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Historien om den danske utopi Henning Fonsmark Hent PDF "Det er ikke blot forfatterens – men også mange
af aktørernes – kun let skjulte pointe, at det ikke var social nødvendighed, men netop ideerne der tog magten
og formede det samfund, som stadig flere danskere blev så stolte over, at stadig flere syntes det kunne tjene
som model for verden, hvis det bare var muligt at finansiere. Men netop denne kompakte enighed – og netop
om ideer – blev fremstillingens problem. Det er jo noget af en Sisyfos-opgave at lægge op til en fri, kritisk
debat om et politisk idé-kompleks, som så at sige alle debattører på forhånd har accepteret." Henning

Fonsmarks anmelderroste bog sætter det danske velfærdssamfund og de ideer, der ligger bag det, under lup.
Hvordan har demokratiet udviklet sig efter befrielsen i 1945? Skal statsmagten behandles som ven eller

fjende? Hvad gjorde ungdomsoprøret i 1968 for udviklingen frem til 1990? "Bogen anbefales på det bedste.
Den bør være obligatorisk læsning for den, der vil forstå udviklingen siden krigen og situationen i dag." –

Aage Trommer, Kristeligt Dagblad "Han tænker usædvanlig klart og skarpt, og fremlægger komplekse forløb
og ideer på en måde, der er inciterende og fængende fra den første til sidste side af denne store bog." – Tøger
Seidenfaden, Weekendavisen Den danske forfatter Henning Fonsmark (1926-2006) var både kendt for sit

forfatterskab og sit arbejde inden for den danske kultur og litteraturs verden. Han arbejdede blandt andet som
redaktør for tidsskriftet Perspektiv i årene 1953-63, men også inden for journalistikkens verden slog

Fonsmark sine folder. Han arbejdede blandt andet for Berlingske, hvor han var tilknyttet i otte år fra 1956.
Henning Fonsmark skrev flere samfundsdebatterende bøger, hvori han diskuterede alt lige fra demokratiet,

etik og uddannelse.

 

"Det er ikke blot forfatterens – men også mange af aktørernes – kun
let skjulte pointe, at det ikke var social nødvendighed, men netop
ideerne der tog magten og formede det samfund, som stadig flere
danskere blev så stolte over, at stadig flere syntes det kunne tjene
som model for verden, hvis det bare var muligt at finansiere. Men

netop denne kompakte enighed – og netop om ideer – blev
fremstillingens problem. Det er jo noget af en Sisyfos-opgave at

lægge op til en fri, kritisk debat om et politisk idé-kompleks, som så
at sige alle debattører på forhånd har accepteret." Henning

Fonsmarks anmelderroste bog sætter det danske velfærdssamfund og
de ideer, der ligger bag det, under lup. Hvordan har demokratiet



udviklet sig efter befrielsen i 1945? Skal statsmagten behandles som
ven eller fjende? Hvad gjorde ungdomsoprøret i 1968 for

udviklingen frem til 1990? "Bogen anbefales på det bedste. Den bør
være obligatorisk læsning for den, der vil forstå udviklingen siden
krigen og situationen i dag." – Aage Trommer, Kristeligt Dagblad
"Han tænker usædvanlig klart og skarpt, og fremlægger komplekse
forløb og ideer på en måde, der er inciterende og fængende fra den
første til sidste side af denne store bog." – Tøger Seidenfaden,
Weekendavisen Den danske forfatter Henning Fonsmark (1926-

2006) var både kendt for sit forfatterskab og sit arbejde inden for den
danske kultur og litteraturs verden. Han arbejdede blandt andet som
redaktør for tidsskriftet Perspektiv i årene 1953-63, men også inden
for journalistikkens verden slog Fonsmark sine folder. Han arbejdede
blandt andet for Berlingske, hvor han var tilknyttet i otte år fra 1956.
Henning Fonsmark skrev flere samfundsdebatterende bøger, hvori

han diskuterede alt lige fra demokratiet, etik og uddannelse.
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