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Autoritetens genkomst Lilian Munk Rösing Hent PDF Denne bog ønsker at mane faderautoritetens spøgelse i
jorden igen. Med udgangspunkt i krisen efter Muhammed-tegningerne, og gennem en blanding af essay og
litteraturanalyse, forsøger bogen at skrive sig ud af det dødvande, som vi synes politisk fanget i i dagens
Danmark: det store ideologiske frigørelsesprojekt – som 68-oprøret var udtryk for – synes afsluttet, og det

eneste alternativ til markedsøkonomisk liberalisme synes at være populisme eller autoritetstro
nykonservatisme.

Pressen skrev:

"Det lykkes Rösing bestandigt at (gen)finde litteraturen, snarere end at læse sin egen teori ind i den. Læserens
bydes indenfor i et ambitiøst projekt, der kun skitseres, men alligevel hele tiden er spillevende i teksten. Vi er
på jagt efter dét, den store litteratur virkelig handler om. Giv bogen til et ungt menneske, der kan tænke, og

som elsker at forundres og genfinde mening i stor litteratur, der måske er stivnet i tvangslæsning og
uengageret repetition." – Information

"Autoritetens genkomst er en debatbog, men samtidig et usædvanligt godt argument for, at litteratur kan
meget mere end t underholde os med en god historie ( … ) Det er ikke bare en væsentlig, men en nødvendig

bog." - Weekendavisen

"Begavet analyse og debat på akademisk niveau, elegant og vittig." - Bibliotekernes lektørudtalelse
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