Historisk Samfund – 100 år

Fra kongerække til jernalderdage
af Knud Holch Andersen

En beretning om, hvordan thyboernes børn er blevet undervist i historie gennem 100 år.
Mennesket er et historisk væsen. Vi har en
indre arkivar, der lige så stille ordner vores
erfaringer, bygger sammenhænge op og smider væk for at give livet mening og retning.
Men vi gør det bestemt ikke upåvirket af
omgivelserne. Vi er livet igennem genstand
for en omfattende og sammensat historieopdragelse, der danner grundlag for, at vi kan
tilpasse os herskende normer og føle fællesskab med de mindre og større grupper, vi
indgår i. Tjenestepigen og -drengen i det
gamle landbrugssamfund lærte ikke blot at
udføre deres arbejde. De tilegnede sig i høj
grad traditioner og værdier, selv om de på ingen måde oplevede det som historieundervisning. På tilsvarende vis vil moderne børn og
unge modtage et sandt bombardement af historieopfattelser fra den mangehovedede mediekultur, der omgiver deres opvækst.
Man kan diskutere, hvor meget skolens historieundervisning betyder i den sammenhæng.
Måske ikke så forfærdelig meget. Men på
den anden side er den historieopdragelse, der
er foregået i de mange historietimer, alle danske skolebørn har været udsat for gennem i
hvert fald de sidste hundrede år, vel heller
ikke gået helt upåagtet hen. Også her er der
tale om, at vi bliver formet uden helt at forstå, hvad det er, der har aflejret sig. Vi har jo
blot, mere eller mindre pligtopfyldende, læst
på lektien.
Vi vil i det følgende gå på opdagelse i historieundervisningens egen historie. Vi vil
opdage, at undervisningens indhold og form
gennem adskillige generationer var noget
2003

ganske hånd- og nagelfast, indtil det hele fra
ca. 1970 gik i skred. Man kan næsten betragte
udviklingen i historieundervisningen som et
barometer, der ganske fint registrerer nogle
grundlæggende klimaændringer i den danske
samfundsudvikling. Samtidig vil vi prøve at
efterspore, hvilken rolle den lokale historie
og identitet har spillet i denne udvikling. De
gamle skolelærere, hvoraf ganske mange var
medlemmer af Historisk Samfund, kaldte det
hjemstavnshistorie. Senere hen blev det til
lokalhistorie.
Vi har alle været udsat for historieundervisning på den ene eller den anden måde.
Forhåbentlig kan fremstillingen bidrage til en
indre rejse i læserens erindring og inspirere
til en overvejelse af de historiske spor, skoletiden har sat. Vi holder os til folkeskolen,
som de allerfleste vil have som erfaringsgrundlag.

Fædrelandshistorie
Historieundervisningen i den danske folkeskole har for nylig kunnet fejre sit hundrede
års jubilæum. Den er med andre ord nogenlunde jævnaldrende med Historisk Samfund
for Thy og Vester Hanherred. Almueskolen
havde helt fra 1814 anvendt læsebøger med
patriotiske og nationale fortællinger, men
først med skoleloven af 1899 blev historie er
særskilt fag, og året efter blev der med »Det
Sthyr’ske Cirkulære« fastlagt ministerielle retningslinjer for fagets mål og indhold. Det
blev grundlaget for en særdeles slidstærk tra29
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Da Uffe hin Spage vågnede til dåd, svang Skrep og vandt både Danmark og saksernes rige. Af Nikoline M.
Helms: Danmarks Historie fortalt for børn, 1916.

dition, som holdt sig til langt op i 1960erne,
tydeligst afspejlet i måden man udformede
historiebøgerne på.
De af årbogens læsere, der er over 50 år,
kan derfor godt regne med, at de har været
udsat for en eller anden variant af den gode,
gamle fædrelandshistorie. Det var Danmarks
skæbne, det handlede om. Faget fik sin krop
og sjæl i skyggen af de slesvigske krige i 1848
og 1864 og tabet af Sønderjylland. Der til
kom den samfundsudvikling, der i de sidste
årtier af 1800-tallet havde frembragt en økonomisk stærk og politisk selvbevidst klasse af
andelsbønder. Historieundervisningens opgave var – ifølge cirkulæret – at »fremelske en
sund og kraftig fantasi i forbindelse med en
varm og levende følelse, særlig for vort folk og
land.« Samtidig var historiefaget et »sædeligt
opdragelsesmiddel.« Læreren fik stillet følgende opgave: »Igennem anskuelig og livlig fortælling bør de historiske personer og begivenheder
stilles børnene for øje, men disse bør holdes til
at gengive og genfortælle de givne skildringer.«
30

En lidt mere sammenhængende forståelse af
samfundsudviklingen skulle læreren kun
søge at videregive til de ældste elever, før de
med konfirmationen forlod skolen.
Historiefaget var – godt hjulpet af fædrelandssangene – tænkt som et afgørende led i
den nationale opdragelse af de opvoksende
danskere. Blandt rigsdagens partier var der
bred enighed om, at sådan skulle det være.
Og den enighed holdt sig gennem generationer. Historiefaget leverede dermed et væsentligt bidrog til den identitet, der fik den danske småstat til at hænge sammen, mens den
sejlede på det 20. århundredes oprørte hav,
gennem første verdenskrig, genforeningen
med Sønderjylland i 1920, tredivernes voldsomme krise og besættelsestiden. Den nationale historieundervisning har vel også sin del
af æren for, at netop genforeningen gjorde så
dybt et indtryk på den generation, der oplevede den.
Det var med samme reform – i 1899 – at
almueskolen ændrede navn til »folkeskolen«, i
2003
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Tordenskjold sælger fisk
og narrer de enfoldige svenskere.
Af Nikoline M. Helms:
Danmarks Historie fortalt for børn, 1916.

Dronning Thyra bygger Dannevirke. Efter maleri af Lorenz Frølich. Af Nikoline M. Helms: Danmarks
Historie fortalt for børn, 1916.
2003
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sig selv et vigtigt signal. Samtidig blev klassekvotienten sat ned fra 50 til 37, en afgørende
kvalitetsforbedring, der nødvendiggjorde bygning af mange nye skoler i landsognene. I Thy
og Vester Hanherred blev der således opført
24 nye skoler i årene fra 1900 til 1903.
I alt var der dermed i området omkring
120 skoler, noget over halvdelen med kun én
lærer.
Spørgsmålet er så, hvordan disse lærere
har omsat Det Sthyr’ske Cirkulæres høje mål
til hverdagens praksis. Hvis læreren var en
god fortæller, har det ganske sikkert sat et afgørende præg på timerne. Men det faste holdepunkt for elever og lærer var de historiebøger, der nu kom i produktion. Til de mest
udbredte hørte Johan Ottesen: Børnenes fædrelandshistorie og Nikoline Helms: Danmarks
Historie fortalt for børn. De kom i det ene
oplag efter det andet. Alene sidstnævnte kom

i 22 oplag, eller omkring 450.000 eksemplarer i alt. Og hver bog er blevet slidt grundigt,
når lektien skulle læres derhjemme ved spisebordet, så pigen eller drengen kunne »gengive
og genfortælle de givne skildringer« og ikke
mindst huske årstallene og i særdeleshed
kongerækken. Det foregik i retstilling ved siden af pulten og med lukket bog. Var gengivelsen mangelfuld, eller blev der ydet diskret
hjælp fra kammeraterne, havde læreren ganske kontante straffeforanstaltninger til sin rådighed. Det har i en vis forstand været effektiv undervisning, men kunne også være særdeles plagsomt.
Den Danmarkshistorie, der skulle læres,
var en perlerække af små fortællinger, der begyndte med sagnkongerne og den nordiske
mytologi. Og så arbejdede man sig ellers op
gennem kongerækken med enkelte udblik til
levevilkår og større begivenheder som f.eks.

Ingen kunne være i tvivl om, hvor slemt den danske bonde havde det før de store landboreformer. Af Nikoline M. Helms: Danmarks Historie fortalt for børn, 1916.
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Anskuelsesbillede, lystryk 1936. Arkonas Fald 1169, inspireret af Saxos livfulde skildring. Efter maleri af
Laurits Tuxen. Dansk Skolemuseum.

reformationen. Nikoline Helms bredt fortællende, båret af stedordet »vi«. Johan Ottesen,
i øvrigt forfatter af den centrale fædrelandssang: »Det haver så nyligen regnet...«, mere
spartansk og med vægt på repetitioner. Men
den bærende historieopfattelse er – som i
eventyret – kampen mellem gode og onde
kræfter. De gode kræfter er først og fremmest
de stærke konger, der kan samle og forsvare
Danmark (til Ejderen). Det er mænd som
Valdemar Sejr, der ifølge Nikoline Helms
førte »lykkelige krige«. Nogle er mere blakkede som Christian IV. Men som Nikoline
Helms konkluderer: »Vi holder af ham alligevel«. De onde er de ødsle og uduelige, og
2003

ondt er først og fremmest alt, hvad der kommer fra eller er i ledtog med det tyske. Hele
vejen igennem er bønderne den surdej, som
de gode konger beskytter og henter deres
kraft fra. Da Nikoline Helms har givet den
regerende Kong Kristian 10. nogle venlige
ord med på vejen, kan hun sætte punktum
for Danmarkshistorien med følgende udgangsbøn: »Hvordan fremtiden vil blive for
vort land og vort folk, er der ingen der ved. –
Men det ved vi, at jo mere vi danske kan holde
sammen, des bedre vil det gå. Og vi ved, at
hver mand eller kvinde, hver lille dreng eller
pige, der er flittig og nøjsom og gør sin pligt,
gavner vort land. Og netop fordi Danmark er
33
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Anskuelsesbillede, litografi ca. 1900. »Kong Kristian stod ved højen mast i røg og damp«. Søslaget ved Kolberger Heide, 1644. Efter maleri af Wilh. Marstrand. Dansk Skolemuseum.

Anskuelsesbilleder. I forbindelse med skolereformen i 1899 blev det anbefalet at anvende
anskuelsesundervisning især i skolens første klasser. Inspireret af en strømning i tysk pædagogik var anskuelsesundervisningen kommet ind i dansk skolepraksis i de sidste årtier af 1800tallet, og nu blev den i et cirkulære knæsat som et centralt element i undervisningen: »Ved
samtaler, støttede først til virkelige genstande, senere tillige til tegning på skoletavlen eller til
vægbilleder, søges barnets sansning og forestillingsevne opdraget, ligesom det øves i at udtale
sig om, hvad det har iagttaget og forberedes således til den egentlige fagundervisning«.
Det gav anledning til en formidabel produktion af billedtavler og vægbilleder, som fandt vej til
selv de mest beskedne landsbyskoler. De dækker flere fagområder, men ikke mindst bibelhistorien og fædrelandshistoriens billeder er blevet ikoner, dybt forankret i mange generationers
skoleerindring.
Dansk Skolemuseum opbevarer mere end 12.000 plancher, hvoraf omkring 2000 er danskproducerede.
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P. L. Hald fortæller – og der lyttes. Fra Østre Skole i Thisted hvor museumsforstanderen var daglig leder –
med titel af viceskoleinspektør – fra skolen blev opført i 1921.

så lille, er det dobbelt vigtigt, at vi alle, store og
små, kappes om at holde af vort fædreland og
gøre det ære.«
Mere enkel og entydig kan en historieopdragelse vel ikke blive. Men den stærke nationalfølelse kunne også være livsfarlig. Nikoline Helms fædrelandshistorie udkom i 1916,
da millioner af unge europæiske mænd
gjorde deres fædreland ære i skyttegravenes
helvede. Efter verdenskrigen begyndte der da
også at lyde kritik af denne form for historieundervisning, ikke mindst fra historikeren
Erik Arup. Resultatet blev en skolebogsbetænkning i 1933, der lagde vægt på folkets
livsvilkår gennem tiderne og betonede international forståelse og samarbejde. Den blev
imidlertid ikke omsat i nogen ny forordning
for historieundervisningen. Først med Den
blå Betænkning i 1960 blev der sat en ny målsætning for historietimerne, inspireret af tan2003

kerne fra trediverne, hvor en mere objektiv
historiske viden om især den brede samfundsudvikling blev det centrale.

Historisk Samfund
– en skolelærerforening
Historisk Samfund for Thy og Hanherred var
i sit udgangspunkt stærkt præget af skolelærere. Det ses tydeligt i kredsen af forfattere af
årbogens artikler, og det springer stærkt i øjnene, når man kigger medlemslisterne igennem. I 1908 var ikke mindre end 42 af i alt
142 medlemmer lærere ved egnens skoler. Et
halvt århundrede senere havde lærerne relativt tabt terræn. Der var nu omkring 1000
medlemmer. Heraf var 106 lærere, heri dog
medregnet medlemmer med bopæl uden for
Thy. Når man samtidig tager i betragtning, at
35
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Fjerde Klasse på Borgerskolen i Thisted klar til at blive hørt i dagens lektie – når fotografen er gået. 1934-35.
Lærerinde Klara Mikkelsen i baggrunden.

der i midten af 1930erne i det samlede skolevæsen i Thy og Vester Hanherred (undtaget
købstaden Thisted) var 141 lærere og 23 lærerinder, så kan man konkludere, at Historisk
Samfund har haft et ganske godt tag i lærerstanden.
Det er derfor ret interessant og lidt overraskende, at det er ret vanskeligt – for ikke at
sige umuligt – at finde artikler i de mange årbøger, der trækker forbindelser mellem hjemstavnshistorien, som man den gang yndede at
kalde det, og så historieundervisningen. Tilsvarende er det påfaldende, at de ne-krologer,
der blev skrevet over de mere fremtrædende
forfattere med lærerbaggrund, som f.eks. S.
C. Sortfeldt, J. C. Jacobsen, P. L. Hald og Torsten Balle, ikke nævner det mindste om de
herrers kvaliteter som historieundervisere.
Der har tilsyneladende i den herskende bevidsthed været tale om to ret skarpt adskilte
verdener. Det betyder ikke, at der har været
et modsætningsforhold mellem det lokalhistoriske og skolehistorien. I den første hi36
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storiske årbog fra 1906 havde P.L. Hald jo
netop præciseret, at det handlede om at stimulere »den opvågnende historiske sans i vort
folk« og ved oprettelsen af museet at fastholde de spor »de henfarne slægter« havde efterladt. Fædrelandsfølelsen har ikke fejlet noget. Det egnshistoriske blev betragtet som et
bidrag til fædrelandshistorien.
Vi ved fra erindringer, at netop P. L. Hald
og Torsten Balle var fængslende og livfulde
fortællere, og at P. L. Hald gerne tog elever
med ud til de udgravninger, han var i gang
med. Man kan vanskeligt forestille sig, at
disse uden al tvivl fortræffelige historielærere
ikke har hentet inspiration fra det stof, de
skrev om og redigerede i den historiske årbog
og brugt det som et krydderi i de daglige historietimer. Det samme må gælde de mange
kolleger, der trofast abonnerede på årbogen.
Det var imidlertid Det Sthyr’ske Cirkulære
og den anordnede historiebog, der satte
dagsordenen for historietimerne. Historielærerrollen var veldefineret, og indholdet var
ikke til diskussion. Derfor var der ingen
grund til at bruge årbogens spalter til betragtninger over historieundervisning. Og
når man skrev artikler om den gamle almuekultur eller gik på opdagelse i de gamle tingbøger og andre arkivalier, havde man forskerbrillerne på og tænkte ikke ret meget på den
daglige lærergerning i skolestuen.
En af egnens markante skolefolk, inspektør
A. Larsen, Borgerskolen i Thisted, har ved
Historisk Samfunds 50 års jubilæum i 1943 i
Thisted Amtsavis udtrykt en opfattelse, der
sikkert har haft dækning i brede kredse af
skolelærere: »Man nærer den største respekt
for de mænd, der var med til at bygge dette op.
Mange af de ting, der opregnes i Historisk
Årbog, kan forekomme små, men de har deres
betydning, fordi de er led i den store kæde, som
vort folks historie udgør. Gennem det udførte
arbejde er vi bragt i samklang med folkets for2003

Da landsbyskolen kom på museum. Museumsinspektør Jette Kjær bag katederet på Lindahlsminde
Skolemuseum 1980. (Tage Jensen / Lokalhistorisk
Arkiv for Thisted Kommune.

tid og dets minder, og dette er det bedste udtryk
for fædrelandskærlighed – forståelse af, hvor vi
hører hjemme, og hvem vi er. Det er et arbejde
for danskhed, der her i al beskedenhed er gjort.
Når vort danske humør og sindelag har kunnet
holde til de sidste års belastningsprøvelse, kan
vi takke den slags arbejde herfor.« Den egnshistoriske forskning har leveret byggesten til
det nationale hus, og derved kan den indirekte have haft betydning for historieundervisningen. Men en direkte forbindelse mellem årbøgernes artikler og historielærernes
praksis har inspektør Larsen ikke følt trang
til at fremhæve.

Opbrud, forvirring
og fornyelse
Den traditionelle fædrelandshistorie var slid37
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Tegneseriestribe fra »Historiebogen«, udgivet af forlaget Demos i 1971. Den eneste undervisningsbog, der
ifølge fhv. skoleinspektør Bjarne Søndbergs erindring har vakt postyr blandt forældre.

stærk. Den historiepædagogiske forsker, Vagn
Oluf Nielsen, har i en undersøgelse af forskellige skolebøgers fremstilling af de store landboreformer påvist, at historiesynet i 1962 var
præcist det samme som i 1862.
1960ernes unge historielærere var godt
klar over, at der skulle fornyelse til, sådan
som Den blå Betænkning fra 1958 også anbefalede det. Der skete på flere måder en professionalisering af historielærerhåndværket.
Danmarks Lærerhøjskole udviklede en særlig
cand.pæd. uddannelse i historie og der blev
udbudt lokale årskurser.
Vi har bedt to historielærere, der hører til
denne generation, erindre deres virksomhed
som historielærere, nemlig Jørgen J. Krogh,
ansat ved Hurup Skole, og Bjarne Søndberg,
der virkede først ved Borgerskolen og senere
38

ved Thingstrup Skole i Thisted. Begge har
været aktive kursusdeltagere. Jørgen J. Krogh
har deltaget i et årskursus i dansk og historie
på Danmarks Lærerhøjskoles hovedafdeling i
København. Bjarne Søndberg deltog i et lokalt
årskursus med lektor Jens Ole Petersen som
lærer. Desuden blev nye undervisningsbøger
præsenteret på skolecentralen, senere amtscentralen i Thisted.
Bjarne Søndberg understreger, at der var et
godt samarbejde på Borgerskolen blandt lærere, der specielt opfattede sig som historielærere, og som var optaget af at udvikle netop
dette fag. Der var et »historielærermiljø«. I
kraft af realafdelingen var der jo også en ganske omfattende historieundervisning, hvor
også verdenshistorien spillede en væsentlig
rolle.
2003
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Børneskolens historietimer var fortsat
præget af fortællingerne om de store mænd
og kvinder, samt de skelsættende begivenheder i Danmarks historie. I de gode øjeblikke
blev det, erindrer Jørgen J. Krogh, til »det levende ord« – i en tid uden megen konkurrence fra film og TV. Man underviste i høj
grad efter Martin A. Hansens ord: »Vor historie er vor rygrad som folk. Den kan ikke fortælles for godt.« (citat fra M.A.H.: Verdensromanen, Gyldendals Uglebøger, s. 29). Samtidig
udgjorde kronologien fortsat det bærende
fundament i den helhed, børnene skulle få
ud af det.
Efterhånden kom kildelæsningen til at
spille en vis rolle i undervisningen. Samtidig
blev lærerrollen ændret fra at være fortælleren til at være igangsætter af gruppearbejde
og andre aktiviteter. Eleverne blev aktive på
en ny måde med små rapporter, foredrag,
plancher og lignende.
Lokalhistorien blev også afprøvet som en
mulighed i denne, mere elevcentrerede form
for undervisning. Jørgen J. Krogh erindrer,
hvordan han anvendte besøg i og materialer
fra det daværende skolemuseum i Lindahlsmindes skole. I 1964 var lærerne ved Hurup
skole tilmed så heldige, at der i forbindelse
med bygningen af ny skole blev fundet en
jernalderlandsby med 54 huse. Man havde
håbet at kunne bevare tomten fra et af disse
huse, men det lykkedes desværre ikke. Også
besøg i nærliggende landsbykirker blev udnyttet, f.eks. da sydmuren i Boddum Kirke
blev omsat.
Også Bjarne Søndberg inddrog lokalhistorien i timerne, bl.a. ved at sætte eleverne til at
tolke indskrifter på gamle gravsten og ved at
vise billeder fra det gamle Thisted på det, der
den gang var historielærerens av-mulighed,
episkopet.
I begyndelsen af 1970erne gik der for alvor
skred i den traditionsbundne nationale histo2003

rieopdragelse i den danske folkeskole. Til
gengæld blev forvirringen stor. Historiefaget
blev angrebet på flere fronter. 1970erne var
de ideologiske brydningers store tid, samtidig
med at samfundet befandt sig i en voldsom
social forandringsproces. Fra venstreorienteret hold krævede man en historieundervisning, der pegede på den sociale undertrykkelse og hverdagslivet i den brede befolkning.
Fra borgerlig-konservativ side blev modreaktionen den såkaldte indoktrineringsdebat,
der krævede neutralitet og objektivitet af lærerne. Samtidig blev faget truet af den fremstormende interesse for samfundsfag. Fra
midten af 1970erne – samtidig med at realeksamen blev afskaffet – blev faget reduceret til
valgfag i 8.-10. skoleår. I stedet blev »samtidsorientering« obligatorisk. Ændrede politiske
vindretninger på Christiansborg førte dog i
1981 faget tilbage igen som obligatorisk, men
uden afsluttende eksamen.
Den – tilsyneladende – frelsende pædagogiske engel i denne situation blev at gøre kildelæsning ikke blot til et supplement, men til
fagets grundlag. Eleverne skulle agere som
små forskere og skulle med skarpe kritiske
blikke undersøge en buket af kilder til et historisk emne. Denne omstilling harmonerede
godt med tidens krav om selvstændig elevaktivitet, og så undgik læreren behændigt den
risikofyldte værdidebat og beskyldninger om
»indoktrinering«.
Der blev udgivet en mangfoldighed af emnebaserede kildehefter, og så var det sådan
set for læreren kun et spørgsmål om at sætte
de videbegærlige elever i gang. Troede man.
Det viste sig imidlertid hurtigt, at historie
som et metodefag i høj grad havde sin begrænsning, ikke mindst i børneskolen. Undervisningsministeriet udsendte adskillige læseplaner op gennem 1970erne og 1980erne,
men allerede i 1977 begyndte man at vende
tilbage til at anbefale en historieundervis39
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Museumspædagogen på arbejde. Svend Sørensen i dialog med en skoleklasse, der besøger museet i midten af
1980erne. (Tage Jensen / Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune).

ning, hvor indlæringen af den danske tradition var det væsentligste. Det ubehagelige
spørgsmål var så, hvilken tradition, lærerne
skulle bygge undervisningen på. Det gav anledning til – alt efter hvem der havde regeringsmagten – en noget forvirrende siksakkurs. Den praktiske – og afgørende – løsning
blev, at forlagene lancerede undervisningssystemer, hvor læreren kunne finde alt, hvad
eleverne havde brug for: sammenhængende
fremstilling, kilder, masser af billeder og grydeklare arbejdsopgaver. Det mest succesrige,
Munksgaards system med Sven Skovmand
som hovedforfatter, udkom i 1980. Allerede i
1985 var det solgt i 240.000 eksemplarer og
blev anvendt på halvdelen af landets folkeskoler. Det var ikke den gamle kongerækkehistories genkomst. Det var en langt bredere
beskrivelse af den danske folks udviklingshi40

storie. Men alligevel med en klar national
identitet. Og Det radikale Venstre, som Sven
Skovmand var politiske aktiv for, blev på ingen måde glemt!
Svagheden ved denne totalløsning var nok,
at den i værste fald kunne reducere historielæreren til hende eller ham, der bar bøgerne
ind og ud af klasserummet og overlod alt for
meget til, hvad (dygtige) elever kunne få ud
af at arbejde selvstændigt med opgaverne.
I de samme år blev få-lærerprincippet
knæsat i de fleste folkeskoler. Det betød, at et
lille fag som historie i praksis blev slået sammen med f.eks. dansklærerens virksomhed.
For eleverne kunne det godt blive vanskeligt
at finde ud af, at de havde et særligt fag, der
hed historie med en lærer, der brændte for
netop det fag. Fagets status som eksamensløst
midt i mellem mere »alvorlige« eksamensfag
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har sikkert også gjort sit. Det er vist nok ret
sjældent, at elevens standpunkt eller undervisningen i faget har været til drøftelse ved
forældrekonsultationer.
Op gennem 1990erne blev der stadig slidt
grundigt på Munksgaard og lignende systemer. Der var næppe heller råd til at købe nyt
med de skrabede skolebudgetter. Men debatten om faget bevægede sig i en ny retning, og
praksis fulgte – måske – også lidt med. I individualismens epoke kom den enkelte elev
mere og mere i centrum. Det blev i 1990ernes ministerielle målsætninger udmøntet i
tanken om den enkelte elevs historiebevidsthed, der skulle udvikles gennem en undervisning, mere og mere præget af lærerteams og
tværfaglighed. Den historiske dimension
kunne indgå i mange sammenhænge i skoleforløbet. Eleverne skulle arbejde problemorienteret. Deres nysgerrighed og kreativitet
skulle stimuleres, men samtidig blev der også
opstillet ret præcise delmål for de enkelte
klassetrin, så det hele – i tidens ånd – kunne
»kvalitetskontrolleres« af forældre og myndigheder.
I en overordnet forstand blev undervisningen fremtidsrettet. Eleverne skulle opleve sig
selv som historieskabte og historieskabende.
Målet blev at gøre dem til handlingsduelige
borgere i voksenlivet. Det havde gamle Nikoline Helms sådan set også et klart blik for,
men hvor hendes ideal helt og aldeles var det
nationale fællesskab, blev det ved århundredets slutning den demokratiske holdning og
det kulturelle samspil mellem det danske, det
europæiske og det globale, der kom i centrum. Det enkle var blevet det komplicerede
og sammensatte.

I nærkontakt
med den lokale fortid
2003

Gennem de sidste tre årtier er børn vokset op
under et stadig mere intenst medie-bombardement, der bl.a. tilbyder masser af historieoplevelse. De er blevet meget vidende og på
sin vis meget erfarne. Men alle fortræffeligheder ufortalt er det jo pseudovirkeligheder,
de møder på skærmene. Også skolens veltilrettelagte og indbydende historiebøger er ret
beset også medieprodukter. Den autentiske
virkelighed, der kan mærkes og lugtes, er blevet en mangelvare for moderne børn og
unge. På det punkt adskiller deres vilkår sig
meget fra dem, der var børn, da fædrelandshistorien skulle læres udenad.
Der kan iagttages en tankevækkende parallelitet mellem massemediernes voksende dominans og behovet for at sætte den lokale,
nære virkelighed på historieundervisningens
dagsorden. Begge dele begyndte i 1960erne
og brød for alvor igennem i 1970erne. Samtidig blev det lokalhistoriske perspektiv en mulighed for et nyt holdepunkt, da undervisningen i den traditionelle fædrelandshistorie
brød sammen. Kildelæsning og historisk me-

Jens Søndergaards maleri studeres. Heltborg Museum. (Museet for Thy og Vester Hanherred).
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tode var i sig selv ganske abstrakte fænomener, men blev arbejdet med kilderne knyttet
an til levende mennesker og til velkendte
omgivelser, var det straks en anden sag. Derved blev museum og arkiv afgørende partnere i børn og unges historieopdragelse.
Det opdagede man efterhånden mange steder i Danmark, men Thy var faktisk ret tidligt
med på dette område. I 1974-75 tog den
nyansatte inspektør ved museet i Thisted,
Jette Kjær, initiativ til nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skulle kigge nærmere på,
hvordan man kunne knytte forbindelse mellem skolerne og det kulturhistoriske museum.
Udvalget bestod – ud over museumsinspektøren – af tre lærere, Mogens Kruse fra Sjørring Skole, Per Herred Johnsen fra Hanstholm
Skole og Jørgen J. Krogh fra Hurup skole. Dermed var alle tre Thy-kommuner repræsenteret. Udvalget udarbejdede et lille hefte med en
tilbudsliste fra museet og en litteraturliste om
Thys historie til inspiration for lærerne.
Et afgørende resultat af arbejdet var desuden, at det lykkedes at skaffe kommunale
midler til, at der kunne ansættes en såkaldt
museumspædagog, hvad der på det tidspunkt
var noget helt nyt og avanceret og kun realiseret få steder i Danmark. Det blev en ung,

nyansat lærer ved Thingstrup Skole, Svend
Sørensen, der på deltid fik stillingen og som
gennem mere end 25 års virksomhed som historieformidler har udviklet en meget bred
kontaktflade, ikke blot med skolerne, men
med alle historieinteresserede kredse i Thy.
Svend Sørensen blev på seminariet i Skive i
begyndelsen af 1970erne uddannet til den
moderne kildebaserede historieundervisning.
Han opdagede hurtigt i sin egen undervisningspraksis, at arbejdet med kilderne fængede på en helt speciel måde, når det drejede
sig om mennesker og genstande, der hørte
hjemme i børnenes nære omgivelser. Og det
blev også grundlaget for virket som museumspædagog. Han fandt hurtigt ud af, at
museets righoldige samlinger, det byhistoriske arkivs skriftlige materialer og historisk
årbogs store fond af artikler rummede
uanede muligheder for at give børnene historiske oplevelser, der fængede. Det helt grundlæggende i børnenes oplevelse var »konkretheden«: At stå med redskaberne i hånden, at
stå på det historiske sted i byen og i landskabet
og at møde et menneske, der kunne fortælle
om gamle dage
Helt i 1970ernes ånd blev disse direkte oplevelser suppleret med de nye spændende av-

Skolebesøg på Heltborg Museum anno 2002. (Museet for Thy og Vester Hanherred).
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På besøg i smedien. Jernalderdage i Heltborg. (Museet for Thy og Vester Hanherred).

midler. Og her var den lokale amtscentral
med en række tekniske faciliteter til stor
nytte. Der blev produceret dias-serier, sekvenser af gamle filmoptagelser og tilrettelagt
undervisningsbøger. Ofte skete det i samarbejde med arbejdsgrupper af engagerede historielærere fra egnens skoler. Lokalhistorie i
undervisningen var en bevægelse i tiden.
Det er Svend Sørensens erfaring, at eleverne
gennem 1980erne og 1990erne i stigende
grad satte pris på det levende ord, fortællingen. Den er jo netop autentisk og konkret på
en måde, som de mange medietilbud ikke
kan være.
For efterhånden mange årgange af børn i
Thy vil museet i Thisted ikke mindst været
forbundet med spændende dukketeaterforestillinger og med de årlige julearrangementer,
hvor ikke blot museumspædagogen, men det
samlede personale har været i virksomhed
2003

gennem det meste af december måned. Moderne museumsformidling er også show og
teater. Og det virker.
Med opbygningen af jernaldergården ved
museet i Heltborg er der blevet udviklet en
helt ny mulighed for den konkrete og autentiske historieoplevelse. Hvert år i august-september aflægger et betydeligt antal klasser fra
skoler i Thy – hen ved 400 elever i alt – besøg
i lejren og prøver på egen krop madlavning,
markarbejde, husbyggeri, smedehåndværk og
andet med relation til livet i en jernalderlandsby.
I de sidste år af 1990erne fik den netopkoblede pc’er sit store gennembrud som undervisningsmedium. Via den lokale historieportal på Thisted Biblioteks hjemmeside har
arkiv og museum allerede nu stillet kilderessourcer til rådighed for det digitale arbejde
med historiske emner i skoleklasserne. Med
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»Tomas«-projektet er der samtidig skabt et
netværkssamarbejde mellem lærere, der med
udgangspunkt i de enkelte lokalområder stiller tur-forslag, kilder og historisk viden til
rådighed. Det »virtuelle« arkiv og museum er
i fuld gang med at blive virkeliggjort, og det
befinder sig kun i et musekliks afstand fra lærere og elever.

Thys natur og kultur
Det er en næsten uopslidelig myte, at vore
dages børn og unge er historieløse. Tværtimod. De er storforbrugere af historie, først
og fremmest gennem de elektroniske medier,
men også gennem børne- og ungdomsromaner. Noget andet er så, at de ikke har styr på
de ældre generationers »fædrelandshistorie«
med der til hørende årstal.
Det bliver en central dagsorden for fremtidens historieopdragelse at udnytte denne
store latente interesse for fortiden, at kanali-

sere mangfoldigheden af informationer og
oplevelser ind i den strukturerede orden, vi
kalder »viden« og at bidrage til en sammenhængende historieforståelse. Det er en opgave, der kræver væsentligt flere ressourcer
end dem, der er tildelt det smalle og lidt
usynlige historiefag i dagens folkeskole. Der
må arbejdes med det historiske over en bred
front i mange fag og gerne tværfagligt
I en sådan proces kan den lokale kulturhistorie fra stenalderen til vore dage få endnu
større betydning, end den har i dag. Den kan
danne en »kontravægt« til den amerikaniserede mediekultur, og den kan give børn og
unge en oplevelse af at høre til i en ganske
konkret historisk sammenhæng, hvorfra det
danske og det europæiske kan anskues.
I målsætningen for skolevæsenet i Thisted
Kommune er det allerede nu markeret, at
kendskab til Thys natur og kultur er et
særligt indsatsområde. Forhåbentlig vil det i
de kommende år føre til en særlig ressourceindsats, gerne i et tæt samarbejde med de an-
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