne lærte derigennem rent be
vidsthedsmæssigt at komme på højde 
med de krav, det fremvoksende indu
strisamfund stillede til dem.137

Tilfældighedernes tidsbestemte syste
matik
Når man forsøger at danne sig et sam
let overblik over indholdet i Fortid og 
N utid  i slutningen af 1980’erne, tilby
der titlerne på de publicerede artikler 
ingen større hjælp til forsøget på en sy
stematisering. Lokalhistorikerne, am a
tører som professionelle, synes i stigen
de omfang at være kommet til orde i de 
mange årbøger o.l., som de fremvoksen
de lokalarkiver og lokalhistoriske fore

ninger udsendte. Fortid og Nutids lod 
blev da i stedet flere udmærkede artik
ler om interessante, overordnede em
ner som f.eks. Fæstegårdmændenes 
skattebyrder 1660-1802 (Claus Rafner), 
Bonden og købmanden (Allan Frand
sen) og Da kvinder lærte at lære (Adda 
Hilden).

I en kategori for sig må vi placere 
Palle O. Christiansens lærde præsen
tation af den franske historiker og an
tropolog Le Roy Ladurie’s berømte 
værk om dagliglivet i den lille landsby 
Montaillou i begyndelsen af det 14. 
århundrede.138 Efter Palle O. Christi
ansens opfattelse var Ladurie her 
gået for langt i sin enstrengede dyr
kelse af den narrative eller »lille« hi
storie uden tanke på afhandlingens 
placering i en historiografisk-kollegial 
sammenhæng, hvortil kom den bevid
ste afstandtagen fra brugen af et teo
retisk rammeværk. Tvivlens nådegave
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eller en forpligtende bevidsthed om at 
arbejde fagligt i en bredere sammen
hæng var åbenbart ikke den ellers så 
begavede Ladurie beskåret, måtte 
Palle O. Christiansen konkludere.

Selv om det ikke ligefrem myldrede 
med lokalhistoriske forskningsbidrag i 
en tid, der som 1980’ernes anden halv
del var præget af usikkerhed om den 
rette kurs i historisk-teoretisk hense
ende, havde Fortid og Nutids læsere 
bestemt ikke lagt debatlysten på hyl
den; hvert nummer indeholdt i disse år 
8-10 korte indlæg, hvor let krænkede 
forfattere typisk tog til orde for at kor
rigere en urigtig eller blot uforstående 
anmeldelse eller for at fremlægge de
res uforgribelige mening om den rette 
måde at skrive historie på.

Desuden fik anmelderrubrikken en 
kraftig saltvandsindsprøjtning, og man 
kan uden overdrivelse hævde, at tids
skriftet derved levede op til sit gamle 
ry for at være det mest aktuelle og in
formationsgivende talerør i den dan
ske historiske verden.

Ser man nøje efter, kan man imidler
tid ikke undgå at registrere to betyd
ningsfulde ting, som i en vis forstand 
binder de enkelte hefter af Fortid og 
N utid  tæ ttere sammne. Byhistorien 
blomstrede voldsomt op i disse år med 
bindstærke værker om byer som 
Odense, Svendborg, Køge, Hadsund, 
Ribe, Aabenraa og Holbæk, og den tra 
ditionelle sognehistorie nåede ifølge 
Claus Bjørn et foreløbigt højdepunkt i 
kvalitativ henseende, fremgik det af 
en samlet anmeldelse af en række sog
nehistorier fra 1980’erne.139

Her behandlede han fire sognehisto
rier, som spændte over seks kirkesog
ne, de fire i Jylland. Især priste han 
Anna Rasmussens fortsættelse af sin 
sognehistorie fra Hylke sogn i Skan
derborg amt, nu behandlet for det 19. 
århundrede (1985). Nogle år tidligere 
havde han anmeldt første bind i Hyl- 
ke-serien, som han da karakteriserede 
som en sjældent vellykket form for lo

kalhistorie, selv om han -  og andre in
teresserede -  stæ rkt m åtte savne no
ter og henvisninger.140

Det var der til en vis grad rådet bod 
på i fortsættelsen, selv om han måtte 
savne specifikke referencer til moder
ne værker om vækkelsernes og især 
andelsmejeriernes historie. Allerede i 
sit første bind havde Anna Ramussen 
ifølge anmelderen haft et skarpt, kul
turradikalt inspireret blik for bonde
samfundets sociale undertrykkelses
mekanismer, og nu i det nye bind blev 
m agtstrukturen i det gårdmandsstyre
de lokalsamfund ifølge anmelderen af
klædt enhver form for ydre besmyk- 
kelse. De syge og de fattige havde det 
bestemt ikke ra rt i Hylke, m åtte Anna 
Rasmussen konkludere. På den anden 
side leflede venstrebønderne ikke det 
allermindste for godsejernes Højre. 
Med disse to bøger var der sat en stan
dard for fremtidige sognehistorier, 
mente Claus Bjørn. Varsledes mon her 
en moderne, samfundskritisk lokalhi
storie, skrevet af kvinder, spurgte an
melderen.

Men trods den indbyggede sam
fundskritik i stof af den art rustede 
det officielle og det folkelige Danmark 
sig til at fejre stavnsbåndsfrigørelsens 
200-års jubilæum i 1988. Lokalhisto
risk Journal bragte naturligvis en del 
meddelelser herom, men alligevel får 
man det indtryk, at ikke mindst den 
nye redaktør siden 1987, Lis Gertrud 
Kildsig, forsøgte at dæmme op for det, 
nogen måske ville kalde en alt for no
stalgisk dyrkelse af den bonderoman
tiske fortid.

I hvert fald bragte tidsskriftet i hen
des redaktørperiode ikke så få artik
ler om byhistorie og om andre emner, 
ikke mindst formidlingsproblematik
ken. Når der endelig blændedes op for 
landbohistorien, skete det ofte som 
led i en bevaringsaktion til fordel for 
landsbyen som ramme omkring et liv i 
græsrøddernes sammenvoksede fæl
lesskab, ikke som vidnesbyrd om en in-
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dividualiseret, økonomisk orienteret 
gårdmands- og husmandshistorie.

Lokalarkiverne var på denne tid ved 
at blive forvandlet til institutionalise
rede enheder inden for den kommuna
le forvaltningsstruktur. Det så to ve
teraner inden for den folkelige lokalhi
storie, A. Strange Nielsen, Næstved, og 
Niels-Jørgen Hansen, Ringsted, begge 
ledere af de lokale byarkiver, som et 
ubetinget gode. Alligevel bekymrede 
det Strange Nielsen en smule, at det 
kunne knibe med at få manden på ga
den til at gå ind og bruge arkivet. Når 
de gamle ildsjæle på arkivet gik bort, 
måtte nye træde til for at sikre den fol
kelige opslutning. De helt små sogne
arkiver og -foreninger kunne dog næp
pe overleve i en ny tid. Tendensen gik 
helt k lart i retning af større, kommu
nalt baserede arkiver, var de to lokal
historiske pionerer enige om.141

Kulturhistorie -  et stykke teater?
Svaret på Claus Bjørns spørgsmål 
blafrede foreløbig i vinden, eftersom 
ingen syntes at have hørt det slag på 
stortrommen, der her blev slået for 
Hylke-modellen. Til gengæld begyndte 
en postmodernistisk inspiret retning 
at gøre sig gældende i den teoretiske 
tilgang til lokalstudiet, fremgik det af 
en ny indlæg i debatten om forholdet 
mellem historie og antropologi.142

Heri gjorde to historikere, Lisbeth 
Nielsen og Poul E. Porskær Poulsen, et 
nyt forsøg på at omplante antropologi
ske synspunkter og teknikker til den 
vidtspændende, kulturhistoriske ar
bejdsmark. Når beboerne i Gødvad 
sogn nordøst for Silkeborg havde sel
skabelig omgang med hinanden, ville 
de to historikere gerne bruge antropo
logens analyseredskaber til at uddra
ge den dybere betydning af det sociale 
samvær.

Spørgsmålet var så, om man med den 
amerikanske antropolog Clifford Geer- 
tz skulle opfatte kultur som kommuni

kation, som en form for budskaber 
mennesker imellem, hvor kulturen ses 
som en samling »tekster«, eller om man 
snarere skulle følge den amerikanske 
historiker Rhys Isaac, der opfattede det 
sociale liv omkring kaffekoppen som 
udtryk for ageren, som et stykke teater. 
Kodeordene var hos Isaac sociale rela
tioner og metaforer (= billedlige ud
tryk), som hele tiden skiftede betyd
ningsindhold i forhold til »teaterstyk
kets« kulisser, rolleliste, rekvisitter 
m.v. Resultatet skulle da ifølge Isaac 
blive et stykke etnografisk historie.

En tredje og nok så realistisk mulig
hed ville ifølge de to forfattere være at 
lade sig inspirere af en anden ameri
kansk historiker, David Warren Sabe- 
an, som definerede kultur dels som »en 
serie argumenter« -  med et fremmed
ord »diskurs« -  udvekslet mellem men
nesker om de dagligdags ting i deres 
tilværelse, dels som et medium, hvori
gennem konflikter i dagligdagen ud
spilles. Ved at fastholde en bestemt 
tydning i en konfliktfyldt dagligdags
situation befæster man sin sociale po
sition. Dermed bliver kultur ikke et én 
gang givet mønster, men en proces, 
som hele tiden skifter betydningsind
hold.

Overført på studiet af Gødvad sogn 
bliver historisk antropologi i den Sabe- 
an’ske udlægning af teksten et middel 
til at stille skarpere ind på sognets be
boere i deres hverdagsagtige udfoldel
se, ikke mindst gennem de forestillin
ger, de gør sig om den rette tydning af 
disse symbolladede handlinger, hæv
dede de to forfattere.

Symbolsprogets egentlige betyd
ningsindhold lå åbenbart en kulturhi
storiker som Poul E. Porskær Poulsen 
stæ rkt på sinde. Sammen med histori
keren Claus Nielsen fremlagde han 
samme år en artikel om idrætshisto
risk forskning, hvor begrebet idræ t ik
ke kun blev opfattet som fysisk udfol
delse i almindelig forstand, subsidiært 
et middel til at forbedre folkesundhe-
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den, men også som en serie symbolla
dede aktiviteter, der tolket på den rette 
måde afgav en række udsagn om men
neskets udtryksmuligheder og -former. 
Her fandtes også nogle muligheder for 
at udforske forskellige former for 
undertrykkelse, selvbestemmelse og 
handling, gemt som de efter forfatter
nes opfattelse lå i samspillet mellem 
kropskultur og samfundsliv.143 I reali
teten opfattede de nærm est idræ t som 
et socialisationshistorisk tema, ikke et 
folkeligt som ellers overbevisende de
m onstreret i Verner Bruhns pionerar
bejde Plint og Talerstol (1979), som 
mærkeligt nok ikke inddrages i drøftel
sen.

At kulturhistorie som tema var hen
te t ind i den lokalhistoriske hverdag, 
ses bedst af overskriften for D.H.F.s 
årsmøde i Aabenraa 28-30. august 
1987: Lokal- og kulturhistorien i dag.144 
Som baggrund for drøftelsen havde en 
særlig arbejdsgruppe med landsarki
var Dorrit Andersen, Odense, som for
mand foretaget en undersøgelse af lo
kalhistoriens organisatoriske forhold i 
tre lokalområder, Ringkøbing amt (v. 
Gudrun Gormsen), Odense Storkom
mune (v. Dorrit Andersen) og Køben
havns Amt (v. Lone Brüsch). Konklu
sionen på undersøgelsen blev, at de lo
kale foreninger og arkiver ikke havde 
større kendskab til nabosammenslut
ninger af lignende art, men at man hel
ler ikke nærede noget større ønske om 
at råde bod på denne mangel. Kræfter
ne samledes lokalt om at formidle vi
den om fortiden, især dens nære del, 
snarere end om egentlig forskning i 
denne. Det historisk interesserede 
publikum ville åbenbart hellere bear
bejde de materielle levn fra fortiden 
end studere dens skriftlige efterladen
skaber.

I sit oplæg til diskussionen sagde 
Knud Prange, at han nærm est opleve
de det lokalhistoriske arbejde som et 
stort stykke teater, hvor alle medvir
kende, det være sig på scenen eller bag

denne, svedryppende arbejdede på at 
få skabt en forestilling. Det stod dog de 
agerende mindre klart, hvem den til 
syvende og sidst skulle vises for -  og 
hvad den egentlig handlede om. Der 
savnedes kort sagt en sammenbinden
de vision om arbejdets formål og be
stemmelse. Resultatet blev for ofte ud
snitsbeskrivelse i stedet for helhedshi
storie.

Omvendt fandt etnologen Bjarne 
Stoklund det glædeligt, at det rigshi
storiske »paradigme« inden for lokal
historien syntes at være erstattet af 
det kulturhistoriske. For såvel histori
kere son etnologer betød det en kraf
tigt stigende interesse for lokalhistori
en som arbejdsmark. Historikerne 
havde her mulighed for at kortlægge 
den sociale struktur i alle dens forgre
ninger og kunne herudfra sige noget 
dækkende om levevilkårene, ikke 
mindst for de små i samfundet. Etnolo
gerne kunne på deres side fastlægge 
mønstret i dagligdagen, sådan som det 
udfoldede sig i lokalsamfundet, og i til
gift gøre sammenlignende studier på 
tværs af nationale grænser.

I de efterfølgende redegørelser, Inge 
Adriansen om egnsspillet og dets rolle 
i det lokalhistoriske formidlingsarbej
de, Steen Busck om lokalspil, sådan 
som de praktiseredes i Arhusområdet, 
og Peter Bondesen om D.H.F.s rolle i 
fremtiden, sporedes ingen pessimis
tisk holdning til størrelsen eller kvali
teten af den lokalhistoriske produk
tion. Især heftede Peter Bondesen sig 
ved, at der med udgangspunkt i de lo
kale arkiver var skabt en række forsk
ningsmiljøer landet over. Det havde på 
den anden side understreget betydnin
gen af, at der blev gjort noget mere ved 
uddannelsen af lokalhistorikere, pro
fessionelle som amatører, selv om der 
allerede blev gjort en del for sidst
nævnte gennem D.H.F.-sektionernes 
kursusvirksomhed og gennem voksen
undervisning på forskellige niveauer. 
D.H.F.s vigtigste opgave i denne for-
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bindelse så han som den at udgive de 
håndbøger, som kunne lette og forkor
te lokalhistorikernes søgen efter rele
vant viden.

I Esbjergområdet havde man iflg. 
Jørgen Dieckmann Rasmussen i ad
skillige sæsoner praktiseret et stykke 
»folkeforskning«, der skulle sætte 
amatørerne i stand til a t arbejde mere 
professionelt med det historiske m ate
riale. Den slags forskning var ikke så 
snævert lokalt orienteret som førhen, 
mente han, og dermed flyttedes det 
indholdsmæssige tyngdepunkt i ordet 
»lokalhistorie« fra første til sidste del. 
Palle Birk Hansen ville gerne erstatte 
de lokale arkiver og museer med histo
riske informationscentraler på regio
nalt niveau, hvor man på professionel 
vis kunne sikre den kollektive hukom
melse, som det udtryktes, og derved 
gøre det muligt a t motivere store of
fentlige tilskud til arbejdet. Endelig 
fandt Henning Bender fra Aalborg, at 
lokalhistorisk forskning var re tte t 
mod hele den lokale befolkning, sådan 
som bl. a. Espen Graugaard havde de- 
monstret det i sin gode bog Færchs 
Tobaksfabrik i Holstebro (1984). Det 
var derfor en dårlig idé a t profilere 
klasse- og gruppemodsætninger for 
stærkt. For lokalsamfundet og i lo
kalsamfundet var essensen af Hen
ning Benders oplæg.

Den efterfølgende diskussion, sådan 
som den er refereret, bragte ingen 
yderligere klarhed over hovedtemaet 
Lokal- og kulturhistorien i dag ud over 
en række konstateringer af, a t det lo
kal- og egnshistoriske arbejde var i 
god gænge forskellige steder i landet. 
Græsrødderne i det lokalhistoriske ar
bejde havde med andre ord bidt sig så 
godt fast i den lokale muld, a t man 
næppe foreløbig kunne vente nogen 
flyttedag til større herregårdsm arker i 
regionalt regi, kunne have været kon
klusionen på mødet og dets forløb.

Lokalhistorie på tværs afgrænser

Da første hefte af 1990-årgangen af 
Fortid og N utid  noget forsinket ud
kom, var der på ny sket et uvarslet 
skift på redaktørposten. Det pågæl
dende nummer var redigeret af lands
arkivar Dorrit Andersen, Odense. Her
efter m åtte læserne slutte, a t Jørgen 
Dieckmann Rasmussen ikke længere 
var redaktør, og a t det tre  mand store 
redaktionsudvalg på samme måde var 
tråd t ud af historien.

Inden man var kommet så langt, 
havde Jørgen Dieckmann Rasmussen 
gennem årgangene 1987-1989 lagt en 
del stof frem, som vidner om et ønske 
om at udvide det lokalhistoriske a r
bejde både i bredden og i dybden. Som 
tidligere antydet blev der i løbet af 
1980’erne skrevet bindstærke værker 
om byernes (købstædernes) historie. 
Eksperten på dette område, Henrik 
Fangel, foretog 1989 en samlet anmel
delse af nys udkomne byhistorier fra 
fem danske bysamfund, Frederiks
sund, Køge, Rudkøbing, Bogense og 
Gråsten, sammenlignet med tilsva
rende værker fra mellemkrigstiden 
om Køge, Frederikssund og Rudkø
bing.145

I sin konklusion fremhævede Hen
rik Fangel, a t der, alle ligheder til 
trods, var sket en bemærkelsesværdig 
udvikling i løbet af blot én generation. 
Hvor de ældre værker især lagde vægt 
på de institutionelle forhold og på bio
grafier over byens betydningsfulde 
mænd, var forfatterne til de nyeste 
værker først og fremmest optaget af 
at skildre dagliglivet, set fra borger
nes udsigtspost og ikke fra rådhusets. 
Nok kunne der indvendes et og andet 
mod den brug, som var vederfaret et
nologisk forskningsteknik i forhold til 
dagliglivsdokumentationen, men en 
begyndelse var ikke desto mindre 
gjort.

Henrik Fangels liste over ankepunk
ter indeholdt også et hjertesuk over de
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konstaterede mangler i omtalen af by
ens rent fysiske udvikling. Uden en de
taljeret og godt dokumenteret skil
dring af disse forhold kunne man efter 
hans opfattelse ikke foretage en dæk
kende analyse af sammenhængen mel
lem byens erhvervsmæssige og sociale 
udvikling. Desuden kunne der i såvel 
de ældre som de nyere værker ønskes 
en bedre perspektivering i forhold til 
det omgivende samfund. Lokalpatrio
tismen og glæden over en bys unikke 
særpræg slog for hård t igennem. Dog 
ville Fangel gerne fremhæve Knud B. 
Christoffersens vellykkede skildring 
af Frederikssunds historie i det 19. 
århundrede146 og til dels bind 2 af 
Køge bys historie147 som eksempler på 
byhistorier, hvor der var opnået en god 
balance mellem det lokale og det na
tionale, mellem det specifikke og det 
generelle.

Fremmede i Danmark -  og Dan
m ark i det fremmede -  var et andet 
tema, som vakte stor debatlyst i disse 
år. Etnografen Esther Fihl analysere
de således 1700-tallets rejsebeskrivel
ser for a t finde frem til den synsvin
kel, hvorunder det 18. århundredes 
opdagelsesrejsende anskuede fremme
de kulturer.148 I begge de undersøgte 
tilfælde (Indien og Guinea) ville de eu
ropæiske besøgende gerne forstå og 
beskrive de fremmede kulturer kor
rekt, men tolkede dem ikke desto 
mindre ind i en europæisk sammen
hæng. De »stjal« på en måde den 
fremmede kultur for at bruge den som 
råstof i deres egne forsøg på at forkla
re sammenhængen i den europæiske 
kultur, mente Esther Fihl at kunne 
konstatere.

Ville man arbejde videre med ud
forskningen af dette kulturmøde i det 
fremmede, kunne man hente god 
hjælp i den vejledning, C. Rise Hansen 
havde udarbejdet til brug af Ydre Mis
sions arkivalier.149

Om Danmark i det fremmede eller 
dansk udvandringshistorie skrev den

daværende leder af Udvandrerarkivet 
i Aalborg, Helle Otte, en kort debatar
tikel.150 Handels- og søfartshistorien 
blev også tilgodeset i disse år, ikke 
mindst gennem Erik Gøbels perspek
tivrige anmeldelse af Ole Feldbæks 
store kildeudgave om de danske han
delskompagnier.151 Hertil sluttede sig 
en række anmeldelser af bidrag, store 
som små, til den danske handels- og 
søfartshistorie.

I 200-året for stavnsbåndets op
hævelse kom der naturligvis en række 
bidrag til landbo- og landbrugshistori
en. Asger Th. Simonsen og Birgit Løg
strup førte således en debat om den 
rette tolkning af stavnbåndets binden
de virkning på den mandlige landbe
folkning.152 Udgangspunktet var Birgit 
Løgstrups bog forud for jubilæet, B un
det til jorden (1987). Heri søgte hun at 
vise, at forordningen om stavnsbåndet 
ikke uden videre gjorde landbefolknin
gen retsløse. Nok var mange lokale 
dommere i lommen på hårdhændede 
godsejere, men ikke mindst ved lands
tinget i Viborg faldt mange afgørelser 
ud til bondens fordel.

Det synspunkt kunne Asger Th. Si
monsen i og for sig godt acceptere, men 
han fandt, at helhedsindtrykket af 
fremstillingen var for flimrende og for 
usystematisk arrangeret til at kunne 
bære det opgør med den bondevenlige, 
radikale historikertradition, som der 
ellers var lagt op til. Birgit Løgstrup 
afviste stort set kritikken, eftersom 
hendes mål ikke var opgøret i sig selv, 
men en påvisning af, at livet på landet 
i stavnsbåndstiden var langt mere fa
cetteret og indholdsrigt end alminde
lig antaget. Det var ikke altid gods
ejerne, der var på tæskeholdet.

På samme måde anholdt Asger Th. 
Simonsen ud fra en skitseret brug af 
en landbohistorisk totalanalyse efter 
Fridlev Skrubbeltrangs model det 
grundsynspunkt, der lå bag en »rekon
struktion« af udskiftningen i Mid
delsom herred i Midtjylland.153 Forfat-
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teren, Klaus Tingholm Kristensen, 
mente her at kunne se en tydelig sam- 
variation mellem konjunkturer, hold
ninger og udskiftningens kronologi, 
men havde alligevel besvær med at 
forklare, hvorfor udskiftningen tog 
fart netop i det dårlige høstår 1789.

Asger Th. Simonsen kritiserede da 
forfatteren for helt at overse, at det 
nok så meget var godsejeren, som 
egenmægtigt bestemte rytmen og gan
gen i udskiftningen. Godsejerens per
sonlige overvejelser om hele godssyste
mets vækstmuligheder efter en gen
nemført udskiftning m åtte være det 
egentlige udgangspunkt for en per
spektivrigtig analyse, mente Asger Th. 
Simonsen. Bøndernes indflydelse på 
processen var således ret minimal.

På samme måde gik den sociologisk 
orienterede konfliktforsker Flemming 
Mikkelsen til angreb på den grund
konception, som lå til grund for en i 
øvrigt meget interessant og perspek
tivrig afhandling, politologen Peter 
Gundelach havde skrevet om sociale 
bevægelser.154 Først og fremmest ud
bad Flemming Mikkelsen sig nogle 
teoretiske betragtninger om den mod
part, de sociale bevægelser altid m åtte 
se sig stilllet over for. Dens slags be
vægelser opstod og formedes efter 
hans opfattelse i et stadigt samspil 
med de socioøkonomiske omgivelser. 
Ud fra denne positionsbetragtning 
kunne man bedre følge den politik, de 
sociale bevægelser anlagde i det dagli
ge arbejde. Peter Gundelach lod sig for 
let lede af bevægelsernes selvforståel
se og ikke af en analyse af den histori
ske virkelighed, de var en del af, hæv
dede Flemming Mikkelsen.

Omtalen af Jørgen Dieckmann Ras
mussens redaktørperiode kan passen
de rundes af med to bidrag: Kim F ur
dals etnologisk farvede opskrift på at 
skrive en god sognehistorie155 og Claus 
Bjørns forsøg på en indpejling af et h i
storisk paradigmeskift med retning 
mod det, han kaldte et bredere, kultur

historisk koncept.™ Kim Furdals de
batindlæg skal ses som et led i en de
bat blandt sønderjyske lokalhistorike
re, hvor Lars N. Henningsen ifølge 
Furdals referat argumenterede for at 
at skrive sognehistorien over en dan- 
m arkshistorisk læst, der tillod en fra
sortering af uvæsentlige ting af peri
fer, dvs. lokal interesse. En af Lars N. 
Henningsens kritikere, Hans Loren
zen, hævdede heroverfor, at folkelige 
historikere ikke skulle være bundne af 
historikerlaugets verdensfjerne, teore
tiske overvejelser, men tværtimod 
skrive af karsken bælg om de histori
ske tildragelser, de fandt det værd at 
beskæftige sig med.

Kim Furdal m åtte ud fra sit grund
synspunkt afvise begge metoder. I ste
det skulle man som han tage sit ud
gangspunkt i den svenske etnolog 
Börje Hanssons tese om et »aktivitets
felt«, forstået som en rumlig indkreds
ning af det sæt aktiviteter, der var 
fælles for beboerne i området. Det var 
med andre ord ikke lokaliteten, der 
bandt folk sammen, men et sæt men
neskelige relationer i deres samspil 
med de omgivende kulturfænomener, 
mente Börje Hansson. Og med ham 
Kim Fur dal.

Som Claus Bjørn vurderede histori
kerlaugets aktuelle situation, var man 
i fuld gang at arbejde sig ud af marxis
mens altforklarende, tidsbundne kon
tekst til fordel for en bredere, hum ani
stisk tilgang med en bevidst skelen til 
nabodiscipliner som antropologi, etno
logi m.v. Det var nødvendigt at finde 
frem til et nyt, fælles fodslag, fordi de 
store nutidsskikkelser i faget ikke som 
førhen havde dannet skole, men alene 
øvet indflydelse rent fagpolitisk, hæv
dede han. Hertil bemærkede Steen 
Busck, at den registrerede fagopløs
ning nok var kommet for at blive, og at 
han for sin part ikke kunne se noget 
ondt i, at alle med eller uden eksamen 
beskæftigede sig med historie. Der var 
plads nok til alle. I øvrigt ville han ta-
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ge afstand fra Claus Bjørns beskrivel
se af tilstandene ved Historisk Institu t 
i Århus i 1970’erne. Enhver tale om en 
marxistisk rædselsperiode var uveder
hæftig snak.157

En nytid for historiefaget var i sigte. 
Det stod de fleste k lart ved indgangen 
til 1990’erne. Hvilke konsekvenser det 
ville få for det førende tidsskrift inden 
for dansk kultur- og lokalhistorie, m åt
te tiden vise.

Rigshistorien trænger sig på

Redaktører, der går og kommer

I årene 1990-1997 har Fortid og N utid  
været redigeret af fire forskellige re
daktioner. I 1990 redigeredes det af 
landsarkivar Dorrit Andersen, Oden
se, og i 1991 af cand.phil. M.A. Julie 
Fryd Johansen. Derefter var redaktio
nen af to hefter af 1992-årgangen 
overladt arkivar Peter Bondesen, do
cent Karl-Erik Frandsen og arkivar 
Jørgen Thomsen i fællesskab. Det var 
k lart nok en overgangsordning, som 
snart gav plads for arkivarerne Inge 
Bundsgaard og Michael H. Gelting, 
som varetog redaktionsarbejdet til og 
med 1997-årgangen. Det er i skrivende 
stund endnu ikke helt afklaret, hvorle
des det krævende arbejde for fremti
den skal tilrettelægges.158

Dorrit Andersens redaktørvirksom
hed havde en midlertidig karakter, og 
derfor valgte hun at publicere artikler 
og andet stof, som kunne have en 
umiddelbar brugsværdi for det prakti
ske arbejde, såsom historisk-kritiske 
redegørelser for folketællingernes an
vendelsesmuligheder159 og en velmoti
veret opfordring til at bruge toldarki
verne noget mere.160 Ordet »videnska
belighed«, brugt om lokalhistorie som 
en faglig disciplin, var ved at komme 
til ære og værdighed igen. Det mente i 
hvert fald Knud Holch Andersen i sin

anmeldelse af Knud Pranges nye 
håndbog.161

Det var for anmelderen ikke et ube
tinget gode. Han efterlyste i stedet en 
indføring i formidlingsproblematik
ken, fordi en moderne lokalhistoriker 
først og fremmest udmærkede sig ved 
at indgå i en række formidlingssam
menhænge a f visuel, auditiv og skrift
lig karakter. Den mest påtrængende 
arbej dsopgave for lokalhistorikeren 
var efter Holch Andersens opfattelse 
den at opsøge den levende sam tidshi
storie, ikke at gemme sig som en 
skriftklog eremit på et støvet arkiv. Ud 
fra disse præmisser m åtte en moderne 
lokalhistoriker givetvis foretrække 
den håndbog i formidling, Søren Eh
lers havde redigeret, især da den inde
holdt et par fyldige artikler om proble
merne ved at inddrage lokalhistorisk 
materiale i skoleundervisningen.162

Den opsøgende lokalhistorie af mo
derne tilsnit så det især som sin opga
ve at henvende sig til den arbejderbe
folkning, der tidligere som en socialt 
forfordelt gruppe kunne føle sig lidt 
fremmedgjort over for panegyrikken 
omkring lokalområdets stedbundne 
historie. Nu var der omkring de fleste 
større byer opstået rene arbejderkvar
terer, og efterhånden som de blev en 
integreret del af stedets topografi, fik 
de også en plads i den lokale historie.

Et bidrag til denne nyåbning levere
de Kim Furdal gennem sin skildring af 
de mange »haveselskaber«, dvs. arbej
derboligforeninger, der blev oprettet i 
Kolding fra 1911 og til 1950’ernes slut
ning.163 Deres formål var erhverve 
grundarealer, først og fremmest syd 
for Kolding Å, hvorpå der senere kun
ne bygges énfamilieshuse med billige 
statslån som en vigtig del af finansie
ringsgrundlaget. Stillingsbetegnelser 
som »arbejdsmand«, »faglært arbejder« 
og »selvstændig erhvervsdrivende« gik 
igen hele tiden i det materiale, Kim 
Furdal anvendte i sin undersøgelse. 
Kun i den nordøstlige del af Kolding
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var funktionærgrupperne klart i over
tal blandt 1950’ernes nybyggere. Det 
skyldtes især de høje grundpriser i 
netop dette område, pointerer Kim 
Fur dal. Helst ville han som den sven
ske etnolog Börje Hansson gå endnu 
tæ ttere på haveselskabernes medlem
mer for at indcirkle deres dagligliv in
den for de sociale netværk, de opbyg
gede omkring sig.

Da folkevandringen fra land til by 
tog fart i årene efter 2. verdenskrig, 
hørte den nedarvede lokalhistorie ikke 
med til de sager, folk tog med sig på 
flyttelæsset. Det hævdede i hvert fald 
trekløveret Harry Haue, Johs. Nørre- 
gaard Frandsen og Knud Holch Ander
sen i en af de spidsartikler, hvormed 
Julie Fryd Johansen introducerede sig 
i 1991 som den nye redaktør af Fortid 
og N utid .164 De tre forfattere så i be
vidsthedshistorien en helt ny arbejds
m ark for lokalhistorikere af det nye 
slægtled. Denne form for historie inde
holdt efter deres opfattelse ikke alene 
et efterlejret kildestof, men også en 
bevidsthed om uforbrugte ønsker og 
valgmuligheder hos de historiske per
soner. U artikuleret bevidsthed eller 
udokumenteret historie, kunne man 
kalde det.

K arakteristisk nok var det især de 
skønlitterære forfattere, som dyrkede 
denne form for »samtidshistorie«. Når 
den traditionsbærende leveform i 
landdistrikterne blev erstattet med 
den anonyme livsform i de nye bymil
jøer, opstod der imidlertid et ønske om 
at eftersøge en historie, der rakte læn
gere tilbage end parcelhuskvarterets, 
og hvis indre stemme kunne overdøve 
det sjælløse drøn fra de forbisusende 
biler. Som de tre forfattere så det, m åt
te det nu være en central opgave for lo
kalhistorien at gengive folk i de nye 
kvarterer den indsigt i den lokale poli
tiks samtidshistorie, der på længere 
sigt ville gøre det muligt for dem at 
træde aktivt ind i kommunalpolitik. 
Der gik efter de tre forfatteres opfat

telse en lige linje fra øget indsigt til 
øget indflydelse.

Dette ønske om at styrke det politi
ske handlingsberedskab hos hidtil så 
anonyme grupper i samfundet deltes 
klart nok af den nye redaktør af Fortid 
og Nutid, jfr. artikler om kvinder i of
fentlige institutioner165 og det danske 
sundhedsvæsen i nyere tid .166 At der 
var ved at komme nye toner -  og le
dende skikkelser -  i den lokalhistori
ske debat sås også af den omstændig
hed, at Dansk historisk Fællesfor
ening på sit repræsentantskabsmøde i 
Vigsø den 26. august 1990 valgte 
landsarkivar Grethe Ilsøe til at efter
følge rigsarkivar Vagn Dybdahl som 
formand, hvorved hun blev D.H.F.s 
første kvindelige leder.167

Forud herfor var foregået en ophe
det debat om D.H.F.s rolle i det histori
ske organisationsarbejde, idet flere af 
de repræsenterede sektioner ikke kun
ne tilslutte sig den hidtil førte linje i 
D.H.F. og slet ikke, når der var planer 
om at sammenlægge D.H.F. med S.L.F. 
Det viste sig imidlertid snart, at der 
heller ikke i S.L.F. kunne samles fler
tal for en sådan ordning, og enden på 
det hele blev som nævnt formandsskif
tet i D.H.F. og en efterfølgende nyopde
ling af organisationen, nu under nav
net Dansk Historisk Fællesråd, som en 
paraplyorganisation for de tilknyttede 
landsorganisationer, foreninger og in
stitutioner.168.

Det første redaktørskifte i 1992 var 
k lart nok tæ nkt som en kortvarig over
gangsordning, og derfor kan der intet 
principielt læses ud af de publicerede 
emner. I første hæfte bragtes en 
fortsættelse af Helle Blomquists mil- 
jøorienterede afhandling om sund
hedslovgivning og -administration i 
det 19. århundrede.169 De grønne vær
dier lå i mere end én forstand også til 
grund for en lang række debatindlæg 
omkring Thorkild Kjærgaards ret pro
vokerende, men på mange måder også 
stimulerende bog Den danske Revolu-
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tion (1992), som indbragte ham dok
torgraden.170

Da jeg i anden sammenhæng gerne 
vil drøfte nogle af Thorkild Kjær- 
gaards hovedsynspunkter, er det ikke 
stedet her at gå dybere ind i debatten, 
kun bemærke, at de lokalhistoriske 
aspekter nærm est glimrede ved deres 
fravær i denne debat. Der havde ellers 
været god grund til at gå dybere ind på 
den skæve balance i udviklingstempo
et, som Thorkild Kjærgaard alle kilde
kritiske problemer til trods har kun
net påvise i det danske landbrugssam
fund i 18.-19. århundrede.

Fra sognehistorie til kvarterhistorie

Den 4. april 1992 afholdt det reorgani- 
serede D.H.F. med støtte fra Statens 
humanistiske Forskningsråd, hum a
nioras store, men fælles pengetank, en 
konference på Københavns Universi
tet, Amager, om de historiske tidsskrif
ters situation, aktuelt som fremtidigt 
betragtet.171 Her stod meningerne 
hårdt mod hinanden. Hvor flere indle
dere varm t gik ind for, at historikerne 
koncentrerede deres anstrengelser om 
at publicere et enkelt, men medieven
ligt tidsskrift i en indbydende lay-out, 
fandt tidsskrifternes egne mænd og 
kvinder sammen om en lige så mili
tan t forsvarsattitude: Vi er kommet for 
at blive, og vi holder fast ved videnska
beligheden, selv om den har sin pris.

Claus Bjørn mente ud fra egne erfa
ringer, at man skulle erstatte den libe
rale, forfatterservicerende attitude 
med den aggressive redigering og de
batstyring. Alle var dog enige om at 
fastholde S.H.F. i rollen som statslig 
sponsor, men tilskudspuljen skulle for
deles efter kvalitative, ikke kvantitati
ve hensyn.

Det skulle hurtigt vise sig, at det 
nye redaktørpar på Fortid og Nutid, 
arkivarerne Inge Bundsgaard og Mi
chael H. Gelting, ikke nærede noget 
ønske om at bryde med de hævdvund

ne redaktionsprincipper. Til gengæld 
gjorde de en behjertet indsats for at 
gøre tidsskriftet så indbydende som 
muligt, f.eks. ved at opdele forsidens 
midterfelt i fire ruder, som hefte for 
hefte inden for den pågældende år
gang udfyldtes med symboler, svaren
de til et hovedtema i vedkommende 
hefte. Læseren kunne da ved et enkelt 
blik på forsiden ikke alene registrere 
heftets plads i årgangen, men også 
danne sig et indtryk af de behandlede 
hovedemner.

Byhistorie eller rettere kvarterhi
storie var åbenbart et emne, som ikke 
alene optog mange yngre lokalhistori
kere, men også vandt redaktionens be
vågenhed. Forstaden, en korridor mel
lem land og by, var emnet for en a rti
kel af Poul Sverrild, arkivleder ved 
Hvidovre kommunes Lokalhistoriske 
Arkiv.172 Forstaden som officielt begreb 
kom til verden i 1911, da Statistisk 
Departement ved dette års folketæl
ling afgrænsede og definerede den som 
en forlængelse af et eksisterende by
område ind i en anden kommune. Der
ved var naturligvis ikke sagt det rin
geste om de mennesker, som boede der 
og om de sysler, de varetog, præcisere
de Poul Sverrild. Tilflytterne til et by
område så i dets udkant en mulighed 
for at få sig en byggegrund, og dermed 
opstod en vejnær bebyggelse, som for
grenede sig helt ud i det åbne land.

I lang tid var forstadsfolket helt be
roende af de arbejdspladser og de mor
skabs- og kulturtilbud, som fandtes i 
moderbyen, men i vor tid er der skabt 
mange arbejdspladser -  og kulturtil
bud -  i storbyens randområde, frem
hæves det. Centre sprang op alle veg
ne og sugede uimodståeligt handelen 
til sig til høkerlivets fordærv, flankeret 
af grandiose rådhuse og andre offentli
ge bygninger som synlige udtryk for en 
fremvoksende kommunal selvtillid. 
Imens blev folk mod forventning boen
de i deres huse og lejligheder i stedet 
for at flytte væk til andre og finere
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kvarterer. De ville kort sagt gøre deres 
forstad til en rigtig by med sin egen 
identitet, mener Poul Sverrild.

Uden at være voldsomt uenig med 
Poul Sverrild mente en anden ekspert 
på området, Peter Dragsbo, at der un
der industrialismen opstod rene bolig
kvarterer med grundtyper som villa
kvarteret, middelstandens etageejen
domme og rene arbejderkvarterer.173 
Denne kvarterdannnelse smittede ik
ke alene af på den ældre boligmasse, 
men den videreførtes i det 20. århund
redes boligbyggeri. Herved opstod en 
række miljøtyper, hvor især parcelhus
kvartererne eller havebykvartererne 
kom til at fremstå som resultatet af en 
sammensmeltning af villakvarteret og 
arbejderkvarteret, mente Peter Drags
bo. Sat lidt på spidsen ville han mene, 
at der først da tilvejebragtes de nød
vendige forudsætninger for at skabe 
en egentlig forstad, som hvilede i sig 
selv som en selvbærende organisme.

En tredje kapacitet på dette felt er 
forskningsleder John T. Lauridsen, Det 
kongelige Bibliotek. I 1992 udgav han 
bogen Klatterup. E t arbejderkvarter i 
Esbjerg 1890-1990. Dette arbejde fulg
te han et år senere op med en kort re
degørelse for de metodiske og historio
grafiske forudsætninger for at dyrke 
den nye disciplin, »fremtidens lokalhi
storie«, som det udtryktes.174 Afgøren
de for en fornuftig afgrænsning af be
grebet »kvarter« var efter hans opfat
telse en slags m entalitetshistorisk 
konstruktion: et område, hvor beboer
ne på en eller anden måde følte sig 
hjemme. Og der m åtte højest bo 9.999 
mennesker i kvarteret.

Han opstillede her et hierarki for en 
historisk relevant kvarterhistorie, der 
naturligt nok havde kvarteret som 
fundament for derfra at vokse videre 
over en bydels- og byhistorie frem mod 
den nok så omfattende verdenshisto
rie. Her var afløseren for en ældre tids 
sognehistorie, mente han, men notabe
ne ikke skrevet med ryggen mod den

omgivende verden, men tværtimod 
med en klar bevidsthed om forbindel
sen mellem det lokale og det store uni
vers.

Den sammenbindende struktur for 
undersøgelsen m åtte efter hans opfat
telse blive den sociale, hvad enten be- 
boerflertallet var arbejdere eller vel
havere. I det hele taget opstillede han 
en række nyttige kriterier for en bru
gelig undersøgelsesmodel. Skildringen 
skulle først og fremmest udformes 
med tanke på kvarterets egne beboere, 
men gennem perspektiveringen og me
todeanvendelsen skulle man gerne ha 
ve fat i en større læserkreds.

Mod denne lidt diffuse afgræns
ningsform opponerede Poul Sverrild i 
et senere indlæg.175 Det var snarere 
forfatterens egen selvoplevede erin
dring om barndommens boligkvarter, 
der m åtte have formet Klatterup-mo- 
dellen, mente Sverrild. På den anden 
side var denne omstændighed netop 
styrken ved den særdeles læseværdige 
bog, John T. Lauridsen havde skrevet. 
Når vandringen fra land til by nu var 
ved at blive et i egentlig forstand hi
storisk anliggende, ville det blive 
svært at genopleve historien herom 
rent mentalt, pointerede Poul Sverrild. 
Snarere gik vejen over en nærmere ud
forskning af de sociale strukturer, som 
omgav stedets beboere. Det stod sta
digvæk lidt uklart, hvor stor en rolle 
de rent fysiske omgivelser, m.a.o. loka
liteten, spillede for det moderne men
neskes bevidsthed, sammenholdt med 
virkningen fra andre sociale faktorer.

Kulturhistoriske blandinger
De efterfølgende årgange af Fortid og 
N utid  i Bundsgaard/Gelting-perioden 
er svære at etikettere, fordi de publice
rede artikler og anmeldelser helt be
vidst ikke er søgt tematiseret. Udval
get spænder fra det rent metodiske 
som f.eks. den såkaldte Historiker fej de
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mellem John Christensen og Henrik 
Stevnsborg på den ene side og deres 
kritikere på den anden176 og til m enta
litetshistorisk farvede nytolkninger af 
så forskellige emner som Niels Bukh 
og dansk idræ t,177 norske og danske 
bondevenner178 og danske nazister.179

Lokalhistorien blev dog ikke helt 
skubbet til side af de rigshistoriske ud
spil. Karl-Erik Frandsen anmeldte så
ledes ikke færre end fire forskellige bi
drag, der geografisk spænder fra Ama
ger og Ølstykke på Sjælland til Hals og 
Dronninglund i Nordjylland.180 De fire 
bidrag er meget forskellige i såvel em
nekreds som teknisk udførelse, beto
nes det, men fælles for dem er en ud
ta lt interesse for den nyere og nyeste 
historie -  mands minde. Det er typisk 
den selvoplevede historie, der får liv og 
mæle gennem de personlige bidrag, de 
enkelte forfattere har ydet. De ældre

perioder kræver en noget større fortro
lighed med historisk kildekritik, og 
her kniber det lidt med at honorere de 
faglige krav, finder anmelderen. Bidra
get om Dronninglund skæmmes såle
des af flere elementære fejl i anvendel
sen af kortm aterialet, påpeges det. Og 
det er endda skrevet af en faghistori
ker!

Vender vi herefter opmærksomhe
den mod Lokalhistorisk Journal eller 
Journalen, som titlen forkortedes til i 
1991 med den nok så sigende underti
tel Lokal- og kulturhistorisk Tids
skrift, møder vi her den samme bryd
ning mellem gammelt og nyt. Omlæg
ningen må ses i sammenhæng med det 
stilskifte, der skete inden for Dansk 
Lokalhistorisk Forening, da Peter Bon
desen, Randers, i 1989 afløste Finn H. 
Lauridsen på formandsposten.

Da Peter Bondesen i 1995 ikke læn-
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gere så sig i stand til at fungere på for
mandsposten, blev han 1995-1996 af
løst af Tormod Hessel, Birkerød, hvor
efter den, der skriver disse linjer, i 
1996 blev valgt som D.L.F.s formand. I 
øvrigt er Journalen siden 1990 blevet 
udgivet af D.L.F. alene og ikke som 
hidtil af S.L.A. og D.L.F i fællesskab.

Ved overgangen til det nye format 
med det kortere navn i 1991 skete der 
i øvrigt det, a t foreningsrubrikken el
ler med et nedsættende udtryk pligt- 
stoffet endegyldigt forsvandt fra bla
dets spalter for a t give plads for korte
re artikler om kulturhistoriske tem aer 
eller emner af aktuel betydning for 
moderne historikere.

Første årgang var redigeret af mu
seumsmanden, valgmenighedspræst 
Hasse N. Jørgensen, men derefter blev 
redaktionen overtaget af Henning 
Ringgaard Lauridsen fra lokalarkivet i 
Viborg. Af behandlede emner kan næv
nes i flæng idrætshistorie, kvindehisto
rie, børnehistorie, de fattiges land
bohistorie (Anna Rasmussen, Hylkes 
formulering!) og de udstødtes historie. 
Billeder og fotografier og deres plads i 
lokalhistorien er også behandlet flere 
gange i 1990’ernes udgaver af Journa
len, ikke mindst gennem præsentatio
nen af omfattende samlinger af glas
pladenegativer i lokalarkiver som Ros
kilde (Kr. Hude), Graasten (Carl C. 
Biehls postkort), Odsherred (Søren 
Bay) og Odder (Constance Andersen). 
Emnerne er ikke længere bundet til 
kongeriget Danmark, Grønlands lokal
historie har f.eks. været behandlet et 
par gange, og ved en enkelt lejlighed 
har man også været på besøg i Balti
kum, nærmere bestemt Litauen.

Orienteringen mod den moderne by
historie eller kvarterhistorien har og
så været m ærkbar i Journalen. Især 
har en københavnsk forstad som Hvid
ovre været behandlet ud fra forskellige 
vinkler. Desuden har haven og ikke 
mindst kolonihaven som kulturhisto
risk tem a været behandlet ved adskil

lige lejligheder, og samme gælder den 
historie, som er nedfældet i mosehuller 
og vandløb. Hvad skovsøen gemte. Det 
bør desuden nævnes, a t Journalen i 
1993 lancerede et femte nummer i 
form af et særligt anmelderhefte, pub
liceret om foråret. Ud over deres ak tu
elle værdi vil disse hefter for kommen
de lokalhistoriske historiografer være 
en sand guldgrube til studiet af det 
danske rige i dets enkelte bestanddele.

Denne korte præsentation af de se
neste numre af Fortid og N utid og 
Journalen yder på ingen måde den in
volverede redaktør- og forfatterkreds 
skyldig honnør. Overskrifterne afspej
ler på den ene side de brydninger, som 
i disse år har præget den danske histo
rikerverden, på den anden den genop
dagelse af den topografiske beskrivel
sesform, som også er en del af 1990’er
nes historisk-faglige signalement. Den 
klassiske historieskrivning står ikke 
længere til kassation, som det blev 
proklameret for 25 år siden.

På den anden side stilles der mange 
spørgsmålstegn ved den klassiske kil
dekritik som fagets eneste rettesnor. 
Specielt for lokalhistorien gælder det, 
at lokalområdet ikke længere opfattes 
som noget én gang givet. Snarere kan 
man tale om menneskers lokalhistori
ske tilknytning til et givet punkt på 
Danmarkskortet. Det er den personli
ge, subjektivt farvede oplevelse, som 
står i centrum, hvorimod den objekti
ve, kildekritisk dokumentererde be
skrivelse åbenbart ikke længere føles 
dækkende for tilegnelsen af den histo
riske helhedsoplevelse.

En afsluttende kommentar
Lokalhistorien i dens folkelige æra
Et udblik over mere end 30 års prin
cipdebat om lokalhistoriens mål og 
midler, sådan som det er søgt tegnet i 
det foregående, må ifølge sagens natur 
blive re t kaleidoskopisk. I bedste over-
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ensstemmelse med vor historisk-teore- 
tiske og historiografiske tradition har 
lokalhistorien ikke været søgt dirige
ret eller kanaliseret i bestemte retnin
ger ud fra overordnede synspunkter. 
Intet akademi eller videnskabeligt sel
skab har udstukket retningslinjer for 
disciplinens udvikling, ja  man kan 
endog spørge sig selv, om det er muligt 
at tale om lokalhistorie som en særlig 
retning inden for dansk historisk vi
denskab.

Ifølge sagens natur må dansk lokal
historie handle om noget lokalt, noget 
der er foregået et eller andet sted i det 
danske rige, og som dermed ikke pr. 
definition er repræsentativt for situa
tionen i andre dele af landet, for slet 
ikke at tale om rigshistorien i almin
delighed.

Men det er ikke desto mindre her, 
tampen brænder. Erklærede rigshisto
rikere har har med jævne mellemrum 
henvist lokalhistorien til en yderposi
tion i det historiske arbejdsfelt, især 
hvis dens udøvere ikke har taget aka
demisk borgerbrev, og omvendt har lo
kalhistorikere lige så hårdnakket 
hævdet, at de havde de bedste, så at si
ge naturgivne forudsætninger for at 
skrive stedets historie i en form, hvor 
de andre beboere kunne genkende sig 
selv og deres dagligliv. Lokalhistorie 
forstået som beboerhistorie, oplevet i 
et givet landskab.

Oprindelig var lokalhistorie identisk 
med hjemstavnens historie, udsprun
get som den var af den topografiske lit
teratur, som blomstrede frem fra slut
ningen af det 18. århundrede. Hertil 
kom så den interesse for lokalområdet 
og -samfundet, som fremstod i konse
kvens af landkommunalstyrets demo
kratisering og af den indsats for vok
senuddannelsen, som folkehøjskolen 
og andre former for folkeoplysning 
gjorde i de sidste årtier af det 19. å r
hundrede. Det førte fra begyndelsen af 
dette århundrede til oprettelsen af 
amtshistoriske samfund, hvis centrale

udfoldelsesområde blev udgivelsen af 
en årbog. Og dermed meldte stofpro
blemet sig.

Typisk var det præster, lærere og 
andre bogligt uddannede, som tegnede 
sig for det største antal artikler og an
dre former for lokalhistorisk stof. Ef
terhånden greb flere gårdmænd og de
res koner til pennen, når dagens ger
ning først var gjort, og fremlagde deres 
resultater for offentligheden. Uden på 
nogen måde at ville anfægte omfanget 
eller kvaliteten af denne pionervirk
somhed er det vel korrekt at påpege, at 
lokalhistorien endnu ikke var blevet et 
folkeligt anliggende, der kunne måle 
sig med andre former for kulturel virk
somhed.

Efter 2. verdenskrig begyndte det 
store opbrud fra landdistrikterne og 
indflytningen til byerne. Det øgede den 
interesse for byhistorien, som allerede 
havde gjort sig gældende i mellem
krigstiden, og som havde ført til udgi
velsen af en række større købstadshi
storier. Så tidligt som i 1937 havde pro
visor, cand.pharm. Hans Brandt, Få
borg, taget initiativet til at få oprettet 
et byhistorisk arkiv i Fåborg, og det gav 
signalet til lignende initiativer i en 
række byer landet over. I 1949 var ud
viklingen ført så langt, at Hans Brandt, 
den senere rigsarkivar Johan Hvidt- 
feldt og flere andre kunne oprette 
Sammenslutningen af Lokalarkiver 
(S.L.A.) som en selvstændig organisa
tion, om end den arbejdede i nær tilslut
ning til Dansk Historisk Fællesfor
ening.

Den folkelige opbakning til lokalhi
storien begyndte for alvor a t manife
stere sig i 1950’erne og 1960’erne. Der 
blev oprettet mange lokalhistoriske 
foreninger el.lign. grupperinger, som 
regel i nær tilknytning til et allerede 
eksisterende eller nyoprettet lokalar
kiv. Hensigten hermed var først og 
fremmest at skabe folkelig interesse 
for det bevaringsarbejde, lokalarkiver
ne udførte i forhold til de eksisterende
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arkiver efter de folkelige bevægelser 
og organisationer, som indtil da havde 
tømret landdistrikterne sammen til en 
funktionel enhed. Med landdistrikter
nes indre opløsning i konsekvens af af
vandringen fra landbruget og med 
kommunesammenlægningen 1970 var 
der ellers stor fare for, at dette m ateri
ale ville blive kasseret eller spredt for 
alle vinde.

Men hurtigt opstod nye arbejdsom
råder for de lokalhistoriske foreninger. 
Man skulle ikke bare samle materiale, 
men man skulle også udnytte det i 
form af historiske bearbejdelser eller 
udgivelser. Desuden meldte der sig 
veltalende ombudsmænd for landbo
underklassen, idet man med megen 
ret gjorde gældende, at den ikke hidtil 
var kommet tilstrækkelig til orde i de 
eksisterende sognehistorier og lignen
de.

Desuden var der for alvor kommet 
gang i den urbane lokalhistorie. I 
Arhus havde den daværende leder af 
Erhvervsarkivet, Vagn Dybdahl, fået 
iværksat et større udgivelsesprojekt 
med udgangspunkt i storbyens sociale 
historie. Erfaringerne herfra tolkede 
Dybdahl på den måde, at man nu skul
le erstatte den gamle sognehistorie 
med de nye bysamfunds historie, en
ten belyst som helhed eller som en 
række gruppe- og miljøhistorier.

Men den eksisterende forenings
struktur med tyngdepunktet i de gam
le amtshistoriske samfund rykkede nu 
tæ ttere sammen. I 1967 havde man 
fået oprettet en pendant til S.L.A. i 
form af Sammenslutningen af lokalhi
storiske Foreninger, S.L.F. Gennem 
dette initiativ søgte man at få etable
ret et uddannelses- og skolingssystem, 
som kunne gøre de ikke-faguddannede 
lokalhistorikere til fagligt kompetente 
redaktører af årbøger og andre udgi
velser. Sjælen bag dette arbejde var en 
lokalhistorisk pioner fra Randers, 
overlærer Ole Warthoe-Hansen. Efter 
hans opfattelse skulle lærerstanden

som hidtil spille en ledende rolle i det 
folkelige oplysningsarbejde, som lokal
historien efter hans opfattelse var et 
fornemt udtryk for.

Faghistorikerne professionaliserer 
lokalhistorien
Faghistorikerne havde i mellemtiden 
fattet fornyet interesse for lokalhisto
rien, selv om netop denne retning efter 
mange historikeres opfattelse ikke 
uden videre kunne henregnes til de 
klassiske historiske discipliner. Loka
litet NN’s historie kunne ikke pr. defi
nition have samme repræsentative be
tydning som rigshistorien, og mange 
lokalhistoriske bidrag var som be
kendt skrevet af amatører med de her
af følgende mangler i faglig henseen
de.

Claus Bjørns overtagelse af redak
tionen af Fortid og N utid  i 1976 beteg
ner det afgørende holdningsskifte i 
faghistorikernes verden. Han fik unge, 
dynamiske fagfæller til at beskæftige 
sig teoretisk som praktisk med lokal
historie. Hovedlinjen i disse indlæg 
tegnedes fra starten  helt klart: Lokal
historien skulle fagliggøres. Udvalget 
af kilderne og deres bearbejdelse skul
le ske ud fra en teoretisk gennem
tæ nkt problemstilling. Thorkild Kjær- 
gaard ville dog ikke helt forvise lægfol
ket til læsersiden; tværtimod skulle 
der indledes et samarbejde mellem 
amatører og professionelle. Konflikt
forskeren Flemming Mikkelsen efter
lyste ligeledes et samarbejde, hvor 
lægfolket leverede kilderne inkl. deres 
egne erindringer om tilværelsens 
gang, hvorefter fagmanden bearbejde
de dem for at få den overordnede me
ning frem. Tre kvindehistoriske for
skere, Tinne Vammen, Birte Broch og 
Kirsten Geertsen, fremlagde her en 
række skitser til en praktisk bearbejd
ning af kildematerialet, som lod kvin
dens og børnenes rolle i familie- og ar
bejdslivet træde tydeligere frem.
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Claus Bjørn havde sine antenner 
ude i alle retninger. Den fremstormen
de, marxistiske retning blev søgt tilgo
deset gennem Kristof K. Kristiansens 
og Jens Rahbek Rasmussens dialog 
med den positivistisk indstillede Inga 
Floto om historikerens delvis selv
skabte vanskeligheder med at sam
menfatte kildernes udsagn, skrive 
syntesen, som det kaldes. Lægfolket 
kom til orde gennem et kraftfuldt for
met indlæg fra Kaj Henning Jensen, 
som på det bestemteste frabad sig at 
blive retledt af faghistorikere. En le
dende lokalhistoriker som Ole Wart- 
hoe-Hansen ville derimod gerne tage 
imod et sådant undervisningstilbud, 
men ville på den anden side også fast
holde lærerstandens ledende rolle i det 
folkelige oplysningsarbejde, lokalhi
storisk forskning efter hans mening 
arbejde var så fornemt et udtryk for.

Selv ville Claus Bjørn ud fra sit 
grundlæggende arbejde med andels
mejeriernes historie slå et slag for en 
bredere indsamling af arkivmateriale 
efter de folkelige bevægelser i hund
redåret 1870-1970. Den historiske fol
kelighed, kommercielt som kulturelt 
betragtet, skulle dokumenteres og be
arbejdes som inspiration for nutidige 
og kommende generationer. En forsker 
som Flemming Just ville dog med cen
trum  midt i papirdyngerne gerne fast
holde de faglige krav til historikerne. 
Uden en grundlæggende problemstil
ling reproducerede man blot m ateria
let. Vi må have folk med ind i værkste
det, understregede Else-Marie Boy- 
hus, men kun som medhjælpere, ville 
en Flemming Mikkelsen fortsat hæv
de, da faghistorikeren alene var i 
stand til uddrage det principielle ind
hold af et indsamlet materiale.

De marxistisk inspirerede historike
re ville nok samarbejde med lokalhi
storikerne, men det skulle ske ud fra 
et politisk motiveret ønske om at ænd
re samfundet, med andre ord levere 
materiale til klassekampen. Det vend

te flere grupper af positivistisk orien
terede historikere sig skarpt imod. 
Knud Prange, leder af Lokalhistorisk 
Afdeling ved Historisk Institu t ved 
Københavns Universitet, fastholdt i 
flere indlæg, at lokalhistorien var en 
faglig, akademisk disciplin, sådan som 
den var blevet drevet med stort udbyt
te i lande som England og Norge. Skil
lelinjen gik efter hans opfattelse ikke 
mellem amatører og professionelle, 
men mellem gode og mindre gode skri
benter. Denne grundholdning delte 
han i øvrigt med en nytiltrådt konsu
lent i lokalhistorisk arbejde, semina
rielektor Verner Bruhn, som netop så 
sin store opgave i at hjælpe utrænede 
skribenter ud over de vanskeligheder, 
de uvægerlig ville møde ved skrivepul
ten.

Den franske totalitetshistorie, som 
den blev dyrket af Annales-skolen, 
fængslede mange yngre historikere i 
disse år, ikke mindst inden for lokalhi
storien. I et større samleværk Nye 
strømninger i dansk lokalhistorie, ud
givet af en gruppe ældre historiestude
rende ved Aarhus Universitet, skrev 
Niels Windfeld Lund begejstret om 
den pionervirksomhed, som en forsker 
som E. le Roy Ladurie udfoldede på 
dette punkt. Her holdtes hverdagens 
små og store begivenheder op mod en 
ydre ramme og en forståelsesstruktur, 
som gjorde det muligt a t lodde det 
eviggyldige i nok så banal en kends
gerning. Samleværket indeholdt des
uden en principiel redegørelse for mo
derne byhistorie, udformet af Henrik 
Fangel. Også han ville operere med en 
totalitetsbetragtning, men den skulle 
dannes gennem en punktvis kortlæg
ning af byens udvikling gennem tider
ne. Græsrøddernes byhistorie, ikke 
kommunalstyrets, præciseredes det.

I tak t med at marxismen gradvis 
mistede sin tiltrækningskraft som en 
altforklarende totalitetsbetragtning, 
kom en ny form for socialhistorie stæ r
kere ind i billedet, idet den ikke
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mindst fæstnede opmærksomheden 
omkring minoritets- og m arginalgrup
pernes elendighedshistorie. Claus 
Bjørns efterfølger fra 1985 som redak
tør af Fortid og Nutid, arkivleder Jør
gen Dieckmann Rasmussen ville dog 
her indskyde den bemærkning, om 
man ikke var ved at gå for vidt i sin 
velvillige tolkning af forbrydernes 
selvforståelse. I virkeligheden kan 
man betragte en Dieckmann Rasmus
sens kildekritisk motiverede skepsis 
som et varsel om en positivistisk reak
tion over for brugen af stormaskede 
forklaringsmodeller, som i virkelighe
den lod alt for mange betydningsfulde 
enkeltheder henstå ganske uforklaret.

Den positivistiske renæssance inden 
for historikerverdenen, den rigshisto
riske som den lokalhistoriske, sås også 
i den udforskning af stationsbyens hi
storie, som Statens humanistiske 
Forskningsråd under Vagn Dybdahls 
ledelse iværksatte i 1980’ernes første 
år. 50-årsjubilæet i 1985 for Danmarks 
befrielse 5. maj 1945 motiverede en 
storstilet indsats for at indsamle og 
udgive historisk kildemateriale om 
dette højdepunkt i det 20. århundre
des Danmarkshistorie. I dette arbejde 
kunne såvel lægfolk som fagfolk gøre 
en fælles indsats. Det samme gjorde 
sig gældende, da man i 1988 fejrede 
200-året for stavnsbåndsfrigørelsen. 
Her havde lokalhistoriske foreninger 
landet over rig lejlighed til at formidle 
kendskabet til et afgørende vende
punkt i dansk landbohistorie.

Afholdsbevægelsens historie var et 
tema, som i løbet af 1980’erne påkald
te sig megen interesse, fordi arbejdet 
med at studere en holdningsskabende 
folkebevægelse udfyldte et tomrum i 
vor socialhistoriske forståelse af by
samfundenes indre udvikling i indu
strialismens tidsalder. En anden mas
sebevægelse, idrætten, blev ligeledes 
gjort til genstand for en bredt anlagt 
udforskning. Det nye moment i denne 
forskning var interessen for idræ ttten

som en række symbolladede aktivite
ter, og dermed indvarsledes den post
modernistiske retning inden for mo
derne historievidenskab, hvor den kil
dekritiske tolkning suppleres med en 
tekstkritisk analyseteknik, hentet fra 
litteraturvidenskaben.

I analyser af denne slags blev også 
søgt inddraget metoder og teknikker 
fra antropologien, men her m åtte en 
etnolog som Palle O. Christiansen gri
be ind med en præcisering af, hvorle
des man rettelig burde drive antropo
logisk forskning.

Hvor står vi nu?
Omkring 1990 kunne man tydeligt 
mærke den afmatning i teoretisk-hi- 
storiografisk henseende, som med sti
gende styrke havde meldt sig inden for 
lokalhistorien gennem 1980’ernes sid
ste femår. Byhistorien bevarede dog sit 
tag i mange forskere, hvad enten man 
som Knud Holch Andersen og hans 
kolleger forestillede sig retningen som 
en form for opsøgende lokalhistorie 
med henblik på at gøre de mange til
flyttere til byerne politisk bevidst om 
deres reaktionsmuligheder som borge
re, eller man med John T. Lauridsen 
ville opfatte moderne byhistorie som 
kvarterhistorie, dvs. beretningen om 
det sociale samvær inden for en næ r
mere defineret del af en bymæssig be
byggelse.

I konsekvens af denne afmatning er 
tidsskriftet Fortid og N utid  i løbet af 
1990’erne drejet i en rigshistorisk re t
ning, idet det formentlig forudsættes, 
at lokalhistoriens naturlige udfoldel
sesområde er de mange årbøger og 
specialpublikationer, der udgives i 
hundredvis landet over. Gennem den 
skete professionalisering af arbejdet 
på de enkelte arkiver og institutioner 
har der måske heller ikke været den 
store baggrund for at drøfte lokalhisto
rien i generelle termer. Heroverfor 
kunne man gøre gældende, at der fort-
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sat er behov for at beskæftige sig med 
lokalhistoriens principielle indhold, 
ikke mindst samspillet mellem de pro
fessionelle og folkelige kræfter.

Uden en folkelig opslutning bag ar
bejdet mister det let forbindelsen til 
dets egentlige udgangspunkt, fortæl
lingen om hvorledes mennesker til en
hver tid har dannet lokalsamfund for 
a t kunne løse nogle problemer i fælles
skab. Og hvorledes et nærmere define
re t lokalområde, i hvert fald i ældre 
tid, havde en nærm est mytisk selvek
sistens, hvor beboerne ikke alene m åt
te være i dialog med hinanden, men 
også med den omgivende natu r og 
dens regulerende kræfter.

Den i ordets egentligste forstand lo
kalkendte historiker havde her mulig
hed for a t supplere sin faghistoriske 
problemstilling med en bevidsthed om, 
a t stedets historiske autenticitet ikke 
uden videre lod sig sætte på en formel.

Folkelighed og faglighed går som så 
ofte påvist godt i spænd sammen. Den 
folkelige historiker med sin skrivepult 
tæ t placeret ved begivenhedernes og 
stedets m idtpunkt kan ud fra sit sam
hør med det svundne tilføre skildrin
gen en autenticitet, som er den udefra 
kommende nægtet. Når kildem ateria
let derefter behandles ud fra nogle fag
lige grundsætninger om deres realind
hold af kendsgerninger, skulle det 
være muligt at forklare det skete ud 
fra et dybere og bredere perspektiv 
end det strengt lokale. Var det skete en 
enestående begivenhed uden fortilfæl
de, eller passer det ind i et bredere 
mønster i den danske historie?

Lokalhistorien er uden grænser, for
di den dybest set handler om menne
skelige handlinger i en social, naturgi
vet sammenhæng.
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Gyldendal 1996.

Der er nu gået godt et halvt år siden 
Dan Ch. Christensen forsvarede sin af
handling: Det Moderne Projekt. Teknik 
og kultur i Danmark-Norge 1750- 
(1814)-1850 for den filosofiske doktor
grad. Den affødte umiddelbart en ræ k
ke dagbladsanmeldelser, senere tryk
tes opponenternes indlæg i Historisk 
Tidsskrift, og endelig er der fremkom
met en række anmeldelser i forskellige 
fagtidsskrifter.1

Formålet med dette bidrag er på 
baggrund af de forskellige anmeldel
ser og vurderinger at supplere og nu
ancere den fremførte kritik og endelig 
at diskutere afhandlingens form, dis
ponering og omfang. Men først en kort 
præsentation af bogens mål, midler og 
indhold.

Det fremgår af forfatterens indle
dende bemærkninger, at det primære 
mål med afhandlingen har været at 
opspore den teknologiske modernise
ringsproces udspring, forklare de bag
vedliggende drivkræfter og forstå de
res samspil med kulturen. Det er en 
traditionel problemformulering, mens 
emnevalget er noget mere utraditio
nelt. Emnevalget hænger naturligvis 
sammen med forfatterens virke og 
forskningsinteresse, men det skyldes 
også, a t teknologihistorien inden for de 
sidste ti år har været inde i en positiv 
udvikling og har haft både fonde og 
forskningsråds bevågenhed. Det vil

være at gå for vidt at tale om et gen
nembrud, men det rokker ikke ved det 
faktum, at der er fremkommet en ræ k
ke interessante monografier, afhand
linger og nu et disputatsarbejde.2

I tilknytning hertil har der været 
ført en række diskussioner om, hvil
ken synsvinkel det vil være mest 
frugtbart at anlægge i undersøgelser
ne af teknologi. Her som i så mange 
andre tilfælde har man hentet inspira
tion fra udlandet, hvor man især i 
USA har identificeret fire metodologi
er nemlig den internalistiske, den eks- 
ternalistiske, den kontekstuelle og den 
ahistoriske analyse. I Danmark har 
hovedvægten været lagt på diskussio
nen af de tre førstnævnte, men de af
gørende spørgsmål har især været, 
hvad der skiller de tre opfattelser, 
hvordan man definerer begrebet tek
nologi og det heuristiske grundlag.3

Dan Ch. Christensen forankrer eks
plicit sin fremstilling i den kontekstu
elle tradition, hvilket meget kortfattet 
vil sige den analyse, hvor den teknolo
giske udvikling placeres i sammen
hæng med den omgivende kultur, vi
denskab, økonomi, politik og så videre.

Vi har altså at gøre med et forsøg på 
at forstå den betydning, tekniske inno
vationer fik, og se disse i et samspil 
med oplysningstidens naturvidenska
belige indsigter, økonomiske doktriner 
og fremherskende politiske ideer. Et
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ambitiøst projekt, hvor forholdet mel
lem samfund, menneske og maskine 
sættes i fokus.4

Afhandlingen er disponeret i tre ho
veddele. I den første redegøres der i et 
roligt tempo for den teknologiske ud
viklings ideologier og de tilhørende in
stitutioner. I anden del skrues tempoet 
op og i hurtige indholdsmættede afsnit 
præsenteres en række forskellige tek
nologier, deres forudsætninger og an
vendelse. I den afsluttende mere lyri
ske del præsenterer forfatteren sit syn 
på samspillet mellem teknologi/viden- 
skab og landboreformerne i Danmark, 
inden det hele afsluttes med afhand
lingens opsamlende og konkluderende 
epos over »Det Moderne Projekt«.

Det tilbagevendende tema i den 
centnertunge bog er samspillet mel
lem teknologi og videnskab og forfatte
rens forsøg på ud fra disse to param e
tre at tegne et omrids af den danske 
moderniseringsproces i perioden mel
lem Goethes fødsel og enevældens 
sammenbrud. En brydningernes tid 
hvor kulturer opstår og forgår, og hvor 
samspillet mellem naturfilosofi, ideo
logi, institutioner, ressourcer, teknolo
gi og videnskab går op i en højere en
hed.

Ikke overraskende bruger forfatte
ren en del energi på afhandlingens 
analyseramme, struktur og indhold li
gesom afgrænsningerne i tid og rum og 
afhandlingens hovedbegreber natur, 
ideologi, institutioner og teknologier 
præsenteres, diskuteres og defineres.

Dernæst vender forfatteren sig mod 
det første hovedspørgsmål, nemlig 
hvilke konkrete berøringsflader der 
var mellem videnskab og teknologi. E t 
spørgsmål som forfatteren søger at be
svare ved hjælp af en analyse af en 
række samtidige social- og naturfiloso
fiske arbejder.

Herefter ses der nærmere på den eu
ropæiske oplysningstankes indflydelse 
på den institutionelle udvikling i Dan- 
mark-Norge, og dette tema perspek

tiveres gennem en gennemgang af, 
hvorfra de innovative teknologier kom, 
hvordan man skaffede sig dem, og 
hvordan de blev spredt. Det som man 
kort kalder videns- og teknologiover
førsel. Det er nogle af afhandlingens 
mest velskrevne afsnit, hvor der arbej
des med både nye synsvinkler og et 
hidtil uudnyttet kildemateriale. Chri
stensen påpeger her, hvordan de lærde 
selskaber, klubber og hemmelige loger 
fungerede som centre for udveksling af 
viden om teknologi, og der argumente
res for, at der eksisterede et nationalt 
og internationalt netværk for udveks
ling af viden om videnskabelige og tek
niske landvindinger.

Dernæst giver forfatteren sig i kast 
med en diskussion af (na tu rressour
cerne og deres betydning for den tekni
ske og samfundsmæssige udvikling. 
Forfatteren tager derefter læseren 
med på et nådeløst -  og i en vis for
stand hovedløst -  ridt, hvorunder en 
række konkrete teknologier præsente
res. I rasende fart præsenteres støb
ningen af Sallys rytterstatue i Gjethu- 
set på Kongens Nytorv, de tekniske 
principper bag tekstilmaskinerne, ka
nonstøbning og -udboring i Frederiks
værk, salt- og porcelænsproduktion, 
instrumentmageri sam t papir- og sæ t
temaskiner.

Endelig følger afhandlingens mest 
vægtige del. Heri behandles land
brugskomplekset og de såkaldte land
boreformer, som uden underdrivelse 
kan siges at være en af klassikerne i 
dansk historieskrivning. Det er Chri
stensens grundtanke, at kernen i land- 
brugesreformerne ikke var udskiftnin
gen, men at den i bund og grund var af 
teknologisk-videnskabelig oprindelse. 
For at forstå drivkræfterne bag land
brugsreformerne hævder forfatteren, 
at det er nødvendigt at foretage en 
analyse af, hvorfra de tekniske og in
stitutionelle innovationer havde deres 
udspring. De nye redskaber, dyrk
ningssystemer, institutioner, teorier
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for plantevækst. Det er forfatterens te
se, at denne indflydelse på det danske 
landbrug prim ært udvikledes i Stor
britannien, hvorfra de bredte sig til re
sten af det i den henseende tilbage
stående Europa.

Værket præsenteres som en oversigt 
over den tekniske og kulturelle udvik
ling i Danmark-Norge i perioden mel
lem 1750 og 1850. Kun få danske hi
storikere har dristet sig til at tage den 
indholdsmættede periode op til samlet 
analyse. Normalt opfattes Slaget på 
Reden i 1801, Københavns bombarde
ment i 1807, statsbankerotten i 1813 
og adskillelsen af tvillingerigerne ved 
Kielfreden i 1814 som et så m arkant 
skel, at de fleste har følt sig kaldet til 
at holde sig enten på den ene eller den 
anden side. Det er en styrke, at forfat
teren har valgt at trodse det historiske 
skel. Men en svaghed er det, at han ik
ke samtidigt formår at indfri læserens 
berettigede forventninger. Kun enkelte 
af bogens mange emner bevæger sig 
på den anden side af 1814, og hvis man 
ser nærmere på oversigten over de 
inddragede kildefonds, vil man erfare, 
at langt hovedparten er fra perioden 
før 1814, og det samme billede tegner 
sig, omend endnu mere udtalt, når 
blikket falder på forfatterens udarbej
dede oversigt over trykt samtidigt m a
teriale.

Det er ikke uvæsentligt, for både 
forfatteren og forlaget gør en del ud af, 
at netop adskillelsen af tvillingeriget 
ikke blot var en national katastrofe, 
men en ressourcemæssig og teknolo
gisk katastrofe. E t synspunkt der ta 
ber i vægt, når man samtidigt erfarer, 
at hovedparten af afhandlingens un
dersøgelser ikke strækker sig væsent
ligt forbi rigernes adskillelse.

Ved fremkomsten af Christensens 
monumentale doktorafhandling var 
flere dagbladsanmeldere, der samtidig 
er kendte historikere, ved at falde over 
hinanden i lovprisning af værket: Et a f  
de bedste historiske arbejder i mange

år og Et historisk mesterværk lød to af 
karakteristikkerne.5

I Historisk Tidsskrift frem står vur
deringen af den samme afhandling be
tydeligt mere nuanceret og på en ræ k
ke punkter endog særdeles kritisk. 
Flere af doktorandens centrale teser 
afvises. Det gælder for eksempel vur
deringen af de fysiokratiske ideers be
tydning i Danmark og landboreformer
nes udspring, ligesom den ene af de to 
officielle opponenter påpeger alvorlige 
mangler i det teoretiske apparat. Det 
konstateres desuden, at mønstret i den 
danske moderniseringsproces ikke er 
tegnet på overbevisende måde.6 På 
trods af den usædvanligt hårde med
fart indstillede udvalget enstemmigt 
afhandlingen til forsvar for doktorgra
den, som blev tildelt efter handlingen i 
december 1996.

Vi hæfter os især ved, a t det i forbin
delse med selve handlingen blev frem
ført, at en af de vægtigste begrundel
ser for tildelingen af doktorgraden var 
afhandlingens syntetiserende karak
ter, og at den indeholdt vigtige bidrag i 
form af en række detailundersøgelser, 
ligesom forfatterens store arbejde med 
kildematerialet og viljen til radikal ny
tænkning blev fremhævet. Endelig 
konstaterede begge opponenter, at for
fatteren demonstrerede stor fortrolig
hed med tidens teknik, og a t omtalen 
af blandt andet bjergværker og tekstil
industriens produktionsteknikker vid
ner om fortrolighed med den tids pro
duktionsteknikker. 7

I dette bidrag til kritikken af den 
pågældende afhandling er det således 
ikke hensigten at anfægte opponenter
nes fremhævelse af viljen til nytænk
ning, det store heuristiske forarbejde 
eller forsøget på synteseskabelse. Ind
lægget er heller ikke motiveret af ue
nighed med opponenterne, hvem vi er 
enige med i alle de fremførte kritiske 
hovedpunkter, især at der er tale om: 
en serie detailstudier uden overbevi
sende indre sammenhæng, der præges
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af for mange tekniske detaljer, som det 
er svært at finde en begrundelse for.8

I forbindelse med læsning af afhand
lingen og særligt nærlæsning af de ne
denfor behandlede kapitler har vi fun
det en betydelig mængde misforståel
ser, fejl og unøjagtigheder. Det er der
for magtpåliggende for os gennem nog
le udvalgte eksempler at pege på, at 
det er så som så med forfatterens tek
niske indsigt.

Der er i virkeligheden tale om et 
helt unødvending problem for afhand
lingen som helhed, idet forfatteren 
netop i indledningen fastslår, a t der er 
tale om en kontekstuel teknologihisto
rie. Men man skal ikke have læst m an
ge billedtekster eller for den sags 
skyld brødtekst, før man opdager, at 
der i virkeligheden er tale om det mod
satte. Sjældent har man vel set en af
handling, der på mange områder frem
træder så internalistisk.

I praksis udmønter det sig i over
flødige tekniske detailbeskrivelser af 
redskaber, værktøj og maskiner, der 
udstiller forfatterens manglende ind
sigt i rent tekniske detaljer. Det er æ r
gerligt og helt unødvendigt, fordi han 
netop i indledningen hævder, at det ik
ke er hans særlige ærinde.9

I det følgende har vi udvalgt nogle få 
kapitler. Det er umuligt at gå i dybden 
med alle, men de her udvalgte synes 
på mange måder at repræsentere en 
klar tendens. Det første omhandler 
tekstiler, som eksplicit er blevet frem
hævet som et af afhandlingens bed
ste.10 Det andet vedrører bogtrykkun
sten og massekommunikation, og det 
tredje er kapitlet om fysiokratismen 
med særlig vægt på afsnittet om arbej
dets humanisering.

Tekstilindustriens mekanisering og 
forsøgene på at indføre engelsk tekstil
teknologi fra midten af 1700-tallet har 
hidtil ikke fået den opmærksomhed, 
som emnet kunne fortjene, og det på 
trods af, a t der foreligger et omfatten
de og spændende kildemateriale. For

fatteren har begivet sig ind på dette 
delvist jomfruelige felt, og det skal han 
have ros for, også selv om en gennem
arbejdet og kildebaseret redegørelse 
for dette område næppe er realistisk 
at gennemføre i den givne kontekst. 
Noget er der også skrevet før, og det 
må konstateres, at selv om Christen
sen har fundet spændende arkivmate
riale frem, så har han overset eller for
bigået andet og lige så væsentligt ma
teriale. Det har blandt andet ført til en 
skildring af den danske tekstilindu
stris mekanisering, som er langt min
dre nuanceret end J. Bro-Jørgensens 
mange år gamle afsnit i Industriens 
Historie i Danmark. E t værk som for 
øvrigt bygger på solide kildestudier.11

Forfatteren er i sit udgangspunkt 
interesseret i de tekniske ændringer 
og den samfundsmæssige kontekst, 
men der er en udpræget tendens til, at 
de tekniske spørgsmål, han vælger at 
behandle, ikke placeres i den relevante 
kontekst eller for dens sags skyld væg
tes efter fortjeneste.

I det udvalgte kapitel, som gennem 
hele bogen, får det den uheldige konse
kvens, at de tekniske forhold og de 
mindre og kvantitativt betydningsløse 
enklaver i det datidige industrimiljø, 
kommer til at fremstå som centrale og 
dermed forskyder perspektivet. Det er 
for eksempel tilfældet, når forfatteren 
undlader at præsentere sine læsere for 
det faktum, at den danske tekstilpro
duktion ved husflid kvantitativt langt 
overgik den maskinelle produktion 
langt op i 1800-tallet. Forfatteren bur
de vide det, for det fremgår blandt an
det af Bro-Jørgensens bog, hvor der 
gøres en del ud af dette forhold, og 
hvor det ganske rammende lyder: Et a f  
de træk, der kendetegner den industri
elle udvikling i løbet a f det her behand
lede tidsrum, c. 1735-1820, er brydnin
gen mellem gamle og nye former for be
driftsmæssig og økonomisk organisa
tion og mellem gammel og ny teknik. 
Næppe paa nogen a f disse omraader er
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der tale om en springvis udvikling! 
... /Først mod periodens slutning er ud
viklingen skredet saa langt frem, at et 
nyt produktionssystems struktur be
gynder at aftegne sig. Og selv da kan 
man næppe betegne det gamle hus
flids- og haandværksmæssige produk
tionssystem som fortrængt a f det ny.12 
En række af de såkaldte tekniske ny
skabelser, som beskrives i Det Moder
ne Projekt blev ganske rigtigt introdu
ceret i bomuldsindustrien, men det var 
først omkring 1820, at en mekaniseret 
tekstilproduktion lykkedes i klædefa
brikkerne.13 Kapitlets titel ihukom
mende er det et interessant perspek
tiv. Forfatteren berører kortvarigt den 
traditionelle tekstilfremstilling, men 
kun som en del af en anden historie 
om tekstilindustri som beskæftigelses
projekt og oprettelsen af spindeskoler 
m.v.14

Kvalitativt kan de behandlede em
ner nok fortjene interesse, men de re
lativt få tekniske nybrud og de mange 
mislykkede tiltag må dog perspektive
res i forhold til landets samlede pro
duktion af tekstiler. Pointen er jo net
op, at sam fundsstrukturen ikke var re
ceptiv overfor den engelske type fa
briksproduktion før et par årtier eller 
længere inde i 1800-tallet.

I enkelte kapitler forfølger forfatte
ren udviklingen frem til og efter 1850, 
men tekstilkapitlet er ikke blandt dem 
som følges til dørs, og læseren leder 
forgæves efter nyt om udviklingen in
den for denne industri efter ca. 1810. 
Klædefabrikkernes udflytning og me
kanisering i landdistrikterne og ikke 
mindst maskinvævenes indtog i Sal- 
monsens store væveri i København i 
1840’erne var ganske vist ikke en del 
af Oplysningsprojektet, men det var 
en vigtig del af teknik og kultur frem 
til 1850.

Hvad angår kildematerialet viser 
det sig, at forfatterens ambitiøse mål
sætning om i alle tilfælde at inddrage 
ny empiri bliver vendt til et problem

for afhandlingen som helhed. Ved val
get af et utal af emneområder har for
fatteren i praksis afskåret sig fra kon
sekvent at gennemføre systematiske 
undersøgelser, og kun stedvis har 
kræfterne rak t til andet end pletvis 
neddykning i det omfattende kildema
teriale.

I tekstilkapitlet er der spændende 
eksempler, mens andet vigtigt og til
gængeligt materiale om M anchesterfa
brikken, som for eksempel edsaf
læggelse fra arbejderne i et forsøg på 
fra ledelsens side a t sikre sig mod »siv
ning« af arbejdskraft og viden forbi
gås. Det er i al for høj grad tilfældighe
dernes spil, der råder med hensyn til 
det anvendte kildemateriale.

E t andet eksempel er forfatterens 
vurdering af introduktionen af den 
meget vigtige tekstilmaskine mule’n i 
Danmark. Han konstaterer, at den ik
ke vil blive gennemgået: ...da den næp
pe blev overført til Danmark i den her 
omtalte periode.^* Det er naturligvis 
ikke korrekt. Men som læser sættes 
man på en urimelig opgave, når man 
skal forsøge at gætte sig frem til, hvad 
forfatteren rent faktisk mener, når 
han arbejder med begrebet »den her 
omtalte periode«. Er det bogens krono
logiske afgrænsning, der hentydes til, 
eller er forfatteren så opslugt af den 
øjeblikkelige kontekst, at der tænkes 
på årene omkring 1790’erne? Den om
talte maskine, som forfatteren tidlige
re afviste eksistensen af i Danmark, 
dukker pludselig op som trold af en 
æske.16 Vi ved, at der arbejdede mu
lespindemaskiner fra 1806 i Hellebæk, 
et vanddrevet anlæg beregnet til at 
spinde »Mule-Twist«.17 Og forfatteren 
kender øjensynlig selv det pågældende 
kildemateriale, hvilket gør det ufor
ståeligt, hvorfor læseren efter gennem
gangen af alle de møjsommeligt be
skrevne maskiner ikke må kende en 
spinning mule.

Et eksempel på tekniske detailfor
klaringer fra dette kapitel. Den kendte
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og relativt simple spindemaskine, jen- 
nyen, som Hagreaves udviklede i 1764, 
findes på trods af adskillige udenland
ske kompetente forklaringer og bedre 
tegninger18 værdig til en detaljeret 
dansk gennemgang på baggrund af en 
gnidret og for alle andre end tekstil
kyndige stort set uforståelig fransk 
tegning fra 1780.19 Forklaringens oply
sende funktion bedres heller ikke af, at 
forfatteren selv har åbenlyst vanske
ligt ved at forstå jennyens virkemåde. 
Det er en detalje, men forfatteren begi
ver sig helt unødvendigt ind på dette 
område.

At forgarnet i jenny en går igennem 
»klemmen«, der lukkes om forgarnet, 
er korrekt, men vi gad nok se den spin
derske, der, endnu uden a t sætte 
spindlerne i rotation, blot træ kker for
garnet ud. Man forstår i hvert fald 
bedre, hvorfor den danske tekstilpro
duktion ikke blev øget ad disse veje, 
hvis dette var fremgangsmåden. Det 
lykkes endvidere i den korte forkla
ring a t åbne [sie!] klemmen og først da 
a t sætte spindeprocessen i gang. Klem
men er naturligvis lukket og føres bag
læns mens spindlerne roterer i én og 
samme bevægelse. Derefter rulles det 
spundne garn op ved hjælp af en fald- 
trådsordning, og processen gentages. 
Forfatteren glemmer også denne lille 
detalje. Det er simpelthen for dårligt! 
Vi har nu en dansk doktordisputats, 
antaget og forsvaret, som for første 
gang i mange år på dansk forklarer en 
væsentlig teknisk landvinding i den 
industrielle revolution upræcist og 
delvist forkert.

Helge Holst og André Lütkens Op
findelsernes Bog, som kom i flere udga
ver, og som på linie med nærværende 
bog viderebragte ofte løse personalhi- 
storiske oplysninger om opfindere og 
teknologer, kunne i hvert fald én ting: 
det tekniske var i orden.20 E t opslag i 
udgaven fra 1913 viser en udm ærket 
og korrekt beskrivelse af jennyens vir
kemåde. Der findes således allerede en

kompetent tekniske detailforklaring 
på dansk.21

Det er heller ikke korrekt, a t der ik
ke blev forsøgt anvendt danske navne 
for de engelske tekstilmaskiner. Fak
tisk blev ordet »vandmølle« brugt som 
betegnelse for Arkwrights water-fra
me, en noget misvisende betegnelse i 
den danske kontekst. Forfatteren næv
ner selv på side 256, a t en water-frame 
også blev kaldt for en bomuldsmølle. 
Selv efter anvendelsen af vandkraft 
var afløst af damp, kaldte man fortsat 
garn spundet på denne type maskiner 
for »vand-spundet«. En vis — noget for
virrende -  dansk terminologi fandtes 
altså.22

Kapitlet er præget af et yderst lem
fældigt noteapparat, som er præget af 
mærkelige ekskurser om, hvor velha
vende forskellige opfindere blev. Bogen 
bærer som helhed præg af forhold 
på linie med note 7, som er placeret i 
en billedtekst om flyveskyttevæven. 
Hvorfor John Harris stencilerede fore
læsning fra 1993 er valgt til a t under
bygge denne illustration er anmelder
ne en gåde. Forfatteren synes simpelt
hen ikke a t kende den autoritative lit
te ra tu r på området, og det er en lige så 
pudsig henvisning ved omtalen af An
ton Hübners tekstileventyr i Danmark 
at henvise til Aage Friis’ gamle skrift 
fra 1903, når kildematerialet er til 
rådighed, og når Hans Chr. Johannsen 
har behandlet Hübners virksomhed 
ganske detaljeret.23 Det er næppe hel
ler rimeligt, når det i note 39 hævdes, 
a t den eneste danske tekstilhistorie 
fra perioden før 1800 er et håndskre
vet upubliceret m anuskript af Franz 
Dræbye. Bro-Jørgensens ovennævnte 
værk behandler ganske vist industrien 
som helhed, men tekstilbranchen gives 
ganske stor vægt.

I kapitlet »Sort på hvidt« behandler 
forfatteren på ca. 50 sider udviklingen 
af papirmaskinen, dens indførelse i 
Danmark, bogtrykkerkunstens indu
strialisering, sættemaskinens tidlige
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udviklingsfase, Brandts tidlige skrift- 
støbemaskine og endelig læsefærdig
hed og forsøg på a t udbrede nye fag til 
almuen. Der går lang tid mellem vær
ker på disputatsniveau, som behand
ler den grafiske branches tekniske ud
vikling, selv om denne ellers må be
tragtes som nok så central for perio
den. Forfatterens trang til a t diskutere 
med ikke navngivne forfattere eller 
synspunkter, som man kan tvivle på, 
a t nogen i dag forfægter, får ham også 
til a t opstille generelle problemstillin
ger, som han er ude af stand til a t be
svare tilfredsstillende i ét kapitel.

De mange misforståelser og unøjag
tigheder vejer måske ikke tungt i dis
putatsens samlede behandling af den 
tekniske udvikling i Danmark, men de 
er med til at give teknologihistorikere 
et dårligt navn blandt de enkelte om
råders fagfolk.

Doktoranden har f.eks. øjensynlig ik
ke forstået Stanhopepressens eller Co- 
lumbiapressens virkemåde og forbed
ringerne i forhold til de tidligere simple 
skruepresser udført af træ .24 Det er 
korrekt, a t de nye håndpresser udført i 
støbejern muliggjorde et større og mere 
præcist tryk, men den øgede trykstyrke 
skyldtes ikke som hævdet side 474 den 
kontravægt, som både Stanhopepres- 
sen og Columbiapressen -  deres for
skellige virkemåde i øvrigt uomtalt -  
begge var udstyret med. Vægtene var 
med til a t øge trykkehastigheden, fordi 
kontravægtene fungerede som en slags 
autom atisk tilbageløbsmekanisme og 
ikke som en øget vægt til selve tryk
ket.25 Håndgjort papir blev i den her 
behandlede periode håndglittet ved 
slibning med sten, og limen, som om
ta lt side 455, virkede i stedet til at gøre 
papiret skrivefast. E t andet eksempel 
er billedteksten side 496, der fejlagtigt 
mener at vise brugen af dybtryk og 
fladtryk i 1760. Der er efter alt a t døm
me tale om et kobberstik, og brugen af 
fladtryk skriver sig i praksis først fra 
litografiens opfindelse omkring 1796.

Af mere generel art skal nævnes 
brugen af begrebet industrialisering. I 
en afhandling, der selv går i rette med 
det almindeligt anvendte -  og erkendt 
mangelfulde -  industribegreb for virk
somheder med seks ansatte eller der
over, er det påfaldende, hvor upræcist 
Christensen selv bruger begrebet. På 
side 452 konstateres det, a t nu blev 
produktionen a f bøger, tidsskrifter og 
aviser industrialiseret... og på side 500 
at Papir- og bogbranchen var den første 
i Danmark, der nåede et industrielt 
stadium. Papirfabrikationen var én si
de af sagen, men selv om forfatteren 
argum enterer for, a t tidlige arbejds
konflikter hang sammen med arbejds
deling og mekanisering er forholdet re
elt, a t hurtigpressen først blev taget i 
anvendelse af aviserne i bredere for
stand fra 1840-1850’erne, og at selv 
større aviser som Fyens Stiftstidende 
frem til 1860’erne ofte var foretagen
der med et ganske lille personale. Net
op bogbranchen blev først mekaniseret 
i bredere forstand efter den periode, 
som Det Moderne Projekt behandler, og 
selv om den eneste specialfabrik for 
hurtigpresser, Eickhoffs Maskinfabrik 
i København, blev etableret i 1848, er 
det ikke rimeligt a t inddrage denne 
virksomhed for a t understøtte argu
mentationen. Eickhoff havde i 1850 
blot leveret en håndfuld hurtigpres
ser.26 De få store bogtrykkerier kunne 
tælles på én hånd og lå alle i Køben
havn.

E t tilsvarende eksempel på denne 
type tidsforskydning er brugen af en 
illustration fra 1859 til afsnittet om 
udbredelse af læsefærdighed til almu
en, en udvikling som fremstillingen på 
spinkelt grundlag søger a t placere i 
1780-1790’erne. Det konstateres hånd
fast på side 451, a t skrive- og læsetek
nik -  alfabetisering -  i oplysningsti
den blev udbredt til stort set hele den 
dansk-norske befolkning.21

Eftersøgningen af svaret på spørgs
målet, om det var Oplysningstiden,
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der var et resultat af den tekniske ud
vikling eller omvendt munder ud i den 
bastante konklusion, at Det var Oplys
ningsprojektet, der fremkaldte masse
kommunikationsmidlerne -  ikke om
vendt!28 Denne konklusion kunne mu
ligvis nuanceres noget ved en erken
delse af, at Oplysningsproj ektet na tu r
ligvis spillede en rolle, men at udvik
lingen lige så naturligt langt fra er så 
simpel og monokausal af karakter. An
dre dele af afhandlingen viser jo netop 
vekselvirkningen og den gensidige af
hængighed af andre områders tekni
ske stadium i det til enhver tid her
skende tekniske system. Med andre 
ord kunne dampmaskinen ikke være 
udviklet til en effektiv maskine om
kring 1800, hvis ikke støbeteknologien 
tidligere havde gennemløbet en tek
nisk udvikling. Massekommunika
tionsmidlerne kunne heller ikke, selv 
med et nok så indædt Oplysningspro
jekt, være opstået adskilt fra det tek
niske system, som også det grafiske 
område interagerede med.

Kapitlet om den grafiske historie er 
desuden præget af et utal af selvop- 
fundne eller fejlagtige fagudtryk som 
»afsætte« for »aflægge«, og »rum« for 
»fag«. Fagets egne studser straks over 
vendinger af denne type, og man kan 
overveje, om disse forhold mon gælder 
for hele bogen.

En anden væsentlig mangel er note
apparatet og dokumentationen. Store 
dele af kapitlet -  op til fem sider om 
papirmaskinens udenlandske udvik
ling -  efterfølges af én note til et ældre 
værk om den engelske papirindustri.29 
Mange af de værker, der anvendes som 
reference, f.eks. F.C. Bakewell: Vort 
Aarhundredes mærkeligste Opfindel
ser, 1859, til omtalen af stereotypi og 
litografi, kan langt fra betegnes som 
standardværker. De nyere almindeligt 
anvendte referenceværker på området 
citeres stort set ikke.

Dernæst til den sidste nærlæsning, 
nemlig af kapitlet om fysiokratismen

og det interessante underafsnit 1,3. 
C.e. (hvor irriterende med denne slags 
referencer!), der handler om arbejdets 
humanisering.

I de to officielle opponenters indlæg 
blev der med berettigelse gjort en del 
ud af fysiokratismen og den udfoldelse 
i afhandlingen.30 Det er således Chri
stensens hovedtese, at denne økonomi
ske doktrin, som i reaktion mod mer
kantilismen hævdede, at jorden, og ik
ke ædelmetal, var grundlag for sam
fundets rigdom, spillede en betydelig 
rolle i den danske moderniseringspro
ces, især i anden halvdel af 1700-tal- 
let. Men det er ganske vanskeligt at 
tage stilling til, når forfatteren for det 
første i sin definition af begrebet for
holder sig så tilpas løst, at det ikke lev
ner mulighed for tesens nærmere ef
terprøvelse og for det andet -  ikke 
uden en vis arrogance -  afviser den ek
sisterende forsknings synspunkter.

Vi er derfor enige i Ole Feldbæks 
skarpe karakteristik  af forfatterens 
behandling af spørgsmålet, om fysio
kratism en var en afgørende faktor for 
forståelsen af det moderne projekt. 
Feldbæk svarer: Jeg mener: nej. Den fo
religgende forskning afviser tanken, og 
præses har ikke argumenteret mod 
den. De mænd, præses betegner som fy
siokrater eller fysiokratisk sindede, 
fremstår ikke dokumenteret som så
dan.31 Forfatteren hævder at fysiokra
terne både så værdi og arbejde som na
turfænomener, og at de opfattede det 
som naturstridigt, at almuens kraftbe
tonede arbejde blev udført under tru s
sel om afstraffelse. Forfatteren knytter 
det generelle skift i synet på arbejdet 
fra slid og møje til lyst og dannelse 
sammen dels med fysiokraternes ar
bejdsbegreb og dels sammen med de 
mange teknologiske innovationer, der 
gør det muligt a t erstatte menneske
ligt slid med maskiner.32

Til illustration af dette synspunkt 
fremlægger Christensen blandt andet 
en historie, hvor den i 1739 færdigbyg-
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gede dok på Christianshavn bliver 
brugt som eksempel, og en søofficer 
ved navn Henrik Gerner bliver gjort til 
hovedperson. Sagen er i korthed den, 
at man for at tømme dokken for vand, 
efter a t et skib var blevet indsat i den 
for a t blive repareret, lod Holmens ma
troser eller regulære daglejere knokle 
ved de manuelle pumper. Det var et fy
sisk hård t og opslidende arbejde som 
ofte foregik i treholdsskift og ved flere 
lejligheder førte det til opløb og verba
le protester. Det fik i 1783 Gerner, som 
også var noget af en teknisk begavelse, 
til a t konstruere et hestedrevet pum
peværk, som for det første befriede 
matroserne for det umenneskelige a r
bejde og for det andet sparede Mari
nen for både de evindelige protester og 
en net sum penge.

I Christensen version udvikler ma
trosernes protester sig til regulært 
mytteri, og det høje Admiralitet de
monstrerer uden tøven sin handle
kraft. De skyldige bliver udpeget og 
henrettes uden nåde. Det er der ikke 
belæg for i de kilder, vi har konsulte
ret, og forfatteren refererer til en i 
øvrigt denne sag fuldstændig uved
kommende titel. Hertil kommer, a t det 
udvalgte billedmateriale, som skal un
derbygge tekstsiden, er dårligt gengi
vet, de tilhørende tekster forbyttede, 
og kildeangivelserne er forkerte. I et 
tilfælde må læseren lade sig nøje med 
en henvisning til forfatterens eget a r
kiv.

Anderledes interessant er forfatte
rens gennemgang af en række konkre
te eksempler på industrispionage, som 
var et af de vanskelige og farlige mid
ler til a t erhverve udenlandske tekno
logi og knowhow.

I afhandlingen gøres teknologiover
førsel til et nøglebegreb. Igen og igen 
påpeger forfatteren det totale fravær 
af teknisk-videnskabelige landvindin
ger i tvillingeriget. Hermed gøres over
førslen af især teknologi fra Storbri
tannien til selve kardinalprocessen i

det moderne projekt. Det er i sig selv 
ikke nogen særlig original iagttagelse, 
og spørgsmålet er om den er rigtig. 
Hvis det netop nævnte synspunkt er 
rigtigt, lades læseren i stikken, for han 
mangler det næste led i argum enta
tionskæden, nemlig hvorfor Danmark 
var så progressivt indstillet over for 
den ny teknologi, og hvorfor det trods 
alt lykkedes relativt hurtig t og smer
tefrit a t implementere det ny. Det er 
en kendt sandhed, at hvis teknologi
overførsel skal lykkes, så skal den ny 
teknologi først og fremmest være ac
cepteret både kulturelt og socialt. Et 
synspunkt som historikeren Søren 
Mørck har sat på spidsen i sit bidrag 
til Det Europæiske Hus, hvor han skri
ver, a t det ikke er teknologien som be
stemmer. Teknologi bliver kun ud
bredt, når der er brug for den og kun 
der, hvor der er et etableret marked 
med kunder, der vil og kan betale.

Den rolle, som den overførte teknolo
gi kom til at spille på langt sigt lå ikke 
i selve teknologien. Succesen lå vel 
netop i eksistensen af en rigtig kobling 
mellem teknologi og samfund. Der må 
med andre ord i den modtagende nati
on være både et behov og en interesse 
for den ny teknologi. Hertil kommer, at 
der var mange forskellige teknologier 
at vælge imellem og der var mange 
konkurrenter på markedet. Det 
kræver, a t modtagernationen har den 
fornødne tekniske ekspertise til a t fo
retage de rigtige valg.

Hertil kommer forfatterens noget 
firkantede billede af den industrielle 
revolutions forløb, hvor forfatterens 
egne ideer overskygger trangen til at 
orienterer sig i den nyeste litte ra tu r 
om dette ellers stæ rkt omdebatterede 
emne.

Vi har i det foregående set nærmere 
på nogle udvalgte afsnit, hvoraf der i 
bogen er knap 180, og en række fejl, 
misforståelser og mangler er påpeget. 
Det er en uoverkommelig opgave at 
forholde sig til detaljen i hele bogen, og
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man kan kun håbe på, at der er tale 
om undtagelser og ellers opfordre til, 
at man bruger værket med forsigtig
hed.

Vi vil herefter vende os mod nogle 
generelle observationer. For det første 
savner vi en argumentation for, hvor
for de enkelte teknologier er udvalgte. 
Det kan se ud som om forfatteren sim
pelthen har medtaget revl og krat, el
ler er det kildematerialet der har sty
ret udvælgelsen? Det samme gælder 
med hensyn til persongalleriet. Her 
gennemlyses en række udvalgte perso
ner medens andre forbigås i tavshed. 
Til gengæld styrer forfatteren rollebe
sætningen med jernhånd. En gruppe 
gøres til teknologihelte, medens andre 
bliver reducerer til bagstræberiske 
tumber. Bidstrup og W instrup er ble
vet tildelt hovedroller som helte, me
dens andre må nøjes med biroller for 
eksempel brygger Jacobsen og den sa- 
gesløse Ørsted.

For det andet må man spørge, om 
den valgte kronologiske afgrænsning 
er rigtig i forhold til problemstillingen. 
Der var naturligvis også tale om tek
nologisk udvikling både før og efter 
den valgte periode, og det ser ud som 
om forfatteren overvurderer teknologi
ens betydning i anden halvdel af 1700- 
tallet. Måske skyldes det kildemateri
alet, hvoraf hovedvægten er lagt i kil
defonds, som dækker perioden frem til 
1820’erne, men vi må advare mod at 
give indtryk af en industrialisering el
ler et teknisk gennembrud i det 18. å r
hundredes slutning. Som påpeget af 
den industri- og teknologihistoriske 
forskning, kan man eventuelt tale om 
en begyndende industrialisering i dyb
den i 1830-1840’erne, hvor nogle få 
pionerindustrier tog ny teknologi i an
vendelse -  på en mere effektiv måde, 
end i den periode, som Christensen be
skriver. De af forfatteren bekrevne til
tag var nemlig ofte meget kortvarige 
og uden varig påvirkning af det dan
ske teknisk-industrielle miljø.33

Afslutningsvis skal vi knytte en 
række kommentarer til selve formen 
og omfanget. Bogens 874 sider kan af
skrække enhver læser og anmelder, og 
det rejser en række spørgsmål til selve 
afhandlingsformen.

Det er ikke muligt for ét menneske 
at tage kvalificeret stilling til de m an
ge argumenter, referencer og kildehen
visninger. Dertil er perioden for lang, 
emnerne for mange og sideantallet for 
stort. Selv den trænede læser har 
svært ved at følge med i de mange nye 
ideer og argum enter og forfatteren 
breder sig over utallige emner, mens 
referenceapparatet som vist er yderst 
lemfældigt og synspunkterne unuan
cerede.

Forfatteren har desuden en svaghed 
for gentagelser, fremmedord og fagjar
gon. Det skæmmer fremstillingen, og 
man må desuden spørge om disputat
sen er det rette sted for afprøvelse af et 
spirende skønlitterært talent. Når for
fatterens skal beskrive jernproduktio
nen i Norge går det helt galt: Smelte
hytterne sendte deres røgmasser, flam 
melys og glødende gnister ud i den 
frostklare vinternat. Indenfor ofrede 
hyttemesteren salt til ovnen og brænde
vin til arbejderne. Alle var tryllebundet 
afen  reminicens a f arkaisk ildkult. De
res bønner og besværgelser steg til him 
mels i påkaldelse a f  Vorherre og i ret
ning a f måne og stjenrne, hvis stilling 
på firmamentet ifølge alkymistiske tra
ditioner spillede sammen med m ysti
ske symboler og bestemte jernets kvali
tet. 34 Det virker her som om andre end 
de norske jernarbejdere har ladet sig 
tryllebinde!

Vi har her at gøre med en videnska
belig afhandling, en doktordisputats, 
som for hum anister er frugten af man
ge års beskæftigelse med et udvalgt 
emne. For mange er det kronen på et 
livsværk. Christensen skriver i sit for
ord, at ideen til afhandlingen kom til 
ham i 1989, men at arbejdet med selve 
værket er udført i forbindelse med
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hans hverv som leder af det såkaldte 
TISK-projekt, der blev iværksat af 
Statens Humanistiske Forskningsråd 
og som løb af stablen i perioden 1990- 
1994. Det må siges a t være en sand 
kraftpræstation, for en gennemgang af 
den ellers omfattende litteraturliste 
viser, a t Christensen i perioden op til 
1990 ikke har publiceret hverken tids
skriftsartikler eller monografier af no
gen vægt. I hvert tilfælde ikke i relati
on til det emne han har valgt a t dispu
tere over.

Æ ndrer den digre afhandling på af
gørende vis vores billede af Danmark/ 
Norge i perioden 1750 til 1850 og på 
den fremherskende opfatttelse af Dan
marks placering i Europa? Svaret er 
nej! I heldigste fald vil den ændre på 
de fremtidige versioner af Danm arks
historierne, hvor teknologi og viden
skab bør indtage en større og mere 
fremtrædende plads.

Der er altså efter vores bedste over
bevisning ikke tale om E t a f  de bedste 
historiske arbejder i mange år og det er 
langt fra Et historisk mesterværk. Der
til er der for mange løse ender, teksten 
er for kategorisk og savner problema
tiseringer, den er forfærdende lang og 
er fyldt af gentagelser, dens metodiske 
oplæg er for løst, referencesystemet for 
dårligt, og den nyere forskning har for 
svært ved at komme til orde. Der pole
miseres mod unavngivne forskere og 
mange relevante bidrag forbigås i 
tavshed. Hermed svækkes billedet af, 
hvilke af forfatterens synspunkter der 
er originale, og hvilke som er baseret 
på en udnyttelse af allerede eksiste
rende forskningsresultater. Titlen lo
ver mere end den kan holde, og bogens 
konklusioner virker løsrevne i forhold 
til indledningen og selve fremstillin
gen.

Man kan således bringes i tvivl om 
forfatteren har demonstreret, at han 
er i besiddelse af betydelig videnskabe
lig indsigt og modenhed og med sin af
handling har bragt videnskaben et

væsentlig skridt videre.35 og der turde 
hermed være sat spørgsmålstegn ved 
en af de sidste piller i den skrøbelige 
konstruktion, nemlig det forhold, at 
forfatteren i særlig grad skulle vise 
fortrolighed med tidens teknik og pro
duktion.36
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Ning de Coninck-Smith, Mogens R üdi
ger og Morten Thing (red.), Historiens 
Kultur. Fortælling, kritik, metode. Til
egnet Niels Finn Christiansen. Muse
um Tusculanums Forlag 1997.

Der er ikke muligt at give nogen samlet eller 
samlende karakteristik af denne antologi, hvor
med en kreds af historikere har ønsket Niels 
Finn Christiansen tillykke med sin 60-års fød
selsdag. Ikke desto mindre er det enhver (or
dentlig) anmelders pligt at give et indtryk af 
indholdet når han eller hun har sagt ja til at an
melde en bog. Det vil jeg så forsøge, garneret 
med nogle få, intuitive (journalistiske) iagttagel
ser af mere principiel karakter.

Først indholdet. Tematisk spænder artiklerne 
vidt. Knut Kjeldstadli indleder med en meget 
spændende og givende artikel om solidaritet og 
grundlaget for frisatte individers indgang i kol
lektivdannelser og organisering som arbejdere, 
der både har sine forklaringer i økonomiske, lo
kale, sociale, kulturelle og imaginære forhold. Så 
var det nu alligevel lettere, dengang der kun 
skulle etableres en sammenhæng mellem kapi
talstruktur og klassestruktur. Sådan er det øjen
synligt ikke mere. Sammen med Birgitta Skarin 
Frykmans bidrag om arbejderes livsforhold og 
hverdag i Göteborg 1860-1880, der bygger på 
avisreferater af afhøringer efter brande, er det 
den eneste der handler om arbejderhistorie. I 
den forbindelse kan det undre, at ingen af de 
danske bidrag berører dette, den marxistiske hi
storieskrivnings kerneland, ikke mindst fordi 
fødselaren hører til de væsentlige danske histo
rikere på den front.

Men spredningen bliver større. Gert Sørensen 
skriver indsigtsfuldt om Machiavelli og hans 
forfatterskab, hvis indre sammenhæng lægges 
blot og ses som en formulering af et nyt politik
begreb, der peger ud mod en moderne opfattelse 
snarere end tilbage. Tyge Krogh ligeledes om 
Chr. 6. og pietismens historiografi, hvis dårlige 
omdømme -  trods ikke få reformer af admini
stration, kriseløsning i forhold til til udlandet og 
af skoler- og universitet -  Krogh vil revidere. 
Traditionsdannelsen spores tilbage til slutnin
gen af 1700-tallet og rationalismens kritik af pi
etismen som oplysningens modbillede og Chr. 
6.s regering som modbilledet på opinionsstyret 
enevælde, den umiddelbare eftertids statsideal. 
Peter Christensen giver en analyse af miljø

katastrofen i Turkestan fra slutningen af det 19. 
årh. med omlæggelsen af traditionelle dyrk
ningsformer af relativt beskeden miljøindgri- 
bende karakter til forurening, forsaltning og, 
som kulimination, Aralsøens udtørring. Den ka
tastrofale udviklingsproces tog sin begyndelse i 
1920’ernes slutning med gigantiske indgreb i 
miljøet og var både et udtryk for teknologisk 
uformåen, russiske hensynsløshed og fraværen
de demokrati. Signild Vallgårda trækker de lan
ge linier i lægestandens specialisering, der i 
første omgang var en integration af medicinere 
og kirurger, med oprettelsen af en fælles uddan
nelse 1838. Denne fælles uddannelse dannede 
basis for en 'intern’ specialisering på det fælles 
grundlag i århundredets anden halvdel, hvortil 
knyttede sig flere debatter om kriterierne for 
denne, primært de videnskabelige og uddannel
sesmæssige.

Mogens Rüdiger har skrevet en spændingsar
tikel om svindel i forbindelse med koncessions
rettighederne til råstoffer i den danske under
grund 1936-48. I samme genre, og tematisk be
slægtet, beskriver Ole Lange de intrikate sam
menhænge og transaktioner i den københavn
ske finansverden 1972-73 omring fondsbørsvek
selererfirmaet GIMCO og dets (unødvendige) 
betalingsstandsning november 1973.

To andre metodisk beslægtede bidrag er Ning 
de Coninck-Smiths og Jens Rahbek Rasmus
sens, der begge er biografiske i anlæg. Smith 
bruger skolelærer Jens Olsen som omdrejnings
punkt, ikke til en personskildring, men til at for
tælle en bredere historie om de pædagogiske og 
skolemæssige strømninger og forskydninger, 
som Olsens virksomhed afspejler. Rasmussen 
analyserer, med mere eksklusiv fokus på forfat
terskabet, Rider Haggards bog om danske land
brugsforhold og fortæller om engelske socialkon
servatives interesse for dansk landbrug, hus
mandsbrugene og andelsbevægelsen, som en 
ideel model til at bremse proletarisering, emi
gration og socialisme.

Her vil jeg standse op en gang, og stille 
spørgsmålet, hvad det har betydet for bidragene, 
at langt den overvejende del af de danske bi
dragydere var tilknyttet Kritiske Historikere i 
1970’erne, der havde som målsætning at kritise
re den borgerlige historieopfattelse, historieforsk
ning og historieformidling og at bidrage til at 
udvikle en marxistisk historiepraksis. (Se foror
det til Ning de Coninck-Smith og Johannes 
Thomsen, red.: 10 års kritisk historieforskning. 
Akademisk Forlag 1984.) Det er ikke umiddel-
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bart let at bedømme. I forordet til denne samling 
hedder det, at nok er der stor metodisk og gen
standsmæssig spredning, men fælles er tilknyt
ningen til den historiekritik, som også er en vir
kelighedskritik (s. 8). Programmatisk kan man 
således stadig spore reminicenser af den gamle 
retorik om at være kritiske. Men enten er denne 
holdning helt indarbejdet i dagens historievi
denskab eller også er der tale om kraftig af
bøjning i forhold til programmet fra 1970’erne, 
for det er faktisk ret svært, i det mindste for 
denne anmelder, at bedømme, hvori bidragene i 
dette festsskrift adskiller sig fra fagets main
stream.

Denne vurdering er impressionistisk, da jeg 
må indrømme, at jeg ikke er inde i den marxisti
ske historieskrivnings historiografi. Jeg forbin
der den således især med to ting, dels eksplicitte 
teoretiske overvejelser dels samfundsperspektiv 
med vægt på forklaringer under henvisning til 
kategorien klasse. Borset fra Kjeldstadlii i den 
nuancerede form som kort er ridset op ovenfor, 
og som ikke på nogen måde bærer præg af rigide 
og endimensionelle ‘kapitallogiske’ klasseanaly
ser, og til en vis grad i Ning Smiths bidrag, er det 
samfundsmæssige og klassemæssige i det store 
og hele fraværende. At disse fremtræder netop i 
disse bidrag skyldes sikkert, at de begge træk
ker på større arbejder, som de to bidragydere 
har lavet. Men de fleste bidrag er helt snævre 
empiriske analyser, drevet mest vidt i Benito 
Scocozzas og Grete Jensens bidrag om slagsbro
deren Jens Pedersen fra Vanløse. Man tager en 
tingbog, finder en person, der skiller sig ud fra 
det sædvanlige mønster, og rekonstruere hænd
elser. Men bortset fra dette rent empiristiske og 
derfor ret perspektivløse bidrag, synes artikler
ne i det hele taget at indikere, at de mig bekendt 
ofte ret luftige samfundsmæssige materialisti
ske tolkninger af hvilket som helst fænomen, er 
afløst af en bestræbelse på at fundere udsagne
ne om historien i empiriske analyser, hvilket er 
en tilnærmelse til det traditionelle videnskabs
syn i dansk historieforskning.

Tendensen ses også i forordet. Her sammen
fatter redaktørerne samlingens artikler under 
tre hovedområder: Artiklerne spænder fra rene 
metodiske refleksioner over historiens status, 
over metodiske overvejelser vedrørende delområ
ders særlige karakter til opdyrkningen a f uberørt 
empirisk materiale. Denne kategorisering er in
teressant, fordi det ses, at den traditionelle -  
borgelige om man vil -  historievidenskabs vi
denskabsnorm par excellence, inddragelsen af 
ny empirisk materiale, her er kommet til ære og 
værdighed. Det er da også i fuld overensstem
melse med bogens indhold; langt de fleste af ar
tiklerne falder i denne kategori.

Bernard Eric Jensen har i en af skriftets bed
ste bidrag gjort turen tilbage til Teoriens årti, 
70’erne revisited. Her gennemgås dele af teorihi

storie og teoriformidlet historie, som den blev 
praktiseret i 1970’ernes fagkritik. Denne histo
riografiske udredning munder ud i en bedøm
melse af teorianvendelsens betydning. Denne 
var dels positiv, idet den gav fremstillingerne 
perspektiv og skabte debat om centrale spørgs
mål. Dertil, at De gav anledning til at få overve
jet, hvordan nøglebegreber skulle defineres (fx 
klassekamp), hvordan teori og empiri kunne 
sammenkobles, og hvordan forholdet mellem et 
politisk engagement og en faglig fremstilling 
skulle være (s. 276). Men på negativsiden regner 
Bernard Eric Jensen ortodoksien i forhold til et 
bestemt sæt af kanoniske tekster og intolleran- 
cen i forhold til andre synsmåder, hvilket dels 
betød at visse spørgsmål ikke blev stillet, dels 
skød begrundelsen af teorivalg ud i mørket. Det 
første er selvindlysende uvidenskab, det andet 
betød at man gik glip af en meget væsentlig 
grund til overhovedet at anvende teori: Når der 
arbejdes med teori, må det ske inden for en åben 
eksperimenterende ramme, men samtidig en, der 
respekterer de foreliggende former for ‘procedure- 
og argumentationstvang’i faget (s. 277). Der er 
således i selve argumentationen for valget af 
teori, dens frugtbarhed i forhold til andre og i 
forhold til hidtidig forskning, teorien betydning 
for historien skal findes. Dertil ville jeg for egen 
regning tilføje det refleksive element, der ligger i 
denne form for teoretisk arbejde, der dels har 
heuristisk betydning, dels danner basis for en 
diskussion af og refleksion over den videnskabe
lige undersøgelses præmisser. Det sidste gælder 
i den forstand, at den teoretiske diskussion er et 
forsøg på at eksplicitere de forestillinnger om 
sammenhænge, processer og strukturer, der ind
går i den historiske rekonstruktion og i de an
vendte forklaringsmodeller, og som ellers vil fo
rekomme som en række implicitte og intuitive 
antagelser og præferencer (jvf. Claus Møller Jør
gensen, Teori og metode i studiet af dansk histo
rievidenskabs historie, Arbejdspapirer, Histo
risk Inistitut, Aarhus Universitet, juni 1997).

Nu skal man selvfølgelig ikke overdrive de 
konklusioner, der kan drages ud af læsningen af 
en antologi som denne. Artikelformen levner ik
ke plads til alle forskningens facetter. Teoretiske 
overvejelser eller teorihistorie er der dog ingen 
af. Men det ‘opgør’ min generation står over for, 
vi der kommer efter den historiekritiske genera
tion, må bestå i at fastholde eller genrejse det 
teoretiske element og den teoretiske reflektion 
som en integreret del af det historiske forsk
ningsarbejde. Som jeg læser denne antologi har 
man ladet det teoretiske arbejdes kildevæld 
tørre ud, det kildevæld, som det bl.a. var den 
fagkritiske historieskrivnings fortjeneste -  men 
ikke dens alene -  at få til at løbe ind i den ateo
retiske historievidenskab, der pga. af sin meta
fysikangst lod sig styre af implicitte teoridannel
ser. I den forbindelse forekommer det mig, at
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den århusianske fagkritik, med Uffe Østergård 
som et dynamisk centrum, er kommet langt bed
re ud af den idologisk forpligtede teoretisering 
fra 1970’erne, (Se også Niels Finn Christiansen i 
Mangfoldighedens pris) end den københavnske. 
Men som jeg ser det, må det være teorier på et 
andet niveau end de altforklarende og endimen- 
sionelle, hvad enten de så bygger på Condorcet, 
Hegel eller Marx og Engels.

Derfor er jeg stadig ikke blevet overbevist om 
det frugtbare i en bydende historiefilosofi, som 
den Fukuyama praktiserer, efter at have læst 
Claus Brylds artikel om Historie eller posthisto
rie? Det er nu iøvrigt heller ikke Brylds ærinde 
at praktisere Fukuyama, men at overveje tidens 
store bevægelser og historikerens plads i dem, 
som en etisk fordring på at underbygge demo
krati og velfærdsstat i en truet tid, give slip på 
en dogmatisk privilegering af store gamle begre
ber som klasse og revolution, men samtidig fast
holde bevidstheden om verdens modsigelser -  
som Fukuyama i hovedsagen vil tænke bort. Af
visningen af den stærke historiefilosofi som Fu
kuyama repræsenterer, betyder dog ikke, at 
man ikke kan reflektere over historien. Men hi
storien som erfaringsform eller erfaringsrum, er 
stoffet for åbne fortolkninger af (dele af) fremti
den. En historiefilosofisk refleksion som er ty
dende og ikke bydende, for nu at formulere det 
med inspiration fra en anden ‘fagkritiker’, filo
soffen Hans Jørgen Schanz, (jvf. Hans Jørgen 
Schanz: Det historiske, 1996)

Ind imellem disse to artikler findes en anden 
af antologiens interessante artikler, skrevet af 
Knud Knudsen. Omdrejningspunktet er de kil
dekritiske og metodiske debatter i efterkrigsti
dens engelske historievidenskab, med en nyud- 
given analyse af Adrian Wilson som centrum og 
socialhistorien som fokus. Det synes naturligt at 
drage udenlands for at diskutere dette, da den 
socialhistorisk tradition, som Knudsen påpeger, 
forblev uforløst i Danmark. Knudsen giver en in
teressant gennemgang af forskellige syn på den 
metodiske problematik omkring forholdet mel
lem historiker og kilde i forskningsprocessen. 
Særlig interesse vies Wilsons agumentation for 
levnsudnyttelsens skaben forbindelse mellem 
kilde og ophavssituation og den fortløbende dia
log mellem historikernes hypoteser og begreber 
på den ene side og kildematerialet på den an
den, som et middel til fange samfundstotalite
ten. Knudsens stiller sig skeptisk, og fremhæver, 
at socialhistorien snarere må opfattes som et 
(samfunds)perspektiv på historien end en i me
todisk henseende anderledes historieskrivning.

Claus Bjørn har i dette tidsskrift (Fortid og 
Nutid 1994, s. 74f) problematiseret festskriftet 
som publiseringsform. I det nærværende fest
skrift er spredning enorm, og jeg har ikke en
gang nævnt Raphael Samuels tanker over en 
biografi af Raymond Williams, en biografi som

Samuels bryder sig mindre om, end dens forfat
ter, som han afskyr. Disse artikler kunne hver 
især have interesse for mange forskellige histo
riker, men dem alle næppe for nogen enkelt. De 
vil ikke være at finde i artikelindekset, og kan 
således kun findes ved ved forhåndskendskab, 
andres referencer eller held. Det potentielle 
publikum vil måske af den grund blive begræn
set. Nu er det jo meget forståeligt, at man vil vi
se sin faglige respekt for Niels Finn Christian
sen som universitetslærer, inspirator og histori
ker; men som brugsbog betragtet, de enkelte bi
drags kvaliteter ufortalt, synes publiceringsfor
men mere tvivlsom!

Claus Møller Jørgensen

Bernard Eric Jensen, Carsten Tage N i
elsen og Torben Weinreich, red.: Erin
dringens og glemslens politik. Roskilde 
Universitetsforlag 1996. 280 s.

Herhjemme har vi måttet vente længe på en re
aktion på den udvaskning af subjektet i histori
en, der har fulgt i kølvandet på 50’ernes og 
60’ernes moderniseringsteorier. Lige siden 
strukturalismens velmagtsdage har vi tolereret, 
at også historievidenskaben indskrænkede sin 
horisont til undersøgelser af historiens betyd
ning, udvikling og funktion. Denne indskrænk
ning stråler stadigvæk ud af de isolerede og al
deles uvedkommende detailundersøgelser, der 
publikumsmæssigt har svært ved at finde beret
tigelse, men som alligevel udsendes ved hjælp af 
fondsmidler fra landets historiske institutter. 
Samtidig med at man sporer en almen tendens 
til en fragmentering af verden, og et øget fokus 
på tilfældet i historien, så synes behovet for en 
eller anden referenceramme dog ikke at blive 
mindre. Dette vidner om, at vi stadig står over 
for et uafklaret forhold til metafysikken. Men 
opgaven er af en helt anderledes karakter i dag.

Her kommer den uundgåelige reaktion ind, 
sådan som den f.eks. legemliggøres i det tværhu
manistiske forskningsprojekt, der ligger til 
grund for Center for humanistisk historiefor
midling. Projektet sigter ikke mod at give et kri
tisk alternativ til den etablerede historiske er
kendelse, men er med til at forskyde perspekti
vet fra historiens betydning til betydningen af 
historien -  in casu en undersøgelse af hvordan 
den såkaldte historiebevidsthed formidles. Den
ne projektgruppe, der er sammensat af forskere 
fra primært DLH og RUC, har sat sig for at gen
nemføre en række sammenlignende analyser af 
historisk formidling (inden for forskning, i sko
len, i museumsverdenen, i medierne o.s.v.). Pro
jektgruppen er optaget a f forholdet mellem infor
mation og historiebevidsthed i en livsverdens-
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sammenhæng (Står der i projektbeskrivelsen ba
gest i bogen, s. 264. Den kan endvidere hentes 
på internetadressen: http://www.dlh.dk/chh).

Forståeligt nok kan der ikke gøres krav på 
nogen teoretisk konsensus blandt de deltagende 
forskere. Men som så ofte før, når man ser et 
sådan projekt skruet sammen, savnes der tyng
de i udgangspunktet. Man savner nogle dybere 
refleksioner, som afgrænser projektet, og som 
binder delundersøgelser sammen. Konkret sav
ner jeg f.eks. et bud på, hvad der menes med hi
storiebevidsthed eller livsverdenssammenhæng 
og erindringsbegrebet i forhold dertil. Hvad er 
det for et kritisk-utopisk perspektiv, projektet 
har som sigte (s. 263)? Erindringens og glem
slens politik får læseren et bud på i bogen her. 
Men igen savner jeg, at banen bliver kridtet op. 
Erindring er jo ikke noget problemløst begreb.

Til bogen. Claus Bryld undersøger i sin arti
kel, hvorledes en bestemt mytologisk fortælle
struktur i bl.a. massemedierne gør sig gældende 
i vores fælles erindring om store samfundsmæs
sige omvæltninger. Besættelsestiden i Danmark 
er blevet synonymt med befrielseserindringen, 
nemlig som erindring om en mørk tid, der frem
kaldte befrielseshandlinger. Denne fortælle
struktur skal selvfølgelig ses i lyset af de politi- 
ske/ideologiske behov i nutiden -  behovet for 
myten om Danmarks befrielse. Formidlingen 
sker her rent narrativt, aldrig ved (kilde-)kriti- 
ske argumenter. På samme måde fremkalder ar
bejderbevægelsens historie en frihedserindring, 
som visse politiske kredse nødig ser sløret -  spe
cielt ikke i medierne. I sidste ende er der her ta
le om magthistorie. Dette var muligt op til 
1980’erne. I dag har det narrative fået en ny og 
mere kompleks betydning, hvor det enkelte indi
vid nu må søge sin identitet ad flere kanaler, 
som krydser hans spor. Hvor det statsmonopoli
serede tv før var garant for en national identitet, 
betyder flere tv-kanaler, at fællesskabsfølelsen 
udviskes. Dette begræder Claus Bryld. Han er 
bange for, at den fælles identitet går fløjten, for
di fortællingen ikke er i stand til at løfte sig fra 
atomiseringen. Men udtrykker mangfoldigheden 
af fortællinger ikke bare en fælles interesse om 
at skabe gyldig identitet i et moderne samfund 
uden grænser, og hvor værdier ikke bare kom
mer af sig selv? Døm selv.

Hvor Claus Bryld tager bevarelsen af besæt
telsens mytologiske karakter i Danmark op, ta
ger Carsten Tage Nielsen i sin artikel den dob
belte bearbejdning af den belastende fortid, som 
Tyskland bærer i skikkelse af dels nazitiden, 
dels DDR-tiden. Carsten Tage Nielsen eksempli
ficerer problemstillingen ved at inddrage tre 
erindringssteder i Berlin og omegn, som på en 
gang rummer begge regimer, og som Tyskland 
nu efter genforeningen forsøger at passe ind den 
enkeltes historiske bevidsthed. Det drejer sig 
om KZ-lejren Sachsenhausen, Deutsches Histo

risches Museum og Museum Berlin-Karlhorst, 
alle beliggende i det tidligere Østtyskland. Hvor 
glemsel, som følge af den politiske instrumenta- 
lisering af historien, var pædagogisk korrekt i 
DDR-tiden, er erindring mere påkrævet i dag, 
fordi eine Vergangenheit, die nicht vergehen will 
gnaver dybt i vesttyskernes bevidsthed. Samti
dig reagerer vesttyskerne nærmest allergisk 
overfor den ideologiske brug af historien. DDR- 
tidens antifascistiske selvforståelse gjorde, at 
man kunne fralægge sig ethvert skyldsspørgs
mål. Berøringsangst i et meget historisk bevidst 
land er måske det bedste billede på, hvor flyden
de grænserne er mellem erindring og glemsel, og 
hvor problemfyldt det er at skabe (læs: fortælle) 
gyldig historie. Dette illustrerer CarstenTage 
Nielsen meget godt i sin artikel.

Anne Birgitte Richard tager sit erindringsbil
lede af 70’ernes kvindelitteratur op i sin artikel 
-  en pinlig erindring endda. Men hun indrøm
mer, at uden den bh-løse kvindes emancipatori
ske selvbevidsthed i 70’erne var det næppe kom
met så vidt som til at skrive kvindelitteraturhi
storie i dag. I betragtning af de seneste årtiers 
genbrug af tidligere årtier er der her tale om 
modsætningernes årtier, 90’erne kontra 70’erne. 
Denne modsætning bekræfter blot erindringens 
afgørende betydning i struktureringen af histo
rien. Netop erindringen af en stærk kollektiv 
mytisk kvindelig identitet kan være svær at 
genkende i en tid, der præges af uoverskuelig
hed og individualitet. Men et gensyn med 70’er
nes engagement virker inspirerende i 90’erne. 
Omvendt muliggør den videnskabelige under
søgelse en opblødning af et reduktionistisk my
tologisk syn på kvinden i 70’erne.

Også Lene Floris ser på den erindrende, nem
lig gennem en undersøgelse af erindringsserien 
Folket Fortæller om folkets egen historie, skrevet 
af danskerne selv. Her er der tale om en noget 
anden type kilder, som er frembragt med det for
mål at konservere almindelige menneskers dag
ligdag for eftertiden. Der er imidlertid ikke tale 
om kilder i traditionel forstand, som kontroller
bare kendsgerninger. Derfor peger Lene Floris i 
stedet på perspektiverne i en fænomenologisk 
tilgang til erindringen, hvor erindringen i højere 
grad giver et indblik i den erindrendes egen hi
storiske bevidsthed. Men så bliver mit spørgs
mål, om denne kildetype bliver ved med at være 
så væsentlig, anden end som underholdning for. 
turister i deres eget land og for lokalhistoriske 
entusiaster?

Netop den erindrendes privilegerede rolle i 
fortællingen tager Torben Weinreich fat i i sin 
artikel om K. Rifbjergs erindringsroman Kesses 
krig, om besættelsestiden. I erindringsromanen 
eller selvbiografien sættes overgangen mellem 
fiktion og non-fiktion for alvor på spidsen. I en 
tid hvor det er (historie)videnskaben, der står 
som garant for formidlingen af sammenhængen
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mellem historien og samtiden, er et afgørende 
problem, hvordan man kontrollerer, hvorledes 
den erindrende bemægtiger sig fortiden. Det 
spørgsmål, som Torben Weinreich stiller sig, er 
hvor længe det kan være interessant at bevare 
det skarpe skel mellem fiktion og non-fiktion, 
mellem historie som videnskab og historie som 
erindring. Et spørgsmål, der bekræfter reaktio
nens komme.

I den interessante artikel om guldalderfesti
valer sætter Anette Vasström sig for at vogte 
grænsen mellem den videnskabelige tilgang til 
historien og den kommercielle brug af den. Gol
den Days in Copenhagen i henholdsvis 1994 og 
1996 blev sat i værk via et ihærdigt tværfagligt 
samarbejde mellem Københavns museer og tu
ristbranchen. For begge parter var det overord
nede formål at øge kendskabet til dansk kultur i 
udlandet. Men er det lykkedes at forene to så 
forskellige optikker. Anette Vasström peger på, 
at det, der overhovedet muliggør det utraditio
nelle samarbejde, er den aktuelle tendens til 
traditionens opløsning. Museerne så i så storsti
let et samarbejde en enestående chance for at 
tygge drøv på samtlige kilder til Guldalderen. 
Dermed blev det muligt at betragte perioden i 
alle dens nuancer, helt i overensstemmelse med 
videnskabens tro på, at den fremadskridende 
oplysning bringer os tættere på kulturens fylde. 
For turistbranchen tjener en storstilet markeds
føring af harmoni, optimisme og det skaberiske 
til at give et billede af et åbent Danmark, et 
Danmark uden mellemværender med historien 
-  men vel også et historieløst Danmark, hvor in
teressen for historien i dag helt og holdent er 
kommerciel. Det tydeligste resultat af samarbej
det er en bevarelse af myten om Guldalderen i 
folks bevidsthed. Men er denne tryghedssøgen 
ikke bare med til at forstærke opløsningen eller 
med til at udsætte arbejdet med at overvinde 
denne tilstand? Annette Vasström kommer des
værre ikke tættere på dette spørgsmål.

Først mod slutningen nærmer vi os en mere 
begrebslig analyse af erindring og glemsel. An
nette Warring forsøger gennem et potpourri af 
citater af henholdsvis Maurice Halbwachs og Pi
erre Nora at bringe begrebet kollektiv erindring 
på formel, en næsten håbløs affære på så få si
der. Kan denne formidlingssammenhæng mel
lem fornuft og historie overhovedet formuleres 
entydigt i dag, hvor afstanden mellem erindring 
og historie er så stor? Annette Warring under
søger Halbwachs’ betoning af menneskets relati
on til et socialt fællesskab, som a priori betingel
se for erindringen. Dette vanskeliggør selvfølge
lig en sondring mellem selve begivenheden og 
erindringen deraf -  og det bringer igen spørgs
målet om historieformidlingens/forskningens 
gyldighed frem i lyset. Halbwachs opfatter det 
som historievidenskabens opgave, med dens ob
jektive, kildekritiske tilgang, at sætte ind og re

konstruere historien, hvor erindringen slipper. 
Den skarpe sondring er blevet kritiseret og er jo 
netop i centrum i bogen her. Med historikeren 
Noras noterer Annette Warring sig i dag en glid
ning fra et fokus på den kildekritiske videnskab 
til fokus på symbolikken i erindringen, langt fra 
de historiske kendsgerninger.

Bernard Eric Jensen analyserer den voksen
de jubilæumsindustris rolle i et stadig mere hi
storieløst samfund, for at afdække betingelserne 
for en ny historieformidling. Historieformidling 
er således i dag ikke ubetinget et led i en frem
adskridende opbygning af national identitet. 
Tværtimod er vi måske blevet mere bevidste om 
vor kulturs historiske relativitet. Dette afspejles 
dels i den gradvise opløsning af det nationale, 
dels ved at jubilæer og mindedage i nogen grad 
for os til at glemme fortiden. Således står vi over 
for en anden, ny tilgang til historien, som på den 
ene side går på en dekonstruktion af den traditi
onelle opbyggelige historiebevidsthed, og som på 
den anden side tager hul på en omvurdering af 
de muligheder, vi har for at formidle historie.

Som flere af de andre forfattere står Bernard 
Eric Jensen på tærsklen til en ny tilgang til hi
storien, men heller ikke han vover at give bud 
på skridtet ind i den -  det håber vi at se i de 
kommende bind. Indtil da må vi nøjes med Nie
tzsches kritik af den antikvariske historieviden
skab og af den manglende historiske bevidsthed 
i hans bog om historiens nytte.

Som helhed er der dog tale om en god indled
ning på projektet. I Erindringens og glemslens 
politik bliver læseren ført vidt omkring. Forfat
terne tager afsat i flere humanistiske fag, som 
historie, litteraturvidenskab og etnologi, som til
sammen giver et udmærket billede af grænse
området mellem historie som erindring og histo
rie som videnskab.

Carsten Madsen

Holger Rasmussen: Lønligt Liv er Lyk
keligt. Bernhard Olsen som kultur
historiker. Landbohistorisk Selskab 
1997,90 s., 148 kr.

Bernhard Olsen er kendt som grundlæggeren af 
Frilandsmuseet og Dansk Folkemuseum, som i 
år fejrer 100 års jubilæum for åbningen af 
Dansk Folkemuseums bygningsafdeling i Kon
gens Have. Holger Rasmussen har tidligere lagt 
navn til en omfangsrig udgivelse om Bernhard 
Olsen med titlen Bernhard Olsen. Virke og Vær
ker, 1979, og han er ligeledes kendt for bogen 
Dansk Museumshistorie fra samme år.

Formålet med den seneste bog om Bernhard 
Olsen -  en lille sag på 90 sider -  er i henhold til 
forordet at udgive et udvalg af Bernhard Olsens
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mindre kulturhistoriske afhandlinger og artik
ler.

Bogen består af en indledning, som i det væ
sentlige er en udredning og forklaring på bogens 
noget kryptiske titel, et kapitel om Bernhard Ol
sen som kulturhistoriker, to biografiske afsnit 
om Bernhard Olsens opvækst og ungdom, et af
snit med titlen »Studier og iagttagelser«, et af
snit om rejser og endelig et afrundende kapitel 
med titlen »Jeg er som det åbne pølseskind...«. 
Sidstnævnte er et optryk af en brevveksling 
mellem Bernhard Olsen og kunsthistorikeren, 
Emil Hannover (1864-1923).

Lønligt Liv... bærer således præg af en noget 
spredt fægtning rent indholdsmæssigt, og det 
fremstår ikke klart, hvad det er, bogen vil, hvil
ket formål artikeludvalget har, og hvorfor netop 
disse artikler er valgt.

Afsnittet om Bernhard Olsen som kulturhi
storiker lever ikke op til sin titel. Afsnittet hand
ler primært om Olsens forhold til det danske 
sprog og hans sproglige begavelse, men ikke om 
hans opfattelse af kulturhistorien, heller ikke 
om hans forhold til andre kulturhistorikere i 
hans levetid eller til de kulturhistoriske miljøer, 
der i århundredets første halvdel spirede frem i 
København. Det er synd, at forfatteren i sit for
ord med et citat af Emil Hannover endnu en 
gang bringer til torvs, at den lærde verden ikke 
kunne glemme og ikke tilgive den mangeårige di
rektør for Folkemuseet, at han var forhenværen
de direktør for Tivoli og Panoptikon og følgeligt 
vanskeligt kunne tages alvorligt a f videnskabens 
dyrkere.

Det er en sandhed med modifikationer. Natio
nalmuseet havde gennem adskillige år et nært 
samarbejde med Dansk Folkemuseum og Fri
landsmuseet, og begge museer blev med tiden 
indlemmet i Nationalmuseet. Taget i betragt
ning, at Nationalmuseet som en historieviden
skabeligt set professionel institution må karak
teriseres som en del af datidens lærde verden, 
kan forholdet som helhed næppe siges at vare 
præget af manglende anerkendelse. Forfatteren 
selv imødegår delvist dette meget forenklede po
stulat i bogen s. 68, hvoraf det fremgår, at Kul
turministeriets tilsynsførende med Dansk Fol
kemuseum, Nationalmuseets daværende direk
tør, William Mollerup, havde et ganske udmær
ket forhold til og samarbejde med Olsen.

Bogen er præget af en manglende konsekvent 
redigering, der sine steder gør den indforstået og 
ikke specielt lettilgængelig. Kunst- og industri
udstillingen i København 1879 introduceres 
uden videre s. 26 og først s. 61 bliver det klart, 
hvilken udstilling, der er tale om, og hvilket in
spirationsforlæg, den havde. Emil Hannover er 
en gennemgående figur i bogen allerede fra for
ordets første linie uden nogen som helst intro
duktion, på de følgende sider oplyses han at 
være en yngre kollega til Bernhard Olsen. Først 
på s. 67 fremgår det, at Hannover, født 1864 og 
derved en generation yngre end Bernhard Ol
sen, i 1894 fik tilknytning til Kunstindustrimu
seet. Man kunne tilføje, at Hannover ikke alene 
fik tilknytning til Kunstindustrimuseet, men at 
kunsthistorikeren, Emil Hannover, død 1923, se
nere blev direktør for museet, idet han efterfulg
te den i bogens brevvekslingsdel hyppigt omtal
te maler, Pietro Krohn; fra 1912 blev Hannover 
tillige direktør for Den Hirschsprungske Sam
ling. Navnefortegnelsen bagest i bogen kunne 
have været brugt til at rette op på disse mang
ler, men er selv særdeles lapidarisk. W. Moller
up, direktør for Nationalmuseet frem til 1910, er 
eksempelvis omtalt, men som læser kunne man 
have ønsket sig, at navne som for eksempel ar
kæologen Sophus Müller, industrihistorikeren 
Camillus Nyrop eller den franske arkitekt Viol- 
let-le-Duc fik blot et par oplysende linier. Sophus 
Müller’s navn er for eksempel gennem årtier 
knyttet til Nationalmuseets 1. afdeling, som han 
forlod i 1921, og han ville helt givet have frabedt 
sig at blive tituleret som en kollega til Bernhard 
Olsen.

Lønligt Liv... forekommer mig at være en bog, 
præget af det forhåndenværende søms noget 
tilfældige princip og en sjusket redigering. Det 
er umiddelbart svært at finde anden begrundel
se for bogens udgivelse end Frilandsmuseets ju
bilæum. Det er der ikke noget galt i. Jubilæums
udgivelser kan vare ganske udmærket læsning, 
hvis de er ret grebet an. Det er ikke tilfældet her. 
For en gennemgang og forståelse af Bernhard 
Olsen og hans museum kan det anbefales også 
fremover gå til Holger Rasmussens tidligere og 
ganske anderledes grundige bog om Bernhard 
Olsen, nemlig Bernhard Olsen Virke og Værker, 
Nationalmuseet 1979.

Helga Mohr
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