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I hjertet af Danmark Carl Pedersen Hent PDF "Der er al mulig grund til at hilse det foreliggende
forskningsprojekt velkommen. Det er befriende med en forskning, der rent faktisk tager menigmand og

dennes meninger alvorligt."Povl Götke, Kristeligt DagbladFor en udlænding er det svært at skelne en dansker
fra en nordmand eller en svensker. Alligevel er de fleste danskere enige om, at det er noget særligt at være
dansk. I hjertet af Danmark indkredser hvad "det danske" er. Bogen viser, at danskere deler nogle særlige
tankegange og måder at møde, forstå og handle i verden på. Deres mentale mønstre er udviklet over en lang
periode og er tæt sammenvævet med de institutioner, der præger de fleste danskere. Det er i familien, skolen,
civilsamfundet og velfærdssamfundets mange fælles institutioner, man bliver socialiseret til at være dansker.
Som fælles udgangspunkt har danskerne også de naturgivne ydrer rammer om et land højt mod nord og en
fælles tradition omkring religion og nation. Disse forudsætninger melder sig hele tiden, uden at danskerne
altid er bevidste om det. Bogen bygger på en lang række interviews med mange forskellige danskere om

deres syn på livet, børn, familie, arbejde, fritid, frihed, fællesskab, lighed, tro, engagement m.m. Det samlede
billede er broget og mangfoldigt. Og umiskendeligt dansk. Peter Gundelach er professor i sociologi. Hans
Raun Iversen er lektor i praktisk teologi. Margit Warburg er professor i religionssociologi. Alle Københavns

Universitet. Bidrag af Mehmet Ü. Necef, Carl Pedersen og Rashmi Singla.
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