
Højaktuel bog om liberalismens historie lægger op til debat og leverer stof til 

eftertanke 
 

Michael Böss: Liberalismens vildfarelser – Forsvar for folkestyret 

“Det er svært at forstå os selv, vores værdier og vores samfund uden at kende til 
liberalismens brogede historie og indflydelse”, skriver Michael Böss i sin debatbog Liberalismens 
vildfarelser, der leverer en original og kritisk undersøgelse af liberalismens historie og dens 
betydning for det danske samfund. 
 
Liberalismens vildfarelser er blevet skrevet under coronakrisen og er bl.a. motiveret af de 
samfundsdebatter, den har affødt. Pandemien har testet den danske samfundsmodel, den danske 
regering, det danske folkestyre og det folkelige samfundssind. I denne bog vurder Michael Böss, 
hvad testen har vist.  
 
Demokratiet er truet og trængt – af populisme, demokratiskeptikere, fake news og de vildfarelser, 
som liberalismen er endt i. I bogen forsvarer Michael Böss folkestyret i kritisk dialog med 
liberalismens mange former. Både de klassiske og de nye som rettighedsliberalisme, 
markedsliberalisme og kulturliberalisme. 
  
Liberalismen er ikke kun en borgerlig ideologi, men findes også i venstreorienterede udgaver som 
multikulturalisme og identitetspolitik. I begge ender af det politiske spektrum er sunde liberale 
grundværdier blevet perverteret og har betydet øget individualisme og opsplitning af samfundet. 
Det har været mere til skade end gavn for demokratiet og det folkelige fællesskab. 
  
Med inspiration fra andelsbevægelse og kooperativer i 1800-tallet peger Michael Böss på 
principper og værdier, som skal være med til at løse nutidens problemer. Ikke mindst det store 
politiske dilemma mellem sikkerhed og frihed. 
 
 
Michael Böss (f. 1952) er dr.phil., historiker og lektor emeritus ved Aarhus Universitet. Flere 
medier har beskrevet ham som en af de vægtigste borgerlige stemmer i samfundsdebatten. Han 
har blandt andet udgivet Republikken Danmark (2011), Det demente samfund (2014) og Det 
digitale massemenneske (2019). 
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