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Anmeldt af Casper Holm Christensen
Arabernes historie er et kæmpe bind på 740 sider, overvejende tekst, dog med billeder til at understøtte
forståelsen. Bogen er skrevet af Oxford-professor Eugene Rogan, som er ekspert i Mellemøstlige studier.
Bogens forfatter har arbejdet med området hele sit akademiske arbejdsliv, så her er en person som ved,
hvad han taler om.
Bogen tager udgangspunkt i arabernes historie, som overskriften også antyder og som den skarpe læser
sikkert er kommet frem til, fra senmiddelalderen og frem til det arabiske forår. Bogen er en meget
inspirerende gennemgang af det skiftende syn europæerne har haft på araberne og omvendt igennem
tiden. Efter min mening rummer denne bog det, som især jeg i min historieundervisning har manglet nemlig en samlet gennemgang af den yderste spændende historie, som i dag er et af verdens
brændpunkter. Forfatteren skriver godt og formår med gode personificeringer at genopleve gamle
hændelser, således læseren næsten føler, at han eller hun var der selv. Bogen giver en særdeles god
forståelse for, hvorfor tingene har udviklet sig, som de har gjort og giver et bud på, hvorfor parterne tænker
som de gør. Bogen behandler på eksemplarisk vis begge sidder af de mange forskellige konflikter.
Bogen er som helhed ikke særlig velegnet til brug i undervisningen i folkeskolen, og ej heller i gymnasiet –
dertil er den for lang, hvis man skal have den kronologiske forståelse med. Jeg vil anbefale bogen som
baggrundslæsning til læreren, som ønsker et bredt dybdegående kendskab til historien i Mellemøsten.
Bogen er som sådan rimelig letlæselig, den er bare lang og det kan være en ulempe for de fleste elever i
folkeskolen. Bogen er dog særdeles velegnet til brug i projekt- og fordybelsesuger, hvor eleverne har tid,
over en længere periode, til at fordybe sig. Jeg giver denne bog mine bedste anbefalinger, dog med
ovenstående i mente.
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