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"Hvis man ikke går til yderligheder, er der ingen grund til at gå", skal Asger Jorn have sagt. 
Han tænkte nok mere på individer end på historien, sådan som Eric Hobsbawm gør i sin nye 
bog Age of Extremes. Og selvom man ikke kan give handlingsanvisninger til historien, så er 
netop yderlighederne i den nyere historie noget som for Hobsbawm både er et udtryk for 
kapitalismens manglende evne til at indfri sit eget civilisatoriske program og noget han gerne 
kunne have været foruden. 

I det tyvende århundrede er flere mennesker blevet slået ihjel ved menneskelige 
beslutninger end i noget tidligere. Ifølge en nylig udregning, som Hobsbawm citerer, drejer 
det sig om 187 millioner.  Og netop megadøden, metaforisk (men også reelt) fremstillet i det 
nukleare ragnarok, er for ham indbegrebet af det korte tyvende århundrede. Således kalder 
han den periode han undersøger: det korte århundrede strækker sig fra udbruddet af 1. 
verdenskrig til Sovjetunionens fald. Dette korte århundrede fulgte efter det lange nittende, 
som strakte sig fra 1789 til 1914. 

Manden, der skriver således, er den engelske historiker Eric Hobsbawm, født 1917 i 
Alexandria som barn af en centraleuropæisk, jødisk familje. Han voksede op i Wien og 
Berlin, men måtte flygte med familjen videre til England, hvor han er uddannet som 
økonomisk historiker. I England tilsluttede han sig kommunistpartiet og blev en central 
person i partiets historikergruppe, som talte folk som Christopher Hill, Victor Kiernan, John 
Saville, E.P. Thompson, Raymond Williams og Raphael Samuel – om end ikke alle på samme 
tid.  

Selvom Hobsbawm var kommunist blev han tidligt respekteret langt uden for 
venstrefløjen for sine ofte utraditionelle studier. Det gælder f.eks. Primitive Rebels (1959), 
hvor han undersøgte de såkaldte sociale banditter. Et tema, som fortsættes i Bandits (1969). 
Den er iøvrigt oversat til dansk (Banditter, 1975). Det var imidlertid nok som 
industrihistoriker han slog sit navn fast. I 1968 kom Industry and Empire, som er en 
økonomisk historie over Storbritannien efter 1750. Og med samlingerne Labouring Men 
(1964) og Workers: Worlds of Labour (1984) koblede han industrihistorie med arbejdets 
historie. 

Mest kendt er han måske blevet for sin trilogi om det lange nittende århundrede: The 
Age of Revolution, 1789-1848 (1962), The Age of Capital, 1848-1875 (1975) og The Age of 
Empire, 1875-1914 (1987).  Med den havde han slået sit navn fast som "the leading historian 
of the last century", som socialhistorikeren Tony Judt skrev i The New York Review of Books. 
Men ud over sit store historiske forfatterskab fungerede Hobsbawm også en tid lang som 
jazzanmelder ved New Statesman og Times Literary Supplement under pseudonymet Francis 
Newton, som også skrev bogen The Jazz Scene (1959). Hobsbawm er medredaktør af  den 
engelske udgave af Marx og Engels' samlede værker og har skrevet masser af politiske 
artikler. 

For Hobsbawm falder dette korte århundrede i 3 veldefinerede perioder. 
Mellemkrigstiden kalder han Age of Catastrophe, højkonjunkturperioden efter 2. verdenskrig 
er The Golden Age, mens perioden efter 1973 er The Landslide. Heri ligger en stor del af 
hans grundopfattelse. Ud af 1. verdenskrigs skyttegrave kom to helt forskellige historiske 
veje. Kapitalismen havde i krigen oplevet det totale værdisammenbrud og det liberale 
demokrati led skibbrud. Den totaliserende kraft, som gjorde krigen til en total krig, finder 
Hobsbawm hos kapitalismen selv i de kræfter, som drev de nationale kapitaler til at danner 



imperier på verdensmarkedet. Med den store krise fra 1929 begyndte de anti-liberale kræfter 
for alvor at slå igennem. Krisen, arbejdsløsheden og fascismen ser Hobsbawm som det 
samlede udtryk for at kapitalismen økonomisk og politisk var nået ind i en blindgyde. 

Men med 1. verdenskrig kom også den russiske revolution og den kommunistsiske 
verdensbevægelse. Den utopiske forhåbning, som lå i dette gigantiske projekt, var den eneste 
kraft, mener Hobsbawm, som pegede ud af blindgyden. Og med fascismen og 2. verdenskrig 
fik den skamferede kapitalisme og 'socialismen' en fælles fjende og en måde at komme ud af 
blindgyden. 

For den gamle kommunist Hobsbawm må det være både en smerte og en lyst at 
konkludere, at grundlaget for genskabelsen af det liberale demokrati efter 2. verdenskrig lå i 
selve kommunismens eksistens. Uanset hvad man ellers kan sige om 'den virkeligt 
eksisterende socialisme', så tvang den som positivt modbillede ved krigens afslutning 
kapitalismen til at skaffe sig 'et menneskeligt ansigt', et reform-ansigt. 

Guldalderen 1945-1973 vendte op og ned på hele verden. Men den ramte meget 
forskelligt ind i den vestlige kapitalistiske verden, i den 'socialistiske' og i den nye, 3. verden, 
som opstod ud af de gamle koloniale imperier. 

Jordskredet, som satte ind med oljekrisen, endte med at alle de forhåbninger guldal-
deren kunne stille led en voldsom død. Det korte århundrede, jævnaldrende med Hobsbawm 
selv, endte med det totale sammenbrud for den kommunisme, som han havde viet hele sit 
politiske liv. 
 
Det store essay 
Hobsbawms nye bog adskiller sig fra de tre foregående bind af hans 'verdenshistorie' ved at 
titlen mangler den bestemte artikel 'the'. Denne grammatiske ubegrænsethed modsvares af 
hans valg af genre. Han siger selv, at han ikke fortæller de 20. århundredes historie, men 
bidrager til dets forståelse. Og langt hen ad vejen er det godt at vide en hel del om historien 
før man giver sig i kast med hans mere en 600 sider. Men han har valgt en fremstilling som 
svarer til den særstilling, som denne periode har: selvom det 19. århundrede var hans periode, 
så er det 20. århundrede hans liv. Han er selv deltager i historien, derom lades man ikke i 
tvivl. Med jævne mellemrum vender han selv tilbage som historisk aktør. Som stor dreng i 
Berlin, da Hitler overtager magten, som kommunist i forhold til den spanske borgerkrig eller i 
forhold til Sovjet. Eller f.eks. som personlig bekendt med Alan Turing, computerens opfinder. 
"The present author" blander sig i historikerens analyse så det samlede resultat bliver et essay 
snarere end en historisk analyse eller fortælling. 

Til det særlige personlige touch hører også Hobsbawms forsøg på at integrere 
kulturens historie i sin fremstilling. Her mærker man igen den personlige deltager, som ikke 
blot fremlægger, men tager stilling. Ikke mindst mærker man hans store kendskab til musik-
historien gøre det til et indlæg i en diskussion om, hvordan rockmusikkens historie kan eller 
ikke kan skrives. 

Endelig er Hobsbawm en stor skribent. Han mestrer ironien i alle dens meget 
engelske former og får udtrykt sin holdning - ofte understated - så man ikke er i tvivl.  

Som historiker er Hobsbawm en meget vidende og sensitiv iagttager. Hans viden 
spænder over områder, som det normalt ikke er historikeres lod at spænde over. Selvom hans 
bog på mange måder er en europæisk verdenshistorie, så har han et detailkendskab til Latina-
merikas og Indiens historie, som gør, at også kapitlerne om den tredje verden får kød og blod. 
 
Analysen 
Analysens dynamik er viljen til at se tingene som de virkelig er. Dvs. Hobsbawm ved godt, at 
læseren falder i søvn ved at få gentaget almindeligt akcepterede kendsgerninger. Han går ikke 
mindst efter forskellighederne i det vi opfatter som ens eller allerede fastslået. Han har således 
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i afsnittet om katastrofens tidsalder en analyse af fascismen, som fremhæver de mange 
forskelle mellem de forskellige nationalismer og fascismer på den yderste højrefløj. Han ser 
den væsentligste forskel mellem det fascistiske højre og det ikke-fascistiske højre deri, at 
fascisterne mobiliserede masserne. Dermed tilhørte fascismen den demokratiske og folkelige 
politiks æra. Det traditionelle højre så med foragt på masserne og folket. Han peger på 
fascismens indflydelse i andre højrestrømninger (f.eks. den zionistiske revisionisme), men 
advarer imod den forskelsløse brug af ordet til at karakterisere alle antisemitter eller andre, 
som har optaget elementer fra fascismen. 

Hobsbawm kalder krisen i trediverne for "the Great Slump". Slump betegner et 
pludseligt og voldsomt kurs- eller prisfald, men har udvidet sit område udover økonomien til 
at betyde et voldsomt fald eller ligefrem et jordskred.  For Hobsbawm vokser fascismen netop 
ud af "det Store Fald". Men det Store Fald betød også retræte eller kollaps for politiske 
institutioner og intellektuelle værdier som havde været centrale i det liberale borgerlige 
samfund. Det Store Fald er derfor meget mere end et prisfald, det er et civilisationsfald. 

I genskabelsen af den kapitalistiske civilisation spiller det som sagt en vigtig rolle, at 
kampen mod den fælles fjende - fsacismen - førtes til sejr. Og at Sovjetunionen eksisterede 
som et i hovedsagen positivt modbillede. Men ud af kampen mod den fælles fjende voksede 
også den kolde krig og Guldalderen. Det er Hobsbawms tese, at vi aldrig har haft et så stabilt 
system som under den kolde krig. Vi var aldrig rigtigt truet af en 3. verdenskrig, de to 
supermagter var omhyggelige med at undgå de træk, som er krigens første. Han nævner, at 
under Koreakrigen blev 150 kinesiske bombefly fløjet af sovjetiske piloter. Men det blev 
holdt hemmeligt, fordi åben krig var det sidste Moskva ønskede. Den kolde krig var baseret 
på den tro i den vestlige verden, at Katastrofens tidsalder ikke var forbi og at kapitalismen 
stadig var truet, nu blot fra Sovjet. 

Det centrale ved de gyldne år er imidlertid ikke den kolde krig men "Den sociale 
revolution". Selvom Hobsbawm givet overdriver, så har han ret i tendensen, når han skriver: 
"Den mest dramatiske og betydningsfulde sociale ændring i den anden halvdel af dette 
århundrede, og den ændring som for altid afskærer os fra fortidens verden, det er bøndernes 
død. For siden neolitisk tid havde de fleste mennesker levet af jorden og dens dyr eller høstet 
havet som fiskere." Og hånd i hånd med bøndernes død voksede byerne, ikke mindst i den 
tredje verden. Men den sociale revolution rakte videre end til produktion og bosætningsmøn-
stre. Næsten lige så dramatisk er udbredelsen af skoleuddannelsen. Kampen mod analfabetis-
men er én af guldalderens sukceshistorier. Men også den højere uddannelses eksplosion hører 
med til billedet af den sociale revolution. 

Mens byerne og uddannelsen vokser, så faldt den gamle arbejderklasse i antal og 
betydning. En omfattende omstrukturering af arbejderklassen førte bl.a. også til en voldsom 
ændring i kvindernes rolle i produktionen. Og fra kvindernes indvandring på arbejdsmarkedet 
spreder der sig en omfattende ændring i familjemønstre, i børneliv og i seksuelle mønstre. 
Hobsbawms sammenfatning af den sociale og kulturelle revolution 1945-1990 er ét af bogens 
stærkeste kapitler. 
 
Blokeringer 
En særlig interesse knytter sig naturligvis til Hobsbawms analyse af de 'socialistiske' lande. 
Anførselstegnene kunne være hans; det er en central pointe nemlig, at meget hedder noget 
godt, men i virkeligheden er noget helt andet. Ingen tvivl om det: Hobsbawm er ikke nogen 
naiv kommunist, for hvem alt gik galt med Gorba ev. Hans grundlæggende synspunkt er det, 
at den sovjetiske kommunisme især blev et program for omformning af tilbagestående lande 
til fremskredne. Han forsøger ikke heller at skjule, hvad der gik for sig under Stalin eller 
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Bre〉nev. Men alligevel er netop analysen af de 'såkaldt socialistiske' lande bogens svageste. 
Og det er den fordi, indsigten tilsyneladende tjener det formål at frelse nogle grundlæggende 
begreber, indsigter og taksonomier. 

Som Tony Judt gjorde opmærksom på i sin anmeldelse i New York Review, så starter 
det med bedømmelsen af bolsjevikernes revolution. Kunne man ikke rejse det spørgsmål, 
siger Judt, hvorvidt der overhovedet var tale om en revolution? Var bolsjevikernes 
magtovertagelse ikke blot det første af en lang række 3. verdens kup? For Hobsbawm er der 
tale om en genuin revolution. Lenin bliver således reddet ved at lade det gå ud over Stalin. Og 
Khruš ev bliver reddet ved at lade det gå ud over Bre〉nev. Man mærker gennem den nu 
negative analyse af Sovjets udvikling, de gamle helte og taksonomier slå igennem. Man 
mærker det f.eks. også i forskellen mellem analysen af Mao-Kina og Stalin-Sovjet. Der 
hersker ingen tvivl i læserens sind om, at der aldrig var nogen revolution i Kina; alt var en 
fortsættelse af kinesiske traditioner og Mao forstod aldrig Lenin. Og de kinesiske katastrofer, 
som rettelig tilskrives Mao, får en monumental status. F.eks. påpeger Hobsbawm, at hvis man 
på grundlag af kinesisk befolkningsstatistik skal gisne om, hvor mange der døde under Det 
Store Spring Fremad, så mangler der over 40 mio i statistikken. De er formentlig døde af sult. 
Men der skal ikke meget hovedregning til at se, at de sovjetiske ulykker skal ganges med 5 
for at blive af kinesiske dimensioner. Det gør 'udgifterne' ved tvangskollektiviseringen på 10 
mio russere til relativt 50 millioner efter kinesisk målestok. Og så fører Stalin pludselig. Men 
det gør han ikke hos Hobsbawm. Man mærker striden mellem Sovjet og Kina i dagens 
argumenter. 

Men det må have gjort ondt på den gamle kommunist at skrive, at man 
tilbageskuende kan se, at beslutningen om at indføre sovjetmagt mistede sin rationalitet, da 
revolutionen i Tyskland mislykkedes. Eller at de israelske kibbutzim er mere kommunistiske 
end noget i USSR. 
 
Historien og den historiske bevidsthed 
For Hobsbawm er det centrale ved Den nye Krise, Jordskredet, The Landslide, ikke at 
kapitalismen ikke længere fungerede så godt som i Guldalderen, men at dens operationer var 
blevet ukontrollable. Ingen vidste længere, hvordan man skulle styre kapitalismen og ingen 
vidste længere hvordan en politik mod arbejdsløshed skulle se ud. Nationalstaten havde mistet 
sin økonomiske magt. Alle - måske delvist undtaget USA på grund af økonomiens størrelse - 
eksisterede på verdensmarkedets nåde. Det unkontrollable viste sig ikke mindst ved den 
tilsyneladende uløselige nexus mellem forøget vækst og forøget miljøødelæggelse. 

Den ukontrollable økonomi førte til genskabelsen af en egentlig underklasse i de 
udviklede kapitalistiske lande og en opløsning af reformpolitikkens massebasis. Samtidig en 
tilsyneladende genopblussen af nationalismen i det tidligere Sovjet og på Balkan. Den økono-
miske egoisme udviklede sig som politiske mønster på bekostning af den kollektive 
solidaritet. "I stigende grad blev ens egen identitet konstrueret på en insisteren på andres ikke-
identitet", skriver Hobsbawm. 

Selvom Hobsbawm på mange måder er en slags principiel optimist (som mange 
kommunister er det), så ender hans bog alligevel med en række spørgsmålstegn i 
krystalkuglen. Han spørger, hvad der skal komme i stedet for det gamle sovjetsystem og 
siger: "Her kan vi ikke længere følge Marx' 1800-talsoptimisme, når han argumenterede at 
ødelæggelsen af det gamle system må lede til noget bedre, eftersom 'menneskeheden altid kun 
stiller sig sådanne opgaver den kan løse'". Og i opsummeringen 'Mod årtusindskiftet' gentager 
han dette Marx-billede uden at kunne tegne med på den opgave menneskeheden kunne og 
burde stille sig nu. På trods af al optimisme er det svært at se rigtig lyst på fremtiden. 
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Man kunne sige, at Hobsbawms bog har to sæt af konklusioner. Den ene er åben og 
kunne opsummeres således: "Det Korte Tyvende Århundrede havde været reliogionskrigenes 
æra, selvom the mest militante og blodtørstige af dets religioner var sækulære ideologier af 
19. århundredes oprindelse, nemlig sådanne som socialisme og nationalisme, hvis guds-
ækvivalenter var enten abstraktioner eller politikere dyrket som guddomme." 

Den anden konklusion er mindre åben, men ligger nedenunder hele det projekt at 
skrive en verdenshistorie: i den postmoderne tid eroderes den historiske bevidsthed om 
sammenhængen mellem fortid, nutid og fremtid. Det skarptskårne portræt af vores århundrede 
er også et råb om at lære af historiens yderligheder. 

Denne underliggende samtidskritik bliver på en indirekte måde kommenteret og 
analyseret i en anden sværvægter fra den engelske historiker-venstrefløj. Det er Raphael 
Samuels Theatres of Memory, hvoraf første bind (af tre!) på næsten 500 sider handler om Past 
and Present in Contemporary Culture. Bag denne uskyldige titel gemmer sig en analyse af 
den postmoderne omgang med historien og et udfald mod visse venstrefløjs-automat-
reaktioner. 

Raphael Samuel har som Hobsbawm sin baggrund i det engelske kommunistparti. 
Men en generation forskudt. Han voksede op i partiet og blev som helt ung historiker medlem 
af historikergruppen. Men han brød med kommunismen og blev en del af det nye engelske 
venstre. Han tilhørte kredsen omkring New Left Review og er grundlæggeren af History 
Workshop Journal, tidsskriftet for radikale historikere. Ikke mindst Oral History-bevægelsen 
har fundet et udtryk herigennem. Men også den feministiske historie, arbejderhistorien og 
andre dele af venstrefløjens initiativer. 

I sin bog analyserer han en række fænomener som Retrochic, Resurrectionism og 
Heritage som emblemer for nogle vigtige træk ved nutidens omgang med historien. Retrochic 
omfatter den legende brug af historiske artefakter (orginale eller kopier), som findes i 
nutidens liv og gaveindustri. Han analyserer hvad man kan finde i nutidens butikker og ser i 
de retrochicke genstande den tendens, at fortiden er nutidens legetøj. Denne tendens finder 
man også i litteraturen, mener Samuel, f.eks. i den magiske realisme. Men også den moderne 
gotik, som findes i film og maleri og den genbrug af kunsthistorien, som finder sted i 
postmoderne maleri. Retrochick er også den nyere interesse for 'period'-houses, dvs. at 
arkitektur fra en bestemt periode bliver et salgsobjekt på grund af dets ikke-modernitet. 
Mange huse gøres til 'period' ved at installere nostalgiske badeværelser, marmorere træværk 
eller skrabe pudsen af for at få murstenene frem igen. 

Den fragmenterede eller legende omgang med historien ser han også i den 
resurrectionism eller genoplivning, som finder sted i den museale verden. Ridderspil, Son et 
lumière på franske slotte, living history museer, hvor man kan se bønder og håndværkere 
arbejde osv. Og endelig ser han den i den rolle idéen om heritage spiller i den angelsaksiske 
verden. Det spænder fra bevarelse af gamle landejendomme til etablering af lokale arkiver og 
museer som i en eller anden forstand gør det fortidige nærværende.  

Heritage-industrien er blevet voldsomt angrebet fra venstre for at være vulgær, for at 
nedbryde forskellen på arbejde og leg, for at idealisere fortiden, for at trivialisere historien og 
for ikke at opbygge syntetiserende og analytiske historiske billeder. 

Rapahael Samuel mener, at denne type kritik (hvori vi kan indrangere dele af 
Hobsbawms) slet ikke rammer, fordi den ikke forstår det centrale ved den nye omgangsform 
med historien. Grundlæggende handler alt dette om 'uofficielle vidensformer', mener han. Den 
priviligerede historiske bevidsthed, som historikerne har institutionaliseret udfordres af 
uofficiel viden som er knyttet til det enkelte menneske, til grupper, til arbejdspladser til 
lokaliteter osv. Den moderne omgang med historien er derfor uendelig mere demokratisk end 



 
 

6 

den professionelle historie. Men argumentationen rækker videre end dette. Samuel ser nemlig 
en forbindelse mellem denne genoplivelse af historien og den økologiske interesse. Vi lever i 
en ekspanderende historisk kultur, som henter sin dynamik fra netop modernitetens 
overskæringer af traditionens bånd. De radikale ændringer i livsomstændigheder, i miljø 
(landscape såvel som townscape, natur såvel som globalt miljø) har skabt en ny sensibilitet 
for det visuelle og hermed også for det af historien som kan ses. De professionelle historikere 
af den Ranke'ske tradition er kun interesseret i den historie, som ytrer sig i skriftlige kilder. 
De ser sig som dommere, der fører en proces på historiens vegne og fører vidner, hvis tale de 
kan bringe frem (fra kildernes væld). Men historien sætter sig mange andre spor en skriftens - 
helt bortset fra alle de flygtige spor, som kun overlever i erindringen. Den nye historiske 
sensibilitet ser han ikke mindst på det visuelle område og lokaliserer den f.eks. til følsomhed 
overfor byens ændringer, men også for fotografiet og den historie, det formidler. Han ser 
historien som håndværk og fortælling, som en allegori og en mimetisk kunstart. Historikeren 
afdækker en skjult orden i fortiden, men selvom han skjuler sit jeg i fremstillingen, så er 
historikeren en nulevende person, som ved hjælp af sine erfaringer i nutiden mimer og 
fremstiller fortiden som en fortælling også om i dag. 

Raphael Samuel tilbyder i sin bog ikke kun et indbydende og morsomt billedet af 
nutidens historiske bevidsthed. Han tilbyder en helt anden forståelse af historikerens rolle. 
Han nedbryder på anarkistisk vis historikerens professionelle autoritet (samtidig med at han i 
praksis demonstrerer at det i hvert fald er et kompliceret håndværk) og etablerer historikerens 
nye position betydeligt tættere på forfatterens og digterens. Men han tilbyder også enhver at 
indtage historikerens rolle. 

De forskellige konklusioner, Hobsbawm og Samuel når til, trækker spor bagud i 
deres politiske og professionelle liv. Men de åbner også for spørgsmålet: hvad skal man med 
historien? Er den en vidensform, som primært bevæger sig i en strategisk dimension ('hvordan 
kommer vi ind i fremtiden'), eller er den primært en vidensform, som bevæger sig i en identi-
tetsskabende dimension ('hvem er jeg, når jeg kommer derfra?').  
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Raphael Samuel: Theatres of Memory.1: Past and Present in Contemporary Culture, 479s., 
Verso. 


