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Program
1. Historiebrug som forskningsfelt: historik,
begreber, operationaliseringer
2. To tilgange – to forskningstraditioner
 The Invention of Tradition
Public History & Popular Memory

3. Historiebrugere i centrum – to eksempler
Fortider t/r. Historiebrug og reenactment
 Opa war kein Nazi

4. Faglig håndtering af historiebrug og erindringer
Anette Warring
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Historiebevidsthed

Historiebrug ‐ typologier
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Videnskabelig
Eksistentiel
Moralsk
Ideologisk
Ikke‐brug (glemsel)
Politisk‐pædagogisk
Kommerciel
Misbrug?

Bernard Eric Jensen (2003)
Historie – livsverden og fag

Klas Göran Karlsson (1995)
Historia som vapen: Historiebruk och Sovjetunionens
oplösning 1985‐1995

• Skabe mening og orientere
sig i nutiden
• Social sammenhæng
• Manipulere og legitimere
magt

Identitetsdannende
Perspektiverende
Indgribende
(De‐)legitimerende
Oplysende
Fornøjende

• Aktørhistorie og
observatørhistorie
• Læghistorie og faghistorie
• Pragmatisk og lærd
• Identitetsnær og identitetsneutral
Bernard Eric Jensen (2010)
Hvad er historie
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Erindringssteder
• Erindringssteder er vigtige tegn på og i
erindringsfællesskabers grundlæggende værdier
• Kan derfor anvendes heuristisk, altså som en metode til
at finde kilder til at afdække erindringsfællesskaber
• Der er ofte erindrings‐ og identitetspolitisk strid om
erindringssteder
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Erindringssteder
• Erindringssteder er fortid, der har sat sig tydelige
erindringsspor
• Skelsættende begivenheder (fx den amerikanske
borgerkrig, franske revolution, verdenskrigene)
• Geografiske steder (fx Hiroshima, Auschwitz, Dybbøl)
• Mytiske og historiske personer, politiske symboler,
monumenter, love etc.
• Sproglige udtryk, patosformler (fx ’kongen bød’,
’ånden fra 1848’, ’aldrig mere en 9. april’)
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Erindringssteder
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Historiske jubilæer
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”Who controls the past controls
the future.
Who controls the present controls the past.”
(part I, chapter 3)
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The Invention of Traditions ‐ tilgang
• Historiebrug og erindringspolitik anskues typisk i
et top down perspektiv og som et instrument for
magtmæssige interesser
• Er koncentreret om erindringens og
historiebrugens indhold med fokus på afsender
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Public History, Popular Memory, Oral
History ‐ tilgang
• Interesse for lægfolks erindring og historiebrug
• Menneskers aktive historiebrug kan forøge deres
selvbestemmelse og handleduelighed
• Mål at demokratisere produktionen og brugen af
historie
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Reenactment
• Udtryk: levendegørelse, genopførelse,
gengørelse, imitation, simulering, living history
• Aktiviteter og genrer: selvorganiserede sociale og
cyber grupper, museer, oplevelsescentre,
historiske optog, litteratur, teater, film, videospil
osv.
• Metoder og tilgange: fra eksperimenterede
forskningsmetoder, lærings‐ og formidlingsformer
til leg og fornøjelse.
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Reenactment
• I sin brede definition: altid eksisteret
reenactment
• I tilknytning til museer: i hvert fald siden
Frilandsmuseer opstod i slut 1800‐tallet
• Selvorganiserede grupper eksploderet fra
1990erne
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2. januar - 12. februar 2016 klokken 11-15
13. februar - 18. marts 2016 klokken 10-16
19. marts - 24. juni 2016 klokken 10-17
Vi har åbent hele året - se alle åbningstider

M idde la lde r bye n : Købst a de n Su ndk øbing

Bagerjomfruen i butikken fra 1885

Præsteenken fra Eilschous boliger

Købmandsgårdens tjenestepiger
Vores lille by har status af købstad, det vil sige, at man har ret til at handle
og have markedsdage på byens torv. Byens borgere er håndværkere og
handlende og man kan besøge dem, snakke med dem og se dem arbejde.

Levende museum fra påske til nytår
I det levende museum kan du møde mennesker, der forestiller at leve i en anden tid. De laver mad, hugger
brænde, laver håndarbejde eller ekspederer kunder i butikken. Du er velkommen til at stoppe op og
snakke med dem, og måske kan du blive sat til at hente vand ved brønden eller bære affald ud på
møddingen.
Piger, karle eller svende i gaderne hilser med et kniks eller tager kasketten af.
Om sommeren er der ekstra liv i gaderne. For da kommer folk fra landet, der søger lykken i byen.
En flok aktører improviserer små scener frem og sætter fokus på den arbejdsløshed, småkriminalitet og
splid, der også var en del af livet i byen.

Aktører du møder
Antallet af aktører varierer i
sæsonerne. Mellem påske og
nytår møder du:
Bagerjomfru
Købmandssvend
Tjenestefolk
Gårdskarle

Købmandsgårdens folk
I købmandsgårdens butik fra 1864 tager svenden
imod kunderne. Her kan du købe alt fra lakridsrod,
kandis og pølser til gebis-tandbørster og
barbergrej.

Købmandsgården er indrettet som en butik i 1864.

Købmanden handlede både en gros og en detail, og
han fungerede også som en slags tidlig bank for
sine kunder.
I købmandsgården huserer også tjenestepiger og
gårdskarle.
Købmandsgårdens butik

Præsteenken fra 1864
Madam Marie Wiberg bor i stiftelsen Eilschous
Boliger, der er en slags socialt boligbyggeri. Her bor
hun som præsteenke uden at betale husleje.
Da H. C. Andersen var dreng i begyndelsen
af 1800-tallet, kom han i denne lejlighed hos
madam Bunkeflod, der dengang boede her.
Præsteenken ved Eilschous boliger

Præsteenke
Isenkræmmer
Boghandler
Ekspedient i Pouls
Radio
I højsæsonerne kan du også
møde:
Gøglere
Bådsmand
Bødker
Trommeslager
Gartner
Jomfru fra 1864
Husmoder fra 1927
Telefonistinde
Præst

Inspiration
Levende Museum er Den
Gamle Bys udgave af ”living
history”, som opstod i USA
omkring 1970. Aktørerne
spiller rollespil i dialog med
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Byen består af en række huse med blandet beboelse og værksteder hvorfra
der også sælges varer, samt et stort og et mindre købmandshus samt et
herberg og en kirke under opførelse. Husene er placeret langs en bygade
som ender på nokken ved havnen.

VELKOMMEN PROGRAM KORT HISTORIEN FOTO VÅBEN LINKS DELTAG

Oplev Kampen om Als
Nu får du en enestående mulighed for at opleve et af de vigtigste slag under krigen i 1864. I
weekenden op til skolernes sommerferie genskaber vi nemlig Kampen om Als. Den Historiske
Brigade Als opfører slaget i autentiske uniformer og med våben og udstyr, der svarer nøje til,
hvad soldaterne brugte under krigen i 1864.
Den 29. juni 1864 krydsede preussiske soldater i ly af mørket Alssund. Det var en dristig
operation, der blev belønnet med sejr. Den danske hær mistede næsten halvdelen af sine
indsatte styrker og måtte opgive Als. Hermed var krigen definitivt afgjort.
Kampen om Als er en hovedbegivenhed i Sønderborg Kommunes 1864-dage, som afvikles
hvert år i weekenden op til skolernes sommerferie.
Du kan deltage i Kampen om Als enten som publikum, eller aktivt som soldat eller civilist.
Ønsker du at deltage som soldat eller civilist, klikker du her.
Se Freelance Film's optagelse fra 2015 af slaget her.

Anette Warring

Gennem de seneste 60‐70 år er
udviklingen gået hurtigere end på
noget andet tidspunkt i menneskets
historie. Både kulturelt, teknologisk og
økonomisk. Men har udviklingen altid
været til vores bedste? Og ville vi
være gladere og bedre mennesker,
hvis vi kunne finde tilbage til nogle af
”de gamle værdier”?
Nu kan I måske selv gøre forsøget.
DR1 sender nemlig en række modige
og nysgerrige familier, der gerne vil
ændre på noget i deres dagligdag, på
en rejse tilbage i tiden.
Fylder karrieren for meget, er
medieforbruget for stort, lever I for
usundt ‐ eller er hverdagen bare for
stresset? Så kan det være, I kan lære
noget af den måde, man levede på i
50’erne ‐ og måske tage noget fra ”de
gode gamle dage” med tilbage til
nutiden.
I en 50’er‐indrettet bolig skal familien
– i én uge – leve nøjagtig som i
1950’erne.
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Reenactmentgrupper
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Om reenactment i Danmark

Reenactment af Den Amerikanske Borgerkrig begyndte i Danmark for over 10 år siden.
Dengang fandtes der kun sydstatsfolk, men i 2002 dukkede de første nordstatsfolk op, og siden
er det gået rigtig stærkt i hobbyen. Deltagerantallet er skudt i vejret og vi er i dag ca. 50
mennesker der deler en passion for at mærke historiens vingesus.I november 2004 blev
foreningen ’American Civil War Reenactors of Denmark’ - i daglig tale ACWRoD - så oprettet.
Hvad er et reenactment?Ja, hvad dækker begrebet ”reenactment” egentlig over, og mere
specifikt ’American Civil War Reenactment,’ som denne forening beskæftiger sig med?
Reenactment er en fritidsbeskræftigelse der drejer sig om at genopføre og genopleve en bestemt
historisk periode. Internationalt set er det en meget populær hobby, hvor de mest populære
perioder er Romertiden, Vikingetiden, Middelalderen og 1800-tallet” (Napoleon, Borgerkrigen,
Wild West m.v.). I de senere år er også 1. og især 2. Verdenskrig kommet med.
Reenactment forveksles ofte med det beslægtede levende rollepsil / live roleplaying, hvilket er
forståeligt, på trods af de klare forskelle der er. Hvor levende rollespil som oftest er centreret
omkring et plot og en række definerede roller for de enkelte deltagere, handler reenactment i
langt højere grad om nøjagtig historisk genoplevelse af en specifik periode. I reenactment er
fokus i langt højere grad lagt på realismen end på fantasien.
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Fortider tur/retur
– historiebrug og reenactment
• Autenticitet i praksis – fortidsbrug i feltet for
middelalderreenactment
– Kim Esmark & Carsten Tage Nielsen

• At rejse i tid – fortidsfamilier i Sagnlandet Lejre
– Anette Warring

• Kroppen som medium til 2. verdenskrig
– Anne Brædder

• At afsøge mulige selv – pilmgrimsvandring i Frans af Assisis
fodspor
– Tove Kruse

• At gøre fortider nærværende – fagfolks tilgang til
reenactment
– Bernard Eric Jensen

At komme tæt på fortiden
• Reenactment fra
reenacternes perspektiv
• Hvad kendetegner
reenacternes måde at
levendegøre og bruge
fortid?
• Hvad er attraktivt ved at
reenacte fortid?
• Hvad bruger de fortiden
til – mener de at kunne
lære noget om og/eller af
fortiden?
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Kroppen som medium til fortid –
2. verdenskrigsreenactere

Anne Brædder

”Dét at selv prøve at have sømbeslåede støvler på, som jeg har i dag her, og gå på
brosten og høre lyden, og prøve at gå langt i dem og mærke hvor ondt det gør i
fødderne. […] Det giver jo en god forståelse for, når man ser billeder fra 2. verdenskrig.
[…] Det er altså noget andet at have det på og være i det.” (Jacob, 49 år, Tommies)

”Jeg tror egentlig, når det kommer til stykket for mig, der er det sgu’ det der at komme
så tæt på historien på en eller anden måde eller sådan… Det er jo nærmest som sådan
en tidsmaskine, man jo ikke kan lave, men man kan så gøre [det] på en anden måde.”
(Lasse, 47 år, Regimentet)
Anne Brædder

Hvilken fortid?
Det ufarlige soldaterliv bag
frontlinjen

[s]teger noget bacon, ikke
også? Koger noget suppe eller
ryger noget pibe. Øh... Roder
lidt med maskingeværet. Et
eller andet. […] Det kan være,
man lapper et hul eller noget.
[…] Det er jo soldaterliv: at du
skal have tiden til at gå, ikk’? Så
må man jo finde på noget. Så
kan man tage nogle ting med,
fx sy ting i, ikke også? Spille
kort, ryge en pibe, ordne nogle
andre ting. Skrive et brev.
Modtage et brev.”
(Jens, 41 år, Regimentet)
Anne Brædder

”Altså, vi kan ligesom portrættere noget af det,
men vi kan jo ikke portrættere udryddelseskrig,
og det gider jeg heller ikke være med til. Altså,
jeg vil fandeme ikke stå og være ansigt på, hvad
hedder de, øh, altså hvor vi laver nedskydninger
eller sådan noget. Det er jo helt fucked. Vi bliver
aldrig nogensinde inviteret til noget igen, hvis vi
laver sådan noget heller. Og det vil jeg heller
ikke være med til. Det er jo forfærdeligt.”
(Anders, 32 år, Regimentet)
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At have hagekorset på kroppen
”Altså, allierede er ikke noget problem. Men det tyske – det
er man nødt til virkelig at… altså, det er jo… […] Det er også
grænseoverskridende […] Altså, man skal tænke over, hvad
fanden det er, man har på uniformen, og hvad det egentlig
er for noget, ikk’?” (Anders, 32 år, Regimentet)
”Vi har altså et hagekors på uniformen. Det er det mest
forbryderiske regime i Europas historie nogensinde nærmest,
altså. Det kan man ikke bare… Så kan man ikke bare tage og
skide på den historiske korrekthed..” (Anders, 32 år,
Regimentet)

Anne Brædder

Fortid som coach?
‐ en moderne historia magistra vitae?
Fortidsfamilie i
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”Det gode er
kontrasten til
hverdagslivet. (…)
At være i
jernalderen kaster
lys og refleksion
tilbage på vores
hverdagsliv”,
(Sine 14.10.13)

)

”Livet dengang har været
hårdt og vores respekt og
ærbødighed for de rigtige
jernaldermennesker er
vokset betydeligt i den
forløbne uge. Men det har
også nogle kvaliteter i form
af nærhed, tryghed og
samvær mellem
mennesker, som netop er
givet af
omstændighederne. Den
sidste del af jernalderlivet
tager vi med tilbage til
nutiden.”
(Dagbog, uge 26, 2000)

”Det sammenhold og
arbejdsfælleskab vi får i
familien er yderst
værdifuldt i vores ellers
noget fortravlede
hverdag. Dagene i Lejre
er ikke afslappende, men
afstressende, og det
mærker vi alle. Vi har
langt større intensitet i
samværet end hjemme,
hvor mobiler, møder,
computere og andre
distraktionsmomenter
fylder meget.”
(Ansøgning 2008)

”Fortiden (derimod) er det
simple”.
(Ingeborg, 15.10.2013)

”Jeg vil kysse min vandhane.”
(Dagbog, 26.7‐1.8.1997)

”Vi synes alle, at det er
meget spændende at
indleve sig i de vilkår, som
vores fortidsfamilier har
levet under. Vi tror, at vi
kan lære en hel del, og at
det bedst læres ved at
prøve det på egen krop,
og at vi voksne måske kan
bruge opholdet til
bagefter at prioritere
anderledes.”
(Ansøgning 2006)

Reenacteres historiebrug
• Levendegør fortid med kroppen for at komme
tættere på den, lære noget om og/eller lære noget af
fortiden
• Stræber efter en oplevelse af, at fortid og nutid
smelter sammen i ”magic moments”, men har ingen
illusioner om at levendegøre fortiden 1:1
• Attraktivt at eksperimentere og skabe ny viden om
fortiden
• Afgørende at reenacte levet livs erfaringer/en fortid,
der har været, og ikke et fiktivt univers
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”Opa war kein Nazi”
• Hvordan er nationalsocialismen og Holocaust
repræsenteret i tysk familieerindring?
• Hvilke fortællinger fra Tyskland under nazismen
fortælles i de enkelte generationer?
• Hvilke ’fortællestykker’ og enkeltelementer bliver
givet videre og ikke givet videre?
• Opererer familien som erindringsfællesskab med
en anden erindring end den kollektive
erindring/den tyske officielle erindring?

”Opa war kein Nazi” ‐ resultater
•

Narrativer hentet fra film, litteratur og andre medier smeltede sammen
med og indgik i det familiemedlemmer fremlagde som deres livshistorier.

•

Familiesamtaler og film spillede en langt større rolle for familiens
historiebevidsthed især for 3. generations, end fx det de havde lært i
skolen.

•

Kumulativ heroisering

•

Familiens erindringsfællesskab adskilte sig fra den officielle erindring

•

Kognitivt erindringsarbejde/faktuel viden om WWII og emotionelt
erindringsarbejde ofte adskilt

•

Erindringsarbejde var i høj grad bestemt af den sociale situation, hvori
fortiden blev genkaldt

•

Paradoks: jo mere viden jo større behov for omfortolke
bedsteforældrenes rolle

•
•
•
•
•

Hvem bruger?
Hvilken fortid?
På hvilke måder?
Til hvad?
I hvilke livssammenhænge?

• Hvordan indfletter og sammenfletter mennesker
deres personlige livshistorier, når de danner,
opretholder eller forandrer
erindringsfællesskaber.

Program
1. Historiebrug: forskningsfelt, historik, begreber,
operationaliseringer
2. To tilgange – to forskningstraditioner
 The Invention of Tradition – top down
 Public History & Popular Memory

3. Historiebrugere i centrum – to eksempler
Fortider t/r. Historiebrug og reenactment
Opa war kein Nazi

4. Faglig håndtering af historiebrug og erindringer
Anette Warring

”En helt fra 1864”, maleri af
Frants Henningsen

"Man berøver folket det ler, hvoraf det skaber billeder efter
sin egen forestillingskreds, for at give det en sten, som der ikke
er mere at gøre ved; man berøver det glæden ved at tænke
sig, hvorledes helten kunne have båret sig ad, og man berøver
det et virksomt middel til at forme forsætter om, hvorledes
man selv vil handle under lignende forhold. Det første er
ondsindet, og det andet er dumt. Professor Larsen har
forgrebet sig på en legende, der var en glæde for den kreds,
hvor den levede...
Det er denne onde og ukloge handling, som har vakt røret.
Han har gjort attentat på noget af det lidet, som folket med
rette kalder for sin ejendom, som det værner om som helligt
gods, som det åndeligt lever af, og som hverken han eller prof.
Erslev kan erstatte.”
Anette Warring

National Tidende, 5.4.1892

Det er vigtigt at påvise
egentlige løgne eller
ekstreme mangler i
fortællinger om fortiden.
Men
”en myte kan imidlertid
også være en meningsfuld
forenkling af et stykke
ægte, erfaret historie…
(D)et moralske mønster,
der gør nazismen til
civilisationssammenbrud,
og modstandsbevægelsen
til en moralsk reference ….
bør ikke dekonstrueres og
tappes for mening.”
•

Leder i Politiken 24.08.1998
Anette Warring

Status
• Udvidelse af historiografiens og historiedidaktikkens empiriske
felt – meget ny viden
• Forsat uenighed om historiebegrebet:
1. ’Fortid’ og ’historie’ er synonymer
2. ’Historie’ vedrører, hvordan noget fortidigt er nærværende
og bliver brugt i en nutidig (eller forgangen nutidig)
sammenhæng
• Skelnes mellem ’historie’ og ’fortid’
• ’Historie’ er når nogen bruger noget fortidigt til noget
• Forsat uenighed om forståelse af forholdet mellem ’historie’
som fag og ’historie’ som en del af menneskers livsverden.
• ”If history was thought of as an activity rather than a
profession, then the number of its practioners would be
legion”. Raphael Samuel, Theatres of Memory (1994, p. 19)

