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Danskhed 
5.384.137 millioner mennesker bor i Danmark. Se, hvad nog-
le af disse danskere har fundet frem og udstiller i avisen som
den mest danske ting, den mest danske person, den mest
danske ret og så videre.

Nogle betragter cyklen, flagstangen, Dannebrog, smørre-
brødstallerkenen, højskolesangbogen eller Jellingstenen som
den mest danske af alle ting. Andre igen synes, at en vind-
mølle, en grøn Tuborg eller en klaphat må være en ærke-
dansk ting. Meningerne er forskellige, alt efter hvor man
bor, hvem man er, og hvor gammel man er.
Undervisningsavisen går denne gang på jagt efter danskhe-
den. Læs bl.a. om Danmark, danskerne og det danske sprog. 

God fornøjelse!

Der er et yndigt land 
Af Musse Magnussen Svarre,

Musikhistorisk Museum

"Der er et yndigt Land", der som
bekendt er skrevet af Adam Oeh-
lenschläger, blev til i forbindelse
med en opblomstrende interesse

for fædrelandssange, der navnlig
blussede op efter, at der var ud-
skrevet en konkurrence i 1818.
Danske soldater, der efter krige-
ne mod England i begyndelsen af
1800-tallet, var blevet udstatio-
neret i Nordfrankrig, savnede en
nationalsang, hvilket både eng-
lænderne, prøjserne, østrigerne

og franskmændene havde på
denne tid.

Konkurrencen blev vundet af
Juliane Marie Jessen med "Dane-
mark, Danemark, hellige Lyd",
som imidlertid aldrig slog an og
blev skarpt kritiseret.

I 1823 udgav Oehlenschläger
"Der er et yndigt Land" og sam-

Der er et yndigt land, 
det står med brede bøge 
nær salten østerstrand 
nær salten østerstrand. 
Det bugter sig i bakke, dal, 
det hedder gamle Danmark, 
og det er Frejas sal, 
og det er Frejas sal.

Der sad i fordums tid 
de harniskklædte kæmper, 
udhvilede fra strid 
udhvilede fra strid. 
Så drog de frem til fjenders mén, 
nu hvile deres bene 
bag højens bautasten, 
bag højens bautasten.

Gratis opgaver!
På hjemmesiden www.undervisningsavisen.dk
finder du undervisningsforslag, tips, ideer, links
og supplerende materiale til temaet.
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I n d h o l d

4 Mit Danmark
I 2001 bad dagbladet Politiken 12 kendte og mar-
kante danskere sammensætte hver deres 12 ud-
stillinger om Danmark. Undervisningsavisen brin-
ger nogle af disse udstillinger.

5 Smag på Danmark!
I Politikens Danmarksudstilling blev danskere
bedt om at vælge en typisk dansk ret. Undervis-
ningsavisen serverer nogle af retterne. God appe-
tit!

6 Danskernes land
Jellingestenen fra sidst i 900-tallet bærer den
ældst kendte indskrift med ordet Danmark. Ste-
nen, der markerede Harald Blåtands kongerige,
kaldes derfor Danmarks dåbsattest. Siden den-
gang er grænserne dog blevet flyttet mange gange
omkring Danmark.

8 Danskerne
Danskerne er i tidens løb blevet blandet med andre
folk og påvirket af deres kulturer. Derfor kan man
ikke definere danskerne som en afgrænset etnisk
gruppe med deres egen ganske særlige kultur.

10 Det danske sprog
Professor Jørn Lund kan man vel med rette kalde
en sprognørd. Få mennesker i Danmark ved så
meget om det danske sprog, som han. Undervis-
ningsavisen bringer her professorens svar på 10
spørgsmål om danskernes sprog.

12 Danskerne set med fremmede øjne
Danskernes arbejde og deres stræben efter at tjene
penge kommer let til at skygge for livsglæden. Gar-
ba Diallo, der er født i Mauretanien og har boet de
sidste 10 år i Danmark, tegner et portræt af Dan-
mark, som det tager sig ud for en person, der kom-
mer udefra.

14 Danmark ifølge
Vahid

16 Danmark ifølge
Natasja Nana Olsson

18 Danmark ifølge
Jan Sonnergaard

20 Danmark ifølge
Pia Kjærsgaard

22 Danmark ifølge
Ritt Bjerregaard

FOTO: FINN FRANDSEN

me år skrev H. E. Krøyer den nu
kendte melodi hertil. Det var
imidlertid først ved et møde på
Skamlingsbanken den 4. juli
1844, at sangen for alvor slog
igennem. På mødet var 12.000
mennesker samlet for at støtte
dansk tilstedeværelse i Slesvig,
og sangen blev fremført af Stu-

dentersangforeningen. Gennem
foreningen spredtes sangen også
til Sverige, hvor f.eks. H.C. An-
dersen på en rejse i 1849 ved flere
lejligheder blev budt velkommen
med "Der er et yndigt Land".

Fra 1844 optræder sangen i fle-
re sangbøger, men først i 1920er-
ne er den egentlig slået fast som

Danmarks "uofficielle" national-
sang.

Sangen er altså aldrig formelt
valgt som nationalsang, men er
langsomt vundet frem som den
mest yndede blandt mange fæd-
relandssange.

Det land endnu er skønt, 
thi blå sig søen bælter, 
og løvet står så grønt 
og løvet står så grønt. 
Og ædle kvinder, skønne mø’r 
og mænd og raske svende 
bebo de danskes øer, 
bebo de danskes øer.

Hil drot og fædreland! 
Hil hver en danneborger, 
som virker, hvad han kan 
som virker, hvad han kan! 
Vort gamle Danmark skal bestå, 
så længe bøgen spejler 
sin top i bølgen blå, 
sin top i bølgen blå. 
Vort gamle Danmark skal bestå, 
så længe bøgen spejler 
sin top i bølgen blå, 
sin top i bølgen blå.
Tekst: Adam Oehlenschläger, 1823 
Melodi: H.E. Krøyer, 1835 
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Mit Danmark
I 2001 bad dagbladet Politiken 12 markante

danskere sammensætte hver deres 12

udstillinger om Danmark. Undervisnings-

avisen bringer øverst på de følgende sider

og på side 14-15 nogle af disse udstillinger.

Af Ulrik T. Skafte

Kendte såvel som ukendte dan-
skere præsenterer på de føl-
gende sider og på side 14-23
hver sin personlige opfattelse
af Danmark i tekst og billeder.

Udstillingerne er produceret
i forbindelse med Politikens og
Nationalmuseets Danmarks-
udstilling i 2001/2002. 

12 kendte danskere blev bedt
samle deres egen udstilling,
mens Politikens læsere efter-
følgende kunne indsende deres
egen danmarksudstilling til
konkurrencen Mit Danmark,
som Nationalmuseet og Politi-
ken udskrev i fællesskab. Mere
end 500 læsere indsendte ud-
stillinger. 

Blandt læserne er opfattel-
sen af Danmark frodig og
mangfoldig. Nogle betragtede
cyklen, kagerullen, ploven, Jel-
lingestenen, mobiltelefonen,
sofaen, Dannebrog, Madam
Blå-kaffekanden eller en grøn
Tuborg som den mest danske
af alle ting.

Blandt læserne var der stor
enighed om, at P.S. Krøyers
maleri ’Sommeraften på Ska-
gen Sønderstrand’ var det
mest danske maleri. Blandt de
mest danske personer fik dron-
ning Margrethe, H.C. Ander-
sen og Grundtvig flotte place-
ringer, men der havde også
sneget sig et par fodboldspille-
re og en enkelt håndboldpige
ind i udstillingerne.

Generationskløft
Der er stor forskel mellem yng-
re og ældre læsere, når det gæl-
der opfattelsen af, hvad der er
dansk. Mange ældre læsere
vælger symboler, f.eks. flaget,
dronningen og nationalsangen,
mens de yngre læsere vælger
mere hverdagsagtige ting som
f.eks. en stregkode, en reklame
eller en cykel. 

Udstillingerne kunne deles i
to hovedtyper af danmarksbil-
leder. Nemlig den symbolpræ-
gede og tilbageskuende udstil-
ling, hvor befrielsen,

guldaldermalerier og Jellinge-
stenen fortæller om en mere
nationalromantisk opfattelse
af Danmark. Samtidig signale-
rer disse udstillinger en vis
skepsis ved de moderne tider. 

Det andet danmarksbillede
er præget af den nyere tids tek-
nologisering, velfærd og kultu-
relle forandringer. Det er her,
man f.eks. finder Kim Larsen,
Steffen Brandt, Benny Ander-
sen og Poul Dissing blandt de
mest danske personer. Det er
også dem, der står bag flere af
de valgte danske tekster.

Ældre billeder
dominerer
Hver generation har sin egen
opfattelse af historien og der-
med af danskheden. Mange af
de personer og hændelser, der
vises og nævnes i danmarksud-
stillingerne her i avisen, er
fuldstændigt ukendte for en 14-
årig dansk skoleelev. Det hæn-
ger sammen med, at det er en
noget ældre generation, ofte
bedsteforældrenes, der har
valgt billeder og tekster til ud-
stillingerne.

Set med en skoleelevs øjne er
der vel tale om støvede og ud-
tørrede danmarksbilleder. Bil-
leder, der er gravet frem af fjer-
ne erindringsrum i landets
sølvbryllupskvarterer, hvor en
morgenavis ofte er lige så na-
turlig som rundstykkerne en
søndag morgen.

Unge danskere har givet
nogle helt andre danmarksbil-
leder. Nogle helt andre symbo-
ler, fotos og tekster at sætte på
danskheden. 

Lav din egen udstilling
Her fra undervisningsavisen
opfordrer vi derfor elever og
klasser til kigge på de følgende
siders danmarksbilleder og
sætte jeres eget Danmark på
tavlen. Vis jeres danmarksbil-
leder på opslagstavlen i klasse-
værelset eller på en hjemmesi-
de på nettet, så I kan diskutere
forskelle og ligheder mellem jer
selv og mellem de danmarksbil-
leder, der vises i denne avis.

Smag på Danmark!
I Politikens

Danmarksudstilling

blev danskere bedt

om at vælge en

typisk dansk ret.

Undervisningsavisen

serverer her nogle af

retterne.

God appetit!

Et stykke med fjordrejer
Klaus Rifbjerg, forfatter: 
Gastronomisk er Danmark et uland.

Vi er gode til det basale: frikadel-
ler, flæskesteg, kogt torsk og le-
verpostej. Men det er jo alt
sammen importeret syd-
fra og gøres mindst lige
så godt i Tyskland.
Men på ét punkt er vi
suveræne og enestå-
ende, hvad kogte
fjordrejer med ny-
kærnet smør på ny-
bagt surbrød med
sprød skorpe angår,
er vi ikke til at stikke. 

Væk med citronskive
og dildkvist, lad peberk-
værnen stå, kog rejerne i
letsaltet vand, pil dem, spar
ikke på smørret, skænk en snaps,
haps. Det kan ikke gøres bedre, og de,
der ikke kan lide specialiteten, aner ik-
ke, hvad Danmark og danskere er. 
– Foto: Kim Nielsen 

De første danske jordbær spist
som slik uden sukker og fløde
Birthe Rønn Hornbech, politiker og
folketingsmedlem: 
De mange muligheder for hele året
at få jordbær fra lunere himmel-
strøg giver os mulighed for sam-
menligning: Intet jordbær smager
som det første danske.
– Foto: Ellen Gossner 

Danmark ifølge
Naser Khader 
Født 1963. Medlem af Det
Radikale Venstre siden 1984,
tidligere medlem af Køben-
havns Borgerrepræsenta-
tion og nu medlem af Folke-
tinget.
– Foto: Stefan Kai Nielsen

En begivenhed 
EM i fodbold 1992
Det er tæt på at være en kliche at nævne EM-
begejstringen fra 1992, men det står stadig for
mig som en utrolig oplevelse at mærke suset og
fællesskabet på Rådhuspladsen i København
den sommeraften, hvor Danmark blev europa-
mestre. En titel, vi ofte smykker os med i mange
sammenhænge, og her fik vi den så rigtigt. Des-
uden husker jeg klart en dansker med kulsort
afrikansk baggrund, der havde malet Danne-
brog i hovedet, og en arabisk musikgruppe, der
sang ’Vi er røde, vi er hvide’ – på arabisk.

Det var et skønt billede på, hvor rummeligt og
inkluderende det danske fællesskab kan være.
– Foto: Camilla Bloch 
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Shawarma 
Naser Khader, politiker og folke-
tingsmedlem: 
Havde tænkt mig at skrive ølle-
brød. Det opfatter jeg som noget
meget dansk. Min datter på tre år
elsker det, og jeg er også begyndt

at spise det. Det smager fak-
tisk meget godt. Men sha-

warma kommer allige-
vel ind på

førstepladsen. Sha-
warma smager
fantastisk og er
samtidig et
symbol på,
hvor hurtigt
dansk kultur
forandres.
For måske 10
år siden
kendte ingen
shawarma,
men enhver by

med respekt
for sig selv hav-

de en pølsevogn
med gode gammel-

dags hotdogs. I dag
er det lige omvendt.

Uanset hvilken flække
man kommer til, finder

man næsten helt sikkert en
halalbiks med shawarma og anden
kebabmad. Ja, shawarma ender
sikkert med at blive en lige så inte-
greret del af dansk madkultur,
som hotdogs har været det gennem
mange år. Sikke rart, at ens smags-
løg aldrig ophører med at blive ud-
fordret!
– Foto: Niels Hougaard 

Havregrød 
Søren Krarup, præst og folketings-
medlem: 
Jeg burde her egentlig anføre de ret-
ter, der er festspise i vores forsam-
lingshus til sognets fester: suppe,

steg og is. Med denne spise som
menuen udfolder en gammel

festskik sig, som jeg siden
1965 har deltaget i og

lært at sætte stor pris
på, fordi den er lige så
festlig som fornøjelig

og traditionel: Her
hviler festen i en
tradition, så en-
hver kan være sig
selv uden at skul-
le stille sig an.

Men jeg vil væl-
ge havregrød i ste-
det, og baggrun-
den er en oplevelse
fra efteråret 1961.

Da var Elisabeth og
jeg til en udstilling i

Forum, hvor man for-
talte om de forskellige

spisers historie, og her – i
1961 – var man selvfølgelig

løbet langt forbi de gamle dan-
ske retter. Her spiste man bl.a.

fransk med salater og postejer og
den rette air a la Paris.

Og i en montre havde man så ud-
stillet en gammel dansk spise i al
dens foragtelighed. En tallerken
havregrød stod dér og trak spindel-
væv og så ussel og muggen ud. Intet
oplyst menneske årgang 1961 kunne
drømme om at spise en sådan gam-
mel dansk ret, som vore forfædre i
mange generationer havde bjerget
livet ved.

Siden har jeg haft stor sympati
for havregrød og spiser det selv hver
morgen og laver det med fornøjelse
til mine børnebørn.
– Foto: Jacob Carlsen 

Leksikon 
Guldaldermalerier 
En kulturel blomstringspe-
riode i dansk litteratur og
billedkunst i første halvdel
af 1800-tallet. 
P.S. Krøyer 
(1851-1909): Internationalt
anerkendt dansk maler fra
kunstnerkoloni, der var
knyttet til Skagen sidst i
1800-tallet.

Kilde: Gyldendals Leksikon 1-3

Politikens Danmarksudstilling 
12 danskere. 12 udstillinger om Danmark. I efteråret
2001 bad redaktionen på Politiken 12 markante perso-
ner sammensætte deres helt personlige danmarksbil-
lede og udstille det for Politikens læsere. Det blev til
en serie udstillinger, bygget op efter en fast formel.
Udstillerne blev bedt om at finde: 
Et maleri 
Et fotografi 
En person 
En ting 
En tekst 
Et stykke musik/sang 
Et digt 
En ret 
Et sted 
En begivenhed
Efterfølgende blev Politikens læsere bedt om at ind-
sende deres egen Danmarksudstilling, der blev udstil-
let på Nationalmuseet. To af læsernes bidrag gengives
her i Undervisningsavisen. Det er bidragene fra Vahid
og Natasja Nana Olsson. Se side 14 til 17.
Udstillingerne kan også ses på adressen: 
www.politiken.dk/tema (scroll helt i bund!).

En amagermad med franskbrød,
rugbrød, fedt og ost

Kim Larsen, sanger og musiker:
Om man kan kalde det en ret, er nok tvivl-
somt, men altså: En velsmurt amagermad
ér og bliver noget af det bedste, man kan
servere for mig. Nok er vores hvedebrød
ikke det sjoveste i verden – dér overhaler
italienerne os desværre med flere læng-
der – men vores rugbrød kan ingen slå, og
slet ikke når det kommer fra Bager Kraft
i Odense. Og rugbrød og franskbrød, det
er, hvad der skal til, nænsomt klappet
sammen, med fedt og ost imellem. Voila!
En herreret så dansk som noget og fuldt
på højde med en veltillavet spaghetti po-
modoro. Og til dessert: en kop kaffe og en
smøg – naturellement!

– Foto: Niels Hougaard 

Flæskesteg med sovs
og brune kartofler
Poul Nyrup Rasmussen,
tidligere statsminister:
Fordi det smager godt! 
– Foto: Jens Dresling 

En sang
Kendingsmelodien fra
’Matador

’Matador’-melodien er et dejligt stykke mu-
sik, som hos 99 procent af danskerne får rare
danmarksbilleder frem på den indre lystavle,
blot vi hører et kort stykke af den. ’Matador’
er noget af det mest danske og rummer både
den nostalgi, alle mennesker har brug for,
samtidig med at fortællingen om Korsbæk vi-
ser os, at verden forandres på både godt og
ondt. Tv-serien bruges også på mange sprog-
skoler i danskundervisning og kulturforståel-
se.

Et maleri 
’Hip, hip, hurra’ af P.S. Krøyer
Bordet er for mig et sjovt billede på danskheden. Man siger, at der
aldrig har været revolutioner i Danmark, fordi der ikke er tid nok
mellem måltiderne. Bordet er centrum for danskernes liv. Vi er et
folk, der mødes om bordet og spiser god mad og hygger. Det er om
bordet, at demokratiet udfolder sig. Demokrati er samtale, og bor-
det er der, hvor danskerne snakker sammen om stort og småt. Det
gælder om at sidde med ved bordet!

At sidde med ved bordet handler også om integration og om at
blive en del af det danske fællesskab. Bordet er der, hvor fælles-
skaber og venskaber opstår.

Jeg er vild med den danske bordtradition og især hyggen om
bordet.

Derfor har jeg valgt P.S. Krøyers billede ’Hip, hip, hurra’, fordi
det så fint udtrykker denne glæde ved samværet. 



Danskernes land 
Jellingstenen fra sidst i 900-tallet bærer

den ældst kendte indskrift med ordet

’Danmark’. Stenen, der markerede

Harald Blåtands kongerige, kaldes derfor

’Danmarks dåbsattest’. Siden dengang er

grænserne dog blevet flyttet mange

gange omkring Danmark.

Af Jens Aage Poulsen

»Jægerne fulgte efter deres
jagtdyr. Sådan kom de første
mennesker til Danmark«,
skriver Nils Aage Jensen i
grundbogen Ny historie i
sjette. Noget tilsvarende står
der i de fleste historiebøger
om jægerstenalderens be-
gyndelse.

Men for 12-13.000 år siden
var der ikke noget, der hed
Danmark – og der eksistere-
de slet ikke en stat. En stat
er en institution (f.eks. en
konge, en valgt forsamling
eller en hær), der udøver
magt over et bestemt geogra-
fisk landområde. Ofte bru-
ger man også ordet stat om
landet, der har en sådan

magtinstitution.
Harald Blåtand (konge

omkring 960-985) rejste Den
Store Jellingsten, som for-
tæller om hans bedrifter –
bl.a. at han »vandt sig hele
Danmark«. Det vil sige, et
landområde knyttes her til
en konge. Derfor er der tale
om en stat. Jellingstenen
kaldes da også ’Danmarks
dåbsattest’. 

Men hvad mente Harald
Blåtand med ordet Dan-
mark, der er sammensat af
navnet på folket ’daner’ og
’mark’. Mark kan være det
germanske ord for grænse-
område. I så fald betyder det
generobringen af den sydlig-
ste del af Jylland ned mod
det nuværende Slesvig. Men
det kan også være en henvis-
ning til erobringen af det østlige danerområde, altså

Sjælland og Skåne.

Nordsøimperiet
Jo større områder en konge
underlagde sig, des flere
mennesker kunne han op-
kræve skat af og dermed få
flere penge i statskassen.
Harald Blåtands søn, Svend
Tveskæg, erobrede det me-
ste af England. Og hans søn,
Knud den Store, underlagde
sig Norge og store dele af
Sverige.

Nordsøimperiet var en af
tidens europæiske stormag-
ter, men det eksisterede kun
i få år og gik endeligt i op-
løsning i 1042.

Middelalderdanmark
I middelalderen var Dan-
mark ikke et samlet rige.
Det bestod af flere dele med

hver sine love, nemlig skån-
ske, sjællandske og jyske lov.

Desuden blev Slesvig – det
vil sige området syd for Ribe
og ned til grænsen – skilt ud
som et hertugdømme. 

Nogle gange var kongens
bror slesvigsk hertug. Andre
gange var kongen selv her-
tug. I slutningen af 1400-tal-
let blev en holstensk hertug
konge i Danmark, og Hol-
sten blev et hertugdømme i
det danske rige.

Der var ofte flere fra kon-
geslægten, som ønskede at
overtage tronen.

Det førte til borgerkrige,
der kunne splitte riget. En
periode i midten af 1000-tal-
let blev Danmark således
delt mellem tre konger. Kri-
ge og uro i begyndelsen af
1300-tallet betød, at konger-
ne kom i pengenød. Det end-

te med, at næsten hele lan-
det blev pantsat til
velhavende tyske grever.
Selv kongen boede til leje
hos en panthaver. Det lykke-
des dog en ny konge, Valde-
mar Atterdag, i 1340’erne at
købe og erobre det pantsatte
land tilbage. 

Til andre tider herskede
den danske konge over enor-
me områder. Således lykke-
des det fra slutningen af
1100-tallet til 1220’erne at
erobre store områder langs
Østersøen. Dette Østersøim-
perium gik dog også snart
tabt.

Nogle områder blev ero-
bret af tyske fyrster, og an-
dre blev solgt.

Ved en blanding af heldige
sammentræf, list og rå magt
lykkedes det Valdemar At-
terdags datter, dronning
Margrete den første, i 1397
at samle Danmark, Norge og
Sverige i Kalmarunionen,
hvor hendes plejesøn Erik af
Pommern blev konge.

Så snart Margrete var død,
kom der problemer med at
holde sammen på unionen.
Utilfredse svenske stor-
mænd forsøgte flere gange
at slippe fri af den danske
konges dominans. I 1523
brød unionen endelig sam-
men, og Sverige blev et selv-
stændigt kongerige.

Også norske stormænd
ønskede, at Norge kom ud af

....
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Danmark ifølge
Søren Krarup 
Født 1937. Præst og ivrig de-
battør. Medlem af Folketin-
get, valgt ind for Dansk Fol-
keparti. 
– Foto: Dansk Folkeparti 

Et fotografi 
Kongen på morgenridetur
i København

Krarup: Kong Christian X på vej gen-
nem København på sin morgenridetur.

Billedet stammer fra besættelsen, og
denne forening af det kongelige og det
dagligdags forekommer mig både smuk
og karakteristisk. Kongen er i uniform
og til hest, men han følges af folk på
cykler, der i dagligt tøj er på vej til arbej-
de. Findes der et mere overbevisende
udtryk for, at vi er alle i samme båd, og
at kongedømme og folkestyre hører
sammen? – Foto: Polfoto 

Nordsøimperiet 1030
Nordsøimperiet med kerne i Danmark var en af 
tidens europæiske stormagter, men det eksiste-
rede kun i få år og gik endelig i opløsning i 1042.

Halland

Slesvig

Skåne

Blekinge

Danmark i middelalderen
Hvis man kan tale om et dansk kerneland i 
middelalderen bestod det af det nuværende 
Danmark med grænsen mod Tyskland 30-40 km 
længere mod syd samt Skåne, Halland og 
Blekinge. Det kunne dog være svært at sige, hvor 
grænsen i det svenske område var. Nogle steder 
fulgte den vandløb. Men det meste af den mere 
end 300 km lange grænse gik gennem øde 
skovområder, og var kun markeret med nogle få 
sten.

Herskind 3330

Østersøimperiet 1222-23
Til tider herskede den danske konge over enorme 
områder. Således lykkedes det fra slutningen af 
1100-tallet til 1220’erne at erobre store områder 
langs Østersøen. Dette Østersøimperium gik dog 
snart tabt. Nogle områder blev erobret af tyske 
fyrster, og andre blev solgt.

VIKINGEBYGD.
Kopi af vikingernes
bolig er genopført i
Sydgrønland. 
– Foto: John
Rasmussen



Kalmarunionen. Men den
danske overmagt var for
stor, og Norge blev reelt un-
derlagt Danmark.

Grønland, Island og Fær-
øerne havde hørt med til
Norge siden begyndelsen af
middelalderen. Disse lande
kom også under den danske
konge. 

Da Danmark blev
mindre
I 1600-tallet blev det danske
rige stærkt reduceret på
grund af nederlag i flere kri-
ge med Sverige. Resultatet
blev, at Sverige overtog Skå-
ne, Halland og Blekinge.
Den danske konges rige var
dog stadig stort.

Ud over de nævnte områ-
der havde Danmark De Vest-
indiske Øer, områder ved
Guldkysten i Afrika samt
Trankebar i Indien som ko-
lonier.

I slutningen af 1700-tallet
begyndte Napoleonskrigene.
I begyndelsen holdt Dan-
mark sig neutralt. Men da
englænderne tog flåden og
bombede København, slutte-
de kongen sig til Napoleon.
Sverige havde holdt med
sejrherrerne Rusland og
England. Ved fredsslutnin-
gen i 1814-15 måtte Dan-
mark afgive Norge til Sveri-
ge. Som et plaster på såret
fik kongen det lille hertug-
dømme Lauenburg.

Fra helstat til
nationalstat
En konge herskede ofte over
et land, hvor der boede for-
skellige folkeslag med hver

sit sprog. I slutningen af
1700-tallet opstod tanken om
nationen. En nation var et
fællesskab af folk, der havde
ens sprog, kultur og historie.

I 1800-tallet krævede man-
ge nationer at få deres eget
land, en nationalstat. Den
skulle regeres af en forsam-
ling af mænd, der var valgt.
Nationen skulle ikke regeres
af enevældige herskere.
Mange steder førte kravet
om nationalstater til oprør,
afskaffelse af enevælden og
oprettelsen af nye stater.

Det danske rige var ikke
en nationalstat, men en hel-
stat, der bestod af forskellige
dele. Indtil slutningen af
1700-tallet talte man oftest
tysk ved hoffet og i central-
administrationen. Mange af
landets øverste embeds-
mænd var faktisk tyskere.
Det blev sagt, at man kun
talte dansk til sine tjenere og
til sin hund.

Med tabet af Norge var
den danske helstat et af de
mindste riger i Europa. Hol-
sten og Lauenburg var en del
af Det Tyske Forbund, som
var en forening af et antal
større og mindre stater, her-
tug- og fyrstendømmer.

Som hertug skulle den
danske konge stille soldater
til den tyske forbundshær. I
Slesvig taltes både dansk og
tysk. 

I midten af 1800-tallet
spidsede konflikten mellem
danskere og tyskere til i
Slesvig. Det Tyske Forbund
var ved at udvikle sig til en
samlet stat. I hertugdøm-
merne ønskede de såkaldte

slesvig-holstenere at få Sles-
vig og Holsten ud af den dan-
ske helstat og med i et kom-
mende Tyskland. Den
danske konge ville godt op-
give Holsten og det lille Lau-
enburg – her var folk allige-
vel tyske. Til gengæld skulle
Slesvig indlemmes i kongeri-
get.

Den løsning ville slesvig-
holstenerne ikke acceptere. I
1848 gjorde de oprør. Den
danske hær blev sendt af
sted for at slå opstanden
ned. I begyndelsen gik det
ikke så godt. Oprørerne fik
nemlig hjælp fra den preus-
siske hær. Preussen var en
større tysk stat. Rusland og

England forlangte dog, at
Preussen trak sine tropper
tilbage. I 1852 var oprøret
nedkæmpet.

I mellemtiden – i 1849 –
var enevælden erstattet af et
demokratisk styre. 

Regeringen regnede med
at indlemme Slesvig i konge-
riget og lade Holsten og Lau-
enburg forlade riget. Men
det ville stormagterne ikke
være med til. De krævede, at
den danske helstat blev be-
varet i uændret form.

I 1863 indførte styret i
Danmark en fælles forfat-
ning for kongeriget og Sles-
vig. Det var en klar overtræ-
delse af fredsbetingelserne

fra 1852. De førende tyske
stater, Preussen og Østrig,
forlangte, at regeringen trak
forfatningen tilbage – ellers
ville de erklære krig. Rege-
ringen satsede på at få hjælp
fra stormagterne i tilfælde af
krig og nægtede at opgive
forfatningen. Preussen og
Østrig angreb i 1864. Stor-
magterne hjalp ikke Dan-
mark, der tabte. Som betin-
gelse for fred måtte
Danmark afgive hertugdøm-
merne, og grænsen kom til
at gå ved Kongeåen.

Danmark var så lille som
aldrig før. Til gengæld var
det en af de få ægte national-
stater i Europa. Der boede
stort set kun danskere i lan-
det, og der var ingen natio-
nale mindretal, der ønskede
at tilhøre en anden stat. I
Nordslesvig levede der dog
tusindvis af mennesker, som
ønskede. at området kom til-
bage til Danmark. Efter af-
slutningen af 1. verdenskrig
kunne folk i Slesvig i 1920
stemme, om de ville høre til
Danmark eller Tyskland. Re-
sultatet var, at grænsen blev
flyttet 60-70 km mod syd,
hvor den er nu.

Nationalstaternes død
Fra 1800-tallet til langt op i
1900-tallet udgjorde natio-
nalstaten rammerne for
menneskenes liv. De fleste
varer, man købte, var frem-
stillet inden for landets
grænser, få besøgte andre
lande eller talte andre sprog
end deres modersmål.

Sådan er det ikke mere. Si-
den Anden Verdenskrig har

regeringer, firmaer, organi-
sationer m.m. arbejdet mere
og mere sammen på tværs af
landegrænserne. Deraf kom-
mer ordet transnational og
ordet transnationalt selskab,
der er et firma, der arbejder i
flere stater. 

Inden for EU er grænser-
ne mellem medlemslandene
nedlagt, og de fleste lande
har ikke længere deres egen
mønt, men bruger euro.

Butikkerne bugner af va-
rer, der er fremstillet i ud-
landet. Vi rejser mere – ofte
flere gange om året – til an-
dre lande. Hvad der er mo-
derne inden for f.eks. tøj og
musik, er også blevet inter-
nationalt.

Nationalstaterne får altså
mindre og mindre betyd-
ning. Måske er de helt for-
svundet om få årtier.

....
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Leksikon 

Enevælden
Betegnelse for den periode i
Danmarks historie, hvor
kongen enevældigt regerede.
Afskaffet i 1849. 

Kilde: Gyldendals Leksikon 1-3

En ting 
Jellingstenen
Jellingstenen er naturligvis ikke en ting, et objekt, men er snarere et monument
eller en begivenhed, for så vidt som kristendommens indførelse i Danmark slet og
ret skaber og former Danmark. Men som den står foran Jelling Kirke, er den dog
noget ydre og for så vidt tingsligt, hvorfor det giver mening at nævne den her.

I ca. 960 blev danerne kristne, fortæller den os, for mere end tusind år siden, og
i mere end tusind år har kristendommen præget vores tænkning og bevidsthed
som danske. At gudsriget ikke er politisk eller samfundsmæssigt. At der er en
afgørende forskel på Gud og kejseren (kongen, statsministeren). 

Dette har været forkyndt i Danmark i næsten hele vores historie og har skabt
et dansk folk i nøgternhed, skønsomhed og beskedenhed. Det har aldrig været
dansk skik at puste sig op. Det har aldrig været regnet for god tone i Danmark at
prale af alle sine gode gerninger. Siden 960 har Guds ord sat os på plads som
skrøbelige, syndige mennesker, og hvor Guds ord ikke gør det, er vi i grunden
ikke danskere. – Foto: John Jedbo 

Et maleri 
Michael Ancher:
’En barnedåb’

Den danske kirke skal hvermands
hjemhus være, og den er i hvert fald
mit. Hver gang jeg er kommet hjem fra
det katolske Sydeuropa og har oplevet
de tunge, lumre, røgelsesfyldte kirke-
rum, har jeg glædet mig ved den dan-
ske kirkes renhed, enkelhed og ægt-
hed. Selv popularitetsjagende præsters
pjat og pop kan ikke udslette dette
grundpræg. Som så fornemt understre-
ges i Michael Anchers billede af en bar-
nedåb i Skagen Kirke.

Bohuslen

Halland

Skåne
Blekinge

Gotland

Øsel

Jämtland

Härjedalen

Trondhjems
Len

Afstået

Midlertidigt
afstået

Pantsat1645
afstået 1658

Afståelser til Sverige i 1600 tallet
Nederlag i flere voldsomme svenskekrige i 1600-
tallet betød, at Danmark måtte afstå flere områder 
til Sverige.

1645

1645

1658

1645

1645

1659 

Bornholm (svensk 1658-60)

(svensk 1658-60)

1645/58

1658

Afståelser til Tyskland i 1800-tallet

Holsten

Slesvig

Lauenburg

Danmark var mindst lige efter krigen i 1864 mod 
Preussen og Østrig. Nederlaget betød, at grænsen 
mod Tyskland kom til at gå helt oppe ved 
Kongeåen. En folkeafstemning efter 1. 
verdenskrig betød dog, at befolkningen stemte 
grænsen ned, hvor den er nu.

Nuværende grænse

Grænsen1864

Grænsen efter 1864

KRIGEN 1864. Tyskland og Østrig angreb 1. februar 1864 Slesvig.
Den danske hær stod ved Dannevirke, men kunne ikke holde
stillingen. I frost og snefog trak den danske hær sig tilbage. Maleriet
er fra 1865 og malet af N. Simonsen.
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Danskerne 
Danskerne er i tidens løb blevet blandet med

andre folk og påvirket af deres kulturer.

Derfor kan man ikke definere danskerne som en

afgrænset etnisk gruppe med deres egen ganske

særlige kultur.

Af Jens Aage Poulsen

Mange er bekymrede for, at
den danske kultur og dens
værdier er truet af især mus-
limsk indvandring. Ja, ind-
imellem bringer medierne
dramatiske beregninger om,
hvornår antallet af indvan-
drere og deres efterkommere
bliver så stort, at Danmark
bliver en islamisk stat.

Frygten bygger på forestil-
lingen om, at befolkningen i
Danmark for få årtier siden
var af en harmonisk nation
af danskere, der havde fælles
rødder langt tilbage i histo-
rien, og som derfor havde
den samme kultur og grund-
læggende værdier. 

Nu om dage er mobilite-
ten, det vil sige menneskers
evne og lyst til at rejse rundt
i verden, større end nogen-
sinde tidligere. Strømmen
går fra især de fattige lande
til Europa og andre rige om-
råder. 

Det begyndte i 1960’erne,
hvor Vesteuropa oplevede et
økonomisk boom.

Der opstod mangel på ar-
bejdskraft. Derfor fik milli-
oner af unge mænd fra f.eks.
det tidligere Jugoslavien,
Tyrkiet og Pakistan lov til at
komme til Europa som ”gæ-
stearbejdere”. 

I midten af 1970’erne blev
Vesteuropa ramt af krise og
arbejdsløshed.

Så blev indførelsen af ar-
bejdskraft fra fattigere lande
stoppet. Nogle gæstearbejde-
re rejste hjem. Men mange
blev og fik deres familie til
Vesteuropa.

I de følgende årtier søgte
millioner af flygtninge fra
Vietnam, Mellemøsten og
andre af verdens brænd-
punkter mod en bedre tilvæ-
relse i Europa 

En konge ved 
navn Dan
I sig selv er udvandring og
indvandring ikke noget nyt.
Mennesker har altid søgt
nye og bedre steder at leve.
Folk er fordrevet fra deres
hjemstavn, eller de har for-
ladt den på grund af sult og
sygdom. De har slået sig ned,
hvor de kunne. Med tiden er
tilflytterne blandet med de

folk, som boede der i forvej-
en. Et folks kulturer og vær-
dier har altid ændret sig i
mødet med andre folks kul-
turer og værdier.

Da isen for 13-14.000 år si-
den trak sig tilbage fra det
område, som adskillige tu-
sinde år senere blev kaldt
Danmark, indvandrede de
første mennesker fra syd.
Man ved ikke, hvor længe
denne indvandring fandt
sted, eller om den bestod af
forskellige folk.

I Lejrekrøniken fra om-
kring 1170 genfortælles et
gammelt sagn om kong Yp-
per, der i 300-400-tallet her-

skede over Sverige. Han
sendte sin søn Dan til Dan-
mark, hvor man havde høv-
dinge, men ingen konge.

Først blev Dan konge over
Sjælland, Møn, Falster og
Lolland. Samtidig blev jyder-
ne angrebet af tyskere. De
bad kong Dan om hjælp og
slog sammen med ham og
hans hær tyskerne. Efter sej-
ren besluttede jyderne at gi-
ve sig ind under kong Dan.
Kongen kaldte landets høv-
dinge sammen og spurgte
dem, hvad riget skulle hed-
de. En af høvdingene svare-
de: ”Konge, du leve evigt. Du
er kong Dan, dit rige skal
hedde Danmark, og dets
navn skal aldrig i evighed
forgå”.

Er danskerne
svenskere?
Sådan foregik det næppe.
Der er mere troværdighed i
de to 500-tals-historikere,
goteren Jordanes og græke-
ren Procopios, og deres be-
retning om et nordgermansk
folk ved navn danerne, som
levede i Skåne.

En større gruppe danere
indvandrede til Danmark i
200-tallet. Her fortrængte de
herulerne, som nogle mener,
var urbefolkningen på Fyn
og Sjælland. 

Også det engelske Be-
owulf-kvad (et sagn på vers)
fra 700-tallet nævner daner-
ne som et folk, der boede i
Skåne og på Fyn og Sjæl-
land. Fund af mandsskelet-
ter fra de første århundreder
støtter teorien om indvan-
dring. De viser, at mænds
gennemsnitshøjde dengang

blev betydeligt højere, hvil-
ket tyder på indvandring af
et andet folk.

Andre forskere hævder
dog, at danerne boede i lan-
det i forvejen, men at heru-
lerne havde udgjort eliten. I
200-tallet skulle danerne ha-
ve taget magten og fordrevet
herulernes ledere og deres
krigere. Under alle omstæn-
digheder findes beretninger
om herulerkrigere, der i de
næste 200-300 år sammen
med goterne hærgede rundt
om i Europa fra Sortehavet
til Frankrig. Ifølge Jordanes
skulle nogle af herulerne væ-
re vendt tilbage til Danmark
i begyndelsen af 500-tallet.

Tætte bånd
til Tyskland
Tilbage fra oldtiden har der
altså eksisteret et slægtskab
mellem befolkningen i Skan-
dinavien og i de nordtyske
områder. For mange danske-
re skabte nederlaget i 1864
(se side 6-7) og den tyske be-
sættelse 1940-45 skepsis i
forhold til alt, hvad der var
tysk – ja, for nogle udviklede
forestillingen om tyskerne
sig ligefrem til et fjendebille-
de.

Men i tidens løb har Dan-
mark nydt godt af personer
og påvirkninger fra syd. Fle-
re konger – bl.a. Valdemar
Atterdag – kom fra Tysk-
land. En række af enevæl-
dens dygtigste embedsmænd
var tyskere. I 1700-tallet
sendte den danske konge
bud efter tyske bønder for at
få opdyrket den jyske hede. I
begyndelsen gik det ikke så
godt. Men tyskerne bragte

en lille rodfrugt, kartoflen,
med sig. Den voksede bedre
end korn på de magre jorde
og blev efterhånden en vigtig
afgrøde i Danmark.

Danskerne og
englænderne
400 til 500-tallet omtales of-
te som folkevandringstiden.

Overbefolkning, mangel
på mad fik folkeslag til at
bryde op og søge lykken an-
dre steder. I 400-tallet drog
jyder, anglere og saksere til
det sydlige England, som de
først plyndrede og bagefter
bosatte sig i. De udgjorde en
elite, som senere blev beteg-
net som angelsaksere.

I dag ligner det danske,
norske og svenske sprog hin-
anden. Ud fra bl.a. teksterne
på runestenene mener for-
skerne, at sprogene i vikin-
getiden (omkring år 750-
1050) lå så tæt op ad hinan-
den, at man ligefrem taler
om den danske tunge.

I vikingetiden foregik der
en betydelig udvandring fra
de skandinaviske lande.

ÆLDREBØLGE. Vi vil få brug for indvandrere, der kan arbejde, tjene penge og
betale skat og dermed være med til at forsørge alle de gamle danskere. Her har
81-årige Else Møller besøg af sin besøgsven Dilek Türksal. – Foto: Erik Kragh

En større gruppe danere indvandrede fra Skåne til Danmark i 200-
tallet. Her fortrængte de herulerne, som nogle mener, var urbefolk-
ningen på Fyn og Sjælland.  Nogle forskere mener, at byer med 
endelsen –lev blev grundlagt af de fremtrængende danere. Det er 
interessant at se, hvordan byerne hovedsageligt er grundlagt ved 
kyster, fjorde eller åer, hvor det var let at komme til med de svenske 
både.

Byer med endelsen -lev

Svenskerinvasion

Kilde: Peter Skautrup, Det danske sprogs historie Herskind 3331

Danmark ifølge
Poul Nyrup Rasmussen 
Født i 1943 i Esbjerg og uddannet cand.-
polit. Han har tidligere været cheføkonom
i LO og direktør i Lønmodtagernes Dyr-
tidsfond.
Statsminister 1993-2001. 
– Foto: Miriam Dalsgaard

Et sted 
Kysten ved Esbjerg
Der findes et sted. Et sted, hvor alting sæt-
tes i perspektiv. Et sted, der viser, hvor
små vi mennesker egentlig er, når vi er op-
pe imod naturens kræfter, men også hvor
meget vi har formået at få ud af naturen. I
Esbjerg ved havet står Svend Wiig-Han-
sens store skulpturer og skuer ud over ha-
vet – spejder efter fremtiden – derude bag
horisonten.

Og minder os om havet, ståstedet – Es-
bjerg – om kajen, hvor fiskerkonerne fra
gammel tid essede fiskekrogene, mens de
spejdede efter mændene på havet og deres
hjemkomst. – Foto: Kim Nielsen 
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Svenske vikinger drog mod
øst og nåede ad russiske flo-
der helt til Sortehavet og Det
Kaspiske Hav. Nordmænd-
ene rejste mod vest. De

grundlagde bosættelser i Ir-
land i det nuværende Dub-
lin. En større gruppe nåede
til Island, som de kolonisere-
de i løbet af 900-tallet. Her-

fra drog de til Grønland og
Nordamerika. Danske vikin-
ger drog især mod England.
Fra omkring 870 havde de
med York som centrum kon-
trol med store dele af Eng-
land. I de følgende årtier slog
tusindvis af danskere sig ned
som bønder i området.

Angelsaksernes sprog og
bosætternes ’danske tunge’
lignede hinanden. I løbet af
en årrække blev de to kul-
turer blandet sammen. Den
danske kolonisation spores
dog stadig i stednavne med
endelser som -by og -thorp,
f.eks. Grimsby og Middle-
thorp og i ord som bread, egg,
fellow, give, hound, house, wi-
fe. 

Nødvendig
indvandring
Der bor ca. 5,4 mio. menne-
sker i Danmark. Af dem er
ca. 1,2 mio.under 18 år og ca.
800.000 over 64 år. Det be-
tyder, at der er omkring 3,4
mio. mennesker i den er-
hvervsaktive alder. For at
bevare befolkningstallet på

det samme niveau skal hver
kvinde i gennemsnit føde
lidt mere end to børn. I Dan-
mark får hver kvinde i gen-
nemsnit 1,8 barn.

Der er altså et fødselsun-
derskud. I sig selv ville det
betyde, at befolkningstallet
ville falde. Samtidig lever vi
længere end tidligere.

Der bliver altså flere og
flere ældre. Men befolk-
ningstallet stiger faktisk. I
de seneste år med mellem
15.000 og 19.000 personer
om året. I de kommende år
vil tilvæksten falde til ca.
6.000. Det er naturligvis
svært at forudsige udviklin-
gen på længere sigt. Nogle
statistikere har beregnet, at
den samlede befolkning i
2050 vil være gået lidt tilba-
ge til omkring 5,3 mio. Af
dem vil ca.1,1 mio. være un-
der 18 år og 1,3 mio. over 64.
På dette tidspunkt vil der
være færre end 3 mio. i den
erhvervsaktive alder. 

At der ikke er en markant
nedgang i befolkningstallet,
skyldes indvandringen. An-

tallet af indvandrere og de-
res efterkommere er i 2003
ca. 431.000 og udgør om-
kring 8 pct. af befolkningen.
Dette antal forventes at væ-
re steget til ca. 768.000 i
2050. Heraf vil omkring
520.000 være i den erhvervs-
aktive alder. Uden indvan-
drerne og deres efterkomme-
re ville befolkningstallet i
Danmark være faldet til ca.
4,5 mio. i 2050. Kun godt
halvdelen af dem ville være
mellem 18 og 64 år. Det ville
give en meget stor forsørgel-
sesbyrde for denne gruppe,
der i dag er børn og teenage-
re.

En nedgang i befolknings-
tallet indebærer ofte, at et
lands økonomiske vækst
stopper eller den endda går
tilbage. Denne tendens for-
stærkes af faldet i antal
mennesker, der har arbejde.
Med andre ord: hvis Dan-
mark og andre europæiske
lande fortsat ønsker øget vel-
stand, er det nødvendigt
med en vis indvandring.

EN FAST FORBINDELSE.
Der har altid været tætte
kontakter mellem svenskerne og
danskerne. Her fejrer både
danskere og svenskere åbningen
af Øresundsbroen i 2000.
– Foto: Mads Winther
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Sådan vil befolkningen aldersmæssigt fordele sig frem til år 
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forsørge en stor generation af ældre.

Det gamle Danmark
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Kilde: Danmarks Statistik Herskind 3330

Et fotografi 
Storebæltsbroen

Storebæltsbroen er et af de
smukkeste arkitektoniske
værker, jeg kan komme på, og
et synligt bevis på dansk inge-
niørkunst, når det er bedst.
Danmark er broernes land og
minder os konstant om, at vi
er et folk, der til mange andre
landes misundelse er omgivet
af vand. 
– Foto: Steen Drozd Lund 

En ting 
Madam Blå

Jeg vælger mig
Madam Blå. Jeg

tror, at mange kri-
ser og optræk til uro i

danske hjem er blevet
afværget over en stille

kaffetår. Tænk, hvis re-
sten af verden kunne mø-
des over en kop kaffe, så vil-
le meget se anderledes ud!
– Foto: Erik Gleie 

Klik ind på www.undervis-
ningsavisen.dk og fortæl os,
om du på et eller andet tids-
punkt i din slægtshistorie
har haft udenlandske for-
fædre.

Leksikon 

Enevælden
Betegnelse for den periode i
Danmarks historie, hvor
kongen enevældigt regerede.
Afskaffet i 1849. 
Germanere
Romernes betegnelse for fol-
keslag, der boede uden for
Romerriget i Nordtyskland
og Skandinavien. 



Det danske sprog 
Professor Jørn Lund kan man vel med rette kalde en sprognørd. Få

mennesker i Danmark ved så meget om det danske sprog som han.

Undervisningsavisen bringer her professorens svar på 10 spørgsmål

om danskernes sprog.

Af Jens Kerte

1. Hvor gammelt er det
danske sprog? Hvor langt
skal vi tilbage for ikke at
kunne forstå vore forfæd-
re? 
»Dansk er som selvstændigt
sprog ca. 1.000 år gammelt,
men det, der taltes før refor-
mationen i 1536, ville vi
næppe kunne forstå i dag.
De fleste ville også have
svært ved at læse Hans Tau-
sens breve. Hørte man i dag
en optagelse med Christian
IV, ville man nok synes, han
talte bondsk og sjællandsk,
og mange ord ville vi ikke
forstå. Lettere ville det være
at forstå en Thomas Kingo
på prædikestolen«. 

»At forstå rettergangen
mod Struensee i 1772 ville
sprogligt ikke have voldt os
de store problemer. I den pe-
riode blev grunden nogen-
lunde lagt til det danske
sprog, som vi kender det i
dag. I 1775 indførte man
dansk i latinskolen, og kon-
gen gik over til dansk som
hofsprog i stedet for tysk«.

2. Tv og internettet
bombarderer os i disse år
med amerikansk slang,
popsprog, reklametek-
ster, politikerfloskler og
computerudtryk. Samti-
dig har især adskillige ny-
danskere svært ved at læ-
re at tale og skrive
ordentlig dansk. Så alt i
alt frygter nogle, at vort
sprog er ved at blive ædt
op udefra såvel som inde-
fra. Hvordan tror du, det
ser ud om 50 år med det
danske sprog? Kan vi ken-
de det, og vil det overleve
på længere sigt? 

»Ja, absolut. For dansk er et
både stærkt og stort sprog i
forhold til de fleste af de om-
kring 5.000 andre sprog, der
tales rundt om på kloden.
Der uddør sprog hvert år,
men der er ingen tvivl om, at
dansk vil overleve i de næste
mange generationer. Det er
hovedsproget i Danmark og
tales af over 95 procent af
befolkningen. Dansk har væ-
ret det daglige brugssprog i
Jylland og på Øerne i 1.000
år, og det understøttes af en
veluddannet befolkning, der
har daglig omgang med også
skriftsprog i aviser, blade,
bøger, brochurer osv.«. 

»Sproget er også et socialt
element, vi ikke kan undvæ-
re. Men det vil udvikle sig og
forandres. Jeg kan godt væ-
re bekymret for mange
børns vilkår for sprogudvik-
ling. Medieforbruget i man-
ge hjem er så stærkt, at tu-
sindvis af børn udvikler
deres sprog i konkurrence
med alle de andre lydkilder
omkring sig. De længere
samtaleforløb er få, ordene
sendes ikke ret mange gange
over nettet på grund af en
tiltagende flygtig livsform.
De egentlige udvekslinger af
oplevelser, erfaringer,
spørgsmål osv. får ikke
plads«.

3. Det danske sprog, er
det let eller vanskeligt i
forhold til andre sprog? 
»Børn overalt på Jorden læ-
rer sig omgivelsernes sprog i
nogenlunde samme takt. De
første ord tilegner de sig i
etårsalderen, lidt tidligere
hos piger end hos drenge, og
i det næste leveår begynder
de i det små med ytringer på
ganske få ord. ’Lise sove’,
’far lukke’ og den slags«. 

»Voksne udlændinge har

en del besvær med at lære
sig vores stød.

Fuglen ’anden’ har stød,
mens den ’anden’ i betydnin-
gen nr. 2 ikke har stød, ’kø-
erne’ har stød, ’kørende’ har
ikke stød. Den forskel afspej-
les ikke direkte i skriften, og
stødet kendes ikke i ret man-
ge andre sprog«.

»Desuden er der flere vo-
kaler i dansk end i de fleste
andre sprog, og også dem
kan udlændinge have svært
ved at skelne fra hinanden.
De kæmper ofte med vokal-
nuancerne i ord som ’ugle’,
’Ole’, ’åle’ og ’årle’«.

4. Hvordan er rigsdansk
karakteriseret, og hvem
taler det efter din opfat-
telse rigtig godt? 
»Et rigsmål består i grunden
af former af lyde, ord og ud-
tryk, der ikke er til at for-
binde med et bestemt sted.
En rigsmålstalende placerer
sig ikke umiddelbart et be-
stemt sted i landet. I gamle
dage pegede man ofte på Det
Kgl. Teater som normgiven-
de, senere var det Danmarks
Radios nyhedsudsendelser. I
dag er variationen betydelig
og normeringen mindre
hårdhændet. Man går ikke
kun efter københavnsk rigs-
mål, men accepterer et stan-
dardsprog i tydelig form«. 

»I København er der dog
mange, der taler rigsmålet.
Men der er tydelige sociale
forskelle. En tandlæge i Sor-
genfri vil som regel tale rigs-
mål, en havnearbejder sjæld-
nere. Rigsmål er ikke et
kunstprodukt eller noget,
der er forbeholdt den ældre
generation. Når man ser æl-
dre danske film, bliver man
slået af, hvor meget der er
sket med dansk udtale i ny-
ere tid. Bare en 10 år gam-

mel tv-avis afslører sin al-
der«.

»Danske udvandrere, der
besøger hjemlandet, virker
næsten påfaldende. Udvan-
drere i f.eks. Argentina be-
varer ofte nogle meget gamle
sprogformer«.

5. Hvis den tekniske ud-
vikling i det globale infor-
mationssamfund resulte-
rer i, at vi alle her på
kloden taler det samme
sprog i løbet af et par
hundrede år, ville det så
egentlig ikke være ganske
praktisk? 
»Det er en vanskelig udvik-
ling at forestille sig, for ikke
alle sprog har ord for alle fæ-
nomener. Grønlænderne vil-
le f.eks. ikke kunne få dæk-
ket deres udtryksbehov, hvis
de skulle gå over til engelsk,
som jo ikke kender så mange
forskellige betegnelser for

f.eks. ’sne’ og ’sæl’«.
»Den livsform og de livsvil-

kår, et dialektsamfund har,
kan heller ikke let rummes i
standardsproget. Og da slet
ikke i et verdenssprog. Der
vil fortsat være kulturelle
forskelle og vekslende livsbe-
tingelser, og et og samme
sprog er derfor ikke ideelt til
alle formål. Men hjælpe-
sprog som engelsk, spansk,
kinesisk med flere til inter-
national kommunikation er
uundværlige i et moderne
samfund«.

6. Kan du nævne kon-
krete eksempler på æn-
dringer af det danske
sprog inden for de senere
år? 
»Udtalen af ’a’ og ’r’ er smel-
tet sammen i ord som f.eks.
’Karen’, ’barn’ og ’bare’. Det
samme gælder ’å’ og ’r’, og
udtalen af ’g’ efter vokal er

ændret og næsten forsvun-
det i ’læge’, ’bøger’, ’egetræ’
osv.«.

»Disse forandringer skete
allerede for knap 100 år si-
den. En anden udvikling er
den, der begyndte i mere fol-
keligt københavnsk, da man
gik over til at sige ’prast’,
’framtid’ og ’skramme’ i ste-
det for ’præst’, ’fremtid’ og
’skræmme’. Den type udtale
har i nyere tid bredt sig til
alle socialgrupper, og den ir-
riterer mange mennesker«. 

»Men sprogpåvirkning
kommer mange steder fra,
og den er navnlig afhængig
af aktivt samvær. De vigtig-
ste impulser for børn op til
10-års alderen er i rækkeføl-
ge: hjem, vuggestue, børne-
have, skole, kammerater,
voksne uden for hjemmet, tv
og andre medier«. 

»For bare et års tid siden

ORD. De fleste danskere kan få et sted mellem 50.000 til 250.000 ord
ud af alfabetet. – Foto: Mette Bendixsen

....
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Danmark ifølge 
Mona Sheikh 
Født 1978. Mona Sheikh blev landskendt som den
unge muslim, der satte tolerancen hos de radikale på
sin hårdeste prøve. Det skete, da hun i foråret 2001
blev valgt ind i partiets hovedbestyrelse efter en op-
hedet debat. Nogle mente, at hendes radikale mus-
limske synspunkter er uforenelige med radikal – og
demokratisk – tankegang. – Foto: Jens Dresling 

En begivenhed 
Fødselsdagen
En begivenhed, der me-
get vel afspejler den
danske selvopfattelse,
er fødselsdagen. Individet
er i centrum og hyldes.
Der ’hygges’ typisk til
ære for fødselaren,
mens miniudgaver af
Dannebrog placeres
rundt omkring på lagkagen,
der, i tilfælde af at man skulle glemme det, minder om, hvem vi er, og
hvor vi bor. Mon vi om ti år holder fødselsdage, hvor de rød-hvide flag
på lagkagen er udskiftet med et blåt flag med gule stjerner, eller tør vi?
– Foto: Michael Boesen 



var alt muligt mellem him-
mel og jord bare ’herregodt’
blandt teenagere i alle aldre.
Nu er det samme ’helt vildt’.
Men vi aner ikke, hvorfra
den slags klichéer kommer.
Der er skrevet tykke bøger
om, hvorfra udtrykket ’o.k.’
stammer, men de rummer
alle sammen antagelser.
Mennesker udvikler let et
gruppesprog, og når man er
teenager, er man i den slang-
produktive alder«.

7. Hvordan står det til
med de danske dialekter?
Hvilke er forsvundet, og
hvilke er kommet til i
løbet af de seneste 100 år?
»Der er ingen nye kommet
til, men mange af de gamle
er stadig bevaret, om end i
udtyndet form. Man skelner
mellem hoveddialekterne
jysk, ømål og bornholmsk.
Før i tiden havde man et me-

get fintmasket dialektsy-
stem med klare grænser in-
den for ret små geografiske
områder, f.eks. i Hanherred
mellem Vendsyssel og Thy,
men mange af dem er nu for-
svundet, og i dag er det
svært at finde den rene vare
i Østjylland og på Sjælland
blandt yngre personer«. 

»Jeg var for en snes år si-
den med til at undersøge de
aktuelle sprogforhold i
Hirtshals Kommune. Det vi-
ste sig, at selv ude på landet
taler børn og lærere ikke
længere dialekt i skolerne,
det gør de kun derhjemme
blandt familie og venner. Vo-
res kommunikationsradius
er blevet længere, vi er mere
mobile og omgivet af sprog-
påvirkning også fra tv, radio
og film, og så fortyndes og
udviskes dialekterne. Adskil-
lige er allerede forsvundet«.

8. Angående ordforråd:
Hvor mange ord findes
der på dansk, og hvor
stort er det gennemsnitli-
ge ordforråd inden for
forskellige befolknings-
grupper og diverse ud-
dannelsesniveauer? 
»De største ordbøger på
dansk som ’Ordbog over det
danske sprog’ og en stor
dansk-fransk ordbog inde-
holder omkring 200.000 dan-
ske opslagsord. Vi kan lave
uendelig mange sammensat-
te ord, og du får næppe no-
gen sprogmand til at udtale
sig om, hvor mange ord der
er i sproget. Vi kan sikkert
komme op på en million ord
bare ved at udnytte letgen-
nemskuelige sammensæt-
ninger«.

»Den enkelte persons ord-
forråd er større, end han el-
ler hun i almindelighed tror.

Ingen kan leve et normalt,
aktivt liv uden at bruge om-
kring 10.000 ord, og alle ken-
der over 100.000. De fleste af
os jonglerer nok med mellem
50.000 og 250.000«.

9. Hvordan står det til
med den gode samtale? 
»Tja, bum, bum. Den har det
ikke godt. Det nærvær og
den koncentration, der be-
fordrer den gode samtale, er
blevet en sjælden vare, og i
medierne er den kontante
diskussion og forhøret blevet
det almindelige. Der er ofte
tale om sekundredaktion i
TV-avisen«.

»Jeg selv er jævnligt be-
gyndt at sige nej tak til at
medvirke i tv. Der er for kort
tid til andet end at fremsæt-
te erklæringer, og mange sy-
nes at mene, at en god sam-
tale er blevet ensbetydende
med et godt skænderi. I pri-
vatliv som arbejdsliv fravæl-
ger mange det personlige
nærvær til fordel for telefon-
en og e-mail. Vi skal hurtigt
videre«.

10. Hvilken betydning
har det danske sprog som
samlingspunkt for det
danske folk? 
»Sproget afspejler, hvem vi
har samarbejdet med, lært
af og handlet med op gen-
nem historien. Tysk står
med stærkest påvirkning i
længst tid og på de fleste om-

råder. Men vi har også fået
del i den klassiske dannelse
gennem latin og græsk, og i
fransk hentede vi specielt i
1600-1700-tallet mange glo-
ser. Teater, mad, mode, sy-
gepleje osv. er velforsynet
med franske ord som ’kulis-
se’, ’premiere’, ’bøf’, ’majo-
næse’, ’haute couture’, ’ka-
nyle’, ’pincet’ osv. Ord kan
hentes overalt i verden, ’to-
mat’ stammer f.eks. fra indi-
anske sprog. Alle disse ord
reflekterer en vekselvirk-
ning med udlandet«. 

»Sproget er et folks stær-
keste kit. Man deler meget
med dem, man deler sprog
med. Deri ligger der også en
fælles opfattelse af virkelig-
heden, for sproget spejler bå-
de brugsbehov, klima, tem-
perament og mange andre
ting. Vi optager de ord, vi
har brug for, og skiller os af
med de andre. Sproget er
blevet til i en vekselvirkning
mellem hjemligt og frem-
med. Det er en slags klude-
tæppe«.

»Vi har os selv med i vores
modersmål og hører de små
forskelle i det. Vi tænker
bedst på det, og efter en tid i
udlandet længes man efter
at tale med andre, der taler
samme sprog, eller med
svenskere og nordmænd«.

Fakta om Jørn Lund

Blå bog: Professor Jørn Lund,
57 år, cand.mag. i dansk og
psykologi 1972. Ansat ved
Københavns Universitet 1968-
1979, professor i dansk sprog
ved Danmarks Lærerhøjskole
1980, ansvarshavende chef-
redaktør ved Den Store Danske
Encyklopædi 1991, tidligere
direktør i Gyldendal og adm.
dir. i Danmarks Nationalleksi-
kon A/S 1995. Medlem af
Dansk Sprognævn siden 1980,
af Det Danske Akademi siden
1989. Medlem af talrige råd og
udvalg under Undervisnings-
ministeriet siden 1982. Siden 1.
oktober 2002 direktør for Det
Danske Sprog- og Litteratursel-
skab.

En ret 
Rugbrød

Rugbrød er noget nær en selvtil-
strækkelig ret på et dansk spise-
bord.

Om ikke andet så er det brune
rugbrød en så uundværlig og fast
del af vores måltider, at både
morgenmad, frokost,
og aftensmaden
kunne serveres,
selvom man
som et tanke-
eksperiment fjernede alle andre madvarer fra supermarkeder-
nes hylder. Det danske køkken tilbyder et menukort, der i hvert
fald er nemt at forholde sig til. – Foto: Jens Dresling 

....
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Dansk Lydhistorie
Klik ind på http://www.stats-
biblioteket.dk/dlh/in-
dex.html og hør, hvordan di-
alekten lyder i den egn, hvor
du bor.

En ting 
ploven
Ploven er en genstand, der giver stærke tankeforbin-
delser til den danske landbrugskultur, som altid har
udgjort kernen i dansk produktion.

Ploven fører både tankerne hen på, at danskerne er
et arbejdsomt folk, men også at Danmark længe har
været et bondesamfund. En realitet, der unægtelig
har indflydelse på den danske mentalitet. 
– Foto: Cyranek Ireneusz 

Et sted 
Kirken
Som prægtige
stykker arkitek-
tur fylder kirker
det danske ga-
debillede med en særlig historisk stemning. Kirken
står som symbolet på kristendommen, der uanset
troløse tilstande, stadig er Danmarks officielle religi-
øse samlingspunkt. Selvom kristendommen blev im-
porteret fra Mellemøsten, så er den ofte betegnet
indbegrebet af danskhed. Om end kristendommen i
dag spiller en begrænset rolle i den danske selvfor-
ståelse, så nævnes tilhørsforholdet til kristendom-
men ofte – men nok mere som en gestus til fortiden.
– Foto: Niels Bangsbo Andersen 

Leksikon 

Hofsprog
Det sprog, der blev talt ved
hoffet. 
Kingo, Thomas 1634-1703,
dansk digter og præst i Slan-
gerup. Betydningsfuld dansk
salmeddigter.
Kit
Bindemiddel. 
Latinskole
Ældre betegnelse for gymna-
sium. 
Reformationen
En religiøs forandring inden
for kirken i 1500-tallet, som
førte til protestantismens
brud med den katolske kir-
ke. 
Struensee, J. F. 
1737-72, tysk livlæge for
Christian den 7. Anklaget
for magtmisbrug og for at
have en affære med dron-
ning Caroline Mathilde.
Dødsdømt og henrettet ved
halshugning. 
Tausen, Hans 
1494-1561, dansk teolog og
biskop i Ribe. Forkæmper i
protestantismens opgør med
katolicismen i middelalder-
en. 
Vokal
Et bogstav eller en sproglyd,
der kan danne stavelse ale-
ne, eksempelvis a, e eller u.

Kilde: Gyldendals Leksikon 1-3
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Danskerne set med
fremmede øjne 

Danskernes arbejde og deres stræben efter at tjene

penge kommer let til at skygge for livsglæden.

Garba Diallo, der er født i Mauretanien og har boet

de sidste 10 år i Danmark, tegner et portræt af

Danmark, som det tager sig ud for en person, der

kommer udefra.

Af Garba Diallo

Det første, som faldt mig
ind, da jeg skulle skrive om
danskhed, var, at Danmark
er et lille, fladt, brugerven-
ligt land med velfungerende
demokratiske institutioner,
en stærk økonomi og gavmil-
de velfærdsydelser. Ikke ale-
ne er landet så fladt, at gam-
le mennesker kan cykle
næsten lige så længe, som de
kan gå. Det er også så sik-
kert, at unge kvinder kan
cykle hjem midt om natten.
Endvidere er danskhed ens-
artethed, et hårdt sprog,
tvungen skolegang og Dan-
nebrog til tops, når private
begivenheder skal fejres. Og
så er danskhed frie holdnin-
ger til livet, menneskerettig-
heder og humanitære værdi-
er. 

Måske er den individuali-
stiske del af danskheden ved
at underminere fællesskabet
i det danske samfund. Af
samme grund er der nær-
mest ingen nationale begi-
venheder, som kan samle
danskerne på tværs af gene-
rationerne. Det sker kun,
når fodboldlandsholdet spil-
ler, når håndboldpigerne
vinder en kamp, på Roskilde
Festival, 1. maj og til Skt.
Hans. Danskerne er mest
sammen med hinanden i for-
bindelse med arbejde, skole

eller foreninger. Og ud af så-
danne fællesskaber kan det
være, at der opstår venska-
ber, der gør, at danskerne
begynder at ses privat for at
hygge sig med mad og drik-
ke.

Ellers er danskerne sam-
men med deres familier til
jul, til konfirmation og ved
andre familiebegivenheder.
Stemningen ved sådanne fa-
miliesammenkomster er ofte
trykket, da generationskløf-
ten er svær at overskride,
når man mødes så sjældent.
Det er nemt at fornemme
den trykkede stemning, når
en yngre person sidder ved
siden af et ældre familiemed-
lem, og man skal spise, drik-
ke og tale sammen i timevis.

Danskerne synes selv,
at de er gode
På trods af manglen på fæl-
lesskabsfølelse, så har dan-
skerne en fælles national
stolthed og en positiv opfat-
telse af deres eget land: Se
vores lille Danmark, mindre,
men bedre end andre lande!
Vi er effektive, vores humor
og ironi er den skarpeste i
verden. Denne opfattelse
forklarer også modviljen
mod større integration i EU. 

Danmark er formentlig
det land, som har færrest
fjender i udlandet, og det er
hverken truet af natur- eller
menneskeskabte katastro-
fer. Der er heller ingen næv-

neværdige nationale konflik-
ter. Danskerne er gode til at
få talt sig frem til kompromi-
ser. Landet er så veludviklet
og velfungerende, at det
minder om en velholdt have
på landet. En dansker kan
rejse Jorden rundt uden at
være bange for at blive afvist
eller generet på grund af sin
nationalitet. Danmark har
et godt omdømme i udlandet
som et fredeligt, humani-
tært land, hvor menneske-
rettighederne overholdes.

Det trygge Danmark
Materielt og økonomisk er
danskerne effektive og frem-
stiller kvalitetsprodukter.
På trods af at kun to-tre pro-
cent af den fem millioner
store befolkning er aktive
landmænd, producerer dan-
skerne mad nok til at brød-
føde 20-25 millioner menne-
sker. 

Statens massive tilstede-
værelse har gjort det muligt
at udvikle det formentlig
mest omfattende velfærdssy-
stem i verden. Takket været
velfærdsstaten er danskerne
sikret materielt hele livet.
Det offentlige yder stor ser-
vice og giver borgerne man-
ge muligheder. Danske stats-
borgere og indbyggere har
tilbud om gratis god under-
visning gennem hele livet
med en bred vifte af mulig-
heder. 

Den økonomiske sikring

har skabt en situation, hvor
folk tager det for givet, at de
har til det daglige brød. Det
er svært for en dansker at fo-
restille sig, hvordan det er at
stå op om morgenen uden
rindende vand, elektricitet,
den fornødne mad og uden
penge til de mest basale ting.

Det er heldigt for dansker-
ne, at de så længe har levet i
fred og fremgang, at det er
svært for en almindelig dan-
sker at forestille sig et liv
som nødstedt. Det er måske
derfor, at danskerne har
svært ved forstå og vise med-
følelse for flygtninge og ind-
vandrere, som det er lykke-
des at komme til Danmark.

Danskerne er fattige
på tid
Den materielle velstand i
Danmark er kun sammenlig-
nelig med den åndelige fat-
tigdom. Danskerne lider
konstant af mangel på tid og
af at have for meget at lave.
Det betyder, at jo mere og
bedre moderne udstyr og
maskineri danskerne får,
desto mindre tid har de. 

Tid er penge, og Danmark
har et af de største bruttona-
tionalprodukter, men for-
mentlig den mindste brutto-
nationalglæde. For mange
materielle goder har på en
eller anden måde ført til, at
andre vigtige dele af livet er
gået tabt. For eksempel at
føle, at der er brug for én, at

man er vigtig og betydnings-
fuld for andre, og at andre
ser én som et menneske uaf-
hængig af sin profession. 

Der, hvor jeg kommer fra,
er man betydningsfuld, når
man er sidst i tyverne. Man
kan opføre sig som chef og få
yngre mennesker til at hente
ting for sig. Forældre kan al-
tid få deres børn og børne-
børn til at gøre ting for sig.
Yngre mennesker skal ære,
respektere, betjene og adly-
de ældre mennesker. I Dan-
mark lader det til at være
omvendt.

Arbejde og stress
Arbejdet er ikke kun et leve-
brød for danskerne. Det ud-
gør grundlaget for en per-
sons identitet. Arbejdet er
ikke blot et middel, men et
mål. I Danmark arbejder
man ikke for at leve, men le-
ver for at arbejde. Det er der-
for, at det første spørgsmål,
man får, når man møder nye
mennesker, er: Hvad laver
du? Hvis du er arbejdsløs,
svarer det til at sige, at du er
værdiløs. Når danskerne
præsenterer sig selv, så for-
tæller de, hvad de hedder, og
hvad de laver. Det er gen-
nem arbejde, at man får ven-
ner, og det er der, man ska-
ber sit sociale netværk. Det
er gennem dette netværk, at
man får den nødvendige in-
formation om samfundet og
en niche, hvor man skaber

GARBA DIALLO. Indvandrer
fra Mauretanien. Boet 10 år i
Danmark og underviser på Den
Internationale Højskole i
Helsingør.

»Da det ofte er dårligt
vejr i Danmark, og
landskabet er
ensformigt, så har
danskerne udviklet en
særlig evne til at
hygge sig indendørs.
Deres huse er ofte
lave og rummelige,
klinisk rene med
mange stearinlys og
duft af hjemmebag«

»Danskerne er så stille,
at man knap nok hører
dem tale, diskutere,
skændes eller grine
offentligt«

»Danmark er et lille,
fladt, brugervenligt
land med
velfungerende
demokratiske
institutioner, en stærk
økonomi og gavmilde
velfærdsydelser«

Danmark ifølge
Birthe Rønn Hornbech
Født 1943. Vicepolitimester og medlem af Folke-
tinget for partiet Venstre. Som sit partis retspoli-
tiske ordfører har hun især gjort sig bemærket
som en skarp debattør på udlændingeområdet.
– Foto: Morten Langkilde

En person 
Rushy Rashid: Journalist og
brevkasseredaktør

Som dansk-pakistaner er Rushy Rashid et forbillede for inte-
gration.

Integration er ikke at opgive sine rødder og fralægge sig
egen tro og kultur og alt det, man holder af, men at tilegne
sig danske normer i et omfang, så man kan klare sig på lige
fod med andre på bl.a. arbejdsmarkedet. Rushy Rashid har
forstået at tilegne sig danske normer, så jeg til enhver tid vil
betragte hende som dansker. Rushy har samtidig vedkendt
sig, at man ikke bare kan løbe fra sine rødder. Jeg synes, det
må være vanskeligt at være tokulturel. Rushy Rashid klarer
det flot. 
– Foto: Annette Kjær 



En ting 
Min ravkæde fra
Vesterhavet

Vor danske smykkesten vid-
ner om vor lange historie. Al-
lerede de første indvandrere
brugte i slutningen af istiden
rav som smykke.
– Foto: Jens Dresling 

sit liv. Uden et arbejde bliver
man nemt et socialt udskud. 

Danskerne er så stressede,
at det er svært for dem at
sætte sig ned og slappe af
uden at have travlt med at
arbejde, se tv, læse, spise el-
ler drikke. Da der er så store
værdier knyttet til arbejdet,
føler danskerne sig ofte ned-
brudt, når de skal pensione-
res. Pensionister er et pro-
blem og en byrde for
samfundet og familien. Små

børn er også problematiske,
fordi de konkurrerer med
forældrenes arbejde. Den
bedst stillede gruppe er teen-
agerne, som går i en skole,
hvor der er tid og rum til leg,
de får lommepenge og har
sjældent pligter derhjemme.

De stille danskere
Danskerne er så stille, at
man knap nok hører dem ta-
le, diskutere, skændes eller
grine offentligt. Folk kan

sidde lige over for hinanden i
bussen eller toget i timevis
uden at veksle et ord med
hinanden. I sådanne pinlige
situationer tyr danskeren til
avisen for at skabe en mur,
så han kan spise sin madpak-
ke i fred. Det er upassende at
se folk lige i øjnene, medmin-
dre man kender dem. Det
overskrider folks grænser.

Den største udfordring for
forældre med børn er at få
dem til at tie stille på offent-

lige steder. De skal ses, men
ikke høres. 

Uden for familie, skole, ar-
bejde og militær er dansker-
ne meget lidt sammen. De
har ikke meget med naboer-
ne at gøre for slet ikke at tale
om fremmede. Danskerne
værdsætter deres frihed så
meget, at de nødigt vil være
forpligtet over for andre end
sig selv. Danskerne er dygti-
ge til at adskille det private
fra det professionelle. Du
kan have gode kolleger i åre-
vis uden at have noget at gø-
re med dem privat. I min
kultur inviterer man folk
med hjem, når man møder
dem.

Ældrerespekt
Danskerne respekterer ikke
ældre mennesker, her-
iblandt deres forældre og
bedsteforældre. Jeg fik et
chok, da jeg hørte unge men-
nesker fortælle, at de ikke el-
skede deres mor, og at deres
far var alkoholiker.

I min kultur er forældre
og bedsteforældre ufejlbarli-
ge, også selv om de er krimi-
nelle. I Danmark er det de
ældre, der står til rådighed
for de yngre. Det forventes,
at forældrene tager sig af de-
res børn og køber ting til
dem, og bedsteforældre kø-
ber huse til deres børnebørn
og giver dem penge uden at
forvente noget til gengæld. 

Dansk hygge
Hygge er så dansk, at det er
svært at oversætte ordet til
andre sprog. Da det ofte er
dårligt vejr i Danmark, og
landskabet er ensformigt, så
har danskerne udviklet en
særlig evne til at hygge sig
indendørs. Deres huse er of-
te lave og rummelige, klinisk
rene med mange stearinlys
og duft af hjemmebag. Med
masser af mad og drikke og
en udvalgt skare af de nær-
meste venner kan danskerne
spise og drikke i timevis og
snakke uafbrudt uden at tale
om noget. 

Det er så godt som umu-
ligt for en ikkedansker at
deltage i en sådan hyggeaf-
ten uden at kede sig, især
når der hverken er musik el-
ler dans.

Desuden ville en dansker
også føle sig lidt skidt tilpas
ved at skulle tale et frem-
medsprog til en hyggeaften.
Takket været sådan nogle
fester kan danskerne slappe
af og føle sig lykkelige en
gang imellem. 

Dansk halsbetændelse
Jeg har boet syv år i Norge,
før jeg kom til Danmark.
Når jeg hørte nogen tale
dansk, lød det derfor som en

med halsbetændelse, der tal-
te dårligt norsk. Så troede
jeg, at det var på grund af
geografien – med det flade
landskab, det begrænsede
område, ingen bjerge til at
skjule sig bag eller dale til at
være nede i var der ingen
grund til at tale klart og ty-
deligt. 

Rent faktisk synes jeg ik-
ke, at den tekniske side af
sproget er så svær. Den stør-
ste udfordring ligger i at for-
stå ironien og de uskrevne
regler – den kulturelle barri-
ere. 

Danskerne taler næsten
bedre og mere korrekt en-
gelsk end englændere selv.
Det kan give udlændinge det
fejlagtige indtryk, at de ikke
behøver at lære at tale
dansk. Danskerne er med til
forstærke dette indtryk, da
de har en fast overbevisning
om, at kun indfødte danske-
re kan lære at tale dansk fly-
dende. Danskerne bruger
engelsk til at kommunikere
med udlændinge, men det
danske sprog fungerer som
et værn til at holde udlæn-
dinge på afstand. 

Hvad kan gøre
Danmark bedre?
For nogle år siden holdt jeg
et foredrag om danskhed for
en gruppe internationale
elever på Den Internationale
Højskole. Efter en time med
livlig diskussion bad jeg elev-
erne om at arbejde parvis.
Hvert par skulle komme
med fem forslag til, hvad de
synes, der skulle til for at gø-
re Danmark til paradis på
jord. En sydafrikansk elev
sagde, at Danmark allerede
var paradis. Da eleverne
præsenterede deres arbejde,
anbefalede de, at der skulle
være plads til mangfoldig-
hed, at man skulle have lov
til at føle sig betydningsfuld,
at man skulle have lov til at
føle sig som den bedste, at
man skulle føle sig som en
del af et fællesskab, at man
skulle have lov til at værd-
sætte sig selv og sine omgi-
velser, at der skulle danses
mere, at man skulle folde sig
mere ud, have store familier,
at man skulle værdsætte
gæstfrihed og gavmildhed,
at man skulle deles om tinge-
ne, og at man skulle være
mindre selvoptaget. 

Med den voksende globale
integration er der håb for, at
danskheden også kan rum-
me en gensidig integration,
så den danske kultur kan ud-
veksle erfaringer med og læ-
re noget af de kulturer, som
allerede er i Danmark. På
den måde ville danskheden
fylde mindre og være mere
udforskende og udvekslende.

Det ville være med til at
bringe bruttonationalglæ-
den på niveau med bruttona-
tionalproduktet – måske høj-
ere endda. 

Teksten er et forkortet
og redigeret uddrag af
bogen ’Dansk uden tårer’,
der udkom i 2001 på Poli-
tikens Forlag. 

INDIVIDUELLE DANSKERE.
Det er svært at samle
generationerne i Danmark. Kun
ved familiefester og store
nationale begivenheder som
fodbold, håndbold eller som
eksempelvis her ved DM på
cykel på landevej ved Nibe
samles familien.
– Foto: Ole Kjær 

ARBEJDE. Danskerne 
sætter arbejdet højt og skubber

ofte andet liv til side for
arbejdets skyld. Det er på
arbejdet, at danskerne får

identitet, bekræftelse og penge.
Personer, der ikke har arbejde,

ryger let ud på et sidespor.
– Foto: Caroline Baclig
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Vil du vide mere om Mau-
retanien? 
Klik ind på Garba Diallos
hjemmeside www.garbadial-
lo.dk!

Et fotografi 
18. maj 1993: Hætteklædte autonome
smider brosten efter politiet

Danmark mistede sin uskyld. Politiet måtte skyde mod
danske borgere, der bevidst kastede brosten mod politi-
et og vandaliserede en hel bydel.

Der var ikke et reglement, der regulerede den situa-
tion, at flere politifolk skyder efter ordre under opløb.

Ingen havde forestillet sig, at det nogensinde skulle
blive aktuelt i Danmark. – Foto: Jens Dresling 

Leksikon

Socialt netværk 
Samspil med andre menne-
sker – venner, naboer og fa-
milie. 
Velfærdssystem 
Socialt sikkerhedsnet i sam-
fundet, der sikrer borgerne
mod eksempelvis nød, syg-
dom og arbejdsløshed. 
Velfærdsydelser 
Penge eller tjenester, der
sikrer borgerne i et samfund
et trygt og godt liv.
Åndelig fattigdom 
Et udtryk for begrænsning i
et menneskes eller flere
menneskers tankegang, ud-
dannelse og forestillingsev-
ne. 

Kilde: Gyldendals Leksikon 1-3

Bruttonationalprodukt 
Værdien af et lands samlede
produktion af varer, tjene-
ster og investeringer minus
værdien af de anvendte rå-
stoffer samt eventuelle stats-
tilskud. 
Individualisme 
En opfattelse, der hævder
menneskets rettigheder og
frihed i samfundet. 
Integration 
Sammenblanding eller sam-
mensmeltning. 
Materiel velstand 
Udtryk for menneskets ydre
behov i forhold til hus, bil el-
ler penge.
Materielle goder 
Eksempelvis bil, hus eller
penge.
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Danmark ifølge Vahid 
Jeg hverken taler, forstår eller læser dansk. Ergo er jeg døv, blind og
stum i dette land. 

At være fremmed i et land giver dig mulighed for at se landet
udefra.

Men det her er samtidig et forsøg på at forklare, hvem jeg er. Det
giver med andre ord et billede af min situation, fortæller Vahid. 

Vahid kom til Danmark fra Iran for knap tre år siden af grunde,
han ikke ønsker frem i offentligheden. Han ønsker heller ikke sit
efternavn trykt i avisen, fordi han frygter, at det kan blive farligt for
ham. Vahid siger, at hans udstilling ikke er en kritik af danskerne,
men et meget personligt billede af hans Danmark.

IRANER SER PÅ DANMARK.
Vahid, der ikke ønsker sit
efternavn trykt i avisen.
– Foto: Jens Dresling

Et maleri
Jonas Gay Stibold
Sørensen:
Uden titel

Vahid: Når man går på de
mørke gader i Danmark, ser
man børnene bag de oplyste
vinduer. Omgivelserne gør
alt, hvad de kan, for at til-
rette dem, så de bliver nor-
male voksne samfundsborge-
re. Men hvis man er heldig,
så møder man dem, inden
deres adfærdsmønstre er un-
derlagt fuldstændig kontrol.
Tilfældigvis mødte jeg en
ung kunstner bag et af disse
vinduer: syvårige Jonas. Da
vi mødte hinanden, spurgte
han mig, hvor jeg boede. Da
jeg fortalte ham, at jeg boede
i Stockholm, inviterede han
mig til at bo hos sin familie
altid. Jonas tegner huse hele
tiden, og det er nu lykkedes
ham at have mig som loge-
rende i hans barndomskunst
altid.

En sang
Sluk for The Voice
Vahid: Sluk for The Voice og lyt
til jeres fantastiske folkesange,
der er ved at blive glemt på
grund af forfærdelig popmusik.
Det danske sprog lider af en
kedsommelig rytme og umusi-
kalsk akustisk struktur, men
det begynder at skinne som en
diamant, når danskerne synger
deres folkemusik.

SLUK FOR VOICE!
– Foto: Rasmus Baaner 

En ting
Et falsk dansk pas
Vahid: Man kan købe et for
5.000 kroner. Det kan være
en hjælp, hvis man skal flyg-
te fra Danmark til et tredje
land. I dette land kan det
være nødvendigt med endnu
et falsk pas for at flygte til et
fjerde land. ’En ny dag, en
ny dollar’.

DANSK PAS. 
– Foto: Thomas Borberg
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En tekst 
Shakespeare, ’Hamlet’, akt 2, scene 2

Vahid: Danmark er et fængsel. 
Hamlet: Så er dommedag nær. Men jeres nyhed er ikke sand.
Lad mig spørge jer lidt nærmere ud. Hvordan har I, kære ven-
ner, forsyndet jer med Fortuna, at hun har sendt jer herhen i
fængsel? 
Gyldenstjerne: I fængsel, nådige herre? 
Hamlet: Ja, Danmark er et fængsel. 
Rosenkrands: Så er verden også et fængsel. 
Hamlet: Ja, et stort, rummeligt fængsel, med mange aflukker og
celler og fangehuller, og Danmark er et af de værste.

Oversat af Edvard Lembckes 

SHAKESPEARE OG
’HAMLET’.

Det verdenskendte
teaterstykke ’Hamlet’ er skrevet

af den engelske digter og
skuespilforfatter William

Shakespeare (1564-1616).
Stykket er indspillet igen og igen
i utallige film- og teaterversioner.

Her ses plakaten for den 
seneste filmindspilning i 1996 af
instruktøren Kenneth Branagh.

Et sted 
Sandholmlejren
– et asylcenter

Vahid: Danmark lukker
fuldstændig om natten. Det
skræmmer mig fra vid og
sans. Men der er liv i Sand-
holmlejren, en lille fængsels-
agtig lejr, 24 timer i døgnet
og alle ugens dage. Der er
masser af eventyr, kampe,
kærlighed, mord, smil og
skrig blandt de mennesker,
som kommer og går. De har
endnu ikke vænnet sig til
den kedsommelige følelses-
løshed, som karakteriserer
Danmarks dagligdag. Sand-
holm er ikke et rart sted,
men formodentlig det mest
levende sted i Danmark.

LEVENDE STED I MØRKET.
– Foto: Johnny Frederiksen

En person
Johan Friedrich Struensee
(1737-1772)

Vahid: For lang tid siden, lang tid før jeg hav-
de den mindste ide om, hvordan det var at bo
i Danmark, arbejdede jeg på en forestilling,
der aldrig blev fuldført. Den var baseret på
Struensee og hans kærlighed til dronning
Mathilde. Jeg synes, at han er den mest my-
stiske og interessante person i dansk historie.
Men hvem var denne Struensee? En reforma-
tor med en lovlig grund til at forråde kongen
og hoffet? En diktator? En bøsse? En liden-
skabelig elsker? En taber? En spion? En frem-
med, som danskerne elskede at hade? Mit øn-
ske om at lave en forestilling om Struensees
historie blev om muligt endnu stærkere,
mens jeg boede i Danmark. Han er en nøgle-
person, når det drejer sig om at forstå dan-
skerne og deres historie.

LAGT PÅ HJUL OG
STEJLE. Struensee,
tysk livlæge for Christian
VII, blev beskyldt for
forræderi mod kongen
og henrettet i 1772 på
Østre Fælled uden for
København.
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Danmark ifølge 
Natasja Nana Olsson 
Hendes forældre havde et viseværtshus i Nykøbing, hvor musikeren
Povl Dissing kom og sang. En aften var sangen til hende, ’Barndommens
land’. Siden dengang har Dissing været en del af Natasja Nana Olssons
danmarksbillede. Derfor var det oplagt for hende at vælge en sang sun-
get af ham i sin udstilling om Danmark. Opvæksten på Falster sidder
stadig i Natasja, selv om hun i dag deler en to-værelseslejlighed med
sønnen Christian på seks i Københavns sydvestkvarter. »Jeg vil nok altid
være den der rolige provinsbo, som uanset storbyens muligheder fore-
trækker Falsters overskuelighed«. 

27-årige Natasja Nana Olsson rejste efter studentereksamen fra Nykø-
bing til København for at arbejde, men kun en kort overgang, for så kom
Christian. Hun tog tilbage til Falster og begyndte uddannelsen som gra-
fisk designer på Seminariet for Formgivning. Efter tre år fandt hun sig
selv – utilpasset – i Sonofons reklameafdeling. »Det var ikke lige mig.
Lidt for hektisk. Jeg er ikke en person med de store armbevægelser, men
det er på mærkværdigvis også meget dansk. Der er meget længsel og
mange hæmninger hos danskerne. Tænk på, hvordan landet går i hi om
vinteren. Vi længes efter sommer«. – Foto: Thomas Borberg

En begivenhed 
Orkan i Danmark 3.
december 1999

Natasja Nana Olsson: Det er skægt,
at en af grundene til, at denne be-
givenhed står så klart for mig, er, at
jeg i virkeligheden ikke mærkede
meget til orkanen. Trygt gemt til ju-
lefrokost i en baggårdsbygning gik
den så at sige hen over hovedet på
mig. Men jeg husker min undren
over væltede træer og nedfaldne tag-
sten på min tur hjem gennem Kø-
benhavn morgenen efter. Og følelsen
af, at skønt vi føler os trygge og urør-
lige her i vores lille smørhul, så er
der kræfter, vi ikke kan styre. Når
naturen raser, kan vi kun håbe, at
taget bliver siddende, og at de bæ-
rende bjælker holder.

ORKANENS VÆRK.
Druknede får ved 

Juvrediget på Rømø. 
– Foto: Lars Skaaning

Et maleri
Dobbeltportræt af Marie og P.S. Krøyer
(1890), Skagens Museum

Natasja Nana Olsson: Selv om dette billede er over 100 år
gammelt, kan det nydes for den intensitet, der er i skagens-
malernes kompositioner og farvebrug.

Samtidig ser jeg en symbolik, som kan overføres til kærlig-
heden i det 21. århundredes Danmark; om at betragte hinan-
den – men måske glemme at se og dvæle ved hinanden.

SKAGENSMALERI.
Ægteparret Marie og P.S.
Krøyer var en del af den
kendte kunstnerkoloni, der
holdt til i Skagen i slutningen
af 1800-tallet.
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Et digt 
’Almindeligt’ af Poul Henningsen
Natasja Nana Olsson: En stor dansker hylder skøn-
heden og roen i det almindelige. Smukt og meget
sigende, for hvis man smager på ordet en ekstra
gang, er det i virkeligheden et stort ord. Mange
danske ord er blevet flade, fordi vi glemmer be-
tydningen af dem. ’Almindeligt’ er værd at huske!

Almindeligt
Fredfyldte ensomhed 
i storbygaders ro 
sammen med, en som ved, 
hvor stille man kan være to. 
Man går igennem byen mod en dør, 
hvor nogen venter, som har ventet før, 
og gir en freden og befrier en lidt 
og bare sir en lidt

almindeligt, 
ganske almindeligt 
og kvindeligt. 
Hun gav mig så smukt 
den hverdag, 
jeg siden har lært af 
et sted ved 
en grå viadukt. 
Jeg vandrer 
ad natlige gader 
i lygtekaskader 
til sporvogneklemt. 
Jeg fandt 
jo det, jeg har drømt i 
min ungdom, 
og aldrig har glemt.

Vrimlende Nørrebro, 
hvor S-tog durer tungt. 
Her kan man leve to 
og ha det sammen godt og ungt. 
For ungt er det, som er bestandigt nyt: 
at se på samme sky i samme pyt 
og gå og købe ikke dyre ting 
og drive lidt omkring

almindeligt, 
ganske almindeligt, 
og finde 
lidt farverigt smukt. 
Det larmer 
med skrigende skilte 
kulørt mod 
den grå viadukt. 
Gå hjem til 
en rødternet voksdug 
og et par tallerkner 
og vide sig gemt. 
En drøm om 
hverdagens løndom, 
den drøm, som 
man aldrig har glemt.

Man har gebærdet sig 
og taet den store tur. 
Nu spiller livet dig 
en lille melodi i dur. 
Du varmes ved de små tings sammenspil: 
at man har lyst til det, den anden vil, 
at man stilfærdigt sir de store ting 
og deler bord og seng

almindeligt 
ganske almindeligt 
og varsomt 
og stille og smukt, 
Fornemme, 
at man hører hjemme 
et sted ved en grå viadukt. 
To rum med et menneske, som venter, 
som tar dig i hånden 
og gør dig det nemt. 
Så synger 
stilhedens tone, 
og sjælen 

Den danske
arkitekt, skribent
og kulturkritiker
Poul Henningsen
(1894-1967). 
– Foto: Polfoto.

En person
Thomas Winding

Natasja Nana Olsson: Personen Thomas Winding er stem-
men fra min barndom; han kan det der med at fastholde små
og store mennesker med ord, både andres historier og hans
egne fantasifulde fortællinger. Jeg ved ikke, om det kun er
karakteristisk for min generation, at vores barndoms følge-
svende nærmest bliver ophøjet til ikoner. At dyrke Winding
for hans stemme alene er hult; for mig er han en af de vigtig-
ste historiefortællere, som minder os om poesien i det danske
sprog. Og husker os på, at vi også skal huske at fortælle
historier!

THOMAS WINDING. Dansk forfatter
og oplæser af tekster for børn.
– Foto: Thomas Borberg 

Et sted 
Københavns Rådhus og
de nærmeste bygninger

Natasja Nana Olsson: Mange danske bybil-
leder er præget af en blanding af nyt og
gammelt, i en mere eller mindre vellykket
helhed. Området omkring Rådhuspladsen
i København er det ultimative eksempel på
tidens ’blandede bolsjer’-princip i bybille-
det, med de klassiske gamle bygninger, ny-
ere kontorbygninger, lysreklamer, den om-
diskuterede busterminal (som kun
skygger for udsigten, hvis man er doven ...)
samt et mylder af trafik og mennesker. Og
dér midt på pladsen i al larmen kan man
lukke øjnene og nærmest opleve stilhed –
som en slags orkanens øje.

RÅDHUSPLADSEN.
– Foto: Søren Jensen 

En ting 
Stregkoden
Natasja Nana Olsson: Et lille
mærkat med streger og tal,
så uanselig – men til stede
alle vegne i vores hverdag.
Den er for mig en slags sym-
bol på tre betydelige faktorer
i dagens Danmark; forbrug,
information og registrering.
Ikke at almindelige menne-
sker forstår informationen i
de små fiduser, men vi kom-
mer ikke uden om dem; det
er lige fra mælken til os selv
på sygesikringsbeviset.
– Foto: Polfoto 

En ret 
Kartoflen
Natasja Nana Olsson: For de fleste
danskere er denne knold en ret i sig
selv; nye kartofler med smør, lidt
salt og lidt grønt drys ... ja, så er det
sommer. Men jeg har valgt kartof-
len, fordi den på samme tid er en del
af det traditionelle danske køkken
og har overlevet i det moderne køk-
ken, med hvad det byder på af fu-
sionsretter, etnisk inspiration og er-
næringsguruer. Kartoflen har aldrig
været ude, og der er nærmest uen-
delige muligheder; derfor bliver jeg
aldrig træt af den.
– Foto: Michael Mottlau
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Danmark ifølge
Jan Sonnergaard 
Født 1963. Slog igennem som forfatter med
det første bind af en trilogi om nutidens
Danmark: ’Radiator’ (1997), ’Sidste søndag i
oktober’ (2000) og ’Jeg er stadig bange for
Casper Michael Petersen’ (2003). Med vrede
og realisme skildrer han livet som ung og
usikker i udkanten af samfundet. Han blev
også meget omtalt, da Pia Kjærsgaard og
Mogens Camre sagsøgte ham for at benytte
ordet landsforræder om dem. Jan Sonner-
gaard vandt sagen. – Foto: Jan Grarup

Et fotografi 
Pia Kjærsgaard i
Østrig under
Haider-skandalen

Jan Sonnergaard: Landsfor-
ræderne Pia Kjærsgaard og
Mogens Camre kaster endnu
en gang dårligt lys over Dan-
mark. Under den diplomati-
ske boykot af Østrig efter
valget af Jörg Haider rejser
Kjærsgaard og Camre til
Østrig for at opnå støtte til
deres fremmedfjendtlige og
højreorienterede synspunk-
ter – og Jörg Haider, der
vandt præsidentvalget i
Østrig i 2001, nægter at
modtage dem, fordi selv han
synes, de er for rabiate. Et af
de pinligste pressebilleder i
nyere danmarkshistorie.

MISSION. Søren Espersen,
Kristian Thulesen Dahl,

Pia Kjærsgaard og
Mogens Camre i Østrig.

– Foto: Morten Bjørn Jensen

En tekst 
Uddrag af Hans Scherfigs ’Den
forsvundne fuldmægtig’, 75-76
fra 8. Tranebogsudgave, 1996:

»Det er en smuk egn. Der er en stor sø og enge og
mose og flade marker. Og der er høje lyngbakker og
en skov, der vokser på flyvesand.

Der er hvide klitter og blåt hav. Lidt inde i lan-
det, hvor jorden er leret, ligger de større bøndergår-
de. Det er solide, velholdte gårde.

Ejerne er ordentlige mennesker, der betaler de-
res renter og afgifter til tiden. Det er vist kun en
enkelt en, som det kniber for. – Han katte klare
termin nu, – siger naboen. – Hihi! Han ryger ud nu.
Gården kommer til tvangsauktion. – Naboerne ler
og gnider sig i hænderne. – Det har han rigtig godt
af! – Det er såmænd ikke så meget, han mangler for
at klare den, men han ryger altså ud. Gårdmænde-
ne omgås kun hinanden. Om søndagen inviterer de
hinanden til kaffe og umådelig mange kager. Og
konerne kommer med hat og handsker og spiser
franskbrød med kniv og gaffel og strittende lillefin-
ger. Og de er sarte og skriger, når en lille grøn orm
fra lysthuset falder ned på kaffedugen. – Uh! – Men
der er en, som man ikke kan omgås. Det er den nye
mand. Han kom først til egnen i 1901. Man kan
godt hilse på ham og tale med ham. Men man kan
ikke invitere ham til kaffe. Den nye mand«.

Jan Sonnergaard: I sine fremragende romaner hav-
de Scherfig et blik for danskheden, der var lige så
skarpt, som hans politiske essays var forblændede.
Og så var han lige så morsom, som han var ond.
Hvornår bliver dén statue rejst? 

HANS SCHERFIG. Dansk forfatter, 1905-1979. 
– Foto: Sonnenburg 

Et sted 
Christiania
Jan Sonnergaard: Christiania var
et eksperiment, som lykkedes på de
fleste punkter og mislykkedes på
nogle andre. Og vi bør være glade
for, at dette rekreative område sta-
dig findes i København. Her har jeg
set fremragende koncerter, været
på diskotek hele natten lang, spist
fortrinlig mad og kikket på smarte
cykler, som jeg ikke har haft råd til
at købe endnu. Jeg har også haft
vidunderlige søndagsspadsereture
på stedet, så det tjener Danmark til
ære, at man lod Christiania være i
fred. Det er en tolerant ting, at
man tillader en fristat i staten. Og-
så selv om jeg ikke synes særlig
godt om hærdebrede pushere med
gode forbindelser til Rygmærker-
ne. – Foto: Kim Agersten 

En begivenhed
Støtten til danske jøders
flugt under besættelsen
Jan Sonnergaard: Redningen af jø-
derne under besættelsen er vel det,
den officielle danmarkshistorie ro-
ser sig mest af. Det var ganske vist
et fåtal, der turde løbe risikoen med
at sejle de forfulgte til Sverige, og en
del af dem tjente bestemt ikke dår-
ligt på sejladsen. Men ingen andre
lande i Europa gjorde det samme.
Forhåbentlig er det noget, der sta-
dig ligger i den danske folkesjæl,
hvis sådan en ellers findes: at man
hjælper sin nabo, også selv om han
eller hun har en anden tro eller tra-
dition, end man selv har. Selv hvis
det kan være overordentlig risika-
belt. Så kan vi tale om Danmarks
øvrige roller under krigen en anden
gang. – Foto: Polfoto 
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Et digt 
Naja Marie Aidt: ’Jo, det stormer’
fra bogen ’Rejse for en fremmed’,
Gyldendal 1999

Jo, det stormer. 
Der er ingen der siger vi skal gå 
Men det gør vi. 
Vi er sært gamle og kåde. 
Vinteren ligner forår. 
Den lille gravhund og jeg 
pløjer mudder i modvind, 
vi går ud i noget fortryllet: 
en stædig sol og tavse marker. 
Hver gang vi ser op 
ser vi et dyr og de sér på os. 
Jeg er begyndt at nægte ting. 
Jeg er begyndt at ville ting. 
Men jeg tumler stadig. Måske 
er det dét: 
vi er ude i noget fortryllet, musvågen 
dykker, en lille blå fugl flyver op. 
Og det eneste menneske jeg møder 
er dig. Du slynges med stormstyrke frem 
af mit hjerte. Og står dér lyslevende på vejen: 
dårligt klædt og befriet. 
Gravhunden gør. 
På mindre end to minutter 
er vi i hus.

Jan Sonnergaard: Vejret, kulden, isolationen, for-
tvivlelsen – og så samtidig håbet, fortryllelsen,
hjemmet og ikke mindst den der gravhund er alt
sammen noget, jeg forbinder med det danske. El-
ler måske burde jeg bare sige, at jeg synes, det er
et ualmindelig godt digt, og at Danmark heldigvis
er kendetegnet ved at have nogle ualmindeligt go-
de digtere.

En ting 
Cykel
Jan Sonnergaard: For et par år siden var jeg i USA, og
alle, jeg talte med, vidste, at Danmark er et land, hvor
biler er meget dyre, og alle cykler. De cykler ganske
vist også vældig meget i f.eks. Kina og Holland, men
det sagde jeg naturligvis ikke noget om til amerikaner-
ne, for efter min mening er cyklen først og fremmest
dansk. En meget hyggelig og meget dansk opfindelse.
Illustration fra Lademanns Leksikon 

En person 
K.K. Steincke
(1880-1963)

Jan Sonnergaard: Steincke, der
opfandt det sociale sikkerheds-
net og tanken om, at ingen bor-
ger skulle kunne gå til grunde
på grund af sociale omstændig-
heder, og at ingen dansk mand
eller kvinde skulle kunne frata-
ges sit eksistensgrundlag. Vi
danske bør være lige så stolte
over Steincke, der opfandt bi-
standssystemet, som vi bør
skamme os over tidligere inden-
rigsminister Karen Jespersen,
der med alle sine tvangs- og
kontrolforanstaltninger har væ-
ret medvirkende i forsøget på at
afskaffe det. I dagens Danmark
kan man fratages sit eksistens-
grundlag, såfremt sagsbehand-
leren skønner så. Men Steincke
var en hædersmand.

STEINCKE. (1880-1963),
dansk socialdemokratisk
politiker, uddannet cand.jur. i
1906, ansat i Frederiksberg
Kommune (1907-21), de sidste
fire år som kontorchef i
kommunens fattigvæsen. 
– Foto: Elfelt 

En ret 
En kartoffelmad på rugbrød med purløg

Jan Sonnergaard: Hvis man
gør sig den umage at være lidt
årvågen, er Danmark faktisk
et land med glimrende råva-
rer. Et ordentligt dansk rug-
brød fra en bager, der ikke er
’håndværksbager’ (i.e. miks-
bager), kan kvalitativt komme
i nærheden af det tyske
Schwarzbrot, og nye danske
kartofler finder ikke deres li-
ge, hvor man så end søger i
verden. Med lidt purløg oven-
på er denne oprindelige fattigmandsspise en sand delikatesse,
især hvis man drikker øl og snaps dertil. Husk salt.
– Foto: Thomas Borberg

NAJA MARIE AIDT. Dansk digter og forfatter.
– Foto: Rasmus Baaner 
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Danmark ifølge
Pia Kjærsgaard
Født 1947. Medlem af Folketinget side 1984.
Medstifter af og formand for Dansk Folke-
parti. Tidligere har hun været politisk leder
af Fremskridtspartiet. - Foto: Finn Frandsen

En 
begivenhed
28. september
2000, hvor vi
sagde ja til kronen
og nej til euroen

Pia Kjærsgaard: En dag i
danmarkshistorien, hvor et
folk viste mod til at gå i rette
med den politisk korrekte
elite.

NEJ. Den daværende
økonomiminister Marianne
Jelved (R) gør sig klar til
partilederrunden efter
folkeafstemningen 
28. september 2000. 
– Foto: Peter Hove Olesen

Et maleri
C.W. Eckersbergs portræt af Bertel
Thorvaldsen

Pia Kjærsgaard: Billedet er malet i 1814-1815. Det er udført,
mens Eckersberg var i Rom. Han var under sit ophold nært
knyttet til Thorvaldsen, og maleriet er fantastisk. Silkekappen,
en tætsluttende sort dragt og det fine hvide kniplingshalstør-
klæde giver indtryk af noget fornemt, noget festligt. Thorvald-
sens afslappede hænder, der jo formede så meget fantastisk
kunst, og hans klare milde øjne, der ser ligesom lidt fjernt frem
for sig og alligevel meget nærværende, er meget fascinerende. I
baggrunden ses et stykke af Thorvaldsens frise ’Alexanderfri-
sen’, som Napoleon havde bestilt et eksemplar af, men som han
aldrig nåede at få, da han blev styrtet inden, så frisen kom aldrig
til Paris. 

BILLEDHUGGEREN. C.W.
Eckersbergs maleri af Bertel
Thorvaldsen.

Eckersberg, (1783-1853). Eckersberg
er en af de mest betydende danske
malere.

Thorvaldsen (1770-1844), dansk
billedhugger. Han er en af de mest
betydende billedhuggere i Europa. I
dag kan hans værker ses på
Thorvaldsens Museum i
København.
– Illustration fra Dansk kunst 1. 

En person
N.F.S. Grundtvig

Pia Kjærsgaard: Han har – først og fremmest
med sine sange og salmer – i en forvirret op-
brydningstid fastholdt det danske folk på
danskheden og fastholdt kristendommen som
det hjemlige og selvfølgelige.

N.F.S. GRUNDTVIG. (1783-1872): Dansk præst,
forfatter, salmedigter, historiker, politiker og
pædagog, hvis tanker og holdninger lige siden hans
levetid har haft stor indflydelse. Grundtvig fik stor
betydning for oplysningen og uddannelsen af den
danske bondebevægelse.

En ting
Dannebrog

Pia Kjærsgaard: Dannebrog,
der som bekendt er verdens
ældste flag (slaget ved Lyn-
danisse i Estland 15. juni
1219), har tjent os i krig og
fred. Med korsbanneret vi-
ser Dannebrog, at kristen-
dommen er det grundlæg-
gende i vores kultur.
– Foto: Christian Ringbæk 
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Et digt 
Dan Turèll: ’Jeg holder af hverdagen’

Jeg holder af hverdagen 
mest af alt holder jeg af hverdagen. 
Den langsomme opvågnen til den kendte udsigt 
der alligevel aldrig er helt så kendt 
familiens på én gang fortrolige og efter søvnens fjernhed 
fremmede ansigter 
morgenkyssene 
postens smæld i entreen 
kaffelugten 
den rituelle vandring til købmanden om hjørnet 
efter mælk, cigaretter, aviser 
Jeg holder af hverdagen selv gennem alle dens irritationer 
bussen der skramler udenfor på gaden 
telefonen der uafladeligt forstyrrer det smukkeste blankeste 
stillestående ingenting i mit akvarium 
fuglene der pipper fra deres bur 
den gamle nabo der sér forbi 
ungen der skal hentes i børnehaven netop som man er kommet i gang 
den konstante indkøbsliste i jakkelommen 
med sine faste krav om kød, kartofler, kaffe og kiks 
den lille hurtige på den lokale 
når vi alle sammen mødes med indkøbsposerne og tørrer sved af panderne 
Jeg holder af hverdagen 
dagsordenen 
også den biologiske 
de uundgåelige procedurer i badet og på toilettet 
den obligatoriske barbermaskine 
de breve der skal skrives 
huslejeopkrævningen 
afstemningen af checkhæftet 
opvasken 
erkendelsen af at være udgået for bleer eller tape 
Jeg holder af hverdagen 
ikke i modsætning til fest og farver, tjald og balfaldera 
det skal til 
med alle sine efterladte slagger 
så meget usagt og tilnærmelsesvist 
svævende og hængende i luften bagefter 
som en art psykiske tømmermænd 
kun hverdagens morgenkaffe kan kurere 
Fint nok med fester! Al plads for euforien! 
Lad de tusinde perler boble! 
men hvilken lykke så bagefter at lægge sig 
i hvilens og hverdagens seng 
til den kendte 
alligevel ikke helt så kendte 
samme udsigt

Jeg holder af hverdagen 
Jeg er vild med den 
hold da helt ferie hvor jeg holder af hverdagen 
Jeg holder stinkende meget af hverdagen

Trykt med tilladelse af Borgens Forlag.

Pia Kjærsgaard: Dan Turèll, synes jeg, indfangede det danske som en dejlig
hyldest til hverdagen. Teksten taler for sig selv.

DAN TURÈLL. (1946-1993), forfatter. Hans ’Vangede billeder’ (1975) om opvækst i
et arbejderkvarter i den velhavende Gentofte Kommune gav et folkeligt gennembrud
for Turèll, der ellers var kendt som en eksperimenterende lyriker. Den stilbevidste
forfatter, med sort hat og sortlakerede negle som kendetegn, udgav også krimibøger.
Fra midten af 70’erne til sin død skrev han i Politiken bl.a. om sine ture rundt i
København og blev kendt i folkemunde som Onkel Danny. – Foto: Heine Pedersen

Et fotografi
Bryllupsbillede af prins Joachim og prinsesse Alexandra,
18. november 1995

Pia Kjærsgaard: Et billede, der står stærkt i erindringen, og som danskerne holder af.
Danmark er et gammelt monarki, og jeg synes, vort kongehus er verdens bedste.
– Foto: Jens Dresling 

En ret
Røget sild på rugbrød med radiser,
æggeblomme og purløg

Pia Kjærsgaard: Røget sild på rugbrød med radiser, ægge-
blomme og purløg er sommermad, og da sommeren er den tid
af året, jeg bedst kan lide, og hvor jeg synes, Danmark er
dejligst, har jeg valgt denne ret.

– Foto: Finn Frandsen 

Et sted 
Kronborg Slot
Pia Kjærsgaard: Bygningen fra
1577 er et fantastisk historisk mo-
nument, der faktisk var opført i
ca. 1420 og blev kaldt ’Krogen’ og
tidligere var et kongeligt slot. Flot
ser det ud fra land. Tidligere mest
kendt fra søsiden, da det blev be-
nyttet til værn for Sundets ind-
sejling og sikring af Øresundstol-
dens opkrævning. Shakespeares
’Hamlet’ har givet Kronborg et
verdensry, og slottet er smukt og
spændende. I mange år var Kron-
borg kaserne, men ligger nu som
museum med mange historiske
minder, og det er velfortjent kom-
met på FN’s liste over verdens
uvurderlige bygningsværker.

KRONBORG SLOT.
– Foto: Kim Agersten 
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Danmark ifølge
Ritt Bjerregaard 
Født 1941. Ritt Bjerregaard har i årtier væ-
ret en markant og omdiskuteret socialdemo-
kratisk politiker og har flere gange været mi-
nister, senest fødevareminister. 1992-1999
var hun Danmarks kommissær i EU med
ansvar for miljø. - Foto: Socialdemokratiet

En person 
Prinsesse Alexandra
Ritt Bjerregaard: Det danske kongehus er et fint eksempel på
mødet mellem det danske og det udenlandske. Dronning
Margrethe er gift med en
franskmand og hendes
søn med en børs-
mægler fra Hong-
kong, som på for-
billedlig vis
fungerer i og re-
præsenterer det
danske folk. Prin-
sesse Alexandra er
et symbol på det mo-
derne liv.

FORBILLEDE.
Prinsesse Alexandra –
repræsentant for det
moderne liv.
– Foto: Kim Agersten 

En tekst 
Uddrag af Mehmet Necefs bog
’Jeg vil ikke være en simpel
fremmedarbejder som min far’

»Intet samfund i det lange løb kan acceptere, at medlemmer
af en etnisk minoritet ikke viser loyalitet og solidaritet med
det nationale fællesskab og føler sig uden for dets love, rettig-
heder og pligter. Det danske samfund har haft flere danske
ministre, diplomater, FN-soldater, universitetsrektorer, dag-
bladsredaktører osv., der ikke er etniske danskere, men
stammer fra indvandrede minoriteter (ikke mindst jødiske
danskere). Og ingen, der tages seriøst i offentligheden, har
sat spørgsmålstegn ved deres ’danskhed’. På samme måde vil
danskere efter alt at dømme også betragte de nye indvan-
drere som en del af den danske nation. Hvis indvandrere og
ikke mindst deres efterkommere ikke efterhånden opgiver
deres oprindelige nationale identitet til fordel for en ’dansk-
hed’, ikke forstået på nationalromantisk måde, men som en
politisk kategori, kan vi ikke få ligeværdige medborgerlige
rettigheder og chancer. Hvor vigtigt, det er for indvandrere
at ’vælge side’, blev stærkt understreget af en serbisk ind-
vandrerpolitikers udtalelser til den danske presse, hvor han
truede den danske regering med terroraktioner, hvis Dan-
mark og andre europæiske lande deltager i FN’s indgreb i det
tidligere Jugoslavien«.

Ritt Bjerregaard: Teksten taler for sig selv.

MEHMET NECEF. Lektor ved
Center for Mellemøststudier på
Syddansk Universitet. 
– Foto: Lars Skaaning

En ret 
Sushi
Ritt Bjerregaard: Danmark har nogle fremragende fisk, som vi eksporterer i
frisk tilstand. En ny og interessant måde at servere dem på er rå som i de
japanske sushiretter, og det sætter samtidig fokus på fødevaresikkerheden, for
hvis ikke fisken er absolut frisk, bliver man syg af at spise den ret. Alligevel er
det lykkedes japanerne at eksportere deres madtradition til store dele af ver-
den, og i København og andre storbyer dukker der stadig nye sushibarer op,
som vidner om fiskens popularitet. – Foto: Martin Lehrmann

En 
begivenhed 
Terrorangrebet på
World Trade Center
Ritt Bjerregaard: Terror-
handlingen var på uhyggelig
og tragisk vis startskuddet
til en ny og større verden,
hvor ingen kan isolere sig.

Og den åbner derfor mulig-
hed for en ny verdensorden.

WORLD TRADE CENTER.
Twin Towers i New York, kort
efter at tårnene 11. september
2001 var blevet udsat for et
terrorangreb. 
– Foto: Chaoi Soi Cheong 
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Et maleri 
Bjørn Nørgaards
gobeliner

Ritt Bjerregaard: Danmark
år 2001 kan ikke defineres,
uden at der trækkes på den
verden, vi er en del af. Det
nationale giver kun mening i
sammenhæng med – og i ly-
set af – EU og resten af ver-
den. Jeg havde valgt en skål
af Alev Siesby, som med sin
tyrkiske baggrund og sit
kunstneriske virke i Dan-
mark repræsenterer kombi-
nationen – og gevinsten –
ved at blande menneskers
udgangspunkt og deres kul-
tur. Hendes skål er et udtryk
for den berigelse, kulturud-
veksling og gensidig inspira-
tion kan være. Næste priori-
tet var Bjørn Nørgaards
gobeliner, fordi de på samme
måde er et resultat af gam-
melt og nyt og af inspiration
udefra, som højner det dan-
skes værdi. Gobelinerne er
vævet i Paris, og det er æld-
gamle traditioner fra flere
lande, der er vævet sammen
i et værk, der giver dan-
markshistorien et nyt ud-
tryk.

VÆVET HISTORIE. Bjørn
Nørgaards 17 gobeliner, der
pryder Riddersalen på
Christiansborg, fortæller 1.000
års danmarkshistorie. Bjørn
Nørgaard er en fremtrædende
dansk billedhugger. 
– Foto: Jens Dresling 

En sang 
TV-2: ’Det er samfundets skyld’ fra ’Verdens lykkeligste mand’, 1994
Ritt Bjerregaard: Roskilde Festivalen er dansk musikkulturs mest verdensberømte fænomen, hvor internationalt kendte
kunstnere blandes med danske. TV-2 har ofte spillet her, og der er vel ikke nogen, der har spiddet os danskere så kærligt og
effektivt som det band. Med tekster, der gennem tiden har fået os til at le – først ad dem og så ad os selv – har Steffen Brandt
fået os til at se indad og indse, hvor småt vores samfund kan være. Jeg har valgt ’Det er samfundets skyld’ fra 1994. Og selv
om vi heldigvis ikke har arbejdsløshed mere i den forstand, så karakteriserer sangen stadig et nutidigt Danmark.

TV-2. Steffen Brandt & Co. Har flere gange optrådt på Roskilde Festivalen. Her er de i 1999. – Foto: Kim Agersten 

En ting 
Mobiltelefon
Ritt Bjerregaard: En ny under-
søgelse viser, at mobiltelefonen
er den genstand, danskerne nø-
digst vil undvære. Den er blevet
symbolet på kontakt – på tværs
af alder, køn og nationalitet – og
den repræsenterer effektivitet i
hverdagen, men også en ny
form for frihed, som betyder, at
vi ikke længere er fysisk bundet
til skrivebordet eller vægtelefo-
nen. - Foto: Polfoto

Et fotografi 
Det moderne landbrug
Ritt Bjerregaard: Landbruget har været
igennem dybtgående forandringer – fra
en romantisk selvbinder til en industria-
liseret produktion. I dag eksporterer vi
for 28 milliarder kroner svinekød til hele
verden – der er ikke meget tilbage af
Jens Hansens bondegård.

SVIN. Moderne
svineproduktion
ved Varde i
Jylland. – Foto:
Lars Skaaning 
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Maven
Kan blive imponerende stor, især når 
ejermanden har været koblet til et fadølsanlæg 
gennem længere tid. Er fuld af gode, danske 
retter som frikadeller med brun sovs, flæskesteg 

og pizza

Armen
Danskerens mest bøjelige kropsdel 

Hjernen
Center for danskerens avancerede måde at 
tænke på. For eksempel er de fleste danskere 
bange for krig. Og dem, der ikke er bange for 
krig, er bange for at tabe. Derfor holder vi altid 

med den stærkeste. Men bortset fra det holder 
vi med de svageste

Albuerne
Må danskeren helst ikke bruge. Hvis han 
beslutter sig for at bruge dem alligevel, sørger 
han omhyggeligt for, at 
kollegerne/vennerne/dommeren ikke ser det

Navlen
Det mest interessante sted på en danskers 

krop. I hvert fald for ham selv. Danskeren kan 
dog godt se længere end til sin egen navle (cirka 
10 centimeter længere ned)

Underlivet
Bruges især i weekenden, hvis vejret ikke 

er for koldt. Eller for varmt. Eller hvis der ikke 
er fodbold i fjernsynet. Danskeren kan frit dyrke 
sex med alle, der opfylder regeringens krav om 
tilknytning til Danmark

Benene
Anvendes, når danskeren 

skal gå ud til sin bil. Man skal 
ikke lade sig narre af, at 
danskerens ben ser lidt 

svagelige ud, for når der er 
det mindste optræk til 

ballade, kan han hurtigt få 
dem på nakken

Brændpunkt IRAK 
Aktuel undervisnings-
avis om bl.a. landets
historie, våbenlagre
og diktatoren selv.

Klodens klima 
Understreger, hvor
vigtigt det er at forhol-
de sig til klodens miljø
og klima i undervis-
ningen.
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