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Hvorfor indrettede brygger Jacobsen Carlsberg som ethvert andet herregardsanlreg
med
gardspladser, driftsbygninger,
folkebygninger, hovedbygning og have? Og hvorfor omdanner
dag nogle forladte industrianlreg til nye formal- og river andre ned?
Det er nogle af de sporgsmal,
bybilledet og identiteten

der besvares i en ny bog om industriens

vi i

aftryk i landskabet,

Det gay anledning til megen debat, da indgangen til Euston Station i London, blev nedrevet i 1962. Netop
i den periode, hvor England havde mistet sin frontposition, var der behov for at huske fordums
industrielle storhed. Euston Arch faldt, men til gengreld voksede interessen for industriens fYsiske spor
med bevaringsinitiativer og oprettelsen afuniversitets-lrerestole
i sit k0lvand. I 1970eme spredte
entusiasmen sig til Europa, men i Danmark kom b0lgen ikke langt.
For i Danmark dominerede billedet af den p10jende bonde som indbegrebet af danskhed. Som Politikens
anmelder afPHs Danmarksfilm i 1935 udbmd "Alle disse kedsommelige kraner, ensformige telefontrade,
skenhedsfOrladte lysmaster, hreslige vindmotorer og pulsende lokomotiver [det} er ikke Danmar!C'.
Men billedet er - et billede. For Danmark er og har vreret ligesa meget industrination som landene
omkring os, med en andel afbefolkningen beskreftiget indenfor handvrerk og industri svarende til det
europreiske gennemsnit. I dag har en del afforskningen derfor frigjort sig fra den nationalromantiske
bondefIksering. Det har banet vejen for ny viden om de sidste 200 ars historie, og om de faktorer der
be stemmer det industrielle milj0s opbygning. Nogle afhovedresultateme
af de senere ars arbejde
publiceres nu afDen Jyske Historiker under titlen Industrimiljeer.
Ibogen kan man lrese om, hvordan forandringeme i industriens landskaber er en del af den teknologiske
udvikling, der som b0lger skyller over den industrialiserede verden med regelrnressige intervaller.
Med udgangspunkt i centrale brancher som sukker- og cementindustrien belyses det samtidig, hvordan
denne udvikling indgar i - og er forudsat af - en bred kontekst, hvori kulturelle faktorer er afg0rende.
Som ved sa megen anden materiel kultur slar de funktionelle forklaringer langt fra til.
Men man kan ogsa lrese om, hvordan forholdet til vores industrielle fortid materialiseres i disse ar. Hvordan der konstant vrelges mellem forskellige aspekter af forti den, nar det afg0res, hvilke dele af de
forladte industrilandskaber der fortsat skal besta, og hvad der ikke fortjener bedre end at blive revet ned.
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For yderligere oplysninger kontakt museumsinspekt0r, ph.d. Morten Pedersen, Nordjyllands Historiske
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