
u n i ve r s i t y  o f  co pe n h ag e n  

Etnologien og historiefaget

Nielsen, Niels Jul

Publication date:
2004

Citation for published version (APA):
Nielsen, N. J. (2004). Etnologien og historiefaget. Paper præsenteret ved Kulturhistorie i kulturforskningen i
anledning af 50-året for den første lærestol i kulturhistorie, København, Danmark.

Download date: 23. maj. 2023

https://curis.ku.dk/portal/da/persons/niels-jul-nielsen(71e0d587-25db-4fa3-b789-ea8fdc909675).html
https://curis.ku.dk/portal/da/publications/etnologien-og-historiefaget(86de695b-0e3e-42d2-9a79-9ab268a4cfad).html


Etnologien og historiefaget 

 

Indlæg afholdt i anledning af 50-året for oprettelsen af det første lektorat i 

kulturhistorie på Københavns Universitet, 2004.  

Af Niels Jul Nielsen, ph.d. i europæisk etnologi, museumsinspektør ved 

Københavns Bymuseum 

 

Jeg skal i det følgende komme med nogle betragtninger over forholdet mellem 

universitetsfagene etnologi og historie - som det ser ud fra et etnologisk per-

spektiv. Det skal straks siges, at konturerne mellem fagene kommer til at stå 

lovlig skarpt, trods det at der selvsagt også er store interne forskelle i både et-

nolog- og historikermiljøet; sådanne nuancer gør jeg ingenting ud af på den 

begrænsede plads, der er til rådighed her. 

 Man kan starte med at konstatere, at der, hvad angår tidsmæssig afgræns-

ning, ikke er grund til at pege på en forskel mellem de to fag. Hverken etnologi- 

eller historiefaget begrænses til bestemte epoker; selv om den enkelte historiker 

ofte i praksis - i større omfang end det er tilfældet blandt etnologer - er stærkt 

specialiseret på en bestemt periode. 

 Jeg selv har lavet såvel nutidsstudier som historiske studier fra slutningen af 

1700-tallet til i dag. Jeg har her i meget vidt omfang delt empirisk arbejdsmark 

med faghistorikere, ja, faktisk i højere grad end med etnologer. Mine inter-

esseområder har været: industrialisering, arbejdsliv, arbejderkultur, 

socialhistorie, velfærdsstatens historie og storpolitik i det 20. århundrede. 

 Udover den kollegiale forbindelse jeg har haft med historikere i forbindelse 

med disse studier, har jeg gennem otte år siddet i redaktionen af tidsskriftet 

Arbejderhistorie - tidsskrift for historie, kultur og politik. Her har jeg altid været 

ene etnolog med et skiftende udvalg af historikere. 

 Så et langt stykke af vejen synes jeg, at jeg kender i hvert fald nogle histori

kere godt, og jeg har altid haft stor respekt for deres evner; særlig hvad angår et 

systematisk kendskab til kildemateriale inden for de emner, der beskæftiger 

dem. Der er desuden i historikermiljøet, som jeg kender det, en meget stor 

vejvilje til udveksling af erfaringer vedrørende kildemateriale og faglitteratur 

inden for de felter, man arbejder med. Dét er med til at skabe en meget 

professionel omgang med og udnyttelse af kildematerialet. 

 

 Omvendt er jeg selv altid blevet mødt - fra historikerside - med stor respekt 

for etnologiens evne til at udnytte (for historikeren) alternative former for 

materiale: typisk interviews og observationsstudier.  

 Men kan altså roligt konkludere, at der hersker stor gensidig respekt fagene 

imellem og enighed om hinandens fortrin. 

  Trods denne gensidige anerkendelse er jeg alligevel ofte blevet fortørnet 
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over, hvor forskelligartet hhv. etnologer og historikere ser på kulturhistorien; og 

hvor forskellige kriterier, der gør sig gældende, når konkret forskning skal vur-

deres. Modsætningerne har vist sig i de projekter jeg selv har stået for på den 

måde, at de på et helt grundlæggende plan er faldet væsentlig anderledes ud 

end dem mine historikerkollegaer har lavet på lignende områder. Dette til trods 

for, at jeg naturligvis har brugt skriftligt kildemateriale, og de har inddraget 

andet end lige gængst kanoniseret kildemateriale (f.eks. erindringer, som tradi-

tionelt har haft lav status i historikerkredse). Imidlertid er den interessante 

forskel mellem to fag jo hverken hvilke kildegrupper, der benyttes, eller hvilke 

emner, der tages op, men måden hvorpå forskningen bedrives. 

 Denne fornemmelse af en forskel på et ret så fundamentalt plan mellem 

etnologi og historie er jeg naturligvis langt fra den første, der har konstateret. 

 Etnologen Palle Christiansen skrev i 1983 i historikertidsskriftet Fortid og 

nutid en artikel om den vanskelige parring af etnologisk/antropologisk forskning 

og forskningen på historiefaget.1 Artiklen hed "Historie + antropologi = historisk 

antropologi?". 

 Artiklen redegjorde for, hvordan antropologerne søgte efter historisk dybde 

ved at gå til faghistorikerne, mens historikerne lod sig inspirere af antropologer-

nes metode og helhedstænkning. Christiansen nåede imidlertid til den konklu-

sion, at man skulle svare nej til det spørgsmål, der blev stillet i artiklens titel: Der 

opstod ikke noget frugtbart ægteskab mellem de to fag; dertil plukkede an-

tropologerne alt for vilkårligt i den historiske vidensfond og faghistorikerne 

lånte blot noget eksoticisme fra antropologiens landvindinger i indsigten i 

anderledes kulturer. Artiklen er anbefalelsesværdig, ikke mindst nu, hvor 

etnologi og historie er kommet i samme institut.  

 I første omgang kan man måske konkludere, at etnologerne af historikerne 

kan lære at analysere det skriftlige materiale ordentligt og respektere den store 

afhængighed, man har af gode skriftlige kilder. Historikerne skal til gengæld 

lære også at gøre sig uafhængig af de skriftlige kilder og ikke lade forsknings-

interessen styre af kildefonde; eller sagt på en anden måde: Verden skal bringes 

til at hænge sammen og ofte på andre måder end det lige står på linjerne, og 

også selv om der ikke er tilgængelige kilder. 

 Jeg vil i det følgende uddybe og supplere med nogle af de diskrepanser i 

fremgangsmåde og videnskabssyn, jeg selv har oplevet, når jeg har befundet 

mig i nærheden af historikere. På i hvert fald tre grundlæggende punkter, har 

jeg opfattet historikernes anskuelse som væsensforskellig fra min egen: 

                     

     1 Christiansen, Palle: Historie + antropologi = historisk antropologi? Et 
etnologisk argument, i Fortid og nutid, bd. 30, hæfte 1, 1983, s. 1-18. 
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1.  

Teori og begrebslige modeller opfattes generelt af historikere som noget, der 

'lægges over' en given virkelighed. Empirien er der så at sige i forvejen, og kan 

så, ifølge historikerne, underkastes en mere eller mindre rigtig eller forkert - ja, 

sågar undertrykkende - teori. I forlængelse heraf kan historikere kritisere en 

teori for ikke rigtig at give plads til levende mennesker. Man ser ofte historikere 

udtale, at det er mennesker, levende aktører, der skaber historien, trods det at 

selv samme historikere anerkender diverse grundlæggende 'faktorer' som 

vigtige i samfundets udvikling. Uden at det nødvendigvis siges direkte, synes 

denne opfattelse at hænge sammen med den store vægt, der lægges på de 

skriftlige kilder, som jo i sagens natur er skabt af mennesker. De aktører, der 

optræder i kilderne bliver hermed en slags levende bevis på, at det er i menne-

skers handlinger, man finder baggrunden for samfundsindretning og -udvikling. 

Stillet over for dette prøver jeg at sige, at en teori om andre sammenhænge end 

dem, der knytter sig til menneskelig handling, naturligvis ikke 'skaber' nogen 

udvikling, men at den kan give den indsigt, der kan forklare hvorfor nogle 

aktører bliver fremtrædende i én epoke, mens andre aktører bliver det i andre 

epoker. 

 I forlængelse heraf er det min opfattelse, at historikere er lidt for lidt varsom-

me med at ontologisere begrebslige og teoretiske sammenhænge - altså gøre 

de begreber, der arbejdes med, til virkelige ting, der (nærmest) agerer og virker. 

Så vidt jeg kan se, betyder derimod den ballast som etnologien har bl.a. fra an-

tropologien, at ethvert kulturelt udtryk (eller ethvert 'empirisk udsagn' eller 

enhver 'virkelighed'), kun opfattes som tilsyneladende og som noget, der altid 

vil kunne problematiseres og undersøges nærmere for sin kulturbundethed og 

indlejring i en bestemt sammenhæng, et bestemt paradigme eller en bestemt 

diskurs.  

 Nu har historikerne ganske vist også været inde i denne relativisering af 

ethvert begreb, den sproglige vending har som bekendt også sat sig stærke 

spor i historikermiljøet; men det har ikke nødvendigvis løst problemet. De 

studier, jeg kender til, relativerer blot ethvert begreb som socialt konstrueret 

uden at komme med bud på, hvorfor nogle begreber bliver mere fremtrædende 

end andre i forskellige perioder.2 

                     

     2 Se i denne forbindelse afsnittene 'The making...' - af et begreb og en 
historie og At takle kompleksitet ved tilføjelse af etiketter (s. 46-58) i bogen 
Virksomhed og arbejderliv, København 2002, hvor jeg diskuterer og kritiserer 
begrebsbrugen hos både (socialhistorikeren) E.P. Thompson og (postmoderni-
sten) Patrick Joyce. 
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2.  

I nær sammenhæng med ovenstående har historikerne desuden, som jeg ser 

det, et anderledes forhold til det materiale, der benyttes i forskningen. Generelt 

har de et i forhold til etnologer mindre problematiserende forhold til udsagn 

nedfældet på skrift. Det lyder måske provokatorisk eftersom enhver jo ved, at 

den historiske kildekritik tages overordentlig alvorligt i historiefaget. Det er 

heller ikke den, jeg hentyder til. Historikerne er generelt dygtigere end etnologer 

til at underkaste kildeudsagn en kritisk granskning gennem en påvisning af 

kildens afsender og tilblivelseshistorie, forhold der inddrages i vurderingen af 

kildens udsagnskraft. Jeg er imidlertid kritisk over for, at historikerne stort set 

aldrig sætter spørgsmålstegn ved det primat de tildeler skriftlige kilder på 

bekostning af andre. Etnologer skoles i undersøgelser af samtidige fænomener. 

Hermed tilegner de sig den helt grundlæggende erfaring, at det, der i en given 

tid er nedfældet på skrift, kun udgør - og dermed kun giver forskningsmæssig 

adgang til - en brøkdel af, hvad der måtte findes af relevante kulturelle sammen-

hænge at afdække; at man med andre ord må - og kan - gøre meget andet end 

at udnytte og fortolke på skriftlige kilder. Dét peger naturligvis på den allerede 

nævnte udnyttelse af ikke-skriftligt kildemateriale, der som bekendt svinder 

kraftigt ind, når vi når tilbage i en tid før mands minde. Mit ærinde er da heller 

ikke blot at pege på andre kildegrupper (som f.eks. billeder og arkæologiske 

fund), men på at man kan angribe et genstandsfelt på andre måder end ved at 

opfatte det man gør som en sammenstykning af givne levn. 

 Etnologien kan i denne sammenhæng supplere med to væsentlige metoder: 

 Den første er at kigge efter det, som man kan kalde en synkron funktionalitet. 

Det vil sige forsøge at efterspore, hvordan den problemstilling, man inter-

esserer sig for hænger sammen indadtil og har sine forudsætninger i sit ydre 

miljø. Denne afdækning baserer sig nødvendigvis på meget andet end skriftlige 

kilder, og dens relevans er godt hjulpet på vej af, at etnologien har erfaringer 

med at arbejde i en nutid, hvor der principielt er en uendelighed af empiri til 

rådighed: et forhold, der skærper blikket for, hvor forskellige versioner af et 

givent undersøgelsesfelt, man får ved brug af forskelligt materiale. Man kan 

også sige det på den måde, at antropologien har lært etnologerne, hvordan 

man beskæftiger sig med ikke-skriftlige kulturer, mens nutidsstudier i vores eget 

samfund har lært etnologien at tilegne sig viden om kulturelle aspekter, der ikke 

er skriftliggjort. Etnologiens faghistoriske rod i den materielle folkekultur spiller i 

denne sammenhæng en stor rolle. Faget har traditionelt lagt stor vægt på at 

kunne rekonstruere praksisformer, og dermed opnå indsigt i menneskers 

omgang og manipulation med deres omgivelser. Her kan der tænkes på alt fra 

landmandens behandling af sin jord til den amerikanske indlemmelse af 
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Vesteuropa i en forsvarsalliance efter Anden Verdenskrig. Den form for 

forskningsmæssig etablering af levedygtige kulturelle former udgør et godt 

supplement - og af og til korrektiv - til betydningsbærende udsagn i skriftlige og 

andre kilder. 

 Den anden - beslægtede - metode til at udfordre empirien og undgå at tage 

kilder (i for høj grad) for pålydende, er at arbejde med det som Thomas Højrup 

har kaldt akrone sammenhænge. Her peges der på decideret begrebsmæssigt 

arbejde med udgangspunkt i praksisbegrebet, hvor begrebslige strukturer 

opbygges i en indbyrdes nødvendighed; et konstruktionsarbejde, der vel at 

mærke ikke skal opfattes som en opbygning af en model af virkeligheden, men 

som etableringen af et middel til at undersøge og udfordre de empiriske 

observationer.3  

 Et eksempel: i arbejderforskningen har man gang på gang ærgret sig over 

hyppige eksempler på usolidarisk adfærd mellem arbejdere (da det jo er i 

kontrast til opfattelsen af, at arbejderkulturen er en grundlæggende kollektiv 

størrelse, der har en fælles bestemmelse om at skabe et nyt samfund). Jeg 

tænker her på f.eks. nedvurderingen af ufaglærte i forhold til faglærte, lønforbe-

dringer på andres bekostning osv. Den slags er gerne blevet tolket som en slags 

afvigelse fra den egentlige, 'rene' solidariske lønarbejderkultur. Disse stadige 

indre grænseflader umuliggør opfyldelsen af det formål som ellers står 

nedfældet i partiprogrammerne om skabelsen af et samfund uden grænser 

mellem nationer og samfundsgrupper. Over for dette tilsyneladende empiriske 

paradoks kan man ved et begrebsmæssigt arbejde redegøre for, hvordan denne 

stadige grænsedragning over for andre, faktisk udgør et rationale i den 

forstand, at den er nødvendig (og dermed selvfølgelig) og gør arbejderkulturen 

levedygtig inden for den herskende samfundsmæssige orden; endda på et 

stadig højere materielt niveau.4 Det som begrebsarbejdet tilbyder i dette 

analysearbejde er ikke en model, der 'lægges ned over' virkeligheden, men én 

måde (blandt andre) at anskue nogle empiriske observationer på. Herefter 

fremstår de empiriske observationer ikke som modsigelsesfyldte, men falder på 

plads i et nyt mønster, der ikke kan læses direkte i nogen kilder. 

 Denne vekselvirkning mellem på den ene side at arbejde med empiriske 

observationer, der kan udfordre begrebsmæssige sammenhænge og på den 

anden side at udforske begrebsmæssige konstellationer, der kan tilbyde 

alternative forståelser af empiriske data, skulle gerne være et væsentligt 

                     

     3 Se f.eks. afsnittet Videnskab handler om de mulige strukturer i s. 134ff i 
bogen Dannelsens dialektik, København 2002. 

     4 Se s. 435-458 i bogen (op. cit.) Virksomhed og arbejderliv.  
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etnologisk kendetegn. Men igen - historikere vil naturligvis sige, at de også 

veksler mellem teoretisk og empirisk arbejde for at skabe en gensidig 

befrugtning. Stadig synes jeg imidlertid de finder forklaringer på anderledes 

måder, og det bringer mig hen imod det tredje punkt, jeg vil fremdrage som 

væsentligt i forbindelse med forskellene mellem etnologi og historie: 

historikerne ser hellere forklaringer bygget op om tidsfølger og social handlen 

end som begrundet i vedvarende praksisformer.  

 

3.  

Således er opfattelsen af tid det tredje område, hvor der synes at være en 

væsentlig forskel på etnologien og faghistorien. Jeg mener det gælder den dag i 

dag, selv om der i historikerkredse i årtier har været intern debat om synet på 

tiden som en relativ størrelse. Historikeren Niels Steensgaard omtalte allerede i 

1980 de nye tendenser, der tog afstand fra en traditionelt lineær forståelse af 

tid, til fordel for en såkaldt strukturel tidsopfattelse.5 Altså hvor tid ikke blev an-

skuet som fortløbende i en jævn rytme, men som præget af epoker indbyrdes 

adskilt af forskellige strukturelle sammenhænge, bl.a. som det var tilfældet i 

mange af studierne inden for den franske Annales-skole. Tidsopfattelsen har 

således længe været diskuteret i historikerkredse og billedet er langtfra entydigt 

(Steensgaard peger da også på at de fleste historikere tænker i 'varige tilstan-

de'). Jeg mener imidlertid stadig, at der er en tendens til i mange historiker-

studier i modsætning til i etnologiske, at historikeren først og fremmest kigger 

bagud i tid, når han leder efter relevante forklaringer på et givet fænomen eller 

problemkompleks. Etnologen vil være tilbøjelig til snarere, frem for på sådanne 

kausalforklaringer, at pege på strukturelle, synkrone sammenhænge indlejret i 

en epokes totalitet; og her bliver den kronologiske tid underordnet. Denne 

forskel peger også på en generel etnologisk tendens til at lade kulturelle 

fænomener underordne den sammenhæng de indgår i, således at 

betydningsindholdet frem for det kulturelle udtryk vægtes mest. Det betyder 

f.eks., at man som etnolog anser det for misvisende at kalde 'tømrerstrejken' 

1794 for en 'strejke', fordi urolighederne foregår i en laugsmæssig 

sammenhæng i en enevældig stat og dermed - trods det at der er tale om 

utilfredse arbejdsfolk - må betragtes som væsensforskellig fra de 'strejker' i et 

liberalistisk og kapitalistisk samfund, der bryder ud efter 1870.  

 Omvendt er det klart, at det at hævde fortrinnene ved at arbejde med 

kulturhistoriske epoker, strukturelle sammenhænge og strukturel tid ikke kan 

                     

     5 Universalhistorie, samfundshistorie og historisk strukturalisme, Historisk 
Tidsskrift, bd. 80, 1980, s. 82-100. 
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betragtes som en enkel handlingsanvisning. Det rejser tværtimod en mængde 

andre spørgsmål om, hvordan sådanne helheder kan bestemmes og takles 

analytisk. Dét har kulturteori i bredeste forstand beskæftiget sig med gennem 

alle tider og det vil den blive ved med at gøre i fremtiden. Men igen, trods det at 

bestræbelserne aldrig vil blive bragt til ende, må det vigtigste kriterium være 

det principielt enkle, at 'bestemmelserne' (eller 'analysemåderne' eller 

'begreberne') giver redskaber til, at man kan forklare empiriske observationer 

med færrest mulige modsigelser. 

 

En halvtredsårs fødselsdag peger på en vis modenhed, og der er grund til at 

ønske til lykke; men samtidig kan man kun opfordre til, at det kommende halve 

århundrede vil bringe lige så store og stædige bestræbelser på faglig udvikling 

som de foregående. 


