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Ny bog giver dybde og perspektiv til debatten om kultur og danskhed gennem 12 interviews med
kulturpersonligheder.

I en tid hvor de fælles udfordringer og forandringerne i verden synes endeløse, er mangen en nation optaget
af at forhandle og definere egen identitet og ståsted. Herhjemme udspiller vi vores egen lokale version af

samme projekt, og samfundsdebatten spinder stadigt hurtigere og mere hidsigt om nogle helt grundlæggende
spørgsmål – hvem er vi? Hvad vil det egentlig sige at være dansk? Tonen er skarp, og tempoet er højt. Så

højt, at nuancer og værdifuld indsigt ofte går tabt i hurtige udmeldinger og positioneringer.

Med bogen ”Midt i en paniktid” har de to forfattere Benny Pedersen og Thomas Hovaldt besluttet at gøre op
med de hurtige aftrækkere. ”Med de få sekunder radio og TV tilbyder i dag til at komme med udtalelser om
en given ting, bliver resultatet ofte overskriftsagtigt og uden egentlig dybde. Vi har haft et ønske om at give
mennesker med indflydelse og erfaring fra et langt liv fuld taletid, et ønske om at skabe mere plads til at

tanker og pointer kan udfolde sig helt og fuldt. Samtidig vil vi gerne bidrage til den igangværende debat om
danskhed og vores kulturelle identitet. Derudover vil vi gerne sætte gang i en debat om vækst. Vækst, som
ikke nødvendigvis er pengevækst”, forklarer Thomas Hovaldt. Til det formål har de to forfattere inviteret 12
markante og kendte personligheder til samtaler om, hvad det er at være dansk og om deres holdninger til

dansk kultur

Med udgangspunkt i Oscar Hansens sang, ”Danmark for folket” får Mogens Lykketoft, Per Stig Møller, Bertel
Haarder, Gorm Greisen (Etisk Råd) Naser Khader, Carl Christian Ebbesen, Tage Baumann (DR), Leif
Sylvester, Mogens Jensen, Michael Christiansen (DR), Uffe Elbæk og Vincent Hendricks (Københavns
Universitet) lov til at tale fyldigt og udtømmende i de 12 dvælende og personlige interviews, der udgør
bogen. Det er blandt andet den dvælende tilgang, der er bogens force – netop det at give tid. Som Mette
Sillesen siger i forordet: ”‘Midt i en Paniktid’ sætter bestemt noget i gang i modtageren. Den er den nye

luksus: Tid – til fordybelse, eftertænksomhed og tilbageblik.”
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