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Hvad er historie Bernard Eric Jensen Hent PDF Når en person eller gruppe personer interesserer sig for noget
fortidigt og bruger deres viden herom, har vi at gøre med historie. Det er bogens hovedtese og

omdrejningspunkt. Historie er noget, som vi mennesker bruger i mange slags sammenhænge og til flere
formål, og vores forståelse af historie bliver farvet af den sammenhæng, i hvilken den bliver dannet og brugt.

Bogen giver således en bred introduktion til, hvordan fortid bliver brugt i et nutidigt vestligt samfund.

Forfatteren ser nærmere på de former for historie, der livs- og samfundshistorisk er de fremherskende i dagens
Danmark. For at kunne skelne mellem disse former præsenteres læseren for et sæt – delvis kendte, delvis nye
– begreber: erindringssted, aktørhistorie, pragmatisk historie, identitetsnær historie og ømfindtlig historie.

Den lærde historie er på ingen måde glemt, men som det fremgår af bogen, er den ikke typisk, men snarere en
særlig specialiseret form for historie.
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