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Ci Lalel er hentet il 
Reichs hisloriske rojilåili~ 
de - syvcnhalv n~~~:ig: 
vejene til Rom '::dgtjaiii 
udkom i 1977: Afsrlin~tlni 

betydningen af b~l'ctL)i 

begyndelsen. "Det'sketL, 
mennesker_ al mangJ 

Reieh videre. 
"Men tænk, hvis "d'et,i 

hænde for mange Jrt~J;li]e.skei\,jå 

folkeslag på saiIUii~:;:ti~l! (])g 
I1vi!-l det hængetsl1d~i!;'i~:a e 

llen: mennesker der;f.åt1~ , 
samtidig Jl1åd~, des: 'f~ 
ved! 

Ja. tænk dybt OVe,T 

forholder det sig nelllllg. 



,Cfjne .Ioner/lil/ger om Danmark og 
l!{l!7Sk,'rIlI':) 

".Ja, der LT langt vigtigere personer 

al j'Prliclk {1111 end dem, der gik og 

slDg hInanden il\jel. Kvindernes histo
no.:', bandernes og det lokale selvstyres 
iw,toric er eksempler på emner, der 

har været historisk underbelysl." 

"Men der er naturligvis gode gmn

dl' liL at .... i ikke har hørt sfl meget 0111 
hondt:'rlle, De sulter, fryser og dør på 

:-,;amll1l? 111::'lde århundrede eft:er århun~ 

drede, (Ig der mangler schwung over 
dcrc~ historie. Den er kedeligere. Jeg 

l"or",oger at bØ.il~ enderne mod hinan

den - bl)ndens og den heroiske helte

h\~{(lrie og gøre noget ud af den, hvor 

dl.' ~Ii.,der sammen." 

Er der tie{{estræk l'ed de M.'lfrJrier. 

d/( s{rfl)L" (11/1 denne side af dan
IIw,'1,sJ,is/r)I"lI.'17 _-' 

"Et af de elcmellte~-,J;;::g3ltid vender 

tilb8ge Til i mille historiske romaner, 
er del elelll~l1l, der hedder ll1flgtCI1S 

tcndcns t11 al l~ernL' sig fra Jet folkeli

ge grundlag. Det er ikke nogen skurk

i.lgligg.orc1st' af' 1l1<Jgten. Det er en 

ol1jckti,' kend:,germng. Pil den anden 
side er der folkeligheclens pres pli. 

Il'laglen for ,li nl genc:tabJerel kontak

ten. Del er Cl arketypisk politisk 

drama. SOll1 udspiller sig på forskel li

~';e Illuder i forskellige dele afhistori 

l'l1. Dc:nl1e kamp har jeg altid med i 

forskellige variationer," 

Polit'il{eme ved fol' lidt om historie 

!l1onge hislorfkere hævder. al 

danskheden hlh'er fJpfundet i /700

raner. og at vi gradvis er blevet mere 

og me,-e danske. efterhånden flOm 

også nafiollals!a/elJ h/h'er udvikle/. 

Er du enig; dette udgangspunkt? 

"Jeg vil bestemt opponere mod det 

for liden fremherskende historiesyn, 

at det danl5ke folk er noget, der blev 

opfundet i slulningen af 1700-tallet, 

og så fik fuld fart på under romantik

ken, Jeg kan godt se, at der ligger et 

gran af sandhed i påstanden, men det 
Cl" mere, fordi der på dette tidspunkt 

bliver snakket om folkeligheden 
eller snarere, folkeligheden bliver 

defineret. Men tyngdekraflen eksiste

rede også før Newton, og folkelighe

den eksisterede også før, man be

gyndte at tale om den." 

Du mener altså ikke, at man kan 

"Det store problem er tabet af 
llis;o1lerforfremtidell. °l'timismell 

er/fIr lænKst ædt op afkel/e1iK 
jOl"dbum/en realh~me og angst.ffJl' 

at tro på utopier. og det er" l'ed at 
Øl/dægge D",,,ulI,.k/' sit;er 

forfatteren Ebbe Klol!t!dal Reie/I. 
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.\«'1«.' (;'1 ske/ op og sige, her begynder 

!o/kel, og her hegynder danskheden? 
··Nej. det Cl' noget sllldder, som er i 

IWJ kurs for tiden. Del skyldes, at der 

LT c[ idt.'ologisk behov for al relativere 

tilhorsforhoJdet til nationen - af gode 

og (1;lrligco gmnde. Jeg kan godt se, 

hvorfor man prøver at vænne den 

danske bevidsthed til at se sig sdv 

som en del af dcn europæiske virke

lighed, fi'em for at ....'ære' omklamret af 

nationalstaten. Sagen er, Ht der er en 

del politikere og historikere i tiden, 

der smid""r hamel ml med badev::m
dcL" 

Hvil/w/1 interesse skulle de have i 

det/ 
"Jeg (rOl" ikke, det er særlig bevidst. 

Dc v~d barc ikke noget om historie. 

De lks[e af dem har haft historie i 

~I;ok:n. mCI! til gengæld bar de siden 

\,,('ret med til rlt afskaffe den histori

ske dil11en,-;ion i tilværelsen." 

Vil der rige, al det ~fier din opfat
telse ikke er nødvendigt at arbejde 
med en ny opfatte/se ((f danskhed og 
den melde. vi har indreflt'f og Ofgalli

.\"cret Ila/tonalstaten på? 

"Kun halvvejs. Jeg kan godt se 
behovet. Og jeg kan og.så se, at der er 

~tor fi.)rskel på al være dansksindet i 

l700-l800-tallet og nu, fordi det 

europæIske og ikke mindst det globa

le perspektiv fylder - og skal fylde 

mere. Men det er ikke ensbetydende 

med at Danmark og danskerne nu 

~kal være en parentes i histOliel1-" 

T\I i n ister~en e"ælde
 
0/1 opj"tlf!cr dig Sdl' som føderalist.
 
Kan der jhrem>s med dit .\)m pd 
DaJ1l1lm1c og dansfære ? 

"Ja sagtens. r min prisme er det den 

cnc!i{e måde at bevare danskheden på. 

Dd er den made, vi klart kan define

re vores deltagelse på. Det er natio

ncn. som deltager og ikke hare mini

strene. Fejlen ved den danske EU
polilik for liden er, at man har fået 

befolkningerne til at tro, at det er 

bedre at lave et lukket minister-ene

vælde, hvor de europæi~ke ministre 

kan gøre sig fri af indflydelse fra væl

gebetolkningerne:' 

"'Derved kan de lovgive for et 

F,uropu, der er totalt blottet for fol kc

lig legitimitet. Det er den værst tæn

kelige situation, og den har skabt et. 

stort demokratisk underskud." 

Den glolJale dansker 
rdill SCI/este mmQ1) "Himlen ogjor
dell ", der udkom i 2()(J3, taler du om 

den globale danske,: Er det et nyt per

spektiv dll har trukket illd! 

'-Det er et begreb, som jeg befinder 

mig godt. med. Det bar ahid ligget i 
mine danmarkshlstoriske romaner, 

som en åbning eller en bevidstheds

l1dvidelse. Mest udpræget i "Frederik 

- en folkehog om N.ES. Grundtvigs 

tid og liv", "Rejsen til Messias" og 

"Fæ og Fra:nde", men også i de sene

ste bøget. Det er irtspireret af 
Grundtvigs universalhi.storiske folke

lighedsbegreb." 

"Det vigtigste for vores generation 

af menncsker er, at vi cr de tørste, der 

har muligheder for ,It se menneskehe

den og verden under et. Den globale 

bevidsthed har ikke været mulig før 

nu." 

"Nu, da vi har den, er det Vl)res for

pligtelse ar tilegne os den. Navnlig 

når vi bor på et af de rigeste og mest 

forkælede steder i verden. Det lokale 

og nationale skal tænkes ind i el1 

storre dimension." 

Utopierne mangler 

Har danskerne og dal1..,k politik de 

visioner og det mod, de". .\·ku! dl/hr af 

medtællke denne dimension? 
"Det ,,>tore problem er tabet afvisi· 

oner for fremtiden. Optimismen er for 

længst ædt op af kedelig jordbunden 

realisme og angst for at tro på utopier, 

og det er ved at ødelægge Danmark. 

Den altomfattende markedsgøreise, 

understøttet af statistik og prognoser, 

har fået en tyrannisk magt på højde 

med den, kirken og teologerne havde 

i middelalderen. Denne udvikling har 

udtørret den folkelige selvtillid og dd 

engagement, der er forudsætningen 

for, at demokratiet og visionerne kan 

få næring. Får vi ikke rettet op på 
denne skævhed, går der råd i folkelig

heden. En folkelighed, der gar rad i, 

ender i populisme og selvretfærdig 

lukkethed." 

Kan den folkelige selvtillid og de 
v;sioncJ; du savne}: ge/!jllldcs? 

"StntkturkoJnmissioneM oplæg og 

den konununalrefonn, der nu er i stø
beskeen, er da en glimrende lejlighed 

fix politikerne til at vise, at de mener 

noget med mangfoldighed og 

nærhedsprincipper. Desværre tror jeg, 

det ender i endnu større statslig sty

ring af det danske :-;amfund og en 

udviskning af det lokale særpræg." 

"Vi skal have gang j at fremstille 

det samfund, som vi helst vil have for 

vore børn, børriebørn og hinanden. 

Det folkelige synspunkt skal tilkæm

pes, som jeg na:vilte tidligere. Der lig

gel- en. klar folkelig udford1-ing i at 

skabe billeder af en mere humanrettet 

frelntid og fa politj~.:;k væbJ1: bab'Ved. 

Der er andre Corlællinger om det nye 

Danmark og det danskerne kan, end 

det der har væbl"\: i øjebhkkct." 
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