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Hvad er så danskhed? Hent PDF Forlaget skriver: Danskheden er til debat - der siges og skrives i disse år
mangt og meget om, hvad det vil sige at være dansk: Er det noget medfødt, eller kan det tilegnes? Er

danskheden naturlig eller kulturlig?

I denne bog tager 11 forskere fra danskfaget ved Københavns Universitet livtag med vores forestillinger og
fordomme om danskhed.

Udgangspunktet er sproget, som det kommer til udtryk i dansk litteratur, i medierne og i vores daglige
samtaler med hinanden. Erik A. Nielsen argumenterer for, at vores modersmål er en betydningsfuld og

uomgængelig realitet på linie med vores biologiske køn - en konstituerende betingelse for vores opfattelse af
virkeligheden. Thomas Bredsdorff drager paralleller mellem vor tids forsøg på at afgrænse danskheden og
1770´erne, tiden efter Struensee, da Johannes Ewald skrev sin ode til Indfødsretten. Og Gunnar Syréhn

bidrager med en artikel om Danmark - set med svenske øjne.
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