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Historien bag danmarkshistorien
14. maj udkommer den nyeste 
Danmarkshistorie – kun på nettet 
og helt gratis

Danmark får en ny historie, når portalen 
www.danmarkshistorien.dk åbner tors-
dag den 14. maj. Forskere fra Institut for 
Historie og Områdestudier (IHO) lægger 
over 3.000 siders tekst, lyd og billeder frit 
tilgængeligt ud på nettet. Forventning-
erne er store, og det har taget ni år at 
komme fra ide til virkelighed.

Ideen om at lave en portal med en op-
dateret danmarkshistorie, ajourført med 
de nye forskningsresultater og direkte 
adgang til de vigtigste kilder, blev født 
omkring årtusindeskiftet.

–Historikere har både en stærk tradi-
tion for at formidle og for at lave fælles 
projekter, og da internettet kom, be-
gyndte man at se på, hvordan vi kunne 
bruge det nye medie, fortæller projekt-
koordinator, postdoc Anne Sørensen fra 
instituttet.

–Arbejdet ulmede i flere år, men det var 
først, da der kom en bevilling i 2007 fra 
fakultetet, at det rigtig tog form.

–På nettet kan vi hurtigt opdatere fakta 
og fortolkninger – det er jo sværere med 
bogudgivelser, og så er vi næsten altid 
afhængige af bevillinger fra fonde for at 
kunne få det til at løbe rundt, samtidig 
med at gymnasierne jo også har færre 
penge til at købe bøger, og derfor måske 
ligger inde med klassesæt af forældede 
historiebøger.
I er jo også afhængige af bevillinger til dette 
projekt. Rent økonomisk, saver I så ikke den 
gren over, som I sidder på og gør det endnu 
sværere at få udgivet historiebøger?`

–Nej. Portalen er ikke nogen elektro-
nisk bog, og teksterne fra hjemmesiden 
kunne ikke udgives i bogform. Det er et 
andet medie med andre muligheder. Bø-
ger vil ofte have et snævrere sigte, især i 
forhold til danmarkshistorien.dk, som er 
meget bredt orienteret.

–Vi ved godt, at der findes hjemmesi-
der, der tager betaling for at bruge deres 
undervisningsmateriale, men det vil 
vi ikke gøre. Vores målgruppe er både 
elever og studerende, journalister og den 
interesserede borger i øvrigt, og siden 

på timer til medhjælp og solide tekniske 
løsninger er også vigtigt. Web er altså 
ikke så billigt, som man går og tror, kon-
staterer Anne Sørensen, som har måttet 
købe moduler ad hoc til hjemmesiden i 
samme takt, som bevillinger tikkede ind 
fra diverse fonde.

Flere fagportaler
Næste skridt i udviklingen af portalen er 
at få inddraget endnu flere forskere, især 
fra andre institutter.

–Mit eget institut dækker jo historisk 
tid, og arkæologer fra instituttet på 
Moesgård bidrager med afsnit om old-
tiden, men der er jo forskere, der ved 
meget om fx kunst, litteratur og kultur i 
historisk tid, som sidder på andre insti-
tutter igen, og som helt sikkert vil kunne 
berige portalen.

–Det er ad frivillighedens vej, vi skal 
rekruttere forfattere, så det kræver, at de 
vil sætte tiden af, og vi drømmer jo om, 
at vores koncept kan sprede sig til andre 
fagportaler, hvor vi historikere så kan 
bidrage.

–Vi søger også efter penge til at udvikle 
vores undervisningssider til et mere 
ambitiøst, virtuelt læringsrum, og hvad 
angår sådanne og andre udfordringer 
med mediet, vil vi gerne i clinch med 
it-miljøet på Katrinebjerg. Vi vil gerne 
have nogle interaktive faciliteter, fx spil, 
hvor man kan gå på opdagelse i virtuelle 
miljøer. 

Anne Sørensen så også gerne, at udvik-
lingen af de avancerede faciliteter i por-
talen i sig selv blev et forskningsprojekt.

–Nye læringsformer og hvordan påvir-
ker formen historiefaget – der er mange 
muligheder.

Og så er der jo lige det med internatio-
naliseringen.

–En anden drøm er at få oversat hele 
portalen til engelsk. En online, forsk-
ningsbaseret, frit tilgængelig omfattende 
danmarkshistorie på nettet på engelsk, 
skrevet af folk, der ved, hvad de taler 
om, kunne være et stort aktiv, både 
hvad angår formidling og forskning – så 
vil der være et sted, hvor udenlandske 
forskere, som jo ikke alle forstår dansk, 
trygt kunne lede efter, om dansk historie 
havde aspekter, der var interessante for 
deres forskning.

bliver utvivlsomt brugt meget mere, hvis 
den er gratis, og det er vores langsigtede 
succeskriterium – at portalen bliver dét 
sted, man begynder sin søgning efter 
danmarkshistorie på nettet. 

Redaktion og energi
35 forskere har bidraget til portalen, 
de fleste fra IHO og enkelte andre fra 
Institut for Antropologi, Arkæologi og 
Lingvistik og religionshistorikere fra Det 
Teologiske Fakultet. Den daglige dont 
ledes af Anne Sørensen sammen med 
tre medhjælpere og tre ph.d.-studerende, 
der aftjener deres arbejdsforpligtelse i 
forbindelse med projektet. De syv indgår 
også i redaktionsgruppen sammen med 
seks andre ansatte fra instituttet.

–Redaktionsgruppen er vigtig. Vi har jo 
ikke ubegrænsede ressourcer, og der er 
tonsvis af veje, vi kunne gå med projek-
tet, så vi har lige dele brainstorming og 
prioritering på vores månedlige møder. 
Det er også stedet, vi finder ud af, hvilke 
netværk vi kan trække på, og det har vi 
gjort stor brug af.

Netværkene er grunden til, at projektet 
har fokusgrupper i gymnasiesektoren og 
har kunnet lave tests af, hvordan hjem-
mesiden virker på test-brugere.

–Energien og entusiasmen i gruppen 
er også en vigtig faktor, og det har været 
og er stadig en fornøjelse at opleve, siger 
Anne Sørensen.

–Samtidig har det også været noget op 
ad bakke for projektet, for det er jo andre 
ting end formidling, der er strategisk 
fokus på i disse år: internationalisering, 
peer-reviewed artikler og hele biblio-
metri-spørgsmålet. Som det ser ud lige 
nu, er der jo ikke nogen point – og deraf 
afledte bevillinger – at hente ved vores 
projekt, så det har været lysten, der har 
drevet værket fra forfatternes side.

–Derfor er det også vigtigt, at der er 
ressourcer til en projektleder, til det 
administrative og koordinerende ar-
bejde, og det har været altafgørende for 
realiseringen af vores projekt, at ideen 
kom med i fakultetets strategi, og vi fik 
en bevilling til netop dét formål.

Instituttet opslår nu et adjunktur, hvor 
ledelsen af danmarkshistorien bliver en 
del af stillingen.

–Et realistisk budget, hvor man husker 


