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»...indlejret i m a n g e —ja muligvis i hvilken
som helst - af hverdagens begivenheder
ligger der et koncentrat af et helt å rh u n 
drede«.
(Peter Høeg: Forestillingen om det 2()'århundrede, 1988).

Bodils Barndom
Den skønlitterære forfatter M arian ne Larsen
påbegyndte i 1989 med udgivelsen a [Gæt hvem
der elsker dig en rom anrække, der skildrer pi
gen Bodils opvækst i et dansk provinsmiljø,
næ rm ere bestemt om egnen af K alundborg i
1950erne og 1960erne.
M ens slægten - repræsenteret ved bedste
forældrene - er fiskerbønder, så glider hendes
forældre efterhånden ind i heltids industri
arbejde, skønt de bliver boende på ejendom 
men og skønt i Inert fald faderen fastholder,
at han først og fremmest er landm and. M o
deren får eksempelvis jo b på det stærkt eks
panderende C arm en Curlers. Bodil selv bli
ver det led, som ikke rigtig længere hænger
sam m en med kæden bagud. H un far som den
første i familien realeksamen, siden studen
tereksamen, og stiler derm ed ind mod byer
nes voksende mellemlag af bogligt u d d an 
nede.
Det er rom anprojektets kunstneriske æ rin
de at skildre, hvordan Bodil m å tilegne sig et
nyt sprog og en ny omverdensorientering,
som er radikalt anderledes end den bagage af
erfaringer, der knytter sig til fiskerbøndernes
og derm ed opvækstens livsverden. I n æ rhe
den af hjem m et ligger en lille landskabsformation, en landtange ud i K alu nd bo rg Fjord,
som hedder Gisseløre og i lokaltale blot Øret:
»Det er, fordi her kan jord en høre, hvad him 
len siger, så hedder det Ø ret ...D et siger
M orm or«. M en på Gisseløre er et mægtigt
netværk blevet placeret, radiostationen med
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m aster og tårne, og Bodil spekulerer bekym 
ret over, om jord en nu vil kunne høre, hvad
himlen fortæller.
Bodils hjem kaldes Stenhuset. Det ligger på
en klint af ler, sand og sten, som lokalt altid er
blevet kaldt Stenbunken. Huset har en revne i
gavlen. Det har det altid haft; sprækken stam 
mer fra den gang, m urværket satte sig, og der
er ikke nogen, der hidtil har spekuleret på det
som noget problem. Indtil en ingeniør fra den
nærliggende klinkefabrik en aften holder et
foredrag i forsamlingshuset. O m den grund,
lokalitetens huse er bygget på, fortæller han:
»Det er plastisk ler. Det forskubber sig under
dem«. Plastisk ler —ordene bliver dæmoniske,
det velkendte om råde med dets klinter og sm å
oversvømmelser og rytm er får en ny d im en 
sion af farlighed og frem m edhed. Revnen i
Stenhuset får faretruende karakter. En ny tids
ord og begreber h ar med et slag forandret og
fremm edgjort den fortrolige verden. En til
værelse, der byggede på traditionelle og sta
bile erfaringer, glider som på plastisk ler, der
i øvrigt er et værdifuldt m ateriale for den
lokale klinkefabrik, der ved at fa adgang til
grunden under husene kunne udvide produk
tionen og skabe flere m oderne industriar
bejdspladser. Skabe udvikling og fremskridt.

En moderne folkevandring
Den økonomiske og teknologiske udvikling
skabte grunden under velstandssam fundet og
udløste en m oderne folkevandring i D anm ark
i årene mellem 1950 og 1970. En række tradi
tions- og livsformsbærende erhverv, knyttet
til landbrug, sm åhåndvæ rk og lokalhandel
mistede terræn, mens industrien blev økono
misk dom inerende, og de nye mellemlag af
bogligt uddannede blev absolutte smagssættere, kulturbæ rende og m eningsdom inerende.
De såkaldt »store årgange« a f børn, der p op u 
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lært sagt er produceret bag mørklægningsgardinerne i de kolde vintre i begyndelsen al
1940rnc, lik så at sige historien foræret som
en række af m uligheder for uddannelse og
siden fast lønindtægt fra jobs i det offentlige,
mens deres forældre er flyttet m indst én gang
og har bosat sig i de m oderne satellitter af
parcelhusbyggerier, der har ophævet grænsen
mellem land og by.
Sam tidig blev andelslandm anden, hus
m anden, den lille købm and og den klassebe
vidste industriarbejder frataget deres hidtil
selvindlysende roller i historien. Et lolk al
relativt fastboende forandredes til et moderne
»nomadelolk«: jobmæssigt, økonomisk, poli
tisk, religiøst, moralsk og navnligt bevidsthedsmæssigt blev der skabt opbrud og et pen
dul med nye svingningstakter sat i gang.
De nye elektroniske massem edier sam t
stærkt udvidede skole- og uddannelsesm ulig
heder sørgede for den sidste fernis på det
bræt, som æ ndrede økonomiske og sociale vil
kår allerede havde tilhøvlet. G am le forskelle
og lokalt centrerede sam fund ophørte med at
bestå. Det er beklageligt, fordi også rigdom 
me af egnsbetonede vaner og dialekter der
med forsvandt, men sam tidig absolut ikke at
beklage, fordi en række benhårde, kyniske
stcm phngsm askm er, undertrykkelsesform cr
og tørre tærsk også røg med. Et nyt urbant
gennem snitsdanm ark rejste sig nu med for
stædernes livsform og den m oderne udgave af
en kernefamilies forbrugsm ønster som cen
trum.
I Dansk socialhistorie, bd 7, 1980, som dækker
perioden 1940-83, er æ ndringerne i befolk
ningssam m ensætningen fremstillet. En mere
m arkant skildring af skiltet fra landbodom i
nans til byboens og lønm odtagerens D an 
marksbillede findes i Søren M ørch: Den nye
Danmarkshistorie 1880-1960, 1982. Den vold
somste om væ ltning sker i landboernes lixsverden. Det har en række etnologer b ehand 
let. Eksempelvis Palle O ve Christensen: En
livsform på tvangsauktion, 1982, G u n n ar Sol
vang: Husmandsliv. En etnologisk skildring aj livs
vilkårene i Rønhavekolonien på Als 1925-80, 1984.
Jo h an n es M øllgaard: Landbrugels livsformer,
1984, sam t M arian ne Zenius: Landbokvinden i
det 20. århundrede, 1982. Endelig er der det
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centrale teoretiske værk om livsformsundersøgelser, T ho m as Højrup: Det glemte folk. Livs
former og centraldirigering, 1982, der bygger på
undersøgelser af udvalgte familier i Salling.
Dette værk skabte et opbrud i etnologien med
sin introduktion til et strukturelt, analytisk
livsformsbegreb. Desværre er det ikke ube
tinget et positivt opbrud. M ens etnologiens
styrke har været dens stollige konkret hed, så
har H øjrups rum m elige kategorier været med
til at skubbe efterfølgende folkelivsundersøgelser over i nogle abstrakte begrebsdannel
ser, som tenderer mod at undergrave kon
kretheden og stolligheden. En fornyet inter
esse for lokalhistorie er et synligt resultat af, at
mange har oplevet en udviskning af traditio
nelle forskelle og en anonym isering af livsfor
merne. Dertil kom m er den stadig større inte
gration i et fælles-Europa. 1 disse år opstår og
vokser en lang række sm å lokalhistoriske for
eninger og arkiver. De er som regel spæ n
dende at besøge, for de er iværksat og drevet
af lokale ildsjæle, der bræ nder for deres histo
rie. Disse lokalarkiver eller -foreninger be
skæftiger sig oftest med det om råde, som sog
net afgrænser, dvs. at de i erindringen genop
retter det gamle lokalsamfund: den ad m ini
strative og politiske enhed, som sognene u d 
gjorde gennem et årtusinde, indtil de nye
storkom m uner tog over senest 1. april 1970.
I dag følges adm inistrative inddelinger og
kulturelt bestemte lokalgrænser sjældent ad.
D erim od svarede de m ange sogne- og køb
stadskom m uner, der eksisterede før loven om
storkom m unerne trådte i kraft, tilsynela
dende ofte til en folkelig opfattelse at tilhørs
forhold. Det vakte en ikke helt ringe folkelig
rørelse, da da de tidligere kom m unegræ nser,
der i de fleste tilfælde var identiske med kirke
sognene, blev adm inistrativt sløjfede, og der
skete sam m enlægning til i alt 275 p rim æ r
kom m uner. 1 landkom m unerne skulle det ene
m inicenter ikke have noget al at dele status
med eller måske ligefrem blive underlagt n a
bosognets tilsvarende center. Derfor tog en
lang række af de nye landkom m uner navn
efter én eller anden ubetydelig lokalitet i ste
det for at gøre en af de gamle kom m uners
navne til det fælles. K o m m u ner med omegnsstatus til en købstad skufle tilsvarende heller
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ikke have noget al at blive anlt med hud og
hår - og lå højere skatteprocent - af den
større bykom m une.
Det blev de nu alligevel! Sognerådenes for
handlingsprotokoller op til den tvungne over
givelse i 1969—70 er tavshedsbelagte m ateria
ler, men kan m an i forskningsøjemed lå a d 
gang til dem , kan de være guldgruber til for
ståelse al et stykke dram atisk nutidshistorie.
M en de gam le kom m unegræ nser trives alt
sa i bedste velgående, naturligt nok stærkest
hos den m idaldrende og ældre del af befolk
ningen. M aske netop fordi de hæ vdvundne
afgrænsninger blev ophævet ved en centralpoli
tisk beslutning, lever de nu m ange steder vi
dere som næsten mytologiske grænser i lokal
bevidstheden.
Det er et m arkant eksempel på, at adm ini
strative grænser forvandles til kulturelle eller
identitctsmæssige afgrænsninger. Men på
hvilke præmisser? For de gam le kom m uner
har i en vis forstand aldrig haft så stor bevidsthedsmæssig betydning, som da de blev ned
lagt. En epoke med dens frembringelser tyde
liggøres og træder frem i en aura, når epoken
går under, som den tyske kulturkritiker W al
ther Benjamin form ulerede det. Den kan sæt
tes i tale og gøres til genstand for en sym 
bolisering, fordi der er skabt en indsigtsgivende afstand.

Bevidsthedens lokalhistorie
Bevidsthedshistorie er et nyere videnskabeligt
om råde, der undersøger værdiopfattelser og
holdninger i en given social og kulturel sam 
m enhæng, og som analyserer forholdet mel
lem herskende og beherskede tankeformer på
el givet tidspunkt. En bevidsthedsform, der
har dom m eret i en befolkningsgruppe på et
eller andet tidspunkt, har som regel efterladt
sig kildemæssige spor, for del er de dom i
nerende bevidsthedsformer, der bliver historieproducerende. M en bevidstheden er større
og mere om fattende end de spor, den m åtte
have efterladt sig. Bevidsthedsdannelsen
rum m er også drøm m e, forestillinger, ønsker
og valgmuligheder. Den rum m er i sig en
række mulige spor, en række mulige historier,

der ikke materialiserede sig, og som det derfor
er vanskeligt at gribe om, men som ikke desto
m indre var en del al bevidstheden og derm ed
et stykke levende eller levet kultur.
Et om lattende eksempel på kultur- og bevidsthedshistoriske studier og m aterialesam 
linger findes i forsknings- og form idlingspro
jektet: Dansk kulturhistorie og bevidsthedsdannelse,
der er udkom m et med mere end 20 bind un
der hovedredaktion al Povl Schmidt fra
O dense Universitet siden 1975. H ovedparten
al bindene i denne serie beskæftiger sig med
em ner fra perioden 1880 til 1920, men en
række synsvinkler og metodiske greb er sær
deles anvendelige på samtidshistoriske for
hold. Specielt kan m an pege på Povl
Schmidts udgivelse af Severin Veiersøes dag
bog under titlen Hendes ansigt i ethvert pigean
sigt, 1987, hvor der i efterskriftet »fiktionens
virkelighed« føres en diskussion om arbejdet
med et fortalt stof som indgang til forståelsen
al de m ange m åder, erfaringer tilegnes på.
Det er en diskussion, Povl Schm idt videre
fører og udvider til at omfatte en række lit
terære og sproglige former i værket Indføling
og afstand. I øvrigt har han udsendt et nyfun
det m ateriale som tillæg til Veiersøes dagbog
under titlen D it billede i min sjæl, 1988.
K unstneriske skildringer og skønlitterære
værker er ikke bare gode inspirationskilder i
studiet al samtidshistoriske forhold, de kan
også være væsentlige vinduer ind til bevidst
hedens historie. Bevidsthed er jo en sa'r Ily
de n d e størrelse. M en kunstnerens formgiv
ning al et stol, beretterens tilrettelæggelse af
sin fortælling, kan føre læseren med ind i lag
al erfaringer, der nok er fortidige, men som
stadig er levende konflikter for kunstneren.
Fra slutningen al 1970erne begynder der at
udkom m e en række danske rom aner, som stil
ler spørgsmål til sider a f den nævnte »folke
vandrings« gevinster og omkostninger. Det er
vandringen fra land til by, det kulturelle
skilte fra det landbodom inerede til det urbant
dom inerede D anm ark, der bliver et stærkt
motiv og tema i litteraturen. Det er værker,
som er skrevet al Kirsten T ho rup , A rthu r
KrasilnikofF, Vibeke Grønfeldt, G ynther
Hansen, Christian Skov, G rethe Stenbæk
Jensen, M arian ne Larsen, K n ud Erik Peder
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Fii>. 1. Den nye bebyggelse i Tarup. Særtryk a f »Velkommen til Fårup Kommune«. 1965.

sen og K n u d Sørensen, for nu at angive en
bredde og for at nævne nogle væsentlige.
H vad ligger der under de m oderne omegnsbebyggelser og omfartsveje? H vem er det
»jeg«, som jeg huser inden i mig selv? Disse
forfattere er for de Hestes vedkom m ende født i
provinsen. De har selv gjort turen med. De
taler med et m oderne sprogs fortællestemme
og etablerer gennem fiktionen den sam tale
med fortidens »jeg«, som blev frataget sit
sprog undervejs. Deres bøger rum m er lokal
historie, fortalt gennem sansningens sprog. Vi
skal også henvise til en meget sm uk og in
spirerende bog, nemlig Jen s Sm æ rup Søren
sen (red.): Danske omgivelser, en topografisk an
tologi, 1985, m ed gennem gående fotografier al
K irsten Klein, hvor en række skønlitterære
forfattere i essayets form skildrer dansk land
skabshistorie i forvandlingernes tegn.
Nu er skønlitterære værker naturligvis kun
én m åde at næ rm e sig sam tidshistoriske for
hold på, og en måde, som ikke kan stå alene.
M en det er de daglige praksisformer, hver
dagslivets rytm er og gøremål, der præger og
bestem m er erfaringer og bevidsthed i langt
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højere grad end det er ideologier og intellek
tuelle strøm ninger. O g skildringer af det kon
krete hverdagsliv er skønlitteraturen rig på.

En moderne bebyggelseshistorie
Studiet af efterkrigstidens byggeboom ru m 
mer en nøgle til at forstå væsentlige sider af
den store forandring, der er sket i de fleste
danskeres hverdagsliv. 1 den 15-årige periode
fra 1958 til 1973 blev der bygget ca. 750.000
familieboliger i D anm ark, h eraf er langt ho
vedparten fritliggende parcelhuse. D ansker
nes livsrum blev skalm uret, praktisk, funktio
nel med hårde hvidevarer, v arm t vand i h a
nerne og toilet med vandkloset.
Det er uomgængeligt at studere udgivelser
fra D anm arks Statistik som Statistisk tiårsover
sigt og Statistisk Arbog, hvis m an skal d ann e sig
et billede af hverdagslivets konkrete foran
dringer i i disse år. H er kan m an f.eks. år for
år følge den eksplosive vækst i antallet af
forskellige typer varige forbrugsgoder.
B oligstandarden steg kollosalt med privat
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l'ig. 2. Lykkegaard-Parken. Collage a j tilbudsmateriale fra byggefirmaet Jens P. Koch og Co.

rum til børn og unge, med bekvemm eligheder
og med stærk forøgelse af sundhed og vel
være. Til gengæld blev livsrumm et tømt for
en række traditioner og ritualer. I h u n d red tu 
sindvis af danskere skiftede fra landboom 
givelser til urbane forhold. Ofte var det slet
ikke nødvendigt at (lytte geografisk, for enten
kom byen til dém i helt konkret forstand, eller
også blev m an industriarbejder og derm ed
pendler. A ndre h undredtusinder flyttede fra
K øbenhavns og købstædernes gamle byker
ner, hvorved bykvarterer, der naturligvis ikke
er m indre traditionsbærende end landsbyer,
også blev tømt for liv.

Alle mødtes i selvvalgt anonym itet i om 
egnen. H er er m an ikke fortrolige med de
enkelte slægters særheder. M an deler ikke hi
storie, kender ikke hinandens; og m an er slet
ikke fortrolig med landskabet. Danskeren bor
fra nu af i m åneringe af nye parceller rundt
om byerne og rundt om landsbyerne. Sove
byer kaldes de, men det er et galt begreb, for
ganske vist pendles der til og fra arbejde og til
og fra indkøbssteder, men arbejde og indkøb
er skam langtfra et fuldt dagsværk for den
m oderne dansker, der har opbygget et stort
tredje livsområde om kring fritids- og hob
byaktiviteter. Livet leves med foretagsomhed
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og gemytlighed i de tilsyneladende døde måncringe. O m denne foretagsomhed udenfor
arbejdstiden handler Erik Ib Schmidt: Behøver
vi at nå det hele, 1990, og sam m e forfatter m.ll.:
24 timer i døgnet. 1990.
l)e nye bebyggelser lægger sig tilrette hen
over tidligere landboom råder. Dér bor vi.
Lad os kigge næ rm ere på ét af de nye bolig
om råder. Det kaldes T arup -P årup og ligger i
vestkanten af Odense. P årup kom m une hed
det tidligere og var et selvstændigt land- eller
omegnssogn, indtil kom m unalreform en i
1970 hentede denne og 10 andre kom m uner i
om egnen ind under Odenses adm inistrative
vinger. I 1950 boede der 3.000 i P årup kom 
m une. I 1960 var tallet sindigt steget til 3.200.
M en i 1970 var indbyggertallet steget eks
plosivt til op imod 9.000.
En bebyggelseshistorie, som disse tal a n 
tyder, er spæ ndende og eksemplarisk for a d 
skillige lignende omegnsbebyggelser. Indtil
b oo m ’et satte ind, var om rådet sådan skruet
sam m en, at der eksisterede en traditionel lille
byzone om kring lokaliteten T arup, som over
et langt spand af år var vokset ud fra og
sam m en med Odense. Desuden var der en
ydre zone med landsbyen Pårup. M ellem På
rup og T arup lå et stort åbent landbrugsom 
råde med lokaliteten Snestrup og i øvrigt med
en række større og m indre ejendomm e. Sog
nerådet så i 1950ernes slutning for så vidt
gerne et boligbyggeri ude i kom m unen, men
det skulle kom m e inde fra T arup og ikke gå
for stærkt, for der var gode landbrugsjorder i
m ellemzonen, og sognerådet var dom ineret af
bønder.
I 1959 ansøgte byggefirmaet Jen s P. Koch
og Co. om byggetilladelse for et m indre antal
huse i mellemzonen. Koch, der siden udv ik
lede sig til én af 1960ernes store byggem ata
d o r e r - på Fyn uden sam m enligning den stør
ste - var i gang med at opkøbe landbrugs
ejendom m e om kring Snestrup. Imidlertid af
slog P årup sogneråd hans anm odning om u d 
stykning og byggetilladelse. Koch ankede
afgørelsen til boligministeriet, der meddelte
byggefirmaet og kom m unen, at hvis kloakeringsforholdene blev bragt på niveau, så
kunne Jen s P K och bebygge de om handlede
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arealer. Firmaet lod en stor kloakeringsplan
udarbejde og gik i gang. Fra 1960 blev der
bygget i hundredvis af huse, gade for gade,
med kloakering og fjernvarme foran sig. G a 
deforløbene er tilrettelagt efter et blodåresy
stem, biler skal kunne diffundere ud og ind i
kvartererne, men i virkeligheden er gadenet
tet determ ineret af et underjordisk system af
kloakrør og (jernvarmenet.
1 1969 boede der som nævnt op imod 9.000
m ennesker i kom m unen. For over 6 0 % ’s ved
kom m ende kom de inde fra O denses midtby.
Pr. 1. april vendte de så at sige adm inistrativt
hjem igen, for med kom m unalreform en åd
O dense sine aflæggere.
T arup -P årup er kendt som et pænt, jævnt
om råde, hvor m iddelstanden bor. Der er lidt
problem er med ungdom skrim inalitet, men
det er småting.
Byggeriet fra 1960erne består dels af ræk
kehuse, dels fritliggende typehuse. Det er
godt, solidt og sundt byggeri, og den industri
elle fabrikation er udnyttet fornuftigt. Det ko
stede 5.000 kr. i udbetaling at erhverve sig et
Koch-rækkehus. I en høj-inflationstid havde
de fleste indkom ster m ulighed for at investere
i en sådan bolig: den lille m ands villa.
H vordan indrettede m an sig? I et spæ n
dende n um m er af Dansk Kulturhistorisk M u 
seumsforenings årsskrift, Arv og Eje, 1989,
med tematitlen »boligform og livsstil«, v u r
derer en række etnologer sådanne parcel- og
rækkehuses indretningsdesign. Skriftet kan
udm æ rket tjene som indfaldsvinkel til det
forskningsarbejde, som m useernes sam arbejdskreds om boligkultur har igangsat. M ed
T ho m as H øjrups strukturelle livsformsbegreber som en art facitliste konkluderer for
skerne, at m an gennem de tegn og symboler,
som 1960ernes møbel- og indretningsvalg u d 
trykte, stræbte efter opstigning mod en »kar
riere-livsform«.
Det er vel ikke usandt. M ere interessant er
imidlertid den tidløshed, der gik igennem
1960ernes nye boligindretning. Vi befinder os
i teaktræets epoke. M øbler og faste tæpper
solgtes under slogans som »Tidløst indrettet«,
og alle steder blev der lagt vægt på det rent
funktionelle, ikke det historisk tegngivende.
D er signaleredes om frigørelse fra traditioner,
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Fig. .). Fjeren har sat sit personlige præg på Jens P. Koch-rækkehus. Ilo llu f Pile ved Odense.
FntograJ: Gurli Nielsen.

fra fortidens spor. U d med det gamle, og en
ny afslappet gemytlighed synes at have været
hovedkoden. M an ville den nye tid, og pendlingsafstanden til arbejdet var en fordel, fordi
arbejdet så var skjult. 1 tilgift havde de indu
strielle virksom heder fået indrettet om klæd
nings- og badefaciliteter, så m an ikke længere
kunne skelne m askinarbejderen fra kontor
m anden. M an ville være urbane fritidsdanskere!
Det er bemærkelsesværdigt, at da et flertal
af danskere nu i kraft af pengerigelighed fik
frihed og lejlighed til at vælge efter smag, så
valgte de stort set at have sam m e sm ag og at
indrette sig hyperkonform t og fuldstændig
snyde-ens. Det vigtigste ved de nye bosætningsformer synes at være deres vilje til at
befri sig fra historie. Nu skulle sporene af
historien væk med dens sociale stemplinger,
dårlige tæ nder og irriterende nøjsomhed.
M en det er ikke hele sandheden. Billederne
rykkede med. Billederne af slægten, af skov
bryn og engdrag, eller ofte af gårde eller huse,
som m an selv var født i. O g der hænger sta
digvæk i snesevis af gam le vognhjul som øjne,

der skuer fra gavlens symbolske revner til
bage i tiden. De ligger der, husene og o m 
egnens m åneringe som en gigantisk tekst,
skrevet i skalm ur og slanke cypresser eller
enebær som drøm m en om at ville være fri for
en historie, der altså alligevel ikke vil slippe,
og som ikke vil holde sin m und. De ligger der
som et nyt konfliktfyldt skriftsprog, der vil
objektivere uden at kunne.
Folk i T arup -P årup vil også have en historie,
der rækker længere tilbage end parcelhusets.
H er findes et meget veletableret lokalarkiv og
en m edlem sstærk lokalhistorisk forening. Den
fik for et par år siden endelig gennemført, at
O dense K o m m u ne skulle opsætte skilte, der
synliggjorde de gamle, nu forsvundne lokali
teter som eksempelvis Snestrup. Her bor vi,
og her har vi rod! I øvrigt er det helt ek
semplarisk for et om råde som dette, at ingen
gerne vedkender sig at bo i Odense: »Vi bor i
Tarup-Pårup!«.
Den historie, der rodes med i snesevis af
omegnsbebyggelser som det her beskrevne, er
i nogen grad stedfortrædende. Lokalhistorien før
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Fig. 4. Mejetærsker a f første generation, Mors 1956. Men »mejetærskeren går ikke til gymnastik om aftenen og
malkemaskinerne danser ikke polka« (Knud Sørensen: Bondeslutspil, 1980. s. 55).
Foto: Morsø lokalhistoriske Arkiv.

1960 er i hvert fald for tilflytternes vedkom 
m ende ikke direkte deres egen historie. M å 
ske er vores egne, m oderne historier skyllet
ud i D anm arkshistoriens største kloakeringsprojekt.
M en udgangspunktet for at kom m e i dialog
m ed egne forudsætninger er naturligvis til
egnelsen af dens atom iserede elementer. At få
øje på de valg, der blev truffet og deres konse
kvenser, det er hvad lokalhistorisk k ulturan a
lyse kan være med til og igangsætter af. Det
kræver dybtgående viden om de konkrete, lo
kalt eller regionalt b un dn e historier.
En nyttig bog med tematiske artikler og
oversigter over nogle igangværende forsk
ningsarbejder er C harlotte Bøgh og Claus B.
Olsen (red.): Lokalsamfundsforskning - tendens
og perspektiver, 1989. Fra Historisk Institut ved
O dense Universitet er kom m et - ud over 10binds-værket om O dense bys historie - bøger
om Fyns landskabskulturelle historie, senest
Per G rau Møller: Fra landsby til soveby. Landbe
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byggelsen og dens økonomiske og kulturlandskabelige
forudsætninger på Fyn. 1770-1965, 1990.

Erhvervs- og socialhistorie
Den nye parcelhus-kultur var et produkt af en
om fattende modernisering af det danske er
hvervsliv. Det gamle hovederhverv, lan d b ru 
get, blev udsat for en dram atisk udvikling.
Alene i 1960erne blev der nedlagt 60.000
landbrug og mere end 100.000 m ennesker
m åtte søge beskæftigelse andetsteds.
Denne proces kan give anledning til en
række undersøgelser på lokalt plan. En af
gørende faktor i udviklingen var ny teknologi
i form af arbejdskraft besparende m askiner og
redskaber, hvad der skabte en hel ny branche
af m askinforhandlere o g-station er. M an kan
anføre traktoren som eksempel og symbol:
hvordan blev traktoren markedsført? hvilken
m odstand var der mod den? - hvilke drifts
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mæssige konsekvenser havde den for forskel
lige typer af landbrug? Ved hjælp af erin
dringsm ateriale, regnskabsm ateriale fra en
kelte landbrug og m ateriale fra landbrugs
konsulenternes virksomhed kan både denne
og andre driftsmæssige omlægninger belyses.
Et iøjnefaldende tra'k i den strukturelle æ n
dring er husm andsbrugets afvikling i løbet af
1960erne og 1970erne. H er er der tale om et
afgørende brud i forhold til udviklingen i før
ste halvdel af århundredet. H vordan forløb
denne proces i enkelte egne, og hvilke konse
kvenser lik den for de berørte familier og for
landbokulturen som helhed? På såvel m indre
som større bedrifter skete der et opbrud i det
traditionelle familie- og kønsrollemønster.
Undersøgelser al l.eks. ændringerne i land
husm oderens arbejdsvilkår og sociale funktio
ner vil have forklaringsværdi for et meget
stort antal nulevende kvinder.
Landsbyen som helhed blev udsat for en
funktionstømning, en række butikker og m in
dre virksom heder mistede eksistensgrundla
get, men sam tidig skete der en tilflytning af
nye sociale grupper. Hele dette opbrud kan
belyses ud fra økonomiske, sociale eller dem o
grafiske synsvinkler.
I købstaden — et begreb, der simpelthen for
svandt som følge af udviklingen — var foran
dringsprocessen ikke m indre iøjnefaldende.
M an kan få et hurtigt indtryk af det ved at
sam m enligne det relevante bykort i Traps se
neste udgave fra 1950erne med den aktuelle
virkelighed.
Et væsentligt undersøgelsestema vil være
industrialiseringsprocessen. Den har to ret
ninger. I en række byer blev veletablerede og
økonomisk betydningsfulde virksom heder
nedlagt eller flyttet. Sam tidig medførte den
såkaldte »anden industrielle revolution« fra
slutningen af 1950erne dannelse af helt nye og
om fattende industricentre. Begge processer
h ar haft betydelige sociale konsekvenser for
den involverede arbejdskraft og præget den
sam lede byudvikling.
Et kig i vejviseren eller i en lokal telefonbog
Ira 1950erne vil hurtigt afsløre, at hele erhv ervsm ønstret har ændret sig radikalt: et

stort antal detail-butikker og m indre værk
steder er forsvundet; sam tidig er nye butiks
typer og nye former for servicevirksomhed
vokset frem. O gså denne proces har haft om 
fattende konsekvenser for arbejdsvilkår og fa
miliemønster.
Storbyen K øbenhavns forskellige kvarterer
gennem løber en udvikling, der på en række
punkter m inder om købstadens. En afgørende
forskel er fremvæksten af en række nye bvsam fund i form af de såkaldte om egnskom 
m uner med en række selvstændige funktioner,
sam tidig med at de lever i afhængighed af det
nærliggende storby-city. Denne byudvikling
er et væsentligt stykke m oderne D anm arks
historie og kan belyses fra både økonomiske
og sociale synsvinkler.
Det gennem gående tem a i strukturæ ndrin
gerne i såvel landbruget som byerhvervene og
hele urbaniseringsprocessen er drønet fra bi
lerne. En ra*kke traditionelle transportm idler
tabte terræn: jern ban er, småskibsf'art og fær
gefart; bilismen satte dagsordenen for udvik
lingen og i løbet al 1960erne blev en helt ny
infrastruktur skabt. D an m ark blev et særde
les mobilt sam fund med om fattende konse
kvenser for såvel familiers som virksomheders
udfoldelsesmuligheder. Bilen repræsenterer
en håndfast form for frigørelse, der også har
sat sig bevidsthedsmæssige spor. H er venter
spæ ndende lokale historier på at blive fortalt.
Problem form ulering og perspektivering er af
gørende for kvaliteten a f den lokalhistoriske
undersøgelse - også når det gælder økonom i
ske og socialhistoriske udviklingslinjer. Trods
den begrænsede forskningsindsats er lokal
historikeren ikke overladt til at færdes uden
kort og kompas. Adskillige oversigtsværker og
håndbøger står til rådighed.
Svend Aage H ansen og Ingrid Henriksen:
Velfærdsstaten 1940-1978, Dansk Socialhistorie 7,
1980 ru m m er dels en bred fremstilling af ud 
viklingen, dels en grundig og om fattende lit
teraturvejledning. Det sam m e gælder det
nyudkom ne bd. 8 af Gyldendals Danmarks
historie, 1990, sk revet af H an ne Rasm ussen og
M ogens Rudiger. Dertil kom m er sam m e
værks bd. 9, der rum m er en om fattende histo
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Fig. 5. Med bilen blev
arbejdskraften mobil.
Husmand Jobs. Søndergaard
fra l ang i Thy ved sin
nyerhvervelse, 1955.
Foto: Lokalhistorisk arkiv
Jor Thisted Kommune.

risk statistik, udarbejdet af H ans Chr. J o h a n 
sen.
Specielt for landbrugets vedkom m ende kan
der etableres overblik og hentes litteratur
vejledning i Det danske landbrugs Historie IV,
1914-88, 1988, skrevet af Erik H elm er Peder
sen.
En indføring i den industrielle udvikling
kan gennemføres ved hjælp af H ans Chr. J o 
hansen: Industriens vækst og vilkår 1870-1973,
1988. Værket er led i et større projekt »indu
striens vækst og vilkår«, der blev iværksat i
1984. En nyttig håndbog kan være Sv. Aage
Hansen: Økonomisk vækst i Danmark, II: 1914—
1970, 1974.
En om fattende introduktion til hverdags
kulturen, set fra etnologiske og sociologiske
synsvinkler, kan hentes i Dagligliv i Danmark i
vor tid, bd. 1 (Samfund og familie) og bd. 2 (A r
bejde og fritid), 1988 og 1989. Værket er redi
geret af George Nellem ann, Iørn Piø og Birgit
Vorre.
I det socialhistoriske felt m å m an også være
opm æ rksom på den lange ra'kke af u nd er
søgelser af levekår, udsendt af Socialforsk
ningsinstituttet. Endelig vil det i m ange til
fælde være muligt at uddrage lokale tal al
D anm arks Statistiks m ange tællinger og u n 
dersøgelser. At opbygge en lokalhistorisk sta
tistik på dette grundlag burde være en n atu r
lig opgave for ethvert lokalhistorisk arkiv.
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Det lokale politiske system
Statens hum anistiske Forskningsråd har taget
initiativ til et større forskningsprojekt:
»Dansk politik under forandring 1945—1985.«
1 en foreløbig rapport, udsendt i 1987 hedder
det: »Forskning i den nære fortids og i sam ti
dens politiske historie er en væsentlig opgave,
som der ikke har været sat tilstrækkelige store
ressourcer og kræfter ind på at tilgodese i de
sidste tiår.
(...) Der findes ganske vist m ange specialfremstillinger, der belyser væsentlige sider af
udviklingen, produceret af faglige specialister
til deres egne formål inden for tilgrænsende
fagom råder som statskundskab, økonomi og
økonomisk historie, erhvervs- og sam funds
beskrivelse, kulturhistorie m.v., m en arbejdet
med sam m enfatningerne og koblingerne af
problem er og em ner til empirisk dok um en 
terede længere forløb er opgaver, som uden
historikernes indsats stort set får lov til at
blive liggende urørte. T iden er kom m et, hvor
behovene er blevet så åbenbare, at m an ø n 
sker at sætte øgede kræfter ind på disse fel
ter.«
Set fra denne artikels perspektiv kan der
være grund til at understrege, at den forsk
ning, projektets planlægningsudvalg foreslår
iværksat, overvejende er centreret om kring
Christiansborgpolitikken og kun i meget be
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big. 6. Thisteds udkant, 1955. Villabyggeri fra mellemkrigstiden i baggrunden, arbejder-rækkehuse yderst til højre; i
mellemgrunden de tids typiske husvildebarakker; oprindelig bygget til værnemagtens soldater. I forgrunden er maskin
fabrikken Cimbria på spring til en stor frem tid som international producent a f korntørringsanlæg.
De åbne marker blev 1970ernes industri- og parcelhuskvarterer.
Foto: Lokalhistorisk arkiv for Thisted Kommune.

grænset omfang lægger op til lokalhistoriske
tilgange. Ikke at sådan tilgang er udelukket;
rapporten peger netop på, at vælgervandring
bør studeres og forklares historisk konkret og
understreger, at de traditionelle lokale politi
ske kulturer er svækkede og at »nye inter
essesegmenteringer på tværs af traditionelle
delingslinjer synes under opbygning«. De 6,2
mio. kr., som forskningsrådet har afsat til
projektet er nu fordelt, og ingen af forskerne
har inddraget lokalsamfundets politiske u d 
vikling.
Vi vil gerne supplere rapporten med forslag
til lokale indfaldsvinkler og derm ed inspirere
til - mens tid er - at erindre og bearbejde den
politiske udvikling, sådan at dansk politik ef
ter 1945 ikke kun udforskes udfra en central
synsvinkel, men at m an også kaster lys over

den politiske udvikling i lokalsam fundet. Det
kunne ske i et sam arbejde mellem faghistori
kere og am atører, der nu kan trække på resul
taterne af den forskning, der er produktet af
forskningsrådets initiativ. M ed Gyldendals
Danmarkshistorie, bd. 8', tiden efter 1945, (1990),
skrevet af H an ne R asm ussen og M ogens R u 
diger, disponerer m an over en kvalificeret
håndbog med om fattende litteraturvejled
ning. V i vil pege på fem hovedfelter indenfor
det lokale politiske system, som det m å være p å 
krævet at fa belyst.
For det første m å det være centralt at få
kortlagt, hvordan partiernes styrkeforhold
har udviklet sig i lokalsamfundet, h erunder
også i hvilken udstrækning de politiske inter
esser er kom m et til udtryk udenfor partierne i
form af særlige lokallister ved valgene. H vor
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Fig. 7. Thisted ny industrikvarter ca. 1980. Bondens mark forvandlet til en blanding a f større og mindre industri- og
service-virksomheder.

d an h ar æ ndringer i lokalbefolkningens antal
og sam m ensæ tning påvirket de politiske orga
nisationer, h erun der de politiske ungdom sbe
vægelser. I denne sam m enhæ ng m å det være
centralt at la klarhed over, om netop dette
lokalsam fund er i overensstem melse med ten
denserne på landsplan og lå forklaret evt.
lokale afvigelser i forhold til det generelle.
Væsentlige hjælpemidler til denne del af
undersøgelsen er publikationerne fra D an 
marks Statistik. En oversigt over dette kilde
m ateriale findes i Statistisk Arbog, hvor også
den lokale stem mefordeling ved folketings
valg er anført. Stemm efordelingen ved valg til
sogne- og byråd findes i Statistiske Meddelelser
og for valg til m enighedsråd i Statistiske Efter
retninger. I de lokale dagblade kan der findes
mere detaljerede oplysninger om de sager,
der har præget valgkam pene, og de lokale
partiforeninger vil måske ligge inde med pro
tokoller og andre gode kilder. Som et nødven

digt supplem ent kan der gennemføres inter
views med såvel vælgere som valgte. Det er
vigtigt at forberede sig grundigt og brug en
delig bånd- eller videooptager! S ådanne in
terviews kan indgå i lokalarkivets sam linger
og kan bruges i m ange sam m enhæ nge frem
over.
De kom m unale arkiver vil i m ange tilfælde
kunne bidrage med centrale oplysninger. I
princippet gælder reglerne for det offentlige
arkivvæsen også for de kom m unale arkiver,
og sådan praktiseres de af Sam m enslutningen
af Lokalhistoriske Arkiver. For m ange af de
større byers vedkom m ende findes der steno
grafiske referater af byrådets forhandlinger,
og de er tilgængelige for alle. O dense er et
eksempel herpå. Fler m å de kom m unale arki
ver udforskes. Indenrigsm inisteriet h a r i 1981
udsendt en bekendtgørelse om regler for be
varelse og kassation i kom m unale arkiver, og
med udgangspunkt heri kan m an få en over
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sigt over, hvad kom m unen burde ligge inde
med. Endelig kan det fremhæves, at en del af
de gamle sognekom m uner har afleveret deres
arkivsager op til 1970 til landsarkiverne. For
Fyns vedkom m ende har landsarkivet ordnet
disse arkivalier og udarbejdet registraturer i
den udstrækning, kom m unerne har været vil
lige til at betale herfor. C arsten Egø Nielsen
har i tidsskriftet Arkiv nr. 8, 1980 skrevet om
ordningsprincipperne.
For det andet m å kom m unalreform ens p å
virkning af lokalsam fundets politiske liv være
et centralt forskningsfelt. Der er skrevet en
del herom og god inspiration kan hentes i
Kim Furdal: Da ti blev til én, udgivet af Kol
ding Stadsarkiv i 1989. Heri findes der inter
views med de lokalpolitiske aktører i Kolding-om rådet og nogle overvejelser over,
hvad m an skal være opm æ rksom på, når in
terviewet bruges som kilde. I Odense Bys Histo
rie, bd. 10 har Søren Eigaard indgående be
skrevet kom m unalreform ens forløb i Odense.
Det centrale m å være at lå undersøgt, hvor
dan de gam le råd blev koblet ind i en ny
kom m unal struktur, og hvilke reaktioner, det
fremkaldte. Igen er den lokale avis en god
kilde og måske findes der endnu underskrift
indsam linger og valgmateriale. Blev der f.eks.
efter storkom m unedannelsen oprettet lokal
råd, og hvornår vænnede sogneborgerne sig
til at opfatte sig selv som storkom m unebor
gere?
For det tredje er det vigtigt at undersøge,
hvem der har haft m agten i lokalsamfundet. I
Kommunalhåndbogen er der fortegnelse over
sognerådsform ænd, borgm estre, udvalgsform ænd og de vigtigste em bedsm æ nd. H vordan
har sam m ensæ tningen a f den ledende gruppe
af personer ændret sig over årene i takt med
væksten i den lokale offentlige sektor, der i sig
selv er et om fattende undersøgelsesfelt. Lit
teratur og m edier er rig på eksem pler på sog
nekonger, lokale m atadorer, levebrødspolitikere og teknokrater. Er der noget om snak
ken, eller er det muligt at pege på folk, der
ofrede sig for fællesskabet? En lokal magtelite
har også kunnet trues udefra. H vordan har
kompetenceafgrænsningen mellem kom m u
ne, am t og stat udviklet sig? H er har kom m u

nalreformen sikkert udgjort det mest m a r
kante brud. Interview-m etoden er også her
nødvendig, og en undersøgelse af den lokale
presse vil kunne øge dokum entationen.
For det fjerde er det nødvendigt i en kort
lægning af de lokalpolitiske m ønstre at under
søge den politiske kom m unikation. Hvilke ka
naler kunne lokalpolitikeren gøre brug af i
1945, og hvordan har vilkårene for cirkula
tion af politiske budskaber æ ndret sig lokalt?
M ange lokalsam fund vil i 1945 have kunnet
benytte sig al fire-blad-systemet, mens de fle
ste lokalsam fund i dag kun har adgang til én
lokalavis og evt. nogle ugeaviser. M åske kan
der være tale om en lokalradio og regionalt
TV.
Dertil kom m er ændringen i de metoder,
politikerne anvender for at nå vælgerne. I
1945 dom inerede det politiske foredrag og lej
lighedsvis nogle disciplinerede socialdemo
kratiske dem onstrationer. I dag er populis
tiske m etoder hyppigt anvendt i alle partier.
F.eks. lod en ung venstre-kandidat til det se
neste byrådsvalg i O dense sig beskyde med
negerboller på gågaden med den begrun
delse, at vælgerne skulle kunne få alløb for
deres politiker-lede! H an blev valgt. Et inter
essant spørgsmål er, hvordan ofTentlighedsbe
grebet har ændret sig siden 1945: kan der
iagttages en anden m åde at bruge plakater
på? Er annoncerne blevet en mere dom ine
rende del af den lokale presse? Er til gengæld
fremm ødet ved vælgerm øderne blevet svæk
ket?
For det femte, hvordan har D anm arks in
ternationalisering påvirket det lokalpolitiske
liv? K an der spores en tendens til, at der i takt
med internationaliseringen er sket en opprio
ritering a f lokalbevidsthed, knyttet til det helt
nære sam fund og evt. til det regionale? H vor
dan har lokalsam fundet reageret på flygt
ninge og fremmede, og hvilke forbindelser er
der mellem intensiveringen af de internatio
nale k o n ta k te r- bl.a. med ansættelse af kom 
m unale lobbyister i Bruxelles — og EF-egnsudviklingsprojekter i danske udkantom råder?
H vordan har den øgede kom m unikation og
frem m edsprogsundervisning påvirket unges
tilbøjelighed til at bruge den lokale dialekt?
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Fig. 8: Johnny Killerup
valgt i Odense Kommune.

I den sam m enhæ ng m å det også u nd er
søges, i hvilken udstrækning am erikaniserin
gen har påvirket lokalsamfundet. H vordan
påvirkede hjem m eværnet, A tlantpagt m ed
lemskabet og Europabevægelsen de lokalpoli
tiske horisonter, og i hvilken udstrækning p å
virkede de antikom m unistiske holdninger lo
kale socialisters m uligheder for at vinde til
hængere?

Uformelle lokalpolitiske kræfter
Ved uformelle kræfter i den lokale politiske
udvikling forstår vi forhold, der ikke i positi
vistisk forstand kan måles og vejes, men som
alligevel er en del af virkeligheden. Yi vil pege
på nogle o m råd er og aspekter, der med fordel
kunne tages op til undersøgelse i en lokal
sam m enhæ ng. I hvilken udstnckning kan der
spores eksem pler på politisk nepotisme? Hvis
dette fænomen har eksisteret, har det sjældent
været artikuleret, men nogle ansættelser har
nok været afhængige af partibogen. Det er i
hvert fald en opfattelse, m ange giver udtryk
for, men måske er denne påstand mere et
udtryk for misundelse, og i m ange tilfælde er
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det i sagens n atur vanskeligt at afgøre. Hvil
ken sam m enhæ ng er der mellem de religiøse
bevægelser og det lokalpolitiske liv?
O g hvad med interesseorganisationernes
indflydelse? Igen kan det være vanskeligt at
gennemføre en egentlig dokum entation, og
sam taler, interviews og erindringer vil være
det dom inerende kildestof. For at få kulegra
vet disse aspekter kan det være hensigtsm æs
sigt at undersøge, hvordan mejeribestyrer,
præst, brugsforeningsuddeler, skoleinspektør
og sygekassekasserer er blevet ansat. Hvilke
kredse støttede ansættelse, og hvem var imod
— og i givet fald hvorfor?
Det ville desuden være interessant at un
dersøge, om der v ar/er en sam m enhæ ng mel
lem det sociale netværk og de lokalpolitiske
mønstre. H ar der været en tendens til, at de
politiske m odsætninger i 1940rne i højere
grad var bestem m ende for. hvem m an kunne
omgåes privat, end tilfældet er idag? I hvilken
grad har ungdom soprøret om kring 1968 sat
skel i ungdom m ens lokalpolitiske engage
ment?
Oplysningsforbundene er formelt partitilknyttede. K an der spores en tendens til, at
oplysningsarbejdet er blevet mere eller min-
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drc politiseret siden krigen? En analyse af
undervisningstilbud og synspunkter, hentet
fra f.eks. Søren E igaard m.ll.: A ftenskolens h i
storie i D an m a rk , 1987, vil sam m en med inter
views kunne kaste lys over denne side af de
lokale arbejde.
1 1945 fandtes der ingen græsrodsbevægel
ser. De dukkede op i løbet af 1970erne. En
betydelig del af ungdom m ens politiske a r
bejde (lyttede fra partiernes ungdomsafdelinger til en eller (lere græsrodsbevægelser, der i
m odsætning til partierne kun havde én sag at
kæmpe for. Det er derfor vigtigt i kortlæg
ningen al det lokalpolitiske netværk at u nd er
søge den lokale tilslutning til græsrodsbevæ
gelser. Aviserne er en vigtig kilde til dette.
H er er der skrevet om dem onstrationer, og en
analyse af læserbreve i den lokale avis vil
sikkert kunne tegne et m ønster med hensyn til
argum enter og personer bag de enkelte be
vægelser.

Handlemuligheder
Den personlige historiske erindring vil for en
overvejende del af de nulevende danskere
være knyttet til det halve århundredes sam 
fundsudvikling, der er behandlet i de fore
gående afsnit. I m odsætning til besættelses
årene har denne sam tidshistorie kun i be
grænset om fang været genstand for historisk
forskning. Det skyldes formentlig, at det er
forbundet med særlige vanskeligheder at give
sig i kast med den nære fortid. Den m ang 
lende adgang til de statslige arkiver er vel
især et problem for de forskere, der ønsker at
fokusere på Slotsholmens aktiviteter. M ere
afgørende er måske det problem, der knytter
sig til at etablere den distance og det overblik,
der er nødvendigt for at formulere frugtbare
hypoteser. Endelig vil der være en naturlig
tilbageholdenhed overfor at betræde et m ine
felt, hvor vidner og aktører går lyslevende
rundt. Ikke m indst på lokalt niveau kan
denne tilbageholdenhed blive en afgørende
hindring.
Trods disse blokeringer er det af vital be
tydning, at den danske sam tidshistorie bliver
udforsket, og at det kom m er til at foregå ikke

alene som universitære forskningsprojekter,
men også får karakter af bred folkelig lokal
historisk aktivitet. Udviklingen har på flere
m åder været så omkalfatrende, at det er på
høje tid at få fastholdt det svundne.
Dansk folkelig og national identitet vil
blive sat på en hård prøve i 1990ernes europæiseringsproces. En bredt funderet udforsk
ning a fo g debat om den nære fortid kan blive
en væsentlig identitetetsskabende faktor og
derm ed al stor kulturpolitisk betydning.
De nuværende voksen-generationers erfa
ringer m å gøres historiske ved at blive knyttet
til et udviklingsmønster både på lokalt og
nationalt niveau. En historisk begrundet be
vidsthed må omfatte både det lokalt særegne
og det typiske.
Tiden m å være inde til at sætte en be
vægelse i den retning i gang. Der findes et
betydeligt både folkeligt og videnskabeligt
potentiale om kring de lokalhistoriske arkiver,
de kulturhistoriske m useer og hele netværket
al lokalhistoriske foreninger. Sam tidig er der
på universitetsinstitutter og forskningscentre
projekter undervejs, som fra forskellige syns
vinkler sigter mod at kaste lys over sam tids
historien.
K unne der etableres kontakt mellem de to
niveauer, ville det være et afgørende bidrag til
en dynam isk udvikling. Det forudsætter først
og fremmest synliggørelse af igangværende og
kom m ende aktiviteter og det fordrer k om m u
nikation og debat. Såvel Fortid og N u tid som
Journalen ville være egnede medier.
De nødvendige økonomiske ressourcer er jo
aldrig til stede før m an begynder at arg um en 
tere overfor de bevilgende instanser. Den ny
folkeoplysningslov og kulturfonden vil være o p 
lagte muligheder.
Blandt de m ange mulige aktivister i et pro
jekt »samtidshistorie« må m an pege på en
særlig gruppe med en helt speciel motivation
og særdeles relevante erfaringer, nemlig de
mange »unge« pensionister. De har selv gen
nemlevet den moderne D anm arkshistorie og
er sa at sige specialister på deres eget livsom
råde. ( jennem studiekredse under faglig og
pædagogisk kom petent vejledning vil de være
i stand til at yde væsentlige bidrag til såvel
indsam lingsarbejdet (interviews, erindringer,
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billeder, kvartersundersøgelser m.v.) soxn fo r
midlingsarbejdet (udstillinger, udsendelser i lo
kalradio og regionalt T V , dias-serier, publi
kationer mv.).
Som al anden kulturaktivitet vil det udvikle
de aktive selv, og det vil give m odtagerne ikke m indst de yngre generationer - igang
sættende oplevelser. Ligesom den globale og
nationale historie har den lokale sam tidshi
storie til formål at øge den enkeltes om ver
densforståelse og derm ed styrke handlingsberedskabet.
En om fattende sam tidshistorisk kulturfor
midling ville være et væsentligt bidrag til ud
vikling af den kollektive historiske bevidst
hed, danskerne ikke kan undvære.
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