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Det ervores historie, menhvem er "vi"?
;uu,t.,,*pittu'*iarsMikkelsensomblikfangharderværetambitioneromatfor.

tælle det danske forra rristorie. o-et har altid givet konflikter, for kampen om historien er en kamp om danskernes identitet
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"Dere { histori@ oE De"
mark. om hvordaf, d land
blw til et læd, og d folkblw
til et iolt ,., Alt det, dei har
formet det Danmark, vi ken-
der i dag. Det €r /oB histo'
de."

Eftel 1o atsnit i den bed§te
sdetid på DR I med sellem
en halv og en hel million &'
seere oL afsnil vil de fleste
nok nikke genkendende tll
den høistemte iBtrodskuon
lil "Historien om Danmaru'.
Tv-selien indgiål i, hBd man
kunne kalde et danmdk§hi
storiskiub€lår. Et år, fNor
sendelladen bls erobret aJ

den DR ske trellanB afld§
Miklelsefi som fofræIls, €n

ræLke &@tisede opfin,
og nogle ska4rt skåE€ itrts"
viffs m€d fdende er§Penet
i de skiftende PsiodeL Et il'
bwr 5oo-året for Refomalio_
nen hal @ret Bark€tet hele
året øsådamkman€r. at
l@G#nalffier,ddet
hete §kete i'IYskl@d i 1517. Et
år, hvor Aarhus Uni@sitet§'
forlag indledte udgivelsd af
intet mindre end roo bøgel
Ded "dMkshistorier". Og

et åL hvor et betaSleligt a_
tål an&e bosdgivel§er. ud'
stillinBerpå m@eroB Pod-
cæE med dæmar}6historisk
indhold på stadigt tye tuå&r
har udfoldet rcr6 historie.

Men histot'ens jubelår ø
også ei konfliktfu, hlnine-
rende med den heftige kitik
fta €n række åf de medvfu'
kerde hi§torikse smt bor-
gerlige politikere af det sidst€
a&nit af "Historien od Daa_

mdk' Ior at bandle fd megPt

om kommunister og socialde_
mokrabr og for lidt om me'
kmte borgdlige §kil*el§€r.

Nu gar fuet På hæld' og den

U, Doæmbel wles en ræk-

ke ioskere og forEidlete til
semine på Roslilde Uewr'
sitet mder owEkriften
"Damdl.shisbriel i 2017 _

hvorfor og hvordan?" for
blaDdtatrdet at drøfte, om
det overhovedet er muliSt at
fortælle "616" lristorie i en

tid, INgr det er særkt ofrdis_
kuEet, hæm -vi" el.

"Der er en god grund til, at
der s skætrderie! om, hvol'
dm historien skal fodælles.
Når dq q ffi§kellige oPfat'
telet af nutiden. opstår ds
tilsmrende f oEl€llige tolk_
ninger af foiliden." forklarer
Anetre wafiing. pofessr i
historie, leds af R6kilde
Unive6iteb fortkningsgruP-
pe "erindritrS og fortidsbng"
og meduangør åJ seminaret.

FoEkningspPPen har un_

de$øgt danskefi es histode_
interesse og konkluderel, at
det, som optag* de flest€
daskele ved hi$otie, ikke er

fortiden i sig ætv, ils de
æpelf,el, §om virkd m€st re'
le@te for de6 egne @rdi_
er og besluhingeL

"IÆgt de fleste b€iraEts

77t*detertor'
d«ellige opfattelser

af nutiden, opstår

der tilsvarende

forskettige totknin-

ger af fortiden.
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historien sofi et r6eiloir af
erfaring, de kaD bruge til at
reflekteE over dels egne
moralske val8. Jeg har selv
som besættelæshisbdker
ifrdimellem undret mig ovd,
at akkurat Besættelsetr fort_

st ke oPtagB så uege'
Metr det er dd sialste ileæt
stæ begivenhed, hvor dd
enkelte in&vids mlg direke
kan lorbindes med både veJ'

derchistorieD og til@relsøs
meget store spøry§mål," eiSel
AnetbWaBng.

Hun er i øvrlgt ikk€ begei'
stret 60r DR_sedens beskrirel_
se af de fem fMøse b6ættel'
sesår. Ikke fordi hun synes.
det er er [or "rød" skrldring,
metr fordi den "reploducercr
kon*nsusopfaftel§ed af
Danffirk sm ea modsteds_
nation." FoEllingen om, at
vi bl« besat, men naEu
befriede os *lq og om at alle
w imod tyskerne, h6d s-
ten det w forhandlende Po_
litikere ells dødsforagtende

iembæesabotørel Nyere
forskniogs indsiSter i øsf
ftmtliivillige og tyskerPiger,
som hu selv har bidragd til,
w der ikke plads til i &

"Det vat den store konsen-
susfortælling," korotateier
Anete Warnng.

Og hun cil lkke aMse, at
dense konsens§ hætr8et
sammen med hele ædens
ramme om, at det el Yol6 hi
stode.
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r hdvie ttolberg fotutt€ i
I73o'erne Dan@rks Riges
Blsriq som irkluderede
tysktatende slefligerc og
holstenec 9m hordhdd
Som ham æM _ Fob:
Granger Coltedion/riEau.

a c.F. Åltet §kH i 1&o den
allerfade vi-fo@lting om
det dareke folk og fadre-
lård og 6k s. b€tydniog
fu a dansk A€ntitsdånncl_
* - Fob; Od rcngetige
BibtioEk

^ 
Srren fcrch skrd fo.20

år siden "&n sid*.
Danma.k5hilbrie". Sidan er
d6r 5kd en egutæ, ek§Pto_
rion i udgivetscr af dan'
mrkshistøicr - fota
lo.ciim addar/riEao.

Iætrgere ftem end til 1989,

fordi mm så skulle lormidle
ålt det, der har spliftei os i de

sercste åJtiei Demed opstfu
der et misforhold mellem
kotrccpt og praksis. Det tlliver
ikle den historie m alt det,
der har fmet os til dem, vi
et som Læ Miklelsen hai
Ioveto§." r
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its D.nEd6 Radio hd
vakl opsigi medsin brugal meren hnologisl Fnnem_
-vi" oi en'titel, der relserer gang af del hele. og $m d ik
til hisiorien i b€stemt ental, ke betmgtersom en katronlL
sårAarbusUnMrsitetsfollag sle Vihdenbqudgiwlse
åmtuetralt modsafievei om GNdloven, men o8så

m€al sitre loo små bøger om om et &erc ioldnat eme
;mmdtshistoder i trbestemt §om husooderen," siget han'

fle(al. D€ 1oo bøgei behand_ Hæ hæftet sig wd. at man-

ler hrer sin overe;dnede te_ ge andre historlefomidlse
;;tik. som en stvrecruppe eller fdskerSrupper- Episk
harudvalsl oren enkelt fol mindst6n i hver EEtreratioD -
skerdereiers-klierom med har sal sigfor at for@llevo'

;fdienkookretbegiwn- t6historie Mensmregel
hed. I hlerbo8eroså etaf_ ub6lemt ogmed en afsmder

strir omhislorieb4, altså Ie_ på. 'FdUe LauringsDil_
flektionerovelhvoldanef" markshistorie" "ErikKiers'
tefiidetr har foftolket denne gaalds DatrB{kshlsbrie"'
bedvenhed oc dene lema. "Politiken oB Gyldendals

foåtuertoila--nsredaktørPe_ Danmarkshistorie" Måske

ts Beider. kt det uklar. hwm "u"
"Derer meset forekeltge eg@digvar. Men del sbd i

ting, vi ul. Di d fof,ælle det mindste klafl. hvis per

deisamlmdetorælling Vi spektivdelval*tfta'
udwlgt roo nedslag. iom vi Chfrstian vollmnd ff
ftnder;ie[ceidanmtkshi Undwisningsmhisieriets
storiea, ;; sm ikle rum_ fagkomulent for blsbriefæel

i gymMset, oE hån bidraget
til sefrinaret med refleksio'
n€r over at med den sede§te

mndierefom et lærepla_
nen sdret, så elæme ikke
længere skal !ære "dm-
mdkshistotie" i 6t ord, men
-Damarks histode" i lo ord.

Bag den lill€ sproglige for-
sl<lldnhg ligger et lille ekstra

ryk i en m€re historiefoEk_
niBs-præget rching af. at
e1@er sl.al lære at rcflekreF
owr historielrrug og itke km
beeS& historie som 6n lang
ekke af vigti8e falh, som
eteveme sl.al lære for at blive
bekendt med Yores historie.

"Når sidste afsnit af'Ilisto_
ns oh Dilmilk' bliær de
baturd og kitiseret så lcaf-
tigt, er det oplagJ for Symna-
sietg historiels*e at inddia-
æ såwl afsniftet som de ef_

tefø1g6de kritiske ind'læg i
dagsprl:M i s hi§torietime

og dislatere, hvorfor DR har
Eiod, somde gor ogbvorfor
adre kritiærer det," siger
han-

Bemard Erk ,e@n, adiu-
get trrof6sor ved Roskilde
Unissitet, hd føsket i dan_

frarkshistoriemes hi§iorie og
udHer de4 Btionallilæ{ale
teoloB Catl Ferdinild Allens
værk "Haildbog i Fædrelm_
dets Historie" &a 1840 §os
det førsie, der sate sig for at
fotulle vord histone. Gan-
skevist bilde Silo alleEde i
middelaldsen skrett "6esta
Danorum", "fhnemes Be
drift er", på latin, og norsk_

fødte Ludvig Holberg skrev i
rTJotme "Dannemalks Ri-
gs Historie . Men hverken
dise eller anike tidligere hi
storiebøger leEde oP til l«i'
tedd for e vi-dilmarkshi-
sione Ai en daNt afsender
sl«iB på dmsk om af$æn_
d danske bqivenheder lil
6 sp€ciik dansk målgruPPe.

"Den ægle danmdk§histo_
rie opstår med Allen. Etve
snttigt fomål med hms
værk er at fofrælle oD det
æregtrered dmskeme.lnd'
til da havde fædrelasdets hl
stoiie og§å oBfattet §5k§æ
i Holste[ men nu v& det vig_

tigt at forelle, at dilsk€re
og tyskele vtr fo§kellige, "
forlllarer Bemaid E ic Jensen

Alle. og andre nationalli_
berale histoiikere kom til at
sk der6 præg På ikke ale-
ne l&o-tallets hi§torieBkftu'
fiin& men hele den datrke
identitetsdanelse. Og self_
oE de nationallibe€le fia

bmdelsnaf 19oo-tallet
blev udfordtet afdm radika_
le histoikerhdition, wr ho_

redfortæltngen ifølge Ber_

nard Elic Jesen den smDe
k€m til cirka 19tu, treElig at
det, d@dkshistorien skål
foftælle. er det dansk€ folk
hisiorie.

-Men så sker der det, at ltr_
storikerne skift er teminolo-
gi. DeL darukefo& bliler til
den danske befollning eller
del danske samlud. Det er
ikke læf,gere en vi_fodællin8'
de( skim, for eE sådan æ
trer l1tr ikke at hde fo6k-
ningsmæssig grund undel"
fotklårer Bemard Eric ,e'
sen, som dog petsonliEt he
Der. at den konolosiske.
snlende histoiefiemstilling
lortst har sitr bæffgelse i
torhotd til for eksempel
Aah$ Uflire{sitsforlags
bog*rie, som han betegner
soil s "sptedehagls"daE
m{kshistorie-'.

&t m* madoile værk i
detr nye uadition er måske
Søe0 Møchs 'Den sidste
Dilmarkshi§torie" fra 1997,

sm hed sin undsdtel "t
fdæIirgtr af iædreldde§
historie" speiler et beøat
tratioEalt opbYggeligt vsk
lra €82 af A.D. ,ørgeNen,
"4o fofr ællings af fædlelatr_
dets histode", men som ne!
op b!!ge. på den tese, at deE
samlæde damke vi_foiæl_
ling ikke lader sig fonælle.

Fadrelatrde§ vi-fdællinE
cr lukket q sl§kl(et. F6 åt
tidliSercw merikaneM
Fræcis Fukuyma blæet re!

dsberyml ø at erklae he_

le histoden fo, slut. Det er og-

§å h6r - ved Mu.effi iald i
1989 - åt DR El8er at slufte
"tlbtorlm om Dmmak".

Men historie! begYEdG
ige blot få tu *nere, i 2æL
med global kig mod temr
efts an8rebet på world Trade
Cenbr i USA, og med et "sY-
stemskifte" i Dansark, soB
bragte Ander§ FoEh Rasmus_

ætr (v) til magten, hvorefter
han bebudede, at der skulle
før6 en "lultul€Epf , som
dlle afgøre De@ks frm"
tid. Dmark fik tru en hi§tG
dekmn og et Bationalt vi
denscenter for historie og
kultute. Historietr om det
ddske folk blev plddselig
meYe intetesnt - og eksplc
siv - at fortæ]le end længe.
Men sm Bmard Eric Isen
gør opmdksm på, § der i
daa en kolosal aeniShed
oD, hwrdm vi skål fo6tå
folk. EI det lolk i demoka-
tisk, shtsborgerlig foFiaEd,
på grskdenos, ellsdil_
skerEesomshmme, På
græsk ett6. u talerom? Den
konJlikt er ifølg€ Bemild ffic
,6setr med til at fotstyæ
DR's sbre vi-fotulling.

"DR kombitrser eo vi_ddn'
ma}Åsftisro/ie, lNor Lars Mik-
kelsen hd oldet, en række
fran- danmatksltisto'ier fred
f orekellige f aghistoriker€ og

en række dreatiske opuin,
reaame*, sm s et fol'
midtiEgsmæigt godt $eb
til at tå #me til at l§e si8
ind i stofiet. Mef, ieg ileaer,
at DR svigter red, at me slet
ilke hd turdet føe hi§bden


