Forskning og evidens
• Forum for idræt
gennem snart fire årtier.
Hvad kan vi lære af
historien om den
samfundsorienterede
idrætsforskning.
• Jørn Hansen Institut for
Idræt og Biomekanik,
SDU

Før Idrætshistorisk Årbog nr. 1
• Betænkningen om idrætten og friluftslivet 1974
• Utallige steder i Betænkningen må idrætsudvalget
konstatere, at der på en lang række meget
relevante områder simpelthen ikke findes de
nødvendige oplysninger til vurderingen af
forholdene … Når forskningen på dette område
har været så forsømt, skyldes det nok ikke mindst,
at idrætten stort set ikke hidtil af det offentlige
har været anset for et konfliktfyldt område.
Kulturminister Niels Mathiassen

Startskuddet til interessen for historisk
samfundsvidenskabelig forskning
• 1970’ernes konflikter – antiautoritære
tendenser
• Idrætsforsk 1975 – Tidsskriftet Centring 198093
• Idræt – enhed eller mangfoldighed 1978
• Den Jyske Historiker 19-20 Sportshistorie 1981
• Bidrag 13/14 Sport og fascination 1981
• Ove Korsgaard: Kampen om kroppen 1982

Idrætshistorisk Forening
Krop og Kultur
• Else Trangbæk Seminar 1984 udblik til Sverige
• Foreningen og diskussionen om navnet ”Krop
og Kultur” – spændingsfeltet mellem Gerlev
og Dansk Idræts-Forbund
• Formål: at øge bevidstheden om samspillet
mellem idræt og samfund – krop og kultur
• Et aktivt forum for formidling af forskning og
debat om idrætshistorie. Årbog og seminarer

De gode intentioner
• Ole Lange ”Den glemte historie – bemærkninger til et godt initiativ – og et par
advarsler”
• Parallel til Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie (SFAH), hjemsted
Arbejderbevægelsens Arkiv (ABA) – mangler
på idrætsområdet!
• Velkomsthilsen fra DIF, DDGU og DDSG&I
positive øjne

1980’erne
• Pionerindsats og idrætsdebat
• Årbøger og seminarer – årbøgerne begynder med temaer,
gymnastik, OL, ledelse og uddannelse … støtte fra Idrættens
Forskningsråd
• Team Danmark 1984
• Begyndende institutionalisering i Odense, 1986 første
ansættelse i en stilling med forskningsforpligtigelse –
tidligere en midlertidig stilling finansieret af
Kulturministeriet
• Else Trangbæk: Mellem leg og disciplin. Gymnastikken i
Danmark i 1800-tallet 1987
• Center for idrætsforskning Københavns Universitet 19891997

1990’erne
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En levende idrætshistorie – fusioner og jubilæer
1992 DGI (DDGU og DDSG&I)
1993 Danmarks Idræts-Forbund (DIF og DOK)
Årbogen på Odense Universitetsforlag - støtte fra
Kulturministeriet
DGI og DIF holder historien gående
Bjarne Ibsen: Frivilligt arbejde i idrætsforeninger 1992
Claus Bøje og Henning Eichberg: Idrættens tredje vej. Om
idræt i kulturpolitikken 1994 – større debat –
pengestrømsanalyse
Else Trangbæk m.fl. Dansk Idrætsliv bd. 1-2 1996
1997 institutionalisering Institut for Idræt, KU

2000 til nu
• Hans Bonde disputats om Niels Bukh 2001
• Institutionaliseringen af det humanistisksamfundsvidenskabelige område – brug af
artikler fra årbøger i undervisningen
• Begyndende nedtoning af modsætningen mellem
DGI og DIF (formandsskifte)
• Idrætshistorisk Årbog afløst af tidsskriftet Forum
for idræt – historie og samfund 2009
• Et bredere sigte end det primært samfundshistoriske peer review – med tiden problemer
med støtte fra Kulturministeriet

Udgang – overgang til Bjarne Ibsen
• Positivt: institutionaliseringen af det
humanistisk-samfundsvidenskabelige område i
universitetsuddannelserne – relevant historisk
og samfundsvidenskabelige forskning ud fra
almindelig videnskabelige kriterier
• Formidlingsforum for gode specialer
• Sammenhængen mellem årbog/tidsskrift og
seminarer eksisterer ikke længere

Hvad skal det nytte?
• En ældre diskussion inden for historieforskningen – kan vi lære af
historien?
• Historie bliver væsentlig, hvis man ser det som en aktiv refleksion af
nutiden – med hensyntagen til at det videnskabelige håndværk er i
orden
• Lytter politikerne – hvem får ørenlyd Anders Fogh Rasmussen eller
historikerne?
• Talen 2003 for frihedskampens veteraner om den danske
samarbejdspolitik under Anden Verdenskrig ”som et politisk og
moralsk svig” – holdt samtidig med beslutningen om at deltage i
USA’s krig mod Irak
• Står i modsætning til den fremherskende opfattelse blandt
historikerne i fortolkningen ad samarbejdspolitikken – hvad står
tilbage?

