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Bogudgivelse: Storværk om Canada  

Når vi danskere kigger mod vest, ser vi kun USA. Det er underligt, for målt på areal er 
naboen Canada verdens andetstørste land med interessante kulturer, modsæt-
ninger og sprog. Det fortæller Michael Böss om i Nationale drømme.  

Nationale drømme. Historien om Canada er en bred og lettilgængelig indføring i Canada 
og landets historie, kultur og politik fra kolonitiden til i dag. I bogen tegner Michael Böss 
et portræt af en befolkning, der siden grundlæggelsen har været uenige om meget og 
delt af endnu mere – regionalt, sprogligt, socialt, politisk og kulturelt.  

Mangfoldighed og trusler udefra – ikke mindst fra USA og Storbritannien – har været 
med til at danne og forme Canada og canadiernes nationale selvforståelse. Og netop 
det har givet et unikt samfund, vi bør vende blikket mod for at se, hvordan national 
identitet er fundamental, især når et land står midt i en krise.  

”Ukrainekrigen har vist os, at det er afgørende for et lands overlevelse og frihed, 
at dets befolkning har en nationalitet. Canadiernes bestræbelse på at skabe en 
canadisk identitet var på samme måde motiveret af et ønske om at undgå at blive 
erobret eller kulturelt opslugt af USA og derved om at bevare sin selvstændighed 
og de værdier, de som samfund havde fået i arv.” – Michael Böss 

Michael Böss er historiker og lektor emeritus ved Aarhus Universitet, og han blev i 2019 
dr.phil. på en disputats om canadisk identitetshistorie. Han har flere samfundsdebatte-
rende bøger bag sig, senest Liberalismens vildfarelser (2021). 

Nationale drømme udkommer på Nord Academic, der er et nyt ambitiøst forlag for 
forskningspublicering. Nord Academic er en del af Gads Forlag, og visionen er at sikre, 
at kvalificeret dansk og nordisk forskning udkommer på de nationale sprog eller engelsk.  

 

Bogen udkommer den 26. august. Hardcover, 424 sider, vejl. pris: 399,95 kr.  

Kontakt: Michael Böss på engmb@cc.au.dk / 20934818 eller forlagsredaktør Rikke 
Kensinger på rk@gad.dk / 22 649046. 


