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Dette er bogen om, hvad historien er, og hvad den ikke er. Det er en historie om historiefagets og
historiefortællingens udvikling. Erling Sandmo forsøger at besvare de grundlæggende spørgsmål, som enhver
der beskæftiger sig med historie bakser med: Hvorfor er vi interesseret i historie? Hvordan kan vi vide noget

sikkert om historien? Hvorfor skal der skrives historiske værker?

 

Gennem en række fascinerende eksempler viser Sandmo, hvordan historikerne har arbejdet gennem tiden:
Heroiske hærførere, der vil forme deres eftermæle. Religiøse historikeres håndtering af en verden i opløsning,

søuhyrer, dæmonuddrivere og meget mere. Han vil forstå hvordan og hvorfor fortidens mennesker var
forskellige fra os, og han viser, hvordan både fortidens og nutidens historikere arbejder med kilder for at finde

svar.

 

Bogen er en grundlæggende indføring i historiefagets historie, metode og teori.

 

"En fornøjelse for enhver, der interesserer sig for historie, og uomgængelig for den, der har lyst til at forsøge
at aflure faget dets hemmeligheder."
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