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Når Børn & Bøgers faktatjekkende redaktion 

er på arbejde, kan man vælge forskellige stra-

tegier. Nogle gange skal man gå lige til bid-

det: Det lyder for langt ude!

Andre gange krabber man sig langsomt 

og venligt ind på offeret, mens man smiler 

og drikker kaffe: Det lyder sørme interessant. 

Med Sigurd Barett skal man være taknemlig 

for bare at få lov at stille sine spørgsmål.

Samme Sigurd Barett må være Danmarks 

travleste mand – men han er også selv ude 

om det. Han spiller musik for jyder. Fortæller 

de bibelske beretninger på Fyn – og langer 

den danske historie råt for usødet over disken 

på Lolland.

En kort tid tilbringes i hjemmet – en bjæl-

kehytte i Valby. Og ugen efter gør han det 

måske omvendt.

Sigurd Barett har lavet, hvad han selv ville 

kalde ”monsterværket” om danernes historie. 

Det bliver suppleret med musik, videoer og 

talrige foredrag. Inden støvet har lagt sig efter 

denne udgivelse, barsler den travle mand med 

en bog til tiden. 

Sofa, mail eller telefon

Sigurd Barett fortæller om Luther. Så det skal 

han også i gang med live ude i kirker og for-

samlingshuse. Forleden afprøvede han sit stof 

i Hvide Sande for en forsamling, der nok hæl-

dede mest til indre mission. 

- Nu ved I noget om Luther, sagde han 

bagefter.

- Det gjorde vi i forvejen, svarede en stovt 

"skerlignende person fra salen.

Så hvordan får man listet sit faktatjek ind 

imellem alle Sigurd Baretts gøremål? Først 

skal han bringes til standsning. Og så skal der 

opstå en form for kommunikation. Det kan 

være live i sofaen. Det kan være pr. mail eller 

telefon. Det bliver det sidste.

En mandag formiddag sidst i januar kl. 

9.50 kommer jeg endelig igennem efter for-

udgående aftale. Det benytter jeg mig af.

Ud fra mange konkrete spørgsmålstegn i 

denne Danmarkshistorie af Søren Sigurd Ba-

rett – det kunne være, om man drak øl i sten-

alderen; om neandertalerne vidste, hvilken 

retning der er syd; eller Christian Firtals for-

hold til førnævnte drik – vælger den faktatjek-

kende redaktion denne gang at tage året på 

ordet og bore lidt i Luther og reformationen.

Men først skal der pusles om ham. Sådan 

er han.

Langt fra tanke til a!evering

Sigurd Barett fortæller, at hjemme i Viborg var 

han ikke specielt glad for faget historie i sko-

len. Lige indtil der kom en lærer, som kunne 

gøre den levende.

Han gik rundt i klasseværelset i sine knir-

En grundig faktasnak med Sigurd Barett om blandt andet øllet, reformati

Fra Danmarkshistoriens

Sigurd Barett er en travl 

mand. Han er svær at 

bringe til standsning for 

et interview – for slet ikke 

at sige blive fotograferet. 

Her har han fanget sig 

selv med en sel"e på far-

ten mellem gøremålene.
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kende sko med hænderne omme på ryggen 

og gjorde de gamle dage nærværende, fordi 

han selv brændte for stoffet. 

Det har Sigurd Barett taget med sig på sin 

videre færd. At gøre stoffet til nutid. At gøre 

det til musik. Ord-musik. Det vil sige fylde det 

med rytme og synkoper. Afbryde strømmen 

med udbrud eller seje, nutidige ord. Måske 

nogle, der rimer.

Han fortæller, at en dag i køkkenet hjem-

me hos en ven i Ribe "k han ideen til at for-

tælle om danernes historie. Ribe er et godt 

valg til sådan en idé. Det er som bekendt (det 

nuværende) Danmarks ældste by.

Hans forlag (Politiken) var da også med på 

tanken. 

- Kan du nå det til jul?, spurgte de. 

Han a$everede seks år efter tanken i køk-

kenet. Men så er det også et værk, der er kæ-

let for, og som er tjekket i de $este ender og 

kanter.

Ingen større fejl

Sigurd Barett fortæller videre, at hvis der er 

én periode, han er mest optaget af, er det 

nok 1800-tallet, fordi det var her, der skete 

så meget teknisk, men også fordi vi som et 

lille falleret land uden $åde kunne rejse os ved 

tankens og penslens og eventyrets kraft.

Derefter fortæller han, at han har læst me-

get, og at han har været igennem $ere gen-

nemskrivninger. Et helt auditorium af eksper-

ter har været ved hånden, de takkes bagest i 

bind to, og forfatteren mener ikke, han har 

begået nogen større fejl.

Som et eksempel på, hvordan han gik i 

dybden med sine sparringspartnere, kan han 

nævne eksemplet øl i stenalderen. Drak de, 

eller drak de ikke? 

Øllet var frem og tilbage i de tidligere ud-
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let, reformationen og tidens gang.

gaver, men blev skyllet ud i sidste gennem-

skrivning, fordi sagkundskaben ikke var helt 

sikker.

Til gengæld er Sigurd Barett glad for Chri-

stian den 4.’s muntre bemærkning til Ove 

Gedde, da denne kommer hjem fra Indien 

med Trankebar i lommen: 

- Godt gået, Ove!, sagde kongen. 

- Nu har du skaffet Trankebar, så nu skal 

vi på ølbar!

Sigurd Barett medgiver, at han ikke har 

belæg for at udstyre kongen med denne be-

mærkning. I det hele taget er hans Danmarks-

historie fuld af lignende ud over ”godt gået, 

Ove!”

Papnæse til akademiske formulerin-

ger

Det er ord som ”megasej” og ”kanonstærk”, 

og forfatteren tror, at det vil være med til at 

bryde den kedsomhed, han selv oplevede 

i sine første år med faget historie, samtidig 

med at det også kan være en papnæse til en 

alt for akademiske formulering.

Stumper af en dialog er vel Sigurd Baretts 

Mon Sigurd Baretts Dan-

markshistorie (Politiken, 

2016, hver 283 sider) 

har fakta i orden? Bind 1 

behandler perioden fra isti-

den til Tordenskjold, derfra 

fortsætter bind 2 frem til 

vores tid.

?Virkelighedstjek

Danmarkshistoriens puslebord


