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Hvad er klokken? Danskerne tjekker i gennemsnit uret
18 gange i døgnet, og der er da også nok at holde øje med.
Skoletider, spisetider og sengetider – og man skulle jo helst
heller ikke komme for sent på arbejde. Forudsætningen for
at indgå aftaler er, at vi alle har den samme tidsforståelse.
I Danmark har vi fulgt det samme klokkeslæt siden den
1. januar 1894. Da gjorde man op med ideen om, at hver
landsby havde sin egen lokale tid styret af solens gang over
himlen, og universaltiden gjorde landet til en del af en
verden med tidszoner. Lige siden har den danske tidszone
– Gudhjemtid – og de samme timer, minutter og sekunder
været den afgørende målestok i en verden besat af tid. For
uden tid, ingen danmarkshistorier.

Poul Duedahl Gudhjemtid – 1894

Ny danmarkshistorie i 100 bøger
1894
a 100 sider. Bog 1, Gudhjemtid
Vi gør en lang historie kort

100danmarkshistorier.dk

Tag med på en tidsrejse med Poul Duedahl, lektor i historie
ved Aalborg Universitet.

Gudhjemtid er fortællingen om en ny tidsregning og de begivenheder,
der langsomt og over flere århundreder kulminerede i en ny tid. Bogen er samtidig fortællingen om, hvordan den ny fælles tidsforståelse
med hastværk og faste aftaler er blevet kernen i vores industrialiserede verden.
Forfatteren siger:
”Tid er i grunden et mærkeligt fænomen. For ingen er jo rigtig i stand til at definere,
hvad tid er, og alligevel ved vi allesammen, hvordan man måler den – og vi lader uret
strukturere vores hverdag og disciplinere os til at blive mere effektive. Uden tid,
ingen danmarkshistorier.”
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”Det er oplagt at spørge, hvordan vi skabte ideen om en verden, der optimalt set er
uden spildtid, og hvor kedsomhed er et onde. Og hvorfor er det egentlig så vigtigt, at
vi alle sammen er fuldstændig enige om, hvad klokken er?” – Poul Duedahl

Har du tid, kan du finde 100 danmarkshistorier på en række platforme. Kig ind på danmarkshistorien.dk, og hvorfor ikke spille med i
MegaNørds app Dyst!, hvor du kan kæmpe med vennerne om Danmark og dengang.
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Vi lever i en verden besat af tid. Vi måler døgnets (alt for
få) timer ned til sekundet, løber rundt med dårlig samvittighed over spildtid, tabt arbejdstid og alenetid og taler om
forberedelsestid og betænkningstid. Ny bog, Gudhjemtid,
fortæller historien om dengang, Danmark nytårsaften
1893 stillede uret 9 minutter og 41 sekunder frem og sprang
fra bondesamfund til moderne civilisation.
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Poul Duedahl
er lektor i historie ved Aalborg Universitet. To gange har han fået prisen Årets Historiske Bog, senest i 2017.

Om serien
Gudhjemtid er den første bog i Aarhus Universitetsforlags serie 100
danmarkshistorier, hvor vores fælles historie serveres i små bogbidder. 100 forskere tager fortiden under kærlig behandling og fortæller
om det, der var. Og det, der er. Bøgerne, der udkommer hver måned de
næste 100 måneder, kan læses på en enkelt aften, men giver tanken
modspil.
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