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Forfatter bag ny danmarkshistorie:
Historieløshed og angst truer
demokratiet
Vi diskuterer i dag, hvem der har ret til at kalde sig dansker.
– For pokker, sæt dig ind i vores historie! lyder opfordringen
fra historikeren Asser Amdisen, der mener, at enhver, der
føler sig dansk, er dansker.
– Det væsentligste problem lige nu er, at vi er ved at formøble vores demo
krati, fordi vi er bange, siger Asser Amdisen, der er bogaktuel med sin
version af danmarkshistorien.
– I 1992 vandt vi EM. Vi vandt også den kolde krig, men den måde, vi har
forvaltet sejrene på, tjener os ikke til ære. Vi er endt der, hvor vi føler angst
over for globalisering, vi er bange for indvandrere og frygter eliten, selv om
vi egentlig ikke ved, hvad der er at være bange for. Vi er blevet historieløse.
Folkeskolen og det øvrige uddannelsessystem, hvis fornemste pligt førhen
var at forme medborgere til et demokratisk samfund, skal nu uddanne
kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet. Muligvis sikrer det, at vi kan bevare
vores velstand, men demokratiet betaler altså prisen, siger han.
Den 44-årige historiker, højskole- og museumsmand, debattør, historie
fortæller og nuværende direktør for stiftelsen bag skoleskibet Georg Stage
har noget at have sine påstande i. Ikke alene har han været historienørd,
siden han var lille, sådan en, der kan kongerækken udenad, han har også
en kandidatgrad i faget. Hans speciale er 1700-tallets idéhistorie og dannel
sen af den moderne politiske tænkning. Personligt er hans overskyggende
interesse at få folk til at reflektere over historien, og han har i årevis rejst
land og rige rundt og fortalt saftige, sjove og bloddryppende historier for
enhver, der gad lytte. Igen og igen. Hans navn klinger gammelnordisk,
Asser betyder angiveligt ”den der giver gensvar”, og det passer meget godt
på ham.
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– Jeg har altid kæftet op, siger han, – og min nye bog er ikke kun en gen
nemgang af danmarkshistorien, som forhåbentlig kan få nye læsere med,
fordi de føler sig underholdt og oplyst og får øjnene op for sammenhængen
mellem fortid og nutid. Den er fra min side også tænkt som et oplæg til
debat. Hvis ikke vi taler ærligt om historien og kalder en spade for en
spade, hvis vi ikke tør være uenige, ja, så kommer vi jo ingen vegne.
Asser Amdisens bog, "En ualmindelig og kortfattet danmarkshistorie – fra
begyndelsen til for nylig", udkommer den 23. marts. I anledning af ud-
givelsen åbner han lørdag den 25. marts messen ”Historiske Dage” i
København med at speed-fortælle Danmarks historie på 30 minutter.
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