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Den danske republik Christian Albrekt Larsen Hent PDF Forlaget skriver: Der tales meget om nationalisme i
disse år, og mange steder i Europa kan man konstatere, at nationalkonservative bevægelser har vind i sejlene.
Men hvordan ser det egentlig ud med danskernes nationale forestillinger, når man undersøger dem mere

systematisk? Det giver denne bog svar på.I Den danske republik dokumenterer Christian Albrekt Larsen, at
danskerne i stigende grad er grebet af en republikansk stemning. Ikke fordi de er modstandere af kongehuset,
som længe har været uden for politisk indflydelse, men fordi de er optaget af nationens overlevelse og lægger
mere og mere vægt på det politiske fællesskab. Emner som sammenhængskraft og det økonomiske fundament
under den danske samfundsmodel står i dag centralt i danskernes bevidsthed, mens nationalkonservative

forestillinger om en autentisk dansk kultur er under afvikling.Christian Albrekt Larsen er doktor i sociologi
og professor i komparative velfærdsstudier ved Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet.
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