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Historiske fortællinger Hent PDF Forlaget skriver: Sammenhængskraft, grundlæggende værdier, danskhed,
anstændighed, ytringsfrihed, tolerance, menneskerettigheder - det er begreber som er genkommende i den

offentlige debat. Det er begreber der kan skifte betydning, alt efter hvem der udtaler dem. Karikaturkrisen og
krigen i Irak er blot nogle af de mange eksempler. der aktualiserer vigtigheden af at forstå de forestillinger,

der styrer vores handlinger og dermed også retningen for vores samfund. I en sådan forståelse indgår
bevidstheden om historiske sammenhænge. Det er nødvendigt at beskæftige sig med historiske spørgsmål for

at forstå, hvordan vi indgår i historien: at vi er formet af den og samtidig med til at forme den.

Der er da også stor interesse for historieformidling i dagens Danmark. Der udgives historiske romaner og
historiske biografier, og der udgives faglitteratur, som reviderer forståelsen af historiske begivenheder. Inden

for de seneste fire år er der blevet lanceret Litteraturkanon, Kulturkanon og Historiekanon, og senest er
Demokratikanonen blevet tilføjet. Alt sammen led i en oprustning, der skal modvirke den såkaldte

historieløshed, fragmentering og mangel på historisk viden, der samtidig er et emne i debatten. Vi skal vide,
hvor vi kommer fra, og hvilke værdier der binder os sammen, lyder argumentationen.

Det sidste punkt af de 29 der udgør vigtige begivenheder og forløb på den såkaldte historiekanon er
globaliseringen. Det er samtidig netop det punkt, der udfordrer den traditionelle forståelse af det historiske.
Det giver ikke længere mening at se historieformidlingen som et nationalt projekt. Dette kan opfattes som et
tab og føre til oprustning i form af kanonlister. Men det kan også føre til fornyede overvejelser over, hvad

man skal stille op med historieformidlingen.

Historiske fortællinger er et led i sådanne overvejelser. Bogens udgangspunkt er de moderne udfordringer i
formidling af det historiske. Også udfordringer af teoretisk karakter. Bogen er dermed et forsøg på at
indkredse vilkår, praksis og muligheder for det brede felt, der hedder historieformidling og litteratur.
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