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I barbersalongen var det ofte ledige stunder. Plünneke kjedet seg og måtte 
finne på noe å gjøre. Det ble begynnelsen til omfattende studier av 
Fredrikstads lokalhistorie.

Hver søndag, den eneste fridagen Carl Plünneke hadde, gravde han i arkivene i 
støvete hyller på byfogdens loft eller i kommandantens rullebod. Han fant ikke bare 
svar på de spørsmålene han ønsket, men også andre opplysninger som 
interesserte. Selv mente han at hvis han hadde vært født og oppvokst i byen, ville 
han aldri blitt historiegransker. Nettopp det at han kom utenfra var avgjørende for 
interessen. Han undret seg over byens innbyggere som ikke selv så mulighetene i 
det samfunnet som utviklet seg på slutten av 1800-tallet.
Han sa at han alltid søkte det faktiske, det som var sant og riktig. Om det han fant 
var gode eller onde fakta, var ikke hans oppgave å vurdere, han ville bare fremstille 
tingene slik de var. I alt han har skrevet er det tusenvis av detaljer, viktig for dem 
som skal skrive lokalhistorie. Dessverre har han sjelden oppgitt sine kilder, noe som 
gjør det vanskelig for oss i ettertid å finne og sjekke videre i akkurat de dokumentene
han selv nyttiggjorde seg.
Han kunne også være unøyaktig, noe han av og til fikk kritikk for. Dette skjedde for 
eksempel da han i 1929 skrev i Smaalenenes Socialdemokrat om 
Godtemplarordenen i Østfold. Han ble etterpå anklaget for ikke å ha gått til de 
viktigste kildene og at artikkelen på visse punkter var feilaktig og også tendensiøs.
Forfatteren Anthon B. Nilsen, som skrev under psevdonymet Elias Kræmmer, fikk i 
1877 stilling som bestyrer av et sagbruk i Fredrikstad. Han ble en god og mangeårig 
venn av Carl Plünneke etter å ha besøkt barberstuen hans. Hans karakteristikk av 
barberen var fornøyelig, skriver Martin Dehli i Fredrikstad byhistorie. Barberen var 
snakkesalig og god til å fortelle vitser og kundene moret seg stort mens de hørte på 
ham. Det gikk mange slags rykter om Plünneke. En var at barberen var student og 
på grunn av politisk aktivitet måtte forlate fedrelandet. Anthon B. Nilsen kan selv 
fortelle om sitt første møte med barberen:
«Da jeg nu for første gang kom ind i hans barberstue, blev jeg grundig eksaminert 
om hvor jeg var fra og hvad jeg gjorde i byen. En slik eksamination foretok Plünneke 
med enhver fremmed. Jeg maatte fortælle ham alt. … Han strøk mig gjennem min 
haarfylde … ‘Aber her kommer viele Leute som hverken har etwas indeni oder 
utenpaa, ond so lager vi dem en Peruk.’ Han pekte paa en ung pike som sat borte 
ved et bord og møisommelig stak haar for haar ind i en vordende paryk.»


