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ntitetsmæssige splittelse har både ført til
. ,.r---o:r-.^-L^ n^..^-.l,r,ralt i dohaftcn nm R€formationen

f:ffi,fffi§::1ffiil1,S,::'å'å",ffi"ffiiiåffi; fi;,,6iÅ;C;id;n*t"å.. Detses aktuert i debatten om Rerormationen
1År F detåtvFFilansk

storier end noseNinde før - cenual åH til deo akuelle tel Er det at værc dånsk en deD 
'9o'6ne 

ikke al hile

-- !- ^-i-- ^--il.n c4 b'*' 
"""-. -oådil;fi;;; åittit *'"s*L"' h*dler haft den store beiåso-hed/ /t tor tid er det især hotd ningen ti t EU :rffi':,X",1ffåf":,'"i fil :yfi,#1,y:I*3g:Af TOTTEI fI«ELSEf,

Hisbriepofusl Åæfte
Wani!8, ledet af R6kilde
UntueEiets foltkEins§gpppe
om dhdting og fortidsttrog,
pteiede en8ilg atsige. at den
nærelonid somBætteben
og ds kolde kdg foret a
seBt@d for kootlitr(, m4§
ældrc b€givenheds 9m Re-

fomaiionen og ffilekitr
ne ilila lengpre er nogd, be_

fotloiug@ går så fleget oP i,
at det slåb€r konflik.

Hvis ffitr ser På modhge!
sen af Dilsdl§ Radi6 "Bi'
storien om Ddmrk" k@e

dde se ud til al holde nik fot
@ DB slap forboldwis bel'
skindet tra Msiere §iere aI'
sit m 15@- og l6oeblet'
w der sEk kitit af sid§te

afssitoE det2o. århundrede.
Alliffl har hun flidæl

sin op'faelse. For det dehane
res iwigt i tids, om "Prcble
met" Eed islas er, at deme
Eliqion ikle hd haft @ lefor-
edoD. 0g fEdtil 9@-årsdå'
s@ forMditr lxlhæ 95te
s ha debattørcr §kændE
bd om, hEr sr del af
@ Lulbs fonieær for de i
nutiden så Posid\^ kli4ende
vadier demokati, ElfErds_
sht, listilliog ot ftisind

og indvandring, der skaber konflikt om,

hvem'vi'er.

BERNARD TRIC IE(5'N, ADIUNGERET PROFESSORVFD ROS(ILDI

UN1VERSITEI O6 SPICIALIST I HISTORIEBEVIDSIHE!

onofocat<tanmkstristo_ kdblift-åeksplGiv'at k6d sideD e1," siger Bs_
ndd Eric J€!§en, adjugæt
bmfBsor ved Roskilde Uni'
@§iæt og spæiati§t i histo_
riebevidsthed.

Han henvisr til, at Andds
Fosh BæEu*n (14 dd år

dmede sitrVK{#ring Eed
Dæk Folk€!6di $m søtte
pari og itrdvffilede 6 ku.l_

tu- q @rdlkamP. D@ed
bls historiEtoffet Pludselit
politisk eksplosid, efte! si-

siden stod lGntpen om, Mr-
vidtd:nnrrkhidoden ø
bidolien om *ongd, kiike og

sbtænd. eller oB b6der og

ilbeidæ ogsi slolle EF6
med, I vor tid q dd iFr hold-
nirgE til EU og indvddnng,
ds skabø kon{i*t oq hem
'Yt'et"siSErhåL a

DAI{IIIARK SIDE 2

Dansk Folkepartis europa'
urlammtdiker Mons Mes_

ieMhmidt kæver sidstP af-

sdt al "Historien m D@_
mef lemd fta DR s hiem-
m6ide,

'Min tolkli{8 s, at Dår
damdk§hisbtisMde et
FEtdd for stol int@se og
q 0eget oofridte' §å slryl-
ds det tidens megd store
Gikkerhed om dmsk iderti-

i"1§" råiå**iåri.rie. det oE et be§td d6oka--
haft den store bevagæhed
ilde for snæve fagkred*-

get8tæ.:B[fu a..aun" * o- 91ffi å&"ffiff#å:I fiiå'i"#'j'j:,"*Æ ;ffi ,*"1ff§il*JJi#trtru:tr,H #,åfffiffi'il_Eå: ;i!*Sl_s-,i::x*.. Pg%Y::Hf*H#uc oB da er aldrig skabt l§n_
*HJ,fl ';?*å'f; ili;. ii'""te ;" *-tl oi,yl:* ;:f PÆ'*1 Y#g1:* k-*.Xl1#ff 1ffi ffi ;

"Efter dltr oPlattel§e er det
etr Mvlsom konllusioE at
alt godt t6 1616 ttlbage til
Lilbs. Men min Pointe el
bld, at æfomatioa§deiat'
teD vtsei at o betemt fonid
kan blive et konfliktfelt' iår
den btiver akbaliset af et

bestemt spørgsmåI," sigel

Ane(te Wanlog, det oE et
par uaer er oed iil at aftrclde
d smiDd på RGkilde Usi-
vssltd, hrcr 6 tækle for-
skere og hitt@ief@idl4e
gkal dlskulæ, hvorfor der
ndop hsi 2oq §kriB fot-
tælles. odstill6, hlme§ 08
podcætes flæ damarkshi'

de erhistotre os DanMtk
fofrlt af en dansker til dan"
§kerc, ells eksistæl det
dæke ,vi' det ikke?" spør
gs AretteWffitrg.

Bredl bledt §minæb
delhgqe $r dq i bve( fsld
{d til at væ drlghed @' at
ndop Butideø inilæde *id
om, hEm "vi" 8, al6å hwr-
dm man i æ17 §kal defineE
ilanskere w dansLhed, er en


