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En studierejse

Clio, Musa della storia
2. årh. e.Kr.



At redegøre for bogens titel og den brugte
tilgang kan være et passende sted at starte.
Du må dog ikke forvente at få en fuld for-
ståelse heraf ved blot at læse det indledende
kapitel; hvad jeg har søgt at indlejre heri, vil
først kunne stå klart, efterhånden som vi be-
væger os længere ind i bogen. Men du kan
indledningsvis få en fornemmelse af, hvad
der kendetegner de landskaber, vi sammen
skal gennemrejse i det følgende.

Titel

Der indgår tre nøgleord i titlen. Bogens
hovedtitel er Historie, fordi dens sigte er at
analysere, hvad der forstås ved historie, og
hvad historie bruges til. Det udgør den røde
tråd, der løber gennem bogen, og der bliver
følgelig tale om at udforske de betydnings-
landskaber, som i vor kulturkreds er knyttet
til historie – forstået både som et sæt ikono-
grafiske og sproglige tegn og som et sæt
sociokulturelle aktiviteter. Fæstnes opmærk-
somheden dernæst ved, hvordan under-
titlen livsverden og fag skal forstås, er der god
grund til at se nærmere på, både hvad de to
termer betyder hver for sig, og den betyd-
ning, der kan tilskrives ordenes rækkefølge.

Begrebet ‘livsverden’ kom oprindeligt 
ind i den videnskabelige sprogbrug gen-
nem fænomenologisk filosofi (Edmund
Husserl) og fænomenologisk samfundsteori
(Alfred Schütz). Selv er jeg mest inspireret
af den måde, som begrebet blev bearbejdet
og videreudviklet af de to Schütz-elever

Peter L. Berger og Thomas Luckmann.
Deres hovedværk er The Social Construction
of Reality. A Treatise in the Sociology of Know-
ledge (1966) (da. udg. 1972), og deres forstå-
else af begrebet ‘livsverden’ er udbygget fx
i Bergers The Homeless Mind. Modernization
and Consciousness (1974) og Luckmanns 
Lebenswelt und Gesellschaft. Grundstrukturen
und geschichtliche Wandlungen (1980). Berger
definerer det således:

I al social virkelighed indgår der et afgørende
element af bevidsthed. Hverdagslivets bevidst-
hed er de netværk af betydninger, der gør 
det muligt for et individ at navigere sin vej 
gennem hverdagslivets begivenheder og sit
møde med andre mennesker. Det samlede 
sæt af betydninger, som individet deler med
andre, udgør den specifikke sociale livsverden.
(The Homeless Mind ,1974 s. 18)

Fire forhold er værd at bemærke, når be-
grebet ‘livsverden’ tolkes samfundsteore-
tisk. For det første er den historisk-sociale
virkelighed til dels en bevidsthedskonstitu-
eret virkelighed; det mentale – forstået som
det at kunne danne netværk af betydninger
– er ikke kun et uomgængeligt element i,
men er også med til at forme denne virke-
lighed. For det andet er hverdagslivets be-
vidsthed en praktisk bevidsthed og udgør en
forudsætning for, at mennesker kan handle
og fungere i et samfund. For det tredje
fremstår menneskers livsverden som deres
mest umiddelbare virkelighed, og det er føl-
gelig den virkelighed, som de som oftest har
et uproblematisk forhold til. For det fjerde
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er en livsverden noget alment og uom-
gængeligt, men det implicerer ikke, at alle
mennesker har helt samme slags livsverden
og hverdagsbevidsthed. En specifik livsver-
den kan variere fra en person til en anden,
fra en gruppe til en anden og fra en epoke
til en anden.

Begrebet ‘livsverden’ bruges til at beskri-
ve den virkelighed, hvor mennesker føler
sig hjemme, og som de er fortrolige med,
og det udgør grunden til, at de i deres hver-
dagsliv kan tage den for givet. Dette sagfor-
hold kan også beskrives på en anden måde:
Meget i menneskers livsverden har karakter
af ‘tavs viden’ (tacit knowledge), dvs. en be-
vidsthedsform, de ofte ikke har tematiseret
og italesat. Når jeg i det følgende karakte-
riserer historie som livsverden, betyder det,
at historie også har karakter af en tavs 
og ikke-tematiseret bevidsthed/indsigt. På
samme måde som mennesker kan være
kompetente sprogbrugere uden at kunne
redegøre for de grammatiske regler, de 
følger, kan mennesker være kompetente
historiebrugere, uden at de kan gøre rede
for deres historiebevidstheds kendetegn og
funktionsmåder. 

Når det drejer sig om begrebet ‘fag’, er
det ikke muligt at udpege den eller de per-
soner, der har stået fadder til det, da det
både er et ældre og et mere komplekst be-
greb. Det kan betyde (i) en afgrænset flade
eller et opdelt område – fx et fag vinduer.
Det kan ligeledes betyde (ii) en afgrænset
del af den menneskelige viden og dermed
en særlig form for menneskelig virksomhed
– eksempelvis et naturfag eller snedkerfag.
Det er i sidste betydning, at begrebet bru-
ges i denne bog. Hvor begrebet ‘livsverden’
henviser til noget alment, refererer ‘fag’ til
en form for specialisering – altså noget,
mennesker har lært sig ud over det at kunne
kommunikere og fungere sammen med

andre i et samfund. Til fag er der knyttet
fagsprog, som mere eller mindre vil være
forbeholdt fagets udøvere – dvs. de særligt
indviede, og fag opfattes som konstruktio-
ner/institutioner, der er opstået i en be-
stemt sociokulturel sammenhæng, og som
kan ændre sig i tidernes løb. 

Historie kan som fag betyde flere ting.
Det kan betyde (i) et skole- eller undervis-
ningsfag, der får tildelt et særlig afgrænset
felt på et skema, (ii) et linjefag – dvs. en
grenspecialisering inden for læreruddan-
nelsen, (iii) et videnskabsfag, dvs. et særligt
studium og forskningsfelt ved et universitet,
og (iv) et arkiv- og museumsfag, dvs. en ud-
dannelse, der kvalificerer til at arbejde på et
arkiv eller museum. Hvordan eksempelvis
forholdet mellem historie som skolefag og
videnskabsfag tager sig ud, er et af de pro-
blemkomplekser, der bliver taget op senere
(kap. 6).

To teoremer

I forbindelse med undertitlen livsverden og
fag melder det spørgsmål sig, om også orde-
nes rækkefølge skal tilskrives en betydning,
eller om de lige så godt kunne have stået i
den omvendte rækkefølge. Fra min side til-
skrives rækkefølgen en betydning – en så af-
gørende, at den udgør et af to styrende teo-
remer (dvs. overordnede ledetråde) for den
følgende fremstilling. Opmærksomheden
må følgelig fæstnes ved, hvordan forholdet
mellem historie som livsverden og historie
som fag kan forstås; det er dog ikke så lige-
til. Forholdet kan ikke beskrives som et 
paritetisk forhold, dvs. som ligestillet, eller
som et forhold, hvor de gensidigt udgør hin-
andens forudsætninger. Det kan heller ikke
beskrives som et forhold, hvor det ene helt
er underordnet det andet; det ville være til-
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fældet, hvis de henholdsvis udgjorde den
uafhængige og den afhængige variabel i en
funktionel sammenhæng. Det ene (historie
som livsverden) har en forrangsstilling, men
uden at det implicerer, at det andet (histo-
rie som fag) fratages enhver selvstændighed
og egendynamik og dermed muligheden af
at kunne virke tilbage på det første (historie
som livsverden). For at forklare, hvordan
det forhold bliver forstået, vil jeg skitsere 
et analogt sagforhold – nemlig det, der ved-
rører forholdet mellem en mundtlig og en
skriftlig kultur.

Det gælder i en artshistorisk (dvs. fyloge-
netisk) såvel som i en individhistorisk (dvs.
ontogenetisk) sammenhæng, at mundtlig
kultur går forud og danner grundlaget for
etableringen af en skriftkultur. Mennesker
lærer altid at kommunikere ved hjælp af
først kropssprog og dernæst tale- og billed-
sprog; disse tre udgør tilsammen en mundt-
lig kultur, og der er samfund, hvor den
udgør rammen omkring al kommunika-
tion. Mundtlig kultur kan samfundsteo-
retisk betragtes som noget primordialt, dvs.
noget oprindeligt og grundlæggende, og den
tillægges en status af noget alment men-
neskeligt. Der findes imidlertid de samfund,
hvor der ud over en mundtlig kultur eta-
bleres specialiserede former for kommuni-
kation – altså det, der går under samlebe-
tegnelsen en skriftkultur. En indføring i den
forudsætter, at mennesker gennemgår sær-
lige læreprocesser – især det at lære at læse,
skrive og regne – og en større eller mindre
del af befolkningen kan være kompetente
brugere af en skriftkultur. I praksis kan det
aldrig være hele befolkningen, da der i det
mindste vil være mindre børn, der endnu
ikke har lært at læse, skrive og regne. 

Skriftkultur skal opfattes som en til- eller
udbygning – altså noget, der kan bygges

oven på de kommunikative færdigheder,
folk har tilegnet sig ved at blive delagtiggjort
i en mundtlig kultur. Foreliggende forskning
viser, at en skriftkultur også har en feedback
effekt på en mundtlig kultur. Eksempelvis
ændres der ved det mentale forhold mellem
høre- og synssans, når en skriftkultur bliver
op- og udbygget, og med etableringen af en
skriftkultur er menneskers mnemotekniske
(dvs. hukommelse) færdigheder ikke læn-
gere så afgørende, som de er, når der kun
foreligger en mundtlig kultur. Man kan føl-
gelig sige, at den mundtlige kultur – hvad
kommunikation angår – har en forrangs-
stilling, uden at det implicerer, at skriftkul-
turen dermed reduceres til noget, der blot
har status af en afhængig variabel. 

Jeg forstår forholdet mellem historie som
livsverden og historie som fag på en analog
måde. Ud fra en samfundsteoretisk be-
tragtning er det velbegrundet at tage afsæt
i det sagforhold, at alle socialt fungerende
mennesker kender til historie i den betyd-
ning, at de har en historiebevidsthed; det er
ikke noget, som i praksis lader sig fravælge.
En historiebevidsthed har – på samme
måde som en mundtlig kultur – karakter af
noget primordialt og alment. Det er det
menneskelige grundvilkår, der bliver mar-
keret ved hjælp af begrebet ‘historie som
livsverden’. Hermed er det ikke sagt, at alle
vil have italesat dette forhold, tværtimod
har deres historiebevidsthed ofte karakter af
tavs kundskab. Men at historie indgår som
moment i ens livsverden, er noget, der er
fælles for læg og lærd. 

Historie kan også have karakter af noget
udgrænset og specialiseret, dvs. noget, hvor-
til der fordres særlige færdigheder, og de vil
i praksis blive bygget oven på de færdig-
heder, der er knyttet til historie som livs-
verden. Det er disse former for specialise-
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ring, der i denne bog benævnes historie som
fag. Der findes grader af fagspecialisering
(fx skolefag, linjefag, videnskabsfag), og jo
mere specialiseret et fag er, jo større vil af-
standen mellem lægmand og fagmand
blive. At historie som fag kan virke ind og
tilbage på menneskers historiebevidsthed i
en hverdagssammenhæng – på historie som
livsverden – skal vi se flere eksempler på.
Men fagfolk kan glemme eller fortrænge
hverdagslivets historiebrug, og det kan skyl-
des, at de helst vil dyrke deres lærde sysler
uforstyrret i deres dertil indrettede elfen-
benstårne.

Jeg har givet en fyldig redegørelse for det
første af styrende teoremer, fordi det er 
et sagforhold, der ikke siden hen tages op til
nærmere behandling. Når det derimod 
drejer sig om det andet af de styrende teo-
remer, nøjes jeg med en kortere præsen-
tation, da der i det følgende vendes tilbage
til, hvordan dette teorem skal forstås, og
hvordan det kan begrundes. Hvor det før-
ste vedrører et spørgsmål om rangordning
af to sagforhold, drejer det andet sig ikke
om rangordning, men derimod om en dob-
beltbestemmelse.

Hvad kan/skal der forstås ved termen
‘historie’, er et af de spørgsmål, der vendes
tilbage til flere gange i det følgende. Når
konstruktionen kan/skal bruges, er det for
at markere, at opgaven ikke kun består i at
afdække den mangfoldighed af betydninger,
der er knyttet til begrebet ‘historie’, men at
der også er grund til at overveje, om be-
stemte betydninger i dag må betragtes 
som obsolete (dvs. forældede, ubrugelige),
og om nogle betydninger er mere grund-
læggende end andre. Jeg vil argumentere
for, at et af de basale historiebegreb er det,
der på tysk sammenfattes med udtrykket

‘Geschichte machen’ og på engelsk med
‘making history’. Hvordan kan den tanke-
gang bedst gengives på dansk? Der er flere
muligheder, hvoraf ingen er helt ideelle; det
kunne fx være at skabe historie eller at frem-
bringe historie. Af disse foretrækker jeg den
sidste, fordi den bedre end den første kan
rumme det sagforhold, at ‘making history’
også kan have karakter af noget vane- og 
rutinepræget.

Arbejdes der med afsæt i en forestilling
om, at historie er noget, der kan frembringes,
melder to spørgsmål sig. Hvem/hvad frem-
bringer historie? Hvordan frembringes hi-
storie? Det er her, at det andet styrende teo-
rem kommer ind. Det drejer sig om den
dobbeltbestemmelse, der siger, at socialt
fungerede mennesker er historiefrembragte
såvel som historiefrembringende. Hvad skal
der lægges i det? Den nærmere forklaring
kommer i kapitel 16, hvor menneskers 
‘socialitet’ og ‘historicitet’ behandles, og det
skal blot nævnes, at det betyder, at et men-
neske som nyfødt biologisk organisme ikke
betragtes som historiefrembringende, og at
det bliver historiefrembringende ved at til-
egne sig, bearbejde og udnytte den/de fore-
liggende kultur(er), hvori det lever og vir-
ker. Indsigt i menneskers socialisation og
identitetsdannelse (= det historiefrem-
bragte) udgør da en af de nøgler, der må
bruges, hvis man vil forstå og forklare men-
neskers historiefrembringende virksomhed.
Det er her værd at nævne, at jeg er af den
opfattelse, at mennesker kan være aktive
deltagere i deres egen socialisation og iden-
titetsdannelse, og at de også kan være med
til at sætte dagsordenen for deres historie-
frembringende virksomhed gennem de pro-
jekter, de søger at virkeliggøre (kap. 14). 
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Tilgang

Denne bog er tænkt og udformet som en 
invitation til at tage med på en studierejse 
– en rejse, der skal bruges til at udforske,
hvad der forstås ved historie, og hvad hi-
storie bruges til. Der vil blive tale om såvel
en opdagelsesrejse som en refleksionsrejse
– en opdagelsesrejse, fordi vi skal besøge
steder, hvor du formentlig ikke har opholdt
dig tidligere, og en refleksionsrejse, fordi der
også bliver lejlighed til at overveje det vel-
kendte og det, der tages for givet. 

Når jeg vil optræde som rejseleder, må
jeg tage ansvaret for den lagte rejserute og
de udvalgte seværdigheder på mig, og der
skal derfor gøres rede for de overvejelser,
der ligger bag de trufne valg. Det vil ske om
lidt. Men det er også på sin plads at sige 
et par ord om, hvad der forventes af dem,
der beslutter sig for at tage med på den til-
budte studierejse. Det kan sammenfattes i
to punkter. 

Det forventes, at du ønsker at blive klo-
gere på, hvad historie er, og hvad det bru-
ges til såvel i en faglig sammenhæng som i
den verden, der befinder sig uden for histo-
riefaget. I det følgende præsenteres du for
overvejelser herom, men jeg forventer ikke,
at vi altid vil være enige, når intrikate
spørgsmål som: »Hvilken af de beskrevne
tilgange er den mere velbegrundede og per-
spektivrige?« skal besvares. Og det, der skal
holde dialogen mellem os i gang, er en fæl-
les interesse i at få undersøgt og bearbejdet
et bestemt problemkompleks. Det forven-
tes ligeledes, at du har forholdsvis god tid
og vil være aktiv og lidt udholdende. Den
tilbudte studierejse kan sammenlignes med,
hvad der i rejsebranchen kaldes ‘aktiv ferie’.
Der vil være dele af rejsen, hvor vi kan tril-

le derudad med vinden i ryggen, men der
vil også være de dele, der har karakter af en
vandretur i et krævende terræn, og hvor du
må være indstillet på at gøre en indsats, hvis
du vil følge trop. 

Vi skal senere beskæftige os med de
metaforer, der i vor kulturkreds bruges til at
angive, hvad historie er for noget (kap. 3),
men allerede nu er der grund til at opholde
sig lidt ved den metafor, jeg gør brug af
– nemlig at ligne læsningen af en bog med
det at tage ud på en rejse. Tager man på en
ferierejse til Sydeuropa, må man flytte sig
såvel fysisk som mentalt. Men der findes
også de rejser, der udelukkende er mentale
rejser – altså hvor man bevæger sig rundt i
en verden, der mest af alt består af tegn og
betydningsdannelser. Det er fx det, der sker,
når vi læser en roman eller ser en film. Hi-
storie kan have karakter af en mental rejse;
det kunne dreje sig om at afkode den mar-
morskulptur af Clio fra det antikke Rom,
du netop har set (s. 7). Mentale rejser kan
udformes som en odyssé, og i så fald bliver
sigtet at gå på opdagelse i tegn- og betyd-
ningslandskaber. Set i det lys er nærværende
bog et forsøg på at kortlægge sider af de
komplekse tegn- og betydningslandskaber,
der er knyttet til historie som ikon, som ord
og som sociokulturel praksis.

I en bog om historie er der endnu en god
grund til at gøre brug af rejsen som meta-
for. I vor kulturkreds er det almindeligt at
ligne menneskers livshistorie med en rejse
– altså den metafor, der hedder »livet er en
rejse«. Det er den, der ligger bag, når vi be-
skriver en fødsel som det at komme til ver-
den eller døden som det at gå bort. Men-
nesker vil altid have rejseledsagere med på
en del af deres rejser gennem livet, men der
kan også være dele, hvor de mest rejser
alene. På en sådan rejse kan en person have
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flere rejsemål og benytte sig af forskellige
rejseruter og transportmidler, og på vejen
frem kan han/hun komme til korsveje,
hvor afgørende valg må træffes, eller støde
på forhindringer, der må overvindes, førend
han/hun kan nå frem til det planlagte be-
stemmelsessted. Der findes imidlertid også
de rejser, hvor den rejsende bliver slået ud
af kurs af uforudsete omstændigheder og
derfor aldrig når frem til det planlagte be-
stemmelsessted.

Jeg har leget lidt med metaforen »livet er
en rejse« for at antyde, at det kan være me-
ningsfuldt at bruge den, når man beskriver
menneskers livshistorie. Den er i øvrigt
knyttet sammen med en anden metafor,
nemlig den, der hedder »formål er bestem-
melsessteder«, og hele tankegangen kom-
mer især til udfoldelse inden for rammerne
af et narrativt historiebegreb. Brugen af
disse metaforer lader sig sagligt begrunde i
det forhold, at der er meget i et menneske-
liv, som har karakter af projekter (kap. 14).
Det følger dog ikke heraf, at disse metaforer
i alle sammenhænge vil vise sig frugtbare
eller lader sig sagligt forsvare. Rejsemeta-
foren er brugt i sammenhænge, hvor der 
er tale om historie i betydningen én stor 
og sammenhængende proces – altså det, 
der skal benævnes det historiefilosofiske 
historiebegreb eller Historien med stort H.
Variationer af metaforen kan du finde fx 
i kristne historieteologier og i sekulære 
historiefilosofier, men der er gode grunde
til at stille sig kritisk til de overleverede fore-
stillinger om Historien med stort H (kap. 22). 

Under planlægningen af studierejsen har
jeg måttet træffe en række valg både om de
seværdigheder, vi skal besøge, og om den
rejserute, vi skal benytte. Seværdighederne,
vi skal opholde os ved, har dels karakter af
historie-ikoner – altså billedlige fremstil-

linger af historie og historisk-sociale pro-
cesser. De har endvidere karakter af tekst-
steder, og i europæisk lærdomshistorie er
der tradition for at bruge det græske ord for
sted ‘topos’ som betegnelse for et klassisk
tekststed. En del af de tekststeder, vi skal
besøge, er klassiske – i næste kapitel kom-
mer vi fx ind på den topos, der går under be-
tegnelsen ‘historia magistra vitae’ (historie
som livets læremester), men ikke alle de ud-
valgte ikoner og tekststeder kan dog gøre
krav på en klassikerstatus.

Der har ligget flere overvejelser bag ud-
valget af ikoner og tekststeder. Denne bog
er skrevet for en dansk læserkreds – i første
række for studerende, der i forbindelse med
en videregående uddannelse ønsker at blive
klogere på, hvad historie er, og hvad det
bruges til. Derfor er en hel del eksempler
hentet fra en dansk sammenhæng, men jeg
går ikke ud fra, at fordi læserne mestendels
vil have dansk kultur med i bagagen, vil
deres interesser være begrænset til det 
danske. En del seværdigheder har deres op-
hav i det øvrige Europa og Nordamerika.
Når fremstillingen har en tydelig vestlig cen-
trering, skyldes det, dels at de traditions-
dannelser, der gør sig gældende i en dansk
sammenhæng, mest er de vestlige, dels at
min viden om ikke-vestlige traditioner er
yderst begrænset. I et par tilfælde skal vi dog
tage en lille afstikker til verden uden for 
Europa og Nordamerika. Hvad den krono-
logiske fordeling af ikoner og tekststeder
angår, strækker de sig lige fra oldtiden op til
nutiden, men når det er sagt, må det straks
føjes til, at de allerfleste har deres ophav i
1700-, 1800- og 1900-tallet.

Som på enhver studierejse gøres der vidt-
strakt brug af det eksemplariske princip:
Opmærksomheden fæstnes ved en række
interessante og perspektiverende eksem-
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