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Forord 

Erindringens og glemslens politik er første bind i en skriftserie udgivet 
af Center for humanistisk historieformidling, der har til huse på 
Danmarks Lærerhøjskole. Centret blev oprettet i efteråret 1995 på 
grundlag af en treårig bevilling fra Statens Humanistiske Forsk- 
ningsråd og har påtaget sig den opgave at gennemføre en række 
komparative undersøgelser af humanistisk historieformidlings 
kendetegn og vilkår i dagens Danmark. Resultaterne af disse un- 
dersøgelser vil blive præsenteret for en bredere offentlighed igen- 
nem 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 Arbejdermuse- 
et, Danmarks Lærerhøjskole, Det Kongelige Bibliotek, Nationalmu- 
seet og Roskilde Universitetscenter. Den forskningsmæssige ledel- 
se af projektet ligger hos Claus Bryld (RUC) og Bernard Eric Jensen 
(DLH) - sidstnævnte har det økonomisk-administrative ansvar. For 
at fremme forskningens internationalisering findes der et English 
Summary bagerst i bogen. 



 



  
 

Indledning 

af redaktionen 

 



 

"Da historieformidling i bred forstand indgår som et vigtigt 
element i alle borgeres socialisation til og tolkning af dansk 
politisk kultur, er der behov for at tænke humanistisk historiefor- 
midling sammen med såvel en demokratisk formidlingsetik som 
en erindringens og glemslens politik." 
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ådan står der at læse i beskrivelsen af projektet Humanistisk 

historieformidling - i komparativ belysning. Denne bog er et første 
forsøg på at nærme sig dette problemfelt. 

Humanistisk historieformidling må anskues ud fra flere syns- 
vinkler. Når humanister tænker på deres formidlingsindsats til 
grupper uden for fagverdenen, vil de som regel rette opmærksom- 
heden mod, hvad der adskiller denne form for historieformidling 
fra andre. Men set ud fra en modtagersynsvinkel vil den ofte blot 
blive set som et blandt mange bud på, hvordan fortiden kan tolkes 
og bruges i hverdagen. Den kan virke særdeles relevant og perspek- 
tivrig, men også aldeles esoterisk og ligegyldig. Om det ene eller 
det andet er tilfældet, vil være betinget af såvel formidlingens 
indhold og form som modtagerens situation og interesser. Hvis 
man skal forsøge at medtænke, hvordan den tager sig ud i et 
livsverdensperspektiv, er det nødvendigt at se humanistisk histo- 
rieformidling som en blandt flere former for erindring i nutidens 
samfund. 

Mennesket er - siges det - et historisk væsen; det bærer tiden 
og dermed også fortiden i sig. Mennesker mindes forgangne begi- 
venheder og personer - ikke kun, når de er hver for sig, de gør det 
også, når de er sammen, når de optræder i flok. De rejser mindes- 
mærker og afholder mindehøjtideligheder, de mødes i en minde- 
lund eller til en mindefest, og de holder fri fra arbejdet for sammen 
at kunne markere fælles mindedage. Mennesker kommer sammen 
for at mindes i mange sammenhænge: i familier og foreninger, på 

S 
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arbejdspladser og i kirker, på land og i by, nationalt såvel som 
tværnationalt. 

Lige som individuel og kollektiv identitet er flettet ind i hinan- 
den, er individuel og kollektiv erindring i praksis vævet ind i 
hinanden. Man kan ikke have en identitet uden en erindring, begge 
er nødvendige, hvis grupper skal opretholdes og fungere gennem 
længere tid. Erindring er følgelig ikke kun knyttet til enkeltperso- 
ner, det giver også god mening at tale om erindringsfællesskaber. 
Glemsel er heller ikke kun knyttet til enkeltindivider. Der er dog 
ikke tradition for at tale om glemselsfællesskaber, men ideen er for 
så vidt god nok. 

Erindring kan bruges som samlebegreb og peger da på fælles- 
træk i forskellige aktiviteter eller sammenhænge. Det retter fx 
opmærksomheden mod det forhold, at alle individer og grupper 
løbende vil være engageret i et erindringsarbejde. De kan være det 
på forskellig måde, men ingen vil i praksis være udelukket fra 
arbejdet med at ihukomme og mindes. Dette forhold kan forklare, 
at folk uden for faget ofte vil være utilbøjelige til at give den 
humanistiske historieformidling en særstatus, når det er dannelsen 
af historiebevidsthed, der står på dagsordenen. 

Som samlebegreb peger erindring også på, at der findes en 
række fællestræk i de måder, som fortiden bliver bearbejdet på, 
såvel i en individuel og kollektiv sammenhæng som i en hverdags- 
og professionaliseret sammenhæng. Man vil altid omgås fortiden 
på en yderst selektiv måde, og selektionen vil blive styret af nuti- 
dige interesser og forhold. En fortolkning af fortiden vil aldrig 
kunne blive en afbildning af en forgangen virkelighed, men vil altid 
være et produkt af en mere eller mindre reflekteret erkendelsespro- 
ces. Der vil desuden være tale om, at man løbende må tage stilling 
til, hvad der er værd at bevare i erindringen, og hvad der lige så 
godt kan gå i glemmebogen. Uanset om man er læg eller lærd, 
involveres man uvægerligt i erindringens og glemslens politik. 

Når man bruger erindring som samlebegreb, kan det give et 
afkast i nogle sammenhænge, men et tab i andre: det kan sløre 
vigtige forskelle. Tages der udgangspunkt i det brede og inklusive 
erindringsbegreb, vil man i praksis ikke skelne skarpt mellem at 
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huske, erindre, mindes, men i så fald får man udvisket den son- 
dring mellem hukommelse og erindring, som Søren Kierkegaard 
betragtede som meget afgørende. Ifølge ham kan man kun tale om 
erindring, når et menneske forholder sig personligt og eksistentielt 
til sit eget livsløb. 

Erindring er også et genrebegreb. De fleste vil kunne godtage, 
at alle bidrag til erindringsgenren kan betragtes som en form for 
historieskrivning, men mange vil stejle, hvis forholdet vendes på 
hovedet, og man begynder at kalde alle former for historieskriv- 
ning for erindringer. Når mange vil afvise en sådan sprogbrug, 
skyldes det, at en erindring i denne sammenhæng forudsætter, at 
skribenten skriver om noget, som hun/han personligt har erfaret. 
Her må det imidlertid nævnes, at hvis det personligt erfarede gøres 
til en forudsætning for at kunne tale om erindring, vil begrebet 
'kollektiv erindring' kun kunne bruges i overført betydning. Man 
har i så fald også sagt, at det egentlig ikke giver mening at tale om 
et folks, en klasses eller en konfessions kollektive erindringer. 

At erindring er et komplekst og flertydigt begreb, vil læseren 
blive mindet om ved læsning af denne bog. Dens otte bidrag har et 
fælles referencepunkt, men er ikke skrevet ud fra en fælles position 
eller i lyset af en helhedskonception. De er tænkt som forsøg på at 
afsøge et fælles problemfelt med afsæt i flere forskellige tilgange: 
en faghistorisk og litteraturhistorisk, en etnologisk og museal, en 
begrebshistorisk og forskningshistorisk. 

Bogen begynder med en analyse af kampen om samfundets 
erindring. Claus Bryld har set nærmere på, hvordan man i 1980erne 
behandlede tre fænomener, der indtager en nøglestilling i dansk 
historisk bevidsthed: besættelsestiden, arbejderbevægelsen og 
landboreformerne. Han har særligt interesseret sig for historiefor- 
midlingen via tv og kommer her til det resultat, at medens tv's 
behandling af besættelsestiden og arbejderbevægelsen udløste in- 
tense offentlige diskussioner, gav stavnsbåndsjubilæet ikke anled- 
ning til nogen større kamp. Forskellen forklares bl.a. med henvis- 
ning til en ændring i dansk mediestruktur: tidligere fandtes der en 
struktur med kun én national tv-kanal, men den blev i 80ernes 
slutning afløst af en struktur med flere konkurrerende kanaler. 
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Afslutningsvis peger Bryld på, at nutidens formidling af historie er 
ved at blive radikalt forskellig fra den traditionelle, der havde 
fællesskaber som nationen eller klassen som udgangspunkt. 

Bogens anden artikel beskæftiger sig ligeledes med kampen 
om erindringen, men nu i et kønsspecifikt perspektiv. Anne Birgitte 
Richard tager udgangspunkt i de overvejelser, hun måtte gøre, da 
hun i 80erne og 90erne skulle til at beskrive 70ernes danske kvin- 
delitteratur. Hun kender perioden gennem personlig erindring, og 
den danner den historiske forudsætning for at skrive kvindelitte- 
raturhistorie, men samtidig er dens syn på litteratur, køn og forsk- 
ning fjern fra de forståelsesformer, der er de fremherskende i 
90erne. I lyset af denne dobbelthed tager hun en række spørgsmål 
op til overvejelse; de drejer sig om, hvordan man kommer til at 
forstå den nære fortid, om forholdet mellem erindring og interesse 
og om forholdet mellem myterne om 70erne og muligheden for at 
rekonstruere et sandere billede af den periode. Artiklen bevæger 
sig således frem og tilbage i spændingsfeltet mellem en erindring 
om arven fra dengang og en forståelse af nutidens tilgange og 
udfordringer. 

Den erindrende fortæller er et tema, der også tages op i de to 
følgende artikler. Med udgangspunkt i Klaus Rifbjergs børnero- 
man Kesses krig behandler Torben Weinreich erindringen som er- 
kendelsesproces og fortællestrategi. Spørgsmålet om, hvad der 
konstituerer den historiske roman, erindringsromanen og selvbio- 
grafien som genrer, bliver drøftet, og der peges på, at den erindren- 
de fortæller kan udnytte et særligt subjektivitets- og suverænitets- 
privilegium: fortælleren (og forfatteren) har den eksklusive adgang 
til sin egen fortid og dermed også retten til selv at sammenstykke 
sin erindringsfortælling. Afslutningsvis diskuterer Weinreich, om 
det ud fra en genremæssig betragtning er hensigtsmæssigt at op- 
retholde et skarpt skel mellem den egentlige og den opdigtede 
selvbiografi. 

Når Lene Floris beskæftiger sig med den erindrende fortæller, 
drejer det sig ikke om fortælleren i den skønlitterære, men i den 
folkelige udgave. Hendes artikel er en analyse af erindringsserien 
Folk Fortæller - en upåagtet Danmarkshistorie i 31 bind, hvor dan- 




