
EN ANDERLEDES

DAN MARKSH ISTORIE}

Et nyt danmarkshistorisk proiekt blev i august 2016 lanceret i |yllands-Posten

foranlediget af, at A.P. Møller Fonden havde bevilget 14 mio' kr' til Aarhus univer-

sitetsforlag til bogserie n L00 danmarkshistorier'1 Den skal omfatte 100 bøger hver

pål00sider,ogetnytbindskaludgiveshvermånedstartendeiseptember20lT'
Dermed vil den først være ført til ende i 2024' Historikere ved universiteter og

museer skal skrive bøgerne, og initiativtageren, forlagsdirektør carsten Fenger-

Grøndahl, har i Kristetigt Dagblad ridset overvejelserne bag det nye initiativ op:

Skalmanskrivedanmarkshistorieidag,skalmangøredetvedhiælpafenrækkehi-

Storier,derhvergiversitperspektivpådanmarkshistorien[,..]Tidenerløbetfraat

fortællevoreshistoriesom6nsamletblok,forgamlebegivenhederskalsesilyset

afnutiden.Derforfindesderikke6nsamlethistorieomDanmark,menderfindesen

massevigtigehistorieriforholdtilDanmark,somvikanspejleosiogbrugetilatfor.

me fremtiden'2

En indgående vurdering af proiektet kan først laves, når det er bragt til ende' Men

allerede nu hvor de første 6 bind foreligger, kan det styrende koncept drøftes:

Hvadudgørdetskendetegn,oghvordantagerdesigudilysetafdevelkendtemå.
deratskrivedanmarkshistoriepå?Deudgivnebinderiskrivendestund:Poul
DuedahlsGudhiemtidlzol1),BertelNygaardsGrundloven(2017)'SørenHein
Rasmussen sFriporno(2017),LouiseKarlskovskyggebiergslndustripåudstilling

(2017),SørenMentz,Denislandskerevolution{2018)ogBoLidegaardsDanmarki

kris (Z}tB).

KENDTE TILCANCE

Danmarkshistoriererblevetudformetpåfleremåder.Enklassiskvariantvar
rigshistorien, f.eks. Arild Huitfe ldts Danmarks Riges Krønike [1595-1604) og Lud-

vigHolbergsDanmarksRigesHistorie(1732-35).SåvelHuitfeldtsomHolbergtil-

skrev historieskrivningen et historiefrembringende sigte; den skulle bruges som

'etspeil',derkunnelæreregenteratregerepådenrettemåde'Somgenreæn'
drede danmarkshistorie karakter, da den blev fusioneret med den opdukkende

nationalisme. Det blev åbenbart med c.F. Allens Haandbog i Fædrelandets Histo'

1 lyltands-Posten Zl'08 '2AL6 '

2 Kristeligt Dagblad 01'09'2016'
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rie{L840),dermarkerede,atendanmarkshistoriegikfraatværeenhistorieom
kongernesrigetilatbliveenomfædrelandet_detdanskefolkshistorie.

Historikere kunne dermed benytte, hvad den tyske erindringsforsker f an Ass-

mann kalder en identitetskonkret fremstillingsform: i den er der indbygget hen-

visninger til et ganske bestemt erindrings- og identitetsfællesskab'3 Afsender'

den fortalte historie og modtager indgik i samme fællesskab: en danskhistoriker

skrev om det danske folks historie henvendttil sine danske folkefrænder' De kun-

ne følgelig bruge ord som'vi' og'vores" og deres historieskrivning fik en historie-

frembringende funktion ved, at den indgik i den etnisk-nationale kulturalisering

affolkvedatlæggeoptil,atdeskullesesigsomdeleaf,etdanskfolk,-dem,de
skulle stå last og brast med'a

Titlenpå'DanmarksRigesHistorie|1896-L907)varmisvisende,eftersomdet

Var en identitetskonkret danmarkshistorie. Det fremgik bl.a. af måden, hvorpå

}ohannes Steenstrup indledte fremstillingen. Her opridsede han, hvordan 
,Fol.

ket,blev sig'sin folkelige Eiendommelighed'bevidstved atbeskæftige sig med så-

vellandetsnatursomdetshistorie.sogsåErikArupbrugteenidentitetskonkret
fremstillingsform i sin Danmarks Historie (1925) der var baseret på en identitets-

historisk kontinuitetstese:

Detdanskefolkshistoriebegyndermeddeførstesporaf,atmenneskerharlevetog

arbejdetheri}andet.Menforudderforliggerdetider,daDanmarkselvblevtil[.'']Der

er grundfiæld endnu i vores dagens Danmark'6

Helt følgerigtigt blev næste store danmarkshistorie kaldt Det danske Folks Histo'

rie (1926-29]. Traditionen med at skrive en identitetskonkret - og dermed en vi-

historie . blev fastholdt af faghistorikere op til 1970,erne, men herefter begyndte

genren at gå i opløsning'7 Det fremgik f'eks' af Søren Mørchs Den ny Danmarks'

historie [1982J, der var kemisk renset for enhver tale om et 'nationalt vi' eller

,det danske folk"8 og i forbindelse med udgivelsen af Den sidste Danmarkshistorie

(1g96) forklarede han, hvorfor det måtte forholde sig sådan:

Danmarkshistorien hører med til det ideologiske gods, der er ved at blive pakket sam-

men.Hverkenjegellernogenafminemangetusindenulevendemedhistorikerevil

kunne fortælle den sådan, Som man kunne engang, fordi den ikke længere hænger

sammen som en enhed'e

3 Assmann: Das kulturelle,39f-

4 )ensen:'Danmarkshistorier som identitetspolitik"

5 SteenstruPt )ldtiden,5 og 104'

6 Arup: Danmarks,9.

7 Jf,fensen:'Efterskrift"
8 Om Mørch, se lensen: 'En flabet"

9 Mørch: Den sidste,13'
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Mørch fik ikke ret, da han betegnede sin fremstilling som Den sidste Danmarks'

historie,idet der siden er udgivet flere. Men han havde ret, når han pegede på'

at faghistorikere ikke længere kunne skrive den slags danmarkshistorie' der si-

den 1840 havde haft klassikerstatus: en identitetskonkret vi-danskere-historie'

Hvordan forklares det bedst? Mørch henviste til den generelle samfundsudvik-

ling. Fra 1864 og frem til L97O'erne havde en nationalstatstænkning udgiort den

hegemoniskediskurs_entilgang,Stortsetalletogforgivetudendogatvære
enigeom,hvaddansk,nationalidentitetindebar.Menidagerensådantænkning
ikke længere den altdominerende, om end den fortsat indgår i mange danskeres

identitetsdannelse'

TilMørchssamfundshistoriskeforklaringmådogfø|esfagspecifikkefor-
hold.10 Historie er et bredspektret fag, og i en periode blev der skabt en indre sam-

menhæng i fagets virke gennem forestillinger som,et dansk folk,, 
,en dansk nati.

on, og,et dansk land'. Danske historikere var fælles om at udforske og skrive om

dansk historie til deres landsmænd. Men samtidig med at en nationalstatstænk-

ningtabteterræn,blevdenfagligespecialiseringøgetmeddetresultat,atfaglige
nichedannelser med tilhørende bindestregshistorier vældede frem'

Sålængedenidentitetskonkretetilgangdannedenormen,varderindbygget
en identitetspolitisk dimension i genren. Den form for,vi-historie,var med til at

opretholde,bearbejdeogomdanne,detdanskefolk,somforestilletfællesskabog
fik dermed en historiefrembringende effekt' Men fra 1970'erne og frem blev fag-

historikeremereogmeretilbageholdnemedatbenyttedenidentitetskonkrete
fremstillingsform med det resultat, at de ofte undlod at bruge vi-udsagn' Følgen

var, at læsere ikke længere blev tilskyndet til at leve sig ind i og dermed identifi-

ceresigmeddefortaltedanmarkshistorier'Detkaneksempelvisnævnes,atde
enestevi-formuleringeri)esFabriciusMøllersafsnitomtidenmellemlTT0og
lgt4iHistorienomDanmark{20|7),denbogligependanttiltv.serien,hardenne
karakter:

MedNapoleonskrigenefulgteenlængevarendeøkonomiskkrisebl.a.pågrundafsto-

remilitærudgifter,svigtendetoldindtægterogefterhåndenenvoldsompengerigelig-

hed, eller hvad vi i dag kalder inflation'11

EN AKTUEL VI.HISTORIE

DaFenger.Grøndahlskulleskitserekonturerneafforlagetsnyedanmarkshisto-
rie, antog han: 

,,Tiden er løbet fra at fortælle Vores historie som 6n samlet blok,,,12

Deterdogikkealle,derdelerdenopfattelse.Samtidigmedatserienl.00dan-
markshistorier begyndte at blive udgivet, rullede DR,s tv-serie Historien om Dan.

10 ff. Jensen: 'Efterskrift"

11 Møller:'Guidalder', 205'

tZ Kristetigt Dagblad 01"09'2016'
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mark overskærmen. Den ville netop 'fortælle vores historie som 6n samletblok"

og den var tillige en identitetskonkret danmarkshistorie, hvilket fremgik al hvor-

dan Lars Mikkelsen indledte serien'

Et sted i Danmark for 6000 år siden. Manden d6r er en af de allervigtigste personer i

hele Danmarkshistorien. Med hans ankomst ændres alt, for alle kommende generati-

oner'Foros.Vieridetallerførstekapitelivoreshistorie,stenalderen[...]Detteerhi-

storien om Danmark. Historien om, hvordan et land blev til et land og et folk til et folk'

Det er fortællingen om en nation, der har oplevet både svimlende storhed og total for-

fald'ogomhvordanvierblevettildem,vieridag.omkongerogdronninger,bønder

ogborgere'Fradenydersteistidogårtusinderfrem.Detervoreshistorie.l3

Her vrimler det med vi-udsagn, der kan få seere til at identificere sig med den for-

talte historie og sige til sig selv: det er den, ieg/vi indgår i og fører videre' Her er

der lagt en identitetshistorisk kontinuitetstese til grund for fremstillingen' Her

bruges der identitetspolitiske nøglebegreber som 'folk" 'land' og'nation" Når tv-

serien fik en identitetskonkret form, var det antagelig, fordi mediefolk og ikke

faghistorikere stod for koncept og manuskript. Faghistorikere blev inddraget

som fagkonsulenter, men havde ikke noget overordnet ansvar'

Ved semin aret Danmarkshistorier i 2077 - hvorfor og hvardan ved Roskilde

universitet i november 20t7 giorde Martin sundstrøm, en af manuskriptforfat-

terne, rede for det brugte koncept, og hvordan serien blev modtaget. Målgruppen

var tv-seere i Danmark mellem 10 og 90 åC oB de skulle samtidig kunne engagere

sig følelsesmæssigt i de fortalte historier. Han nævnte, at serien på et tidspunkt

havde haft titlen Vores Danmarkshistorie, havde i gennemsnit L mio' seere pr af-

snit, og fik i en undersøge|se 4,4point ud af 5 mulige. Det er endvidere dokumen.

teret, at museumsbesøgene blev øget med mere end 3070, og at der tillige var en

betydelig vækst i relevante wikipedia-opslag på nettet, mens tv-serien blev sendt'

Der er dermed tegn på, at der fortsat findes en resonansbund blandt folk for

identitetskonkrete danmarkshistorier. Dens slags historie udgør dog samtidig

en identitetsfølsom og dermed ømfindtlig form for historie' Folk kan blive yderst

begejstrede, men også provokerede og vrede, hvis de identitetsmæssigt føler sig

trådt over tæerne. Det viste sig igen ved DR's Historien om Danmark'

Tv-serien holdt ikke sit indledende løfte om at fortælle seerne' hvordan folk

boende i Danmark blev til et folk. Men den fik bl.a. fremstillet, hvordan først bøn-

der, dernæst arbeldere og endelig kvinder blev indlemmet i og dermed dele af et

dansk politisk fællesskab. Den stoppede imidlertid op og blev tavs, da spørgsmå-

let om, hvordan'de fremmede'kunne blive del af dette fællesskab' kom på den po-

litiske dagsorden. og når det gik op for politikerne, at deres særlige identitetspoli-

1 3 Første afsnit af Hisfo r ien o m D anmark blev sendt d' 2' april Z0t7'
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tiske interesser ikke blev varetaget af serien, reagerede de straks og forlangte' at

der blev grebet kontrollerende ind. Der kan således vanke politiske øretæver' når

enprofileretogidentitetskonkretdanmarkshistoriesendesicirkulation.

HVAD ER EN DANMARKSHISTORIE?

HverkenfraforlagetsellerredaktørPeterBejderssideforeliggerderennærmere

redegørelsefordehistoriefagligeovervejelserbagbogserien.Det,derfindes,er:

[iJ Fenger-Grøndahls programmatiske udtalelser i dagspressen' [iiJ en skrivevef-

ledning for forfatterne fra 201,6,[iiiJ de udgivne bind samt (ivJ reklamemateria-

le.ra

ForlagetSergerne,atbogserienfremstårsometnybrudiforholdtildevel-
kendtedanmarkshistoriegenrer.Menhvorfordetnetopskalførefremtilenbuket
blandede danmarkshistorier, er ikke forklaret' set i lyset af' at dansk faghistorie

er blevet stadig mere fragmenteret og nicheopdelt siden 1970,erne, har det må.

skemestVæretetSpørgsmålomalgøreendydudafenpraktisknødvendighed.
Samtidigantagesdet,atendanmarkshistorieudgørenveldefineretstørrelse:

,AmbitioneneratskriveDanmarkshistoriemedudgangspunktidel00valgte

begivenheder",ls og følgelig har der ikke været grund til at spilde tid på at over-

vejedetspørgsmål,Menerdetrigtigt?Denkanhaveetmegetforskelligtafsæt'
NårArupkunnelæggeenkontinuitetstesetilgrundforsinDanmarksHistorie

(1925-1932),vardet,fordihanantog,at,detdanskefolk'dannedeenibiologisk-
genetiskforstandensartetogsammenhængendestØrrelse'Denantagelsekan
ikkeopretholdesidag.DetnyeprojektbleviKristeligDagbladpræsenteretSom
,,de sidste 1000 års danmarkshistorie" - altså siden slutningen af vikingetiden'16

Det kunne tyde på, at der tænkes med afsæt i en socialkonstruktivistisk præmis

om, at forudsætningen for en danmarkshistorie er eksistensen af et land/stat' der

i samtiden blev kaldt Danmark, og der levede mennesker' der betragtede sig som

danskere - folk med dansk identitet'

Benyttesensocialkonstruktivistisktilgang,bliverendanmarkshistorieen
ganskeformbarstørrelse,derændrersigovertid,hvadangårbådedetberørte
landområdeogdepersoner/samfundsgrupper,derbetragtersigsomdanske.Det

forestillede fællesskab 'vi danskere' må da stå centralt med fokus på spørgsmål

som[iJhvempådentidsåsigselvsomdanskere,(ii)hvadforstoddederved,[iii)
fandtes der konkurrerende opfattelser af 

,det danske vi,, [ivJ hvem inkluderede /

ffiFenger.GrøndahlogPeterBeiderharudarbejdetetkro-
nikudkastomserlenundertitlen,Vigørenlanghistoriekort"mendenvarikkeudgiveti
februar 2017, d,adenne artikel blev indleveret'

l5Bejder:,skrivejledning,,l.Iskrivevejledningengøresderendviderebrugafdenbestemte
entalsform"danmarkshistorien" og begrebet"nationalhistorie"'

16 Kristeligt Dagblad 01'09'2016'



197

ekskluderede det, og (iv) hvordan har det ,vi, ændret sig over tid' 17 I hvilken ud-

strækning L00 danmarkshistoriervil forfølge et sådant spor' står endnu ikke klart'

opgaven med at udvælge de 100 danmarkshistorier er lagt i hænderne på en

fagligstyregruppe,derindtilviderehellerikkehargiortredeforkriteriernefor
udvælgelsen af historierne. Her er der måske igen tale om at gøre en dyd af en

nødvendighed.HistorikernekanværeSpurgtom,hvaddekunnebidragemed,og

de kan have budt ind med de historier, de sad inde med. I så fald bliver den mest

oplagtefaldgrube,atdetvilgåhenogbliveenspredehagls-danmarkshistorie_
en, der stritter i alle mulige forskellige retninger' om det bliver tilfældet' vil vi dog

først kunne vide, når proiektet er ført til ende'

MARKEDSTÆNKNINC OC HISTORIEFACLICHED

Frabegyndelsenharforlagetbekendtgjort,atenmarkedsorienterettænkning
skal styre proiektet,l8 og brugen af et standardiseret format føres konsekvent

igennem-jf'enf}yeriSkyggebjergsbindfradecember2OlT:,,Nyhistorieseriei
småbidder.100bøger,100sider'100kr'Vigørenlanghistoriekort"'

Forlaget er her inspireret af succesen med serien Tænkepauser og udviser stor

opfindsomhed i markedsføringen af dets nye produkt' Det vil f'eks' sikre bogse-

riensgennemslagskraftvedatindgåietaktivtsamarbeidemedandreaktører
påhistoriemarkedet:(i)HistorielabiJe}ling,derharfokuspågrundskolen,[ii)
websitet danmarkshistorien.dk, der særlig er gearet til ungdomsuddannelserne

og(iiiJspilfirmaetMegaNørd,derbl'a.tagerhåndomfolkshistorieorienterede
fritidsinteresser. Og i septem ber 2017 kunne Mediawatch føie til' at det er aftalt

medJyskFynskeMedier,atallemediekoncernensabonnenter[150.000avislæse.
rel fremover får tilsendt de 100 danmarkshistorier som e- og lydbøger'1e

Det er legitimt, at et forlag arbeider markedsorienteret med sine produkter'

Men i et historietidsskrift må det overveies, om markedstænkning og historie-

faglighed altid går problemfrit i spænd. Når alle forfattere skal benytte samme

format,kandetføretilenproportionsforvrængning-formidledetindtryk,at
alle historierne betydningsmæssigt har samme status' Et eksempel på et sådant

misforhold: to af de første bind vedrører forhold i den tidsperiode' Fabricius Møl-

ler behandler i den nyeste samlede fremstilling' Etableringen af den nye fælles

tidsregning i Danmark i 1894, temaet i Duedahls bind, behandler Fabricius Møl-

ler på vz side,hvorimod indførelsen af en form for folkestyre i 1849' i centrum for

Nygaards bind, tildeles adskillige sider i hans fremstilling'

ffigrundlag,kendetegnogfunktionsmådeseJensen:,Re.ima.
gining'.

18 Fenger-Grøndahl: 
,,Konceptet med 100 bøger om 100 begivenheder er selvfølgelig en mar"

kedsorienteret måde ut ,k,b" overskueligh edpå'', Jyllands.Posten 28,08,201'6'

!9 Mediawqtch 21..09.2017'
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FORTALTE H I STORI ERS SAMTI DSRELEVAN S

L00 danmarkshistorierskal benytte en historiebevidsthedstilgang: "gamle begi-

venheder skal ses i lyset af nutiden [...] der findes en masse vigtige historier i for-

hold til Danmark, som vi kan speile os i og bruge til at forme fremtiden"'zo Fordrin-

gen om samtidsrelevans uddybes i skrivevejledningen på denne måde:

Historiebrug - erindringshistorie - fortiden i nutiden' Når der gøres brug afhistori-

skebegivenhederellerhistoriekultursomledi,atderskalargumenteresfornogetak.

tuelt/fremtidigt eller skabes en særlig historiebevidsthed' spiller fortiden groft sagt

indpånutiden.Denslagsskaleksemplificeres,diskuteresoganalyseresi,l.00danske

begivenheder' i bogens sidste del'21

Hvordan tackles den opgave? En måde, hvorpå historikere har giort deres frem-

stilling samtidsrelevant, var ved at benytte den identitetskonkrete fremstillings-

form - gøre den til en vi-danskere-historie. sker det også i d'e 100 danmarkshisto-

rier? Til tider'

IdeneneendeafskalaenerNygaardsGrundloven,derkunindeholderfåvi.
formuleringer, når der ses bort fra dem i kildecitaterne - formuleringer Som: "Vi

begynderpåenkøligmartsdagidetindreKøbenhavn,,og,,detpolitiskesystem,
vikenderidag,,.22Herreferererordetkuntilet'vi.nutidigedanskere,.Nygaards
ret subiektneutrale fremstillingsform forstærkes af hans brug af tidligere tiders

historiefilosofiske sprogbrug - f.eks. "Historien hastede mod nye' ukendte tider"

og,,Selvehistoriensyntespludseligatbevægesigigen,,'z3Datidensaktørerfrem.
stilles da som underlagt en ydre anonym kraft - den styrende kraft, der antages

atværeindlejretiverdenshistorienSomenhelhed,ogsomliggerheltudenforak-
tørernes indflYdelse'

I den anden ende af skalaen er Skyggebjergs Industri på udstilling' hvor det

vrimler med vi-formuleringel hvoraf de fleste refererer til et'vi-danskere' i både

fortid og nutid, hvilketlægger op til en læseridentifikation med den fortalte histo-

rie,Hunbeskæftigersigtilligemed,hvordanfremvækstenafenindustrikultur
var med til at ændre ved danskeres selvforståelse'

IDuedahlsGudhjemtidogRasmussensFripornovrimlerdetmedbådevi-
ogman-formuleringer.Heroptræderenandenvariantafbrugenafordet,vi,'
Det refererer nu til et'vi-moderne mennesker' snarere end til et'vi-danskere'

som hos skyggebierg. Et eksempel fra Duedahl: 'At standardisere er en politisk

beslutning. Det gælder også standardiseringen af tiden' For tiden går måske nok

ZO Kristeligt D agblad 01'09'2016'

21 Bejder:'skrivevejledning"
22 Nygaard: Grundloven, l0 og79'

23 Nygaard: Grundloven,T o961"'
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af sig selv, men tidens gang er i sidste ende noget, vi mennesker beslutter"'24 Eller

med en man-formulering hos Rasmussen: "På nettet kan man få lige præcis den

porno, man ønsker, og man kan få den overalt på kloden,,.zs Rasmussen berører

dog samtidig spørgsmålet om ,,frisindets særlige danskhed,,.26

Der optræder flere vi'er i Mentz' Den danske revolution' I 1700-tallet giorde en

del folk brug af et rigsfællesskabs-vi - et, der indbefattede alle kongens loyale un-

dersåtter, og de kom fra både Danmark og Island' Men der var også de tider, hvor

islændinge ikke opfattede sig som dele af et sådant fælles 'vi" tværtimod følte de'

at,det danske vi' så ned på, udnyttede og undertvang dem. Enkelte steder benyt-

ter Mentz selv termen 'vi' uden dog at gøre det klart, hvem dette 'vi' refererer til'27

og det uafklarede eller tvetydige i hans tilgang dukker igen op, når han afrunder

sit bind på denne måde:

Rigsfællesskabets historie viser, hvordan nationalitet kan udvikle sig til en ideologisk

slagmark[...]Idet21.århundredesomvæltningererdetennyttigviden,derkanruste

borgernemodnationalistiskpropaganda,Nationaliteterikkeentrusselmodandre,

men en måde at forstå verden på og søge nye fællesskaber'28

Historikere har endvidere gjort deres danmarkshistorier samtidsrelevante ved at

gribe ind i en standende identitetspolitiskkonflikt' Det dreier sig da om en indgri-

bende fortidsbrug. Et eksempel er A.D' Jørgensens Fyrretyvefortællinger: Fortæl'

linger af Fædrelandets Historie(1882J, hvor han tilskyndede sine landsmænd tilat

forlige sig med tanken om slesvigs deling' Et andet er Hal Koch og John Danstrups

Politikens Danmarks Historie (1g62-66) der ville bearbejde danskeres identitet og

dermed gøre dem mere åbne for en tilslutning til det europæiske fællesmarked'2e

Indgår en sådan indgribende fortidsbrug i de 700 danmarkshistorier?

Der er eksempler på en aktualiserende fortidsbrug, hvor læsere tilskyndes til

at reflektere over deres egne livshistorier. I Duedahls Gudhiemtid findes der for-

muleringer som: "vi er [...] gået fra at have tiden i lommen til at være i lommen

på tiden. vi lever i en verden præget af kalender- og urfetichisme"'30 og i skygge-

bjergs Industri på udstilling gøres det på denne måde:

Vikangodttrækkepåsmilebåndetafbekymringenfordetåndeligeogmoralske

forfald, som landbefolkningen ville opleve, når det nu ikke længere var nødvendigt at

bruge de lange vinteraftener på husflidssysler. vi kan dog også se det som en parallel

24 Duedahl: Gudhiemtid, 97'

25 Rasmussen: Fri Porno, 50.

26 Rasmussen Fri Porna,93-
27 F.eks. Mentz: Den islandske,4'

2B Mentz: Den islandske, 99.

29 Jf. Jensen: 'Using a Past'.

30 Duedahl: Gudhiemtid, 96.
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til den nu næsten glemte diskussion om fritidssamfundet eller til nutidige iagttageres

bekymring for, hvad danskerne skal lave, hvis en ny generation af fleksible og

intelligente robotter overtager deres arbejde'31

I bogserien indgår også eksempler på en mere indgribende fortidsbrug' Et er

Nygaards Grundloven, der beskæftiger sig med, hvornår og hvordan det national-

demokratiske 'vi-danskere' opstod' Han beskriver selv sin tilgang som "en smule

kættersk",3z hvilket er velbegrundet, da han gør mere ud af den rolle, både de

udenlandske skrækscenarier og de nationalliberales politiske spin spillede i

enevældens afskaffelse, end det ofte sker.33 Og når hans fremstilling rundes

af med at behandle grundlovens tolknings- og virkningshistorie, udgør det en

problematiseringafforestillingen om"Grundlovensom udtrykforendybtrodfæstet

demokratisk og fredelig folkekarakter hos danskerne"'34 Her drejer det sig om en

ideologikritisk historieskrivning, hvilket er yderst relevant og forfriskende'

Et andet eksempel er Lidegaatds Danmark i krig, der behandler det

identitetsfølsomme spørgsmåI, om en profileret militærindsats skal udgøre en

integreret del af den aktivistiske udenrigspolitik. Her findes massevis af vi- eller

Danmarks-formuleringer - f.eks. "l den forstand har Danmark tabt alle de krige,

vi har deltaget i siden 2001"3s - men samtidig må der trækkes i land ved at nævne,

at det ikke altid var sådan, at de politiske partier eller befolkningen var indbyrdes

enige. Fremstillingen oscillerer derfor frem og tilbage mellem alt-inkluderede vi-

formuleringer og kvalificerede udsagn som "i Fogh Rasmussens udlægning" 
"'for

Fogh" og "set med de Øine".36 Fra Lidegaards side er bogen samtidig udformet

som et engageret opgør med "den politiske ansvarsfraskrivelse",3T politikerne

har gjort sig skyldige i ved ikke åbent og kritisk at ville drøfte, om de militære

indsatser har nået deres mål og været ofrene værd'

Afslutningsvis må spørgsmålet stilles: hvor anderledes tager bogserien -100

danmarkshistorier sig indtil videre ud? Såvel brugen af det standardiserede for-

mat som tilbuddet om en buket blandede danmarkshistorier er givetvis an-

derledes end, hvad vi i dansk faghistorie mestendels har været vant til'38 Hvad

sprogbrugen angår, optræder både de identitetskonkret-nationale og obiektive-

rende-subjektneutrale sprogvarianter, men det fremgår samtidig, at bogserien til

tider har mere karakter af en vi-historie end f.eks. bogversionen af Historien om

3 1 Skyggebier g: lndustri, 7 0 -

32 Nygaard: Grundloven, 9.

33 En sammenligning med f'eks. Møller: 'Guldalder'godtgør det'

34 Nygaard: Grundloven, 97.

35 Lidegaard : Danmark,92.

36 Lidegaard: Donmark, 81.

37 Sst., s.99.

38 Der findes dog forløbere i fagets annaler, i hvert fald Historikergruppens bogserien 7i og

vor Fortid,der så dagens lys under besættelsen'
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Danmark,Hvad dens identitetspolitiske sigte angår, er billedet ikke entydigt' Pro-

grammatisk vil serien fremstå som engagerende og samtidsrelevant og gør det til

tider, dog ikke altid. Selv havde jeg gerne set mere af den klart profilerede fortids-

brug. Det kan dog nås endnu.

At skrive danmarkshistorie(r) udgør en vanskelig faglig og sproglig udfor-

dring i en tid, hvor Danmark er i færd med at blive omdannet fra at have været

et særdeles mono- til blive et mere flerkulturelt samfund, og hvor folk ser meget

forskelligt herpå - der er dem, der vil fremme den proces, hvorimod andre øn-

sker at imødegå den. Som ieg ser det, er det ikke vejen frem at udskifte tidligere

tiders identitetskonkrete med en objektiv-subjektneutral fremstillingsform. Det

vil tværtimod kræve, at historikere lærer at agere i en dobbeltrolle som både fag-

folk og demokratiske medborgere: at kunne tage høide for, at en danmarkshisto-

rie udgør en identitetspolitisk slagmark, deres medborgere kan/ofte vil se for-

skelligt på, og samtidig selv være villige til at træde identitetspolitisk i karakter'
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