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Forord 

Danmarkshistorier - en erindringspolitisk slagmark er andet bind 
i en skriftserie udgivet af Center for humanistisk historieformid- 
ling, der har til huse på Danmarks Lærerhøjskole. Centret blev 
oprettet i efteråret 1995 på grundlag af en treårig bevilling fra Sta- 
tens Humanistiske Forskningsråd og har påtaget sig den opgave 
at gennemføre en række komparative undersøgelser af huma- 
nistisk historieformidlings kendetegn og vilkår i dagens Dan- 
mark. Resultaterne af disse undersøgelser vil blive præsenteret 
for en bredere offentlighed igennem denne skriftserie. 

Forskningprojektet tager udgangspunkt i det forhold, at for- 
midling af historie er et tværhumanistisk arbejdsfelt, og det er 
baseret på et tværinstitutionelt samarbejde mellem Arbejdermu- 
seet, Danmarks Lærerhøjskole, Museet for Holbæk og Omegn, 
Nationalmuseet og Roskilde Universitetscenter. Den forsknings- 
mæssige ledelse af projektet ligger hos Claus Bryld (RUC) og 
Bernard Eric Jensen (DLH), sidstnævnte har det økonomisk- 
administrative ansvar. For at fremme forskningens internationa- 
lisering findes der et English Summary bagerst i bogen. 





Indledning 

 



"Historikerne ejer ikke Historien, de gaar ikke med Valdemar Sejr 
i Bukselommen". 
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at slå fast i december 1954 i en tilspidset polemik med historie- 
professoren Aksel E. Christensen. Man kan mene, at en sådan 
konstatering ret beset burde have været overflødig. Når den alli- 
gevel blev fremsat med tydelig polemisk eftertryk, skyldes det, at 
der gennem årene havde eksistereret et spændings- og konkur- 
renceforhold mellem faghistorikere og andre omkring fortolk- 
ningen og forvaltningen af fortiden. Fortidsfortolkningen har væ- 
ret og er fortsat i dag en kampplads, en slagmark. 

Vil man forvisse sig om, at Hansens konstatering - sagligt set 
- var unødvendig, kan man læse Palle Laurings bidrag til bind 3 
af Danske digtere i det 20. århundrede fra 1966. Det drejede sig om 
Historieskrivning og behandlede værker af både faghistorikere 
som Erik Arup og Vilhelm la Cour, populærhistorikere som H.C. 
Bering Liisberg og Carl Bruun, og forfattere som Martin A. Han- 
sen og Palle Lauring. Man kan også læse Leif Becker Jensens bi- 
drag til Historiens historie fra 1992. Det drejer sig om Historien i 
medierne, og der skelnes her mellem tre paradigmer inden for hi- 
storieformidlingen. Der eksisterer ifølge Becker Jensen (i) et vi- 
denskabeligt, (ii) et litterært og (iii) et journalistisk formidlings- 
paradigme, der hver "bruger historien ud fra forskellige formål 
og normer". 

De analyser, der er samlet i denne bog, er udarbejdet inden 
for rammerne af projektet Humanistisk historieformidling - i kom- 
parativ belysning. På nogle punkter ligner de hinanden, på andre 
er de forskellige. De har et fælles referencepunkt, idet de alle 

et følte forfatteren Martin A. Hansen sig foranlediget til D 
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beskæftiger sig med formidlingen af danmarkshistorie - omend 
med meget forskellige udgangspunkter: (i) danmarkshistorier 
udarbejdet af faghistorikere til en bredere offentlighed, (ii) dan- 
markshistorier i tv, (iii) danmarkshistorier skrevet af forfattere og 
(iv) danske litteraturhistorier skrevet af litteraturforskere. Analy- 
serne har alle søgt at anskue formidlingen af historie under såvel 
en afsender- som en modtagersynsvinkel. Og de er alle kompara- 
tive i deres tilgang, idet de sammenligner flere danmarkshistori- 
er inden for det valgte undersøgelsesfelt. 

Der er dog ikke blevet gjort forsøg på at skære alle under- 
søgelser over den samme læst. Det skyldes dels, at analyserne ta- 
ger udgangspunkt i forskellige fag og fagkombinationer: historie, 
kommunikation og litteraturhistorie. Det skyldes også, at be- 
stemte problemstillinger fremstår som mere oplagte og frugtbare 
inden for ét undersøgelsesfelt end inden for andre. Nogle analy- 
ser går mere i dybden, medens andre har sat sig for at tegne de 
lange linier i historieformidlingens historie. Det drejer sig altså 
om et sæt flerfaglige analyser af formidling af historie gennem 
forskellige slags danmarkshistorier. 

Det har under arbejdet med projektet vist sig frugtbart 
at arbejde med begrebet ‘erindring’ og andre begrebsdannelser, 
hvori det indgår - fx ‘erindringsfællesskab’, ‘erindringskultur’, 
‘erindringspolitik’ og ‘erindringssteder’. Selvom der er gjort rede 
for baggrunden i Erindringens og glemslens politik (1996), der er 
bind 1 i denne skriftserie, kan det være på sin plads at komme 
lidt nærmere ind på, hvordan der kan ses på forholdet mellem 
begreberne ‘erindring’ og ‘historie’. Det er oplagt, at de har et fæl- 
les referencepunkt: de vedrører begge det fortidige, men der er 
også forskelle, der viser sig, så snart man går nærmere ind på de- 
res indhold og funktion. 

Erindring er knyttet til enkeltpersoner og grupper - det er 
altså noget, som et eller flere mennesker gør og har. Erindring 
vedrører det at mindes forgangne begivenheder og personer og 
er en aktiv og selektiv proces, der i betydelig grad bestemmes af 
de funktioner, som den søger at udfylde i en nutidig livsverdens- 
sammenhæng. Erindring indgår som et centralt og integralt mo- 
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ment i en personlig og kollektiv identitet, en kollektiv identitet 
kan således kun opretholdes og udvikles, hvis den også i praksis 
fungerer som et erindringsfællesskab. 

Historie er et mere komplekst begreb. Det kan bruges som re- 
fererende til det fortidige eller simpelthen fortiden, men det kan 
også forstås som en proces, der omfatter såvel det fortidige som 
det nutidige som det fremtidige. Det kan referere til noget, der 
vedrører alle menneskers livsverden og dagligdag, men bruges 
også som betegnelse for noget specielt og adskilt - fx et særligt vi- 
denskabs- og undervisningsfag. 

Der findes i hvert fald to grunde til ikke at bruge ‘erindring’ 
og ‘historie’ som synonymer. For det første kan der gives gode ar- 
gumenter for at bryde med et fortidsfikseret historiebegreb og 
forstå ‘historie’ som en proces, der omfatter fortid, nutid og frem- 
tid - og i så fald må ‘historiebevidsthed’ forstås som samspillet 
mellem fortidsfortolkning, nutidsforståelse og fremtidsforvent- 
ning. For det andet må man opretholde skelnen mellem erindring 
og historie for at kunne håndtere det forhold, at historiefaget kun 
i visse sammenhænge forholder sig til et foreliggende erindrings- 
fællesskab, medens det i andre ikke gør det. 

Sidstnævnte kan klarlægges ved at sammenligne forholdet 
mellem afsender, modtager og den fremstillede fortid i to for- 
skellige situationer. I den første har man en dansker, der læser 
en bog skrevet af en britisk historiker om Den kinesiske Murs 
historie, i den anden har man en dansker, der læser en bog skre- 
vet af en dansk historiker om Dannevirkes historie. Analyserer 
man de to situationer udelukkende ud fra en faghistorisk be- 
tragtningsmåde, kan de ses som principielt ensartede: en fag- 
mand kommunikerer sin indsigt i fortidige forhold til en læg- 
mand. Men sættes de ind i en erindringshistorisk sammenhæng, 
stiller sagen sig noget anderledes. 

I den første situation er det ikke muligt at opfatte forholdet 
mellem afsender, modtager og den fremstillede fortid som dele af 
samme erindringsfællesskab, og derfor kunne afsenderen heller 
ikke finde på at skrive på en måde, der lægger op til, at modtage- 
ren skulle identificere sig med den fremstillede fortid. I den an- 
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den situation kan man godt se afsender, modtager og den frem- 
stillede fortid som dele af samme erindringsfællesskab, og derfor 
kunne afsenderen følgelig også finde på at skrive på en sådan 
måde, at modtageren ville kunne identificere sig med den frem- 
stillede fortid. 

Når der i dette bind arbejdes med danmarkshistorier, drejer 
det sig altså om en række historier, der kan været skrevet ind i et 
erindringsfællesskab i et forsøg på at opretholde, bearbejde eller 
omdanne dette fællesskab. I så fald kan man sige, at historiefor- 
midlingen sker med et erindringspolitisk sigte for øje - altså at 
fortolkningen af fortiden bliver formidlet for at gribe ind i en nu- 
tidig sammenhæng og søger dermed også at forme fremtiden. 

For at give læserne et indtryk af den tænkning, der dannede 
udgangspunktet for en traditionel danmarkshistorie, bringes et 
citat fra en af klassikerne. Det er taget fra Danmarks Riges Histo- 
rie, der blev udgivet mellem 1896 og 1907. Den danmarkshistorie 
blev af Johannes Steenstrup indledt på denne måde: 

"Et Folk er paa en egen Maade knyttet til den Jord, hvorpaa det bor, og 
det Folk, som vandrer, mangler et af de vigtigste Midler til at skabe og 
udvikle sin folkelige Ejendommelighed. Ved Fødsel, ved Samliv ere et 
Lands Borgere i Aand og Sind voksne sammen med den Jordbund, hvor- 
paa de leve; de ydre Minder fra Fortiden gribe betydningsfuldt ind i Fol- 
kets senere Liv. Bevidstheden om, at Forfædrene have levet under disse 
samme Naturvilkaar, have nydt Begunstigelserne ved Landets Frugtbar- 
hed, glædet sig over dets Skønhed og kæmpet mod den samme Umild- 
hed eller Goldhed, virker mægtigt til at knytte Baandet mellem Fortidens 
Slægt og de nulevende og lader Folket blive sig sin Ejendommelighed be- 
vidst". 

De vignetter, der bruges i nærværende bog, er fra Danmarks Ri- 
ges Historie og kan give et indtryk af den såvel strenge som stor- 
ladne billedstil, der blev brugt i mange klassiske danmarkshisto- 
rier.




