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Mange forfattervenner beklager sig over manglende anmeldelser. Jeg stiller mig 

gerne op i køen. Men jeg vil også gerne gøre dem opmærksomme på, at manglen på 

anmeldelser ikke kun gælder skønlitteraturen, det samme gælder for faglitteratur af 

enhver art. 

For lokalhistoriens vedkommende kan man sige, at nogen har gjort noget ved det. 

Lokalarkiverne har samlet sig om et fælles projekt, nemlig at udgive et blad kaldet 

’Journalen’, og her anmeldes lokalhistoriske publikationer fra hele landet. Jeg 

sidder netop med ’Journalen 2019’s nr. 2 som er spækket med anmeldelser. Jeg har 

talt 65! Ja tænkt lokalt, men i mange tilfælde af gode grunde interessant for resten 

af landet. Meget er årsskrifter med hver flere artikler, det er en skøn rundtur i det 

ganske land.  
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Da Lokalhistorisk Arkiv og Forening i Allerød Kommune, LAFAK i 1991 udgav et 

lille hefte ’Drømmen om Allerød’, som jeg havde skrevet, var det jo primært 

henvendt til borgerne i Allerød Kommune. Kommunen er en af de nye fra 1970, så 

jeg syntes det var vigtigt at vi fik historien med os fra de tre gamle kommuner, 

Blovstrød, Lillerød og Lynge-Uggeløse, samlet under én hat. Det var jo selve 

programmet for vor forening og har været det siden. Basis for heftets artikler, var 

artikler jeg havde skrevet til Allerød Posten i årene 1984-86 som 

freelancemedarbejder. 

Den blev omtalt lokalt, men jeg sendte den også til Foreningen Danmarks 

Folkeminders årsskrift ’Folk og Kultur’, fordi jeg allerede dengang syntes, at man 

fra delen også må have udblik til helheden. Jeg var heldig – George Nellemann 

påtog sig at anmelde den. Han var meget positiv og sluttede vist med, at nu forstod 

han, at Allerød var landets centrum! 

LAFAK har udsendt adskillige bøger som henvender sig til de lokale, og som en 

tilflytterkommune er det vigtigt med denne mulighed for tilflytteren at lære sin 

kommunes fortid at kende. Næste år bliver kommunen 50 år, så det er jo spændende 

at se, om historien skal samles op, det vides i skrivende stund ikke. Noteringen af 

de 25 år blev et storstilet projekt, som nok desværre er gået i glemmebogen. En 

redaktionskommite indkaldte beretninger fra borgerne inden for politik og 
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foreningsliv, og så kunne man tro det endte med en bog. Nogen fik en bedre ide, 

nemlig at lave et tillæg til den lokal annonceavis, som på sin side lovede at bringe 

de overskydende beretninger løbende i avisen. Vi sikrede os samtidig, at forfatterne 

gav deres minde til, at beretningerne måtte bruges elektronisk, i hvilken form de så 

findes i dag, dog uden at være udnyttet, men de findes på arkivet og på biblioteket. I 

jubilæumsåret kunne ingen altså undgå at stifte kontakt med projektet, men i 

hvilken grad nogen har bevaret det, ved ingen noget om. LAFAK, bibliotek og jeg 

har det, men ellers skal det nok betragtes som en sunken skat, som det kun er for de 

stædige at stifte bekendtskab med. Efter min mening er dets eksistens værdifuld. 

LAFAK udsendte i 2005 en bog om Brudevæltelurerne, fordi de er fundet i 

nuværende Allerød Kommune i 1797, vi fejrede i 1997 de 200 år siden fundet og 

det blev anledningen til bogen. I kraft af emnet en bog der bør interessere hele 

landet. Lokalt med stor omtale, men få anmeldelser på landsplan. LAFAKS seneste 

udgivelse hedder ’Lillerød Lervarefabrik, 1870’erne -2006’ fra 2018. Også den er 

naturligvis henvendt til lokale interessenter, men da fabrikken solgte sine varer over 

hele landet, bør den også kunne interessere keramikinteresserede over hele landet. 

Der er tale om, hvad man kalder lervarer og ikke kunstkeramik, men der er en tråd 

til den også, i det museumsleder Teresa Nielsen fra Vejen Kunstmuseum indvilgede 

at skrive et oplæg til den videre forskning i kunstneres forbindelse med Lillerød 

Lervarefabriks.  

Bogen har siden fået en anmeldelse i et nyhedsbrev for foreningen ’Keramikkens 

Venner’, og en omtale på Politikens bagside. LAFAK omtaler naturligvis bogen på 

sin hjemmeside, og som flittig bruger af facebook, Instagram, twitter og en blog har 

jeg naturligvis advokeret for bogen. Men altså kun én anmeldelse er det blevet til. 

 

 


