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DANMARK sat sig for at finde frem til det anonyme Danmark – at få medlemmer af det tavse flertal til at
bryde tavsheden. Det tavse flertal er et brugt og misbrugt politisk slagord, men det er også en realitet i det
danske samfund. I modsætning til andre grupper af danskere med stærke meninger, som giver sig kraftigt til
kende, er der et stort antal, der næppe udtrykker sig. I en række præcise beskrivelser og interviews får man i
bogen levende indtryk af danskere i forskellige miljøer: Arbejdsmanden, landmanden, fællestillidsmanden,
håndværkeren, købmanden, kontorchefen, tandlægen, direktøren og professoren. I "Det anonyme Danmark"
møder vi mennesker med meninger, hvis skæbner fascinerer os og kommer os ved. Hans Edvard Teglers
(1925-1988) var forfatter, debattør og tidligere modstandsmand. Han har både skrevet samfundskritiske
romaner og debatbøger, men han er bedst kendt for sine kritiske analyser af magtspillet og de forskellige

institutioner i Danmark.
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