PR ESSE ME DDE L E L S E

Rapkæftet bog gør økonomiens historie
fordøjelig for enhver
47-årige Asser Amdisen skriver som han taler – levende, farverigt og med
bid – uden at slække på sin store faglige tyngde. Hvad Palle Lauring og
Erik Kjærsgaard var for tidligere generationer, er Amdisen for vores. Han
fanger endda de unge.
Mange mennesker må tage sig selv i at undertrykke et gab, når talen er om
et emne så umiddelbart støvet som økonomiens historie. Men det er, fordi de
endnu ikke har haft lejlighed til at læse historiker Asser Amdisens veloplagte og
letlæste bog "En romersk mønt og hvad deraf fulgte".
Asser Amdisen har i de seneste år skabt sig et omdømme som de unges historieformidler. Han formår at få millenniumgenerationen til at lytte og forstå sammenhænge i historien, som mange ellers har haft svært ved at begribe. Det
viser ikke mindst tusindvis af kommentarer til de historievideoer, han har lavet
med P3, og som har haft millioner af visninger.
Han optræder med jævne mellemrum i radio og tv, både som historiker og
debattør, fx har han været en hyppig gæst i Debatten hos Clement, og han fik
sågar taletid i DRs stort anlagte juleshow i december. Og så var han fagkonsulent på prins Joachims serie om Danmarkshistorien på DRK.
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Som det hedder i den nye bogs undertitel, er der tale om en 'rapkæftet version
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af økonomiens historie'. Hvorfor man er nødt til at råbe højt, forklarer forfatteren
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selv:
»De seneste 30 år er det blevet mere og mere almindeligt at acceptere, at forståelsen af økonomi og forståelsen af staten er alt for kompliceret til at overlade
til befolkningen. Embedsmænd, politikere og forskere spytter store mængder
papir ud, som er skrevet uforståeligt, og fordi der er enighed om at fremstille det
hele enormt indviklet, slipper de godt fra det.
Dermed er demokratiet sat ud af kraft, for selv om vi ikke alle behøver at vide
alting, så er forudsætningen for demokrati, at vælgerne, borgerne, pøblen – det
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vil sige dig og mig – har bare en nogenlunde fornemmelse af, hvad der foregår.«
I bogen fortæller Amdisen om ulighed, vækst og velfærd herhjemme og i resten
af Europa. Han ser på, hvordan velfærdsstaten opstod og udviklede sig til en
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konkurrencestat, og han advarer kraftigt mod den antagelse, at vi er færdige
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med at tænke nyt.
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