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I. GENEREL PRÆSENTATION 
 
   

1. KARAKTERISTIK AF LANDET     

 GEOGRAFI 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmark har et areal på 44.000 km2 og er et udpræget fladt land. Møllehøj er med sine  

170,86 cm over havets overflade Danmarks højeste punkt, kun 9 cm højere end det 

næsthøjeste punkt Yding Skovhøj på 170,77cm. 

Danmark består af mere end 1.419 øer, der er større end 100 m2, hvoraf 443 øer er 

navngivet og 72 er beboet.  

Den del af Danmark, der ses på kortet her, har en 

samlet kystlinje på knap 7.000 km. 

Danmarks eneste landbaserede grænse er den 

sønderjyske grænse mod Tyskland, der forbinder 

Danmark med Europa. 

Landet er imidlertid meget større end de 44.0000 

m2, der fremgår af det viste kort og i virkeligheden 

et af de største lande i verden. Grønland og Færøerne   

Kigger man på Danmarkskortet, kan 

man se Jylland som højre side af en 

gammel mands ansigt. Han har 

nathue på og er sikkert på vej i seng. 

Han er forkølet, for hans store næse 

drypper – dråberne er øerne under 

næsen blandt andet Samsø og Fyn. 
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er også en del af det danske kongerige. Grønland er en ø på 2.166.000 km2 og Færøerne 

er en øgruppe på 18 øer med et samlet areal på 1.399 km2.  

 

 

 

 

 

 

 

Målt i samlet areal og kvadratkilometer er Danmark derfor overraskende nok det 12.. 

største lande i verden  

1. Rusland – 17.125.200 km2  (inklusiv Krim) 
2. Canada – 9.984.670 km2  
3. USA – 9.629.091 km2 
4. Kina – 9.598.093 km2. (inklusiv Hongkong and Macao) 
5. Brasilien – 8.514.877 km2 
6. Australien – 7.692.024 km2 
7. Indien – 3.287.263km2 
8. Argentina – 2.780.400 km2 
9. Kazakhstan – 2.724.900 km2 
10. Algeriet – 2.381.741 km2 
11. DR Congo – 2.344.858 km2 
12. Kongeriget Danmark – 2.210.683 km2 (inklusiv Grønland og Færøerne) 

 

Danmark udgør sammen med Norge og Sverige Skandinavien, mens Finland, Norge, 

Sverige, Island og Danmark tilsammen er de nordiske lande også kaldet Norden. 

Danmarks hovedstad hedder København. 
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Landskabet tager form 

 

Det danske landskab er formet under den 

sidste istid, Weichsel-istiden, der begyndte 

omkring 115.000 f.Kr. og sluttede omkring 

18.000 f.Kr.   

De mange is-strømme gennem Østersøen 

pløjede ler og kalk op fra undergrunden og 

aflejrede meget af det i det østlige Danmark, 

hvorfor Danmarks bedste landbrugsjorder 

findes her. Vestjyllands moser opstod langs 

istidens sandede smeltevandsaflejringer og det bakkede landskab, der ses i den 

nordvestlige del af Sjælland og på Mols, er skabt af de enorme gletsjere, der har skubbet 

underlaget op, efterhånden som de gled fremad.  

Indtil for ca. 20.000 år siden dækkede de store gletsjere det meste af Danmark med 

kilometer tyk is. Havoverfladen var 130 meter lavere end i dag.  

Danmark var en del af et stort europæisk kontinent, der strakte sig helt over til den irske 

vestkyst. 

Da isen forsvandt, lå Denmark tilbage som en stor grusbunke, rig på kalk, men blottet for 

kvælstof. Den første vegetation var derfor planter, som kunne trives i næringsfattig jord. Til 

gengæld var det masser af lys. Disse helt særlige vækstbetingelser betød, at plantearter, 

som i dag findes i skandinaviske bjergområder groede side om side med plantearter, der i 

dag findes på sletter.   

 
 STATE OG STRUKTUR 

 
 

Danmark er et konstitutionelt monarki, hvis nuværende regent er Dronning Margrethe 

2.Danmark har været et kongerige siden midten af d. 9. århundrede.  
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Kongerækken er derfor mangfoldig og lang, men alle konger nedstammer fra den første 

konge i rækken: Gorm den Gamle – dog med undtagelse af den norske kong Magnus den 

Gode, der var dansk konge 1042-1047. 

Til trods for dette strides Danmark og England til stadighed om titlen som det ældste 

kongerige i verden.  

Den 5. juni 1849 underskrev Kong Frederik 7. Danmarks første grundlov. Grundloven 

afløste Kongeloven af 1665 og markerede overgangen fra enevælde til konstitutionelt 

monarki og en mere demokratiske styreform – kun 8% af befolkningen fik stemmeret. 

Baggrunden for loven må ses i lyset af de revolutionære, demokratiske og nationalpolitiske 

strømninger, der prægede det meste af Europa i første del af 1800-tallet. Danmark blev 

først fuldgyldigt demokrati med grundloven af 1915, som gav kvinder, fattige og 

tjenestefolk ret til at stemme og stille op til folketinget. Det danske Folketing har 179 

medlemmer, desuden repræsenteres Færøerne og Grønland af 2 faste medlemmer hver. 

Danmarks styreform er negative parlamentarisme. Det betyder, at regeringen ikke skal 

have flertal på 90 medlemmer for at indføre nye love. Desuden betyder det, at en regering 

ikke må have et flertal i Folketinget i mod sig. 

Ændret organisationsstruktur og opgavefordeling i den offentlige sektor med 
kommunalreformen i 2007 

Dronning Margrethe 2. besøger 

Grønland iført grønlandsk 

nationaldragt 

Dronning Margrethe 2. iført færøsk 

nationaldragt bliver modtaget af 

færinger med flag på Færøerne  
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 14 amter blev sammenlagt til 5 regioner med ansvar for  
o Regionssygehuse 

o Regional udvikling  

o Regional drift  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 271 kommuner blev sammenlagt til 98 kommuner med ansvar for  

o Børnepasning  
o Folkeskoler  
o Ældrepleje  
o Forsyningsvirksomhed, natur og miljø 
o Lokal drift og udvikling  
o Det sociale område 
o Socialpsykiatri  
o Sundhedsområdet  
o Lokalplanlægning 
 

 

I øjeblikket diskuteres det om regionerne skal nedlægges, hvis det sker, vil Danmark i  

fremtiden kun være organiseret i 2 niveauer:  

 Staten 

 Kommunerne  
 

 

 

 TIDS- OG KLIMAZONER. 
 

Danmark har centraleuropæisk tid, UTC +1:00.  Tidsmæssigt er Danmark er således 1 

time foran England og 1 time efter Israel og Grækenland. Fra slutningen af marts til 

slutningen af oktober indføres sommertid, hvilket betyder at uret sættes en time frem.   

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn_OP5zuzaAhVEPFAKHZUADDcQjRx6BAgBEAU&url=https://bitmedia.dk/produkt/regioner-kommuner-danmark-pdf-kort/&psig=AOvVaw10ioH5BMkVBnsmq7FSd27H&ust=1525542535142225
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Danmarks placering mod nord betyder kølige somre med en gennemsnitstemperatur på  

16 ° C og forholdsvis milde vintre med gennemsnitstemperaturer omkring 0.5 ° C. 

Danmark er således placeret i den tempererede klimazone. Det blæser jævnligt - stærkest 

om vinteren og svagest om sommeren. 

Klimaet har imidlertid ændret sig langsomt. Ifølge de 

systematiske klimamålinger, der er foretaget siden 

1850’erne er det blevet varmere og det regner mere.  

Sommeren 2018 slog alle rekorder, hvad angår varme, 

antal soltimer, antal dage med temperaturer over 30 

grader samt længden af tørkeperioder.   

 

 DEMOGRAFI  

 

Der bor  

o 5.8 million mennesker i selve Danmark 

o 66.000 mennesker i Grønland  

o 49.200 mennesker på Færøerne  

 

Arbejdsstyrken er i disse år på 2.900.000 og dermed den største nogensinde. 

Danmark har ca. 1.100.000 senior borgere.  Tallet er vokset med ca. 260.000 senior 

borgere de sidste 10 år og topper inden for de næste 10 år. Derefter vil befolkningstallet 

falde temmelig hurtigt. Antallet af 65-årige faldt allerede i 2017 med 12.000 sammenlignet 

med 2012.  

Danmarks højeste fødselsrate nogensinde sås i årene fra 1940 fra 1946, hvor der blev 

født næsten 100.000 børn hvert år. Disse borgere gik på pension for 7-12 år siden og er 

idag mellem 72- 78 år. Den gennemsnitlige levetid er 83,5 for kvinder og 79,0 for mænd.  

 

Immigranter og deres efterkommere udgør ca. 13% af landets befolkning, og der er mere 

en 200 nationaliteter i Danmark, hvoraf de 58% kommer fra ikke-vestlige lande. 

[Fang læserens opmærksomhed med 

et citat fra dokumentet, eller brug 

denne plads til at fremhæve nogle 

nøglepunkter. Du kan trække dette 

tekstfelt til andre steder på siden.] 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjR8ITKqNTgAhWE0KYKHQSSBdAQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/da/photos/vesterhavet/&psig=AOvVaw11s6ktZY5fiCk0Z_TkFSOu&ust=1551095866138694
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Gennem de sidste 30 år er antallet af borgere med ikke vestlig baggrund vokset med  

5%. 

Fertilitetsprocenten er 1,75 og holder sig på dette niveau delvis grundet en højere 

fertilitetsprocent blandt de unge immigranter. Efterhånden som denne befolkningsgruppe 

overtager den danske kultur, livsstil og værdier, får de større fokus på erhvervskarriere og 

dermed færre også børn. 

 

 

 

 

2. LANDETS HISTORIE. 

De første mennesker I Danmark 

De første mennesker, der kom til Danmark, var Hamburgerkulturens rensdyrjægere. En af 

rensdyrenes trækruter passerede Slotseng i Sønderjylland, tæt på grænsen til Tyskland.   

Jægerne havde deres boplads på en bakketop, hvorfra de kunne skue ud over området. 

En efterårsdag for 14.200 år siden nedlagde jægerne 11 fuldvoksne rensdyr, som blev 

slagtet ved bredden af et lille vandhul. Knogler og gevirer blev smidt i vandhullet, hvis  

mudrede bund bevarede resterne for eftertiden.  The late climate change between hot and 

cold periods which appears in the very different layers that arose during the archaeological 

excavation?tjek lige natmus.dk 

Dette er det første spor efter mennesker i Danmark 

Istidsjægerne  

Såvel Hamburgkulturens og den efterfølgende Federmesserkulturs jægere færdedes i 

mindre grupper i det danske område på jagt efter rensdyr. Først senere, da skoven 

begyndte at brede sig og landskabet skiftede 

karakter, findes der spor efter mere permanente 

bopladser fra Brommekulturen.  

Istidens blomster 

Pollen og planterester fra vandhullet ved 

Slotseng giver et billede af et landskab med et 

væld af blomstrende planter. Tundraen har 

været et overdådigt blomsterhav i foråret.  

[Fang læserens opmærksomhed med et 

citat fra dokumentet, eller brug denne 

plads til at fremhæve nogle nøglepunkter. 

Du kan trække dette tekstfelt til andre 

steder på siden.] 
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Forhistorien 

Danmark forbindes oftest med vikingerne. Vikingetiden fandt sted mellem 800 til 1050. Det 

er også i denne periode, Danmark tager form som et egentligt land.  

Navnet Danmark optræder første gang på Jellingstenen, der stammer fra 985, men ordet 

Denamearc bliver også nævnt ca. 890 af nordmanden Ottar i den oldengelske krønike 

Orosius og menes at referere til det samme landområde, som Harald Blåtand skriver om 

på Jellingstenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Han skrev: 

Kong Harald bød gøre disse kumler efter Gorm sin fader og efter Thyra sin moder – den 

Harald som vandt sig hele Danmark og Norge og gjorde danerne kristne. 

På den lille Jellingsten (den lille sten på billedet) havde Gorm den gamle allerede skrevet: 

Kong Gorm gjorde disse kumler efter Thyra sin kone Danmarks bod 

Gorm den Gamle døde i 958 så indskriften må være bestilt før hans død.  

Hedeby er en af vikingetidens vigtigste byer/handelspladser: Hedeby lå og ligger stadig i 

Schleswig, i bunden af fjorden Slien. Hedeby var et blomstrende centrum for den 

europæiske handel, men også for handel med fjernere lande. Byens position som centrum 

for handel med nær og fjern bekræftes både af arkæologiske fund, der kan dateres helt til 

Bagdad, og af skrevne kilder.  

[Fang læserens opmærksomhed med 

et citat fra dokumentet, eller brug 

denne plads til at fremhæve nogle 

nøglepunkter. Du kan trække dette 

tekstfelt til andre steder på siden.] 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjr3ubNlsXdAhVHliwKHZ5TDoQQjRx6BAgBEAU&url=https://www.dr.dk/skole/historie/jellingestenen-og-vikingerne&psig=AOvVaw3Rt5PYQPVX71ZNopGUvhLd&ust=1537381516354959
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Denne fortælling stammer fra den jødiske handelsmand Ibrahim Ibn Ya 'qub At-Tartusschi, 

der stammer fra Cordoba i Syd-Spanien. Han besøgte Hedeby i midten af 900-tallet og 

beskriver byens placering, dens indbyggere, deres religion og deres kultur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I de 1000 år, der er gået siden Harald Blåtand 

samlede landet og kaldte det Danmark, har en 

række forskellige landområder været under 

Danmarks herredømme i kortere eller længere 

perioder. I perioder regerede Danmark det meste 

af Skandinavian (dele af Sverige, Norge og Island, 

dele af England og Estland). Igennem middelalderen var Danmark involveret i en række 

krige med nabolandene. Danmark tabte de fleste af disse krige og landet var tæt på at 

blive opløst efter at have tabt krigen med Tyskland i 1864.  I årene fra 1864 til 1919 var 

Danmarks areal det mindste siden 900-tallet (kort 1) Efter afslutningen af 1. Verdenskrig 

fik Danmark sit nuværende areal (kort 2). 

 

 

Slesvig er en meget stor by ved den yderste ende af verdenshavet. I dens 

indre er der kilder med fersk vand. Dens beboere tilbeder Sirius, bortset 

fra det lille antal, som er kristne og som har en kirke der. At-Tartusschi 

fortæller: De fejrer en fest, hvor de alle kommer sammen for at ære 

guden og for at æde og drikke. Den, som slagter et offerdyr, rejser ved 

døren til sin gårdsplads pæle og sætter offerdyret derpå, hvad enten det 

er et stykke kvæg eller en vædder eller en gedebuk eller et svin, for at 

folk kan vide, at han ofrer til sin guds ære. Byen er fattig på varer og 

rigdomme. Folks vigtigste næringsmiddel er fisk, for dem er der mange af. 

Hvis en af dem får børn, kaster han dem ud i havet for at spare 

udgifterne. I øvrigt fortalte han, at retten til skilsmisse tilkom kvinderne. 

Kvinderne skiller sig, når de har lyst til det. Man har også der en kunstig 

fremstillet øjensminke; når de anvender den, tager skønheden aldrig af, 

men tager endog til hos mænd og kvinder. Han sagde også: Aldrig hørte 

jeg hæsligere sang end slesvigernes, det er en brummen, som kommer 

fra deres struber, i lighed med hundegøen, dog endnu mere dyrisk end 

denne. 
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Kolonitiden er en dunkel del af danmarkshistorien. De Vestindiske øer var i mange år 

underlagt dansk kolonimagt og Danmark havde i denne periode verdens 6. største 

transport af slaver. 

 
På Ghanas kyster kan man stadig besøge  

Christiansborg og Frederiksborg, der var 

centrum for de slaveaktiviteter, Danmark 

var en del af  fra 1660 til 1848. I Cap Cost 

findes stadig gader med danske navne. 

 

 

 

3. LANDETS POLITIK 

 

 POLITISK SITUATION. 
 

Som tidligere nævnt er Danmark et demokrati og har været det siden 1848. Der 4.145.321 

borgere, der kan stemme til kommunal- og regionsvalg. 

Danskerne vælger selv om de vil stemme, men hovedparten af danskerne stemmer, og 

valgdeltagelsen ligger derfor på et højt niveau. Ved valget i november 2017 var 

valgdeltagelsen således på 85,5 %. 

Den danske valgprocedure anses for at være en af de mest retfærdige i verden. Samtidigt 

er det også en af de mest komplekse procedurer. 

Vi deler gerne procedurerne med andre lande og folk. 

  

Der skal vælges i alt 179 medlemmer til Folketinget (navnet på det danske parlament). 175 

medlemmer kommer fra Danmark, 2 medlemmer kommer fra Grønland og 2 medlemmer 

kommer fra Færøerne. 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwib1OL4nePfAhVBiCwKHZxACmUQjRx6BAgBEAU&url=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Fort_Christiansborg_-_entrance_in_2017.jpg&psig=AOvVaw1q_6F2RyBdkW7sBlSUm7_q&ust=1547210345872652
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Pladserne i Folketinget fordeles efter en dansk variation af den metode, der kaldes  ratio 

metoden. 

Denne metode sikrer, at partierne får pladser i Folketinget i forhold til det antal stemmer, 

de har fået i hele landet. Hvis et parti for eksempel får 10 procent af stemmerne i hele 

landet, får partiet da også 10 procent af pladserne i Folketinget. 

 

Danmark har en meget lav spærregrænse for partier, der vil i Folketinget. Et parti skal kun 

opnå 2 procent af stemmerne eller en af partiets kandidater skal have mindst 20.000 

personlige stemmer og dermed vinde et såkaldt kredsmandat. 

Samtidig sikrer metoden, at alle dele af landet er repræsenteret i Folketinget, hvilket 

styrker den lokale tilknytning mellem vælgerne og de valgte. 

 

Det danske valgsystem er et af de matematisk mest retfærdige i verden, men de 

optællingssystemer, der er nødvendige for at opnå denne status, er yderst komplicerede. 

 

Optælling af stemmerne er fælles for alle partier og afsluttes på valgaftenen. Fordelingen 

af hvilke personer, der er valgt for de forskellige partierne, er imidlertid mere kompliceret, 

da den varierer fra parti til parti afhængigt af den opstillingsform, der er anvendt. De 

kandidater, der har opnået valg, kan derfor først præsenteres 1-2 dage efter valget, fordi 

det kræver en optælling af de personlige stemmer. 

Kilde: Økonomi og Indenrigsministeriet  

I øjeblikket har Danmark en højrefløjsregering, der består af Venstre, Liberal Alliance og 

Konservative med støtte af Dansk Folkeparti. Regeringens mærkesager er:  

a. Stram udlændingepolitik  

b. Effektivisering af den offentlige sektor  

c. Øget privatisering 

 

Det danske samfund er udviklet af de socialdemokratiske regeringer, det har siddet ved 

roret det meste af det 20. århundrede, men siden 2001 har landet været ledet af liberal - 

konservative regeringer. Socialdemokratiet har i samarbejde med fagforeningerne udviklet 

det danske velfærdssystem. Siden 1924 har Socialdemokratiet haft regeringsmagten 52 år 
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ud af 94 år, men selv om højrefløjspartierne har dannet regering i 14 år ud af de sidste 18 

år, er Danmark stadig en af de stærkeste velfærdsstater i verden – baseret på et højt 

skatteniveau. 

Uanset politisk ideologi bakker de fleste partier i Danmark op om velfærdsstaten. Grunden 

til at selv liberale og konservative partier i Danmark er mere eller mindre fortaler for 

velfærdssystemet er, at det er tydeligt, at danskerne prioriterer velfærd. Selv om danskere 

er blandt de skatteydere i verden, der betaler mest skat, viser undersøgelser, at mere end 

65 - 70% er villige til at betale mere i skat, hvis det er nødvendigt for at sikre gratis og fri 

adgang til uddannelses- social- og sundhedssystemet. Den politiske diskussion handler 

derfor mere om niveauet for disse ydelser – især niveauet for sociale ydelser 

sammenlignet med mindstelønnet i Danmark.  

4. ØKONOMI 

 MØNTFOD 
 

Danmark er ikke medlem Eurozonen. Den nationale møntenhed kaldes kroner (danske 

kroner) og har en værdi på ca. 7,48 d.kr i forhold til 1 euro. 

Danmarks kreditværdighed er vurderet til AAA. 

Danmarks økonomiske frihedsscore er 76,6, hvilket placerer økonomien som den 12. 

frieste i 2018 indekset ifølge verdensbanken. Dens samlede score er steget med 1,5 point, 

med forbedringer i scorer for offentlige udgifter, skattebyrder og retsvirkninger. Danmark er 

rangeret som nr. 6 blandt 44 lande i Europa-regionen, og den samlede score ligger over 

de regionale og globale gennemsnit. 

Danmarks økonomi klarer sig godt via effektive reguleringer. Offentlige politikker sikrer 
fleksibilitet, konkurrenceevne og flow i handel og investering Et gennemsigtigt og effektivt 
retssystem skaber grobund for iværksætteraktivitet. Bankbestemmelserne er fornuftige, og 
udlåns praksis er forsigtig. Monetær stabilitet vedligeholdes, og retsvæsenet giver en 
stærk beskyttelse af ejendomsrettigheder. Effektivitet og fleksibilitet gennem 
reguleringspolitikker modvirker de store sociale udgifter.BAGGRUN 
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 INDTÆGT OG LØN 
 

 

Danmark er et af de lande, der har den 

højeste grad af ligestilling i forhold til løn og 

indkomst. Hovedparten af befolkningen 

tilhører middelklassen.  

Figuren viser, at person med en indkomst 

på 285.500 d.kr tjener mere end 50 % af 

befolkningen.   

De 10% som tjener mindre 104.000 d.kr er 

primært studerende  

Et konkret eksempel på tallene i tabellen er 3 

forskellige lønniveauer for sygeplejersker  

. 

 

 

 

 

 

 

 

[Fang læserens opmærksomhed med et citat 

fra dokumentet, eller brug denne plads til at 

fremhæve nogle nøglepunkter. Du kan 

trække dette tekstfelt til andre steder på 

siden.] 

En nyuddannet sygeplejerske har en årlig indkomst på 

366.000 d.kr hvilket placerer ham/hende i den gruppe, der 

tjener mere end  60% af befolkningen. 

 

Eksempel 1: nyuddannet 

sygeplejerske  på et hospital  

Eksempel 2: 5 års erfaring på en 

klinik  
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     Danskernes indkomstniveau 2016 ifølge Danmarks statistik: 

 80.000 danskere tjener 1.000.000 d.kr /134.000 euro om året før skat 

 16.900 danskere tjener mere end 2 million d.kr/ 267.000 euro 

 500.000 danskere har en indkomst mellem 500.000 d.kr /67.000 euro og 1 million d.kr/ 134.000 euro 

 1,4 million danskere har en indkomst mellem 300.000 d.kr/ 40.000 euro og 500.000 d.kr/ 67.000 
euro om året 

 1 million danskere tjener mellem 200.000 og 300.000 d.kr om året 

 Over 1.6 million danskere har en indkomst mellem 0- 200,000 d.kr om året 
 

 SOCIAL HJÆLP  

 

Selv om der er en løbende diskussion i Danmark om hvorvidt samfundet yder nok social 

hjælp, har Danmark et af de bedste velfærdssystemer i verden. Det er for omfattende at 

udrede den diskussion her, men gennem de følgende eksempler kan man danne sig et 

indtryk af, hvordan Danmark sikrer og støtter borgere med økonomiske og sociale 

problemer.   

Skema over økonomisk støtte 2018 

UNEMPLOYMENT RATES – WORKFORCE  

Fulltime Insured Per month  18.633 d.kr 2.504 Euro 

Part time insured Per month 12.422 d.kr 1.670 Euro 

En sygeplejerske med 5 års erfaring har en årlig 

indkomst på 348.000 d.kr hvilket placerer ham/hende i 

den gruppe, der tjener mere end  60% af befolkningen. 

. 

 

En sygeplejerske med 10 års erfaring har en årlig 

indkomst på 480.000 d.kr hvilket placerer ham/hende 

i den gruppe, der tjener mere end  80% af 

befolkningen. 

Eksempel 3: Specialuddannet 

sygeplejerske med 10 års 

hospitalserfaring 
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Graduated full time insured having children Per month 15.279 d.kr 2.054 Euro 

Graduated part time insured having children Per month 10.186 d.kr 1.369 Euro 

 

ALLOWANCES – INDEPENDENT – BUSINESS  going out of Business 

Maximum Per month 18.663 d.kr 2.508 Euro 

Minimum Per month 15.279 d.kr  2.054 Euro  

Temporary stop 82% Per month 15.279 d.kr 2.054 Euro 

 

EMPLOYER REIMBURSEMENT OF ALLOWANCES FOR HAVING ILL EMPLOYEES 

Whole day reimbursement  Per day 850 d.kr 116 Euro 

Half day reimbursement Per day 430 d.kr  58 Euro 

 

EARLY ORDINARY RETIREMENT BY PAID TO PUBLIC GARANTY SYSTEM FOR EARLY RETIREMENT  

Full time insured     91% of basic unemployment rate. Per month 16.956 d.kr  2.279 Euro 

Part time insured     91% of basic unemployment rate. Per month 11.304 d.kr 1.519 Euro 

Full time insured     100% of basic unemployment rate. Per month 18.633 d.kr  2.504 Euro 

Part time insured     100% of basic unemployment rate. Per month 12.422 d.kr  1.670 Euro 

 

TEMPORARY LABOR MARKED CONTRIBUTION 

People  having children   80%  Per day 688 d.kr 92 Euro 

Others                             60%  Per day 516 d.kr  69 Euro 

 

CHOSEN EXAMPELS FROM MUNICIPALITY 

Support during period of illness Per week. 4.300 d.kr 578 Euro 

 

Barselsorlov  

Maternity leave & looking for ill children Per week. 4.300 d.kr 578 Euro 

 

CASH SOCIA SUPPORT 

30+ having children Per month  14.993d.kr  2.015Euro 

30+ Per month 11.282d.kr  1.516Euro 

Single younger than 29 Per month 14.331d.kr 1.926 Euro 

Single with children younger than 29 who don’t  have achieved a right for extra 
support for children 

Per month 10.026d.kr  1.348Euro 

Younger than 30 – pregnant – passed week 12 Per month 11.282d.kr  1.516Euro 

Younger than 30 – psychiatric ill having children Per month 14.993d.kr  2.015Euro 

Younger than 30 – living on their own Per month 11.282d.kr  1.516Euro 

25 to 29 living on their own Per month 7.272d.kr  977Euro 

25 to 29 living with their parents Per month 3.509 d.kr 472 Euro 

Younger than 25 – living on their own Per month 7.272 d.kr 977 Euro 

Younger than 25 – living with their parents Per month 3.509 d.kr 472 Euro 

Younger than 30 – duty of contribute to child – max support incl extra. Per month 14.993 d.kr 2015 Euro 

 

Flex support – part and flexible job due to illness 

Flex support – part and flexible job due to illness Per Year 203.472 d.kr 27.348 Euro 

 

 
 

 PENSION. 

 

Aldersgrænsen for almindelig og tidlig pensionering bliver hævet hvert 5. år i forhold til den 

stigende livsalder. Aldersgrænsen reguleres næste gang i 2020. 

Fødselsår  Pensionsalder  

Før  31.12.1953 65 år 

1.1.1954 - 30.06.1954 65½ år 

1.7.1954 -  31.12.1954 66 år 
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1.1.1955 -  30.06.1955 66½ år 

1.7.1956 -  31.12.1962 67 år 

1.1.1963 -  31.12.1966 68 år 

1.1.1967 eller senere 69 år 

 

Forudsætning for at modtage fuld folkepension er, at den årlige indtægt ikke overstiger 

71.200 kroner. 

 

Folkepensionen nedsættes med 30.9 procent af indtægten over 71.200 og bortfalder helt 

hvis man tjener mere end 331.000 om året. 

Folkepension Single Gift/ 

samlevende 

 Single Gift/  

samlevende 

Grundbeløb før skat pr mdr    6.237 d.kr   6.237 d.kr      838 euro    838 Euro 

   6.728 d.kr    3.333 d.kr      904 euro    448 Euro 

Fuld folkepension pr pensionist 12.965 d.kr   9.570 d.kr   1.743 euro 1.286 Euro  

Særligt pensionstillæg pr år, hvis formuen er 
under 86.000  

17.000 d.kr  17.000 d.kr 
til hver 

 2.285 Euro 2.285 Euro 

 

Flere og flere seniorer er velhavende  

I årene fra 1950 til 1990 blev tvungen pensionsopsparing som en del af lønnen indført i  

Danmark. Almindeligvis indbetaler den enkelte 1:3 af pensionsopsparingen, mens 

arbejdsgiveren indbetaler 2:3. Afhængig af stilling og fagforening indbetaler man 12% -

16,5% til den tvungne private pensionsopsparing om måneden. De seneste år har der 

været en pensionistgruppe i Danmark, der har indbetalt pension på denne måde lige siden 

de startede på arbejdsmarkedet for 45- 50 år siden. Efter så mange års opsparing har man 

en ret høj seniorindtægt: folkepension plus den tvungne opsparing 

Det betyder, at der nu er de første pensionistårgange, der har næsten samme 

indkomstniveau som dengang, de var aktive på arbejdsmarkedet. Det er dog ikke alle 

borgere i Danmark, der er velhavende. Hvis man kigger på skemaet ovenfor ses, at der er 

pensionister. som kun har deres folkepension, extra pension og ældrechecken, hvilket 

svarer til 14.500 d.kr eller 1.949 euro pr mdr. før skat. Efter skat svarer det til 10.550 eller 

1.418 euro. 



19 
 

Pensionister betaler halv pris i mange sammenhænge – nogle former for transport og 

kulturtilbud. Hvis de har en lav pension kan de få: 

 Boligstøtte, hvis de bor i lejemål 

 Varmehjælp  

 Hjælp til briller, høreapparater og medicin 

 

 

 GENNEMSNITSPRISER. 

 

Danmark opfattes generelt som et dyrt land at besøge og opholde sig i som turist:   

o 1 liter mælk - 5,95 d.kr/0,80 euro 

o 1 kg laks - 274 kr. pr kg. /36 euro 

o 1,5 liter Coca Cola - 2,5 euro 

o 1 liter benzin    11 d.kr/1,50 euro 

 

 

    

 TYPISKE DANSKE PRODUKTER 

 

 

Danmark er et landbrugsland. Der opdrættes ca. 20 

millioner grise svarende til mere end 3 gange 

befolkningen.  Slagteriet Danish Crown er den største 

kødeksportør i Europa og blandt de 5 største 

slagterivirksomheder i verden.  

 

 

Mange kender og har smagt mælkeprodukter 

fra ARLA, der er den 5. største mejerikoncern 

i verden. 

 

 

POLO GTI 284.000 d.kr/ 38.000 euro 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGobXh9MfdAhWLjiwKHVpGAwIQjRx6BAgBEAU&url=https://dhblad.dk/danish-crown-finansierer-opkoeb-med-laan-21/06-2018&psig=AOvVaw1F2Kw-wDfUt8duFP2CnmrA&ust=1537475506802201
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Danmark var foregangsland i forhold til at fokusere på 

grøn energi produceret af vindmøller. Vestas har i mange 

år været den største vindmølleproducent i verden. 

 

Mange diabetikere over hele verden får insulin, produceret af Novo Nordisk. Novo Nordisk 

har i mange år været førende inden for diabetes-forskningen, primært på grund af insulin-

kvaliteten, men også på grund af udvikling af brugervenlige redskaber og tilbehør. 

 

 

 

Lego er verdens anden største 

legetøjsproducent. Alt sammen på grund af en 

lille klods, der har været en del af mange 

menneskers barndom over hele verden. LEGO 

har i mange år haft fokus på begrebet play-fun  - 

forbindelse mellem leg og læring.  

 

Selv om Danmark er et lille land møder man 

dansk arkitektur verden over. Operaen I 

Sidney, der er en af de mest kendte bygninger 

i verden, er tegnet af Jørn Utzon. En 

nulevende yngre verdenskendt arkitekt er  

Bjarke Ingels, som designede Københavns 

forbrændingsanlæg, så det er skibakke om 

vinteren og skaterrampe om sommeren. 

 

 

 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZ79mT9cfdAhWKOSwKHfg0AvYQjRx6BAgBEAU&url=https://groenforskel.dk/vindmoeller-gode-daarlige-miljoeet/&psig=AOvVaw3xtE_yDX2bvxWaLl91ZV0o&ust=1537475619105846
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja69ep9cfdAhWGEiwKHXecB9IQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ardensday.com/blog/tresibakids&psig=AOvVaw05PnPNFOcZDTaXZ1Fce3_V&ust=1537475661608450
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj4k_7-9sfdAhXDXSwKHbllCfAQjRx6BAgBEAU&url=https://ekstrabladet.dk/flash/dkkendte/dansk-verdensstjerne-ramt-af-hjernesvulst/6640332&psig=AOvVaw3uvrKuzRFSK60Twnzx9U6g&ust=1537476013296605
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Danmark er omgivet af vand og siden vikingetiden har danskerne sejlet og brugt havet 

som transportvej. I dag fragter danske shipping firmaer gods over hele verden – det 

største og mest kendte shipping firma er Maersk Line. 

 

 

 

 

 

 

5. RELIGION, ETNICITET, MINORITETER. 

Trossamfund og menigheder 

Der er religionsfrihed i Danmark. Derfor kan borgere frit danne trossamfund eller 

menigheder. 

Et trossamfund, der har 150 medlemmer kan opnå 

godkendelse, mens en menighed må have 50 

medlemmer for at blive godkendt. 

I tyndt befolket områder som f. eks Grønland er det 

imidlertid muligt at oprette en kirke indenfor 

verdensreligionerne, selv om disse medlemskrav 

ikke kan opfyldes. 

 Den danske folkekirke er evangelisk-luthersk 

Den danske kirke er den første i verden, der kalder sig en folkekirke. Hermed signaleres at 

det ikke er statens kirke, men folkets. Dette understøttes af en flad struktur, hvor sognene 

har en høj grad af selvbestemmelse og hvor præsten er fri til at forkynde i 

[Fang læserens opmærksomhed med 

et citat fra dokumentet, eller brug 

denne plads til at fremhæve nogle 

nøglepunkter. Du kan trække dette 

tekstfelt til andre steder på siden.] 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGgrP-8PHeAhVIjSwKHctyDgsQjRx6BAgBEAU&url=http://scm.dk/m%C3%A6rsk-vil-vokse-gennem-opk%C3%B8b&psig=AOvVaw27gKOCxKFbHHIRupZro8a9&ust=1543315644648513
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_wcuOoePfAhVIKywKHZExDWYQjRx6BAgBEAU&url=https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_square_sail_(4912615962)_(2).jpg&psig=AOvVaw1Yx_wtnajyvQrQbYwvCErN&ust=1547211218193026
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overensstemmelse med sin samvittighed. Inden for folkekirken lever Indre Mission, 

grundtvigianisme, karismatiske strømninger og tidehvervsk teologi side om side. 

Lutheranisme er en kristen retning, mere specifikt den retning inden for protestantismen, 

der bygger på Martin Luthers reformideer og teologi. På verdensplan er ca. 70 mio. af 

verdens 2 mia. kristne lutheranere.  

Fordelt på Danmarks 44.000 km2 ligger mere end 1.900 typisk danske kirker som den, der 

ses, på billedet. Det betyder, at der er en kirke for hver 5 x 5 km.  Mange steder i Danmark 

vil man kunne se helt op til 19 kirketårne, hvis man står det rigtige sted. De fleste kirker er 

bygget mellem det 11. og 12. århundrede. 

75% af danskerne er medlem af folkekirken. De fleste danskere opfatter sig dog som 

kulturkristne (forbundet til kristendom gennem historie, kultur og vaner, men ikke aktivt 

praktiserende kristne). På samme måde kalder et voksende antal muslimer sig 

kulturmuslimer.  

Der er ca. 300.000 muslimer i Danmark og ca. 140 moskeer. Det muslimske trossamfund 

rummer mere end 69 forskellige nationaliteter og trosretninger og er opdelt i en række 

forskellige undergrupper. 

Muslimer i Danmark er genstand for såvel politisk som mediemæssig bevågenhed, men 

udgør kun et mindre trossamfund i forhold til folkekirkens 4.4 mio. medlemmer. 

Den største gruppe, udover medlemmer af folkekirken, er folk uden religiøs tilknytning 

ifølge en undersøgelse fra Pew Research Centre fra Monday 2015 

Danmark er stort set det eneste vest-europæiske land, hvor antallet af ikke-troende uden 

tvivl forventes at stige de næste 35 år. Kun i Grækenland ses en lignende udvikling. 

 

 

6. FERIER, HELLIGDAGE OG TRADITIONER. 

 

I Danmark er følgende helligdage fridage:  

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/06/22/what-is-each-countrys-second-largest-religious-group/
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 Jul (2 dage) 
 

 Påske (3 dage) 
 

 Pinse (1 dag) 
 

 Kristi Himmelfart (1 dag) 
 

 Store Bededag (1 dag). Store Bededag  er en særlig dansk helligdag, der blev 
indført i Middelalderen, for at reducere antallet af bededage ved at samle dem. 
Store Bededag ligger fjerde fredag efter påske. 
 

 Arbejdernes internationale kampdag 1. Maj og Grundlovsdag d. 5. juni er halve 
fridage. 
 
 

Ifølge ferieloven har danskerne ret til 6 ugers ferie  

 5 ugers ferie som skal afholdes 

 1 uges feriefridage som kan afholdes eller udbetales. 
 

Nogle faggrupper har allerede i dag mulighed for at afholde seniordage. Seniordagene 

bliver fremover permanente for månedslønnede pensionsberettigede ansatte, således at 

man fremadrettet har 2,3 eller 4 seniordage fra det kalenderår, hvor man fylder 

henholdsvis 58,59 eller 60 år (for vise grupper fra det kalenderår, hvor de fylder 60, 61 

eller 62 år).  

 Folkeskolerne har normalt 7 ugers sommerferie fra juni – august, 1 uges 
efterårsferie i oktober og 1 uges vinterferie i februar  
 

 Uddannelsesinstitutionerne har almindeligvis ferie i perioden fra slut juni – start 
september 

 

 
 
 
 

 Traditioner 

 



24 
 

 

Igennem mange generationer har det været en 

dansk tradition at fejre FASTELAVN, der er 

forbundet til indledningen af den kirkelige faste. 

Børnene klæder sig ud i farverige kostumer og går 

fra hus til hus og synger fastelavnssange og rasler 

med deres indsamlingsbøsser for at få enten kage, 

slik eller penge. Et fast fastelavnsritual er 

tøndeslagning også kaldet at slå katten af tønden. 

Dette var oprindeligt en temmelig barbarisk skik, 

idet man anbragte en levende sort kat i en ophængt 

trætønde, som man derefter slog på til den gik i 

stykker, og katten faldt ud død eller levende. Katten 

symboliserede det onde og alt det, man gerne ville 

jage væk fra sit liv. Man slog ikke for sjov – 

vinderens husstand slap for at betale skat et helt år. I vore dage er tønden fyldt med frugt 

og slik og det barn, der først slår hul på tønden, udnævnes til katte-dronning, mens det 

barn, der slår tønden helt ned, udnævnes til katte-konge. 

I løbet af de sidste 10 år er der dog blevet mindre fokus på fastelavn og mere og mere 

fokus på at fejre den amerikanske halloween-skik i oktober.  

 

I Påsken har mange familier tradition for at samles 

og spise frokost sammen. Påskefrokoster kan 

bestå af mange forskellige retter, men retter med 

æg og lam er traditionelt en del af serveringen  

Mange pynter deres stuer med små figurer af lam, 

kyllinger, harer og kaniner – oftest i gule farver, der 

er påskens gennemgående farve.  

 

[Fang læserens opmærksomhed med 

et citat fra dokumentet, eller brug 

denne plads til at fremhæve nogle 

nøglepunkter. Du kan trække dette 

tekstfelt til andre steder på siden.] 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjlv__mpPTeAhUKFCwKHVxNCSUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.information.dk/moti/2018/03/skidne-aeg-kan-nogenlunde-held-faa-gaester-spise&psig=AOvVaw2RTidpVlQbm8WuSOrkKHkV&ust=1543398283647615
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiihJqCpvTeAhUKBywKHYeZBVUQjRx6BAgBEAU&url=https://migogaalborg.dk/kaempe-nordjysk-succes-etly-klarborg-pynter-tusindvis-af-danske-hjem-nu-ogsaa-til-paaske/&psig=AOvVaw3P2XW-Yb7mVJbDCWA5HPXs&ust=1543398571028585
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Æggepustning er en påsketradition, 

som mange dyrker. Man puster det rå 

æg forsigtigt ud af æggeskallen, så 

den bevares hel, hvorefter man maler 

skallen i forskellige farver og mønstre.  

En anden tradition går ud på at trille 

hårdkogte æg ned af en bakke med en 

pind. Den, der kan trille ægget længst, 

uden det går i stykker, har vundet.  

 

Der er ikke mange traditioner knyttet til pinsen. Tidligere var det en udbredt tradition blandt 

unge at feste hele natten til pinsemorgen og ikke gå i seng, før solen stod op, fordi man 

skulle se ’pinsesolen danse’. Nogle steder i landet festes der stadig på denne måde i 

pinsen.  

Sankt Hans eller midsommer fejres altid d. 23. juni, aftenen før midsommer dag, som er 

Johannes døberens fødselsdag. Selv om årets længste dag, sommersolhverv, er d. 21. 

juni, bliver Sankt Hans opfattet som midsommernat og fejret som årets korteste nat.  

 

I følge folketroen var der magi i luften 

Sankt Hans nat. Urter, indsamlet Sankt 

Hans nat og i mørke, havde en særlig 

stærk virkning, ligesom duggen på 

græsset havde en særligt helbredende 

effekt. Dette gjaldt også de hellige kilder, 

der fandtes rundt omkring i landet, 

hvorfor syge valfartede til kilderne 

midsommeraften og -nat. På denne 

måde opstod der kildemarkeder med 

telte, gøglere og forlystelser rundt om nogle af disse kilder.  Mest berømt af disse 

markeder er Dyrehavsbakken, nord for København, der blev grundlagt i 1700-tallet og 

stadig eksisterer som en kendt turistattraktion.  

[Fang læserens opmærksomhed med et citat fra 

dokumentet, eller brug denne plads til at 

fremhæve nogle nøglepunkter. Du kan trække 

dette tekstfelt til andre steder på siden.] 

 

[Fang læserens opmærksomhed med et citat fra 

dokumentet, eller brug denne plads til at fremhæve 

nogle nøglepunkter. Du kan trække dette tekstfelt til 

andre steder på siden.] 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimvP7gpvTeAhUB1iwKHbHMBOsQjRx6BAgBEAU&url=https://pixabay.com/da/p%C3%A5ske-p%C3%A5ske%C3%A6g-malet-farverige-gr%C3%A6s-654769/&psig=AOvVaw13v0kQ4tbu7tqKOAMjziPM&ust=1543398805211454
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I følge overleveringerne var onde kræfter løs på 

denne nat. Det var for eksempel almindeligt 

kendt, at heksene fløj til Bloksbjerg eller 

Hekkenfeldt på deres koste. For at holde heksene 

og ondskaben væk tændte folk store bål på 

bakketoppe og ved strandene. 

. 
I starten af 1900-tallet opstod traditionen med at sætte en heksefigur i toppen af bålet. 

Hvert år d. 23. juni samles flere tusinde i større og mindre grupper om bål landet over for 

at fejre Sankt Hans.  

Juleaften fejres d. 24. december om aftenen. Fra den 

1. december og frem til juleaften har de fleste børn en 

julekalender. 

Julekalenderen er en papirkalender med 24 små 

låger med numrene 1- 24. Børnene åbner en låge 

hver dag og tæller på denne måde ned til juleaften. 

Kalenderen er udsmykket som en tegning eller et 

billede, og bag hver låge er et lille billede. I nogle 

julekalendere er der også et lille stykke slik eller 

chokolade bag hver låge. 

En nyere udgave af julekalenderen er 

pakkekalenderen, hvor barnet får en kalender med 24 

små pakker, en til hver dag indtil jul.  

I de senere år er der også opstået særlige pakkekalendere for voksne  - f.eks. øl-kalender 

til mænd med 24 forskellige øl eller kalender til kvinder med 24 forskellige parfumer, 

cremer og sæber.   

 

Danmarks Radio var sandsynligvis en af de første tv-stationer i Europa, der begyndte at 

producere en tv-julekalender for børn i 1962. Julekalenderen fortæller en historie i 24 

[Fang læserens opmærksomhed 

med et citat fra dokumentet, eller 

brug denne plads til at fremhæve 

nogle nøglepunkter. Du kan 

trække dette tekstfelt til andre 

steder på siden.] 

[Fang læserens opmærksomhed med et citat 

fra dokumentet, eller brug denne plads til at 

fremhæve nogle nøglepunkter. Du kan 

trække dette tekstfelt til andre steder på 

siden.] 
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afsnit. Børnene ser et afsnit om dagen, indtil historien når sit klimaks og afsluttes juleaften.  

Den første julekalender for voksne blev sendt i 1990 – disse julekalendere ironiserer som 

regel over danskerne, deres karakter og dagligliv.   

De fleste danskere spiser andesteg eller flæskesteg som hovedret juleaften. Enkelte 

spiser gås eller kalkun. Desserten i stort set alle danske hjem er risalamande, der laves af 

kogt afkølet risengrød tilsat pisket fløde, sukker, vanilje og hakkede mandler. Risalamande 

serveres med varm kirsebærsovs. 

Det vigtigste ved denne dessert er, at der er gemt en hel mandel i skålen med 

risalamande, og den der får denne mandel, får mandelgaven.  

Man må ikke lede efter mandlen i skålen og for at trække spændingen længst muligt 

afslører den, der har fået mandlen ikke dette, før alle har spist rigtigt meget dessert. 

Mærkeligt nok dukker der i mange familier ofte en ekstra mandel op i alle de mindste 

børns tallerkner, selv om alle er enige om, at der kun er en mandel i spil. 

Efter julemiddagen tager alle hinanden i hånden og går rundt om juletræet, der er smukt 

pyntet med hjerter, kugler, engle, kræmmerhuse, levende lys og en Betlehemsstjerne på 

toppen, mens man synger julesalmer og julesange. Julegaverne ligger under træet. 

 

 

 

 

 

 

 

For nogle er juletræspyntning yderst kunstfærdigt og er et særligt udtryk for den personlig 

stil, som det ses på de 3 billeder. 
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Til slut deles gaverne under træet ud, og de fleste danske børn får rigtigt mange gaver til 

jul – til trods for at de fleste forældre hvert år beslutter, at der ikke skal være så mange 

pakker næste år. 

 

7. FAMILIE 

 

Ifølge Danmarks statistik er der 37 forskellige familieformer i Danmark. 

Den mest almindelige og udbredte familieform er stadig konstellationen ‘far, mor og børn’, 

men da mange par i dag bliver skilt, opstår der nye familieformer.  

 

En familie defineres som ‘en eller flere personer, der lever på den samme adresse og har 

visse gensidige relationer.’ Børnefamilier defineres imidlertid som familier med egne børn. 

 

Siden den 26. maj 1989 har registreret partnerskab mellem 2 personer af samme køn 

været accepteret i Danmark og Danmark er dermed et af de første lande i verden, der har 

accepteret sådanne partnerskaber. 

   

Den 15. juni 2012 blev det også tilladt for homoseksuelle par at blive gift i kirken og at få 

egne børn ved hjælp af forskellige former for fertilitetsbehandling.  

 

Det er karakteristisk for danskerne, at de stærke familiebånd er under opløsning, og 

familiens betydning bliver mindre og mindre for mange danskere. De fleste unge flytter 

hjemmefra omkring 20 års-alderen, og det er ikke almindeligt at børn har ansvar for deres 

forældre eller er forældres primære omsorgspersoner, ligesom det heller ikke er 

almindeligt at bedsteforældre har det primære ansvar for pasning af børnebørnene. 

 
 

 TRADITIONEL FAMILIE, STATSSTØTTE. 

 

o Børne- og ungeydelse. 
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Alle børn og forældre modtager økonomisk støtte i forhold til barnets alder.  

               Pr.  kvartal                 

0-2 år                 4.506 d.kr             605 Euro 

3- 6 år                 3.567 d.kr             479 Euro 

7- 14 år                 2.808 d.kr             377 Euro 

15 – 17 år                    936 d.kr              125 Euro 

 

 

 

I 2014 blev børne- og ungeydelse gjort indkomstafhængig, hvilket betyder at støtten er 

afhængig af den enkeltes indtægt. Man modtager f. eks mindre støtte, hvis familien betaler 

top skat og tjener mere end 765,800 d.kr / 103.000 euro (2018). 

 

o Statens Uddannelsesstøtte - SU  

 

Unge, der er fyldt 18 år, kan søge uddannelsesstøtte. Afhængig af den unges egen bopæl 

eller forældrenes indkomst, hvis den unge stadig bor hjemme, er det muligt at få mellem 

1.348 d.kr og 3.028 d.kr i støtte pr måned.  

Unge studerende, der er fyldt 20 år og flyttet hjemmefra kan få 6.098 d.kr or 819,62 euro 

pr måned. 

SU er afhængig af om den unge 
er hjemme- eller udeboende. 

Minimum pr 
mdr. i d.kr 

Maximum pr. 
mdr. i d.kr 

Fixed per 
month in d.kr 

Euro Euro Euro 

18-19 årige hjemmeboende på 
ungdomsuddannelse 

1.348  3.028   181 407  

20-årige udeboende på 
ungdomsuddannelser  

  3.028   407 

Hjemmeboende på videregående 
uddannelse 

946 2.625  127 353  

Udeboende på videregående 
uddannelse  

  6.098    

 

Unge studerende på over 20 kan også tage et statslån på 3.116 d.kr eller 418,82 euro pr 

måned.  

Statslån for studerende  

 Pr mdr. i d.kr Euro 

Statslån 3.116 419 
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Extra lån til studerende med 
børn  

1.559 210 

Slutlån 8.039 1.080 

 

Til trods for den økonomiske støtte har de fleste studerende et studiejob på 10-15 timer 

om ugen. 

10 timers arbejde til minimumslønnen giver en ekstra månedlig indtægt på ca. 4.000 d.kr. 

brutto. 

Alle danskere over 18 år må tjene 46.000, før de skal betale skat. Unge studerende 

begynder sædvanligvis med at betale 37% i skat.  

En studerende som nævnt i ovenstående eksempel har følgende økonomiske 

forhold:  

 En årlig brutto indkomst på 125.976 d.kr. 

 Heraf skal betales 37% skat svarende til 29. 591,12 d.kr. 

 Årligt rådighedsbeløb 96.384,88 d.kr eller 8.032,07 d.kr pr måned svarende til  
1.079,58 euro 

 

 
 ÆGTESKAB, SKILSMISSE, REGISTRERET PARTNERSKAB 

 

Man kan blive gift i kirker og andre religiøse samlingssteder. I folkekirken er det også 

muligt for par af samme køn at indgå ægteskab. Uanset hvor  ægteskabet indgåes skal 

det registreres af myndighederne.  

Ægteskaber  2013 2014 2015 2016 2017 

Ægteskaber og registrerede partnerskaber 27.505 28.337 28.859 30.733 31.783 

Ægteskaber mellem kvinder og mænd  27.140 27.967 28.482 30.389 31.341 

Ægteskaber mellem mænd  129 155 163 160 190 

Ægteskaber mellem kvinder  234 209 208 218 246 

Registrerede partnerskaber mellem mænd  0 3 3 3 3 

Registrerede partnerskaber mellem kvinder 2 3 3 3 3 

 

Det er muligt at blive skilt eller separeret elektronisk i Danmark. Man skal ansøge 

elektronisk via den offentlige portal Borger.dk og betale et beløb for at få sagen behandlet. 

Hvor hurtigt, skilsmissen bliver en realitet herefter, afhænger af, hvorvidt ægtefællerne er 

enige eller uenige om at gå fra hinanden.   
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I 2017 var antallet af skilsmisser 15,265, hvilket er et fald på 11 % sammenlignet med 

tidligere år og det laveste tal siden 2012. Tallet er på niveau med årene før 2013, hvor 

reglerne blev ændret således, at det blev muligt at blive skilt uden en forudgående 

separationsperiode. 

 

 BEHANDLING AF ADOPTEREDE BØRN  

 

 

Ved en anonym adoption adopteres barnet til forældre, hvis identitet ikke kendes af de 

biologiske forældre. 19 ud af 20 børn, der adopteres anonymt i Danmark kommer fra 

udlandet. Der adopteres i gennemsnit omkring 500 børn fra mange forskellige lande om 

året, mens der kun adopteres 20-30 danske børn om året.   

Et dansk barn, der skal adopteres, opholder sig kun på børnehjem ganske kort tid, før det 

kommer ud i den nye familie. 

Et adopteret barn har samme rettigheder i familien og samfundet, som biologiske børn har.  

Det er en omfattende og krævende proces at blive godkendt til adoption i Danmark.  

Kilde:   http://adoption.dk/om-adoption/generelt-om-adoption/ 

 

8. LIVSSTIL  

 GENERELT 

Igennem de sidste 150 år har civilsamfundet udviklet sig til en stærk og aktiv del af 

samfundet, der agerer side om side med den offentlige og private sektor. Dette afspejler 

sig i følgende danske talemåde:  

Hvis 2 danskere mødes, giver de hånd og siger goddag 

Hvis 3 danskere mødes, stifter de straks en forening for deres fælles interesser  

 

Foreningslivet er en vigtig del af det danske samfund. Der er registreret mere end 106.000 

forskellige større og mindre foreninger. Det svarer til 1 forening pr 51 indbyggere.  

http://adoption.dk/om-adoption/generelt-om-adoption/
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I det følgende fokuseres på 3 faktorer, der har haft betydning for denne udvikling. 

 

De danske bønder udviklede andelsbevægelsen i slutningen af 1800-tallet. For at styrke 

landbruget sluttede de sig sammen i fællesskaber kaldet andelsforeninger, der gjorde det  

muligt at etablere større fælles mejerier og slagterier og derved modernisere og 

effektivisere landbruget.  

Landbruget har løbende udviklet andelsbevægelse og andelstanken lige siden de første 

tiltag og til i dag. Et nutidigt eksempel herpå er Arla Food, der er en sammenslutning af 

landmænd fra Danmark, Sverige, dele af Tyskland og England. 

De danske industriarbejdere er en anden stor gruppe, der begyndte at organisere sig i 

fagforeninger i slutningen af 1800-tallet. I lighed med landbruget er det lykkedes for  

arbejderbevægelsen at udvikle sine fagforeninger, så de er blevet aktive medspillere  i 

udviklingen af det danske samfund ved at varetage såvel den enkelte arbejders som hele 

samfundets interesser. 

Den største fagforening  organiserer forskellige mindre fagforbund og faggrupper. De 

fleste fagforbund arbejder fra 1. jan. 2019  sammen i det store nationale fagforbund FH, 

Fagbevægelsens Hovedorganisation. Tidligere var der 2 store nationale 

sammenslutninger : LO (Landsorganisationen), der har mere end 1 mill. medlemmer (mere 

end 50% af arbejdsstyrken) og FTF (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd), 

der er en paraply organisation for 80 fagforbund og 450.000 medlemmer i det offentlige og 

private.  

Den danske arbejdsstyrke er blandt de mest organiserede i verden og den styrke, der 

ligger i dette, fremhæves ofte som en af de afgørende faktorer for at Danmark har et højt 

niveau for ligestilling og velfærd.  

Et eksempel på den høje organinseringsgrad  er sygeplejerskerne, der er organiseret i 

Dansk Sygeplejeråd. Det er frivilligt at være medlem af fagforeningen, men 78% af alle 

sygeplejersker svarende til  75.000 er medlemmer. 

Fagforeningerne arbejder for at forbedre lønninger, arbejdsforhold og  uddannelse ligesom 

de tager del i den politiske dialog og hjælper arbejdesløse medlemmer i arbejde eller 

uddannelse. 
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På hospitaler og andre sundhedsinstitutioner er de ansatte involveret i ledelsen af 

institutionen gennem tillidsmænd og andre repræsentanter.  

Den sidste faktor, der har haft betydning for udvikling af civilsamfundet, er de mange 

interessegrupperne.  

De interessegruppe, der især har betydning for sundhedssektoren, er de cirka 200 

foreninger, der fokuserer på forskellige sygdomme som cancer, lungesygdomme, 

hjertesygdomme, sclerose mm.    

Kræftens Bekæmpelse er den største af disse organisationer. Den blev stiftet i 1928 og 

har idag mere end 400.000 medlemmer og  47.000 frivillige. Foreningens tre 

hovedindsatsområder er forskning, forebyggelse og rådgivning af patienter og pårørende. 

Andre grupper er de mange lokale frivillige, der står for aktivitetstilbud på plejehjem. 

De mange frivillige og interessegrupper, der på denne måde indgår  i sundhedssektoren, 

stiller store krav til de fagprofessionelles evner til kommunikation og samarbejde.  

 

Hygge 

Når Danmark og danskerne beskriver deres 

livsstil eller når folk/journalister fra andre lande 

skriver artikler/laver tv om dansk livsstil 

fremhæver de altid et særligt karakteristika : 

hygge. Danskerne hygger sig og har det 

hyggeligt.  

Ordet hygge er svært at oversætte til andre 

sprog og udlændige har meget svært ved at udtale det. 

Udlændige, der flytter til Danmark, må lære at sige disse sætninger:  

„ kom over, så kan vi hygge os“ 

„vi hygger os“ 

„vi har det hyggeligt“. 

 

[Fang læserens opmærksomhed med et 

citat fra dokumentet, eller brug denne 

plads til at fremhæve nogle 

nøglepunkter. Du kan trække dette 

tekstfelt til andre steder på siden.] 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE_o28p9TgAhUcysQBHQINBYoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.berlingske.dk/samfund/hvidt-vejr-i-vente-her-falder-sneen-det-kommende-doegn&psig=AOvVaw3MfDqlNA5-maX-9ib5_ZZb&ust=1551095570961535
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Det engelske ord cosiness er det udenlandske ord, der kommer tættest på det danske 

ord, men hygge dækker over mere end det engelske ord.  

Ordet hygge dækker over et særligt behagelig samvær eller en særlig rar situation. Hygge 

kan være forskellig alt efter, hvem man er sammen med, hvor man er, hvad man laver, 

eller hvordan man gør det. Det betyder, at opfattelsen af, hvad der er hyggeligt kan være 

meget forskellig fra person til person. Nogle vil sige, at de kan hygge sig alene, men som 

oftest kobles hygge sammen med uformelt samvær med venner og familie i hjemmet eller 

lignende steder, hvor man hygger sig med at spise og drikke sammen. Hygge handler om 

at nyde livet, og det kræver ikke nødvendigvis mange penge eller stort udstyr at skabe en 

hyggelig situation - et par levende lys, en god kop kaffe eller en skål fredagsslik kan skabe 

hygge. 

Hyggebegrebet afspejler på denne måde også nogle mere grundlæggende værdier i det 

danske samfund. For eksempel er hygge tæt forbundet med ligestilling og ligeværdighed 

Hyggelige situationer opstår kun blandt mennesker, når der er vilje til fællesskab, en vis 

enighed og lyst til samvær. Måske hænger hyggebegrebet også sammen med det danske 

vejr, hvis kolde, fugtige og mørke måneder i vinterhalvåret betyder, at man rykker sammen 

inden døre. 

Det er muligvis ikke specielt dansk. Man hygger sig uden tvivl også i andre lande, men der 

er ikke nødvendigvis den samme opfattelse af hyggens værdi her som i Danmark. 

Danskernes egen opfattelse af hyggen og dens betydning er med andre ord det vigtigste 

og derfor også det, danskere oftest forsøger at forklare udlændige, når de bliver spurgt, 

hvad det vil sige at være dansk. Mange danskere opfatter simpelthen hygge som en 

afgørende del af den danske kultur, da begrebet indgår overalt - samværsformer, 

madkultur, festkultur, fritidsliv, familie- og arbejdsliv. 

Uformelle omgangsformer. 

Et andet karakteristika, som mange udlændige hæfter sig ved i Danmark, er danskernes 

uformelle omgangsformer. Dette ses i ledelsens omgang med ansatte, i relationen mellem 

lærere og elever og mellem rige og fattige. Danskerne fremhæver sjældent deres status 

eller økonomiske forhold i samvær med andre, hvilket muligvis kan tilskrives den udbredte 
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fællesskabstradition, som ses i foreningslivet og som har skabt en kultur, hvor man mødes 

på tværs af social placering eller indkomst på grund af fælles interesser. 

 
 

 UDDANNELSE 

 

I Danmark er uddannelse gratis for alle. Uddannelsessystemet er organiseret på følgende 

måde: 

 1 års børnehaveklasse (5 – 7 year) 

 9 års grundskole – med mulighed for et ekstra år. (6/7 to 15/16) 

 Et 10. skoleår i grundskolen er en mulighed for de, der har brug for det 

 75% af en fødselsårgang fortsætter 3 år i gymnasiet  

 17 % fortsætter på erhvervsskoler 

 6% fortsætter på produktionsskoler for at blive yderligere afklaret 

 2% fortsætter på særligt tilrettelagte uddannelsesforløb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unge mellem 15-25 år får ifølge ungdomsgarantien tilbud om uddannelse, job eller 

uddannelses- og/eller arbejdsmarkedsforberedende vejledningsforløb. 

5. juli 2017 søgte 91.539 optagelse på en højere uddannelse i Danmark, heraf blev 62.209 

optaget. 

Den nyeste folkeskole i Århus er bygget og indrettet efter nye og 

anderledes principper 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjck4-wj4beAhWEtosKHYqTAOgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.virklund-sport.dk/cases/indendoers-idraetsrum/skoler/frederiksbjerg-skole/&psig=AOvVaw2pPANelo7yxrvXg3qIUyj-&ust=1539612948664929
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https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/sogning-og-optag-pa-videregaende-

uddannelser 

Det bemærkelsesværdige ved det høje antal ansøgere og antallet af optagne studerende 

på højere uddannelser er at  What is remarkable about these high numbers that applied 

and the number that was accepted at higher education is the fact, that these figures far 

exceeds birth rates for all the years tat mainly contributed to these figures. Antallet af 

optagne studerende i 2017 på 62,209 er næsten lig med fødelstallet i årene 1995-1997. In 

1995 blev født ca. 70,000 børn, hvilket er det højeste antal i dette tiår.  

Befolkningen vokser, mens uddannelsesniveauet falder. 

PÆDAGOGISK PRAKSIS. 

Mange studerende, der kommer til Danmark, bliver overrasket over den pædagogisk-

didaktiske praksis i Danmark. Lærerne er ikke en autoritet på samme måde, som de var 

for 30 år siden, de er mere elevernes/de studerendes mentorer eller partnere både i 

folkeskolen, på ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser. 

Sammenlignet med andre landes pædagogiske praksis bruger danske lærere kun lidt tid 

på at præsentere og undervise i egentlige facts. Derimod præsenterer læreren 

problemstillinger, der udfordrer elever og studerende til selv at finde frem til facts og svar. 

De 2 mest almindelige sætninger i et dansk klasseværelse fra den første dag i folkeskolen 

til den sidste dag på universitetet er: 

 Hvad tænker du?  

 Hvordan vil finde svaret på dine spørgsmål? 

 

Erfaringsmæssigt tager det tid for de mange udenlandske studerende i Danmark at vænne 

sig til denne særligt danske pædagogisk praksis. 

Kilde: https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=20036 

 

 

 

 

https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetPdf.aspx?cid=20036
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 FREMTONING. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange danskere mener at Danmark er befolket af et venligt, humoristisk, hjælpsomt og 

afslappet folkefærd.  

Undersøgelser viser imidlertid, at danskerne har et helt anderledes ry både i vore 

nabolande og ude i verden.   

 

Ifølge nogle af disse undersøgelser opfatter udlændinge danskerne som ubehøvlede og 

unødvendigt uforskammede og direkte. Danskere er ligeglade med om de taber ansigt 

eller bliver til grin. Danskernes uformelle væremåde, afslappede påklædning og frie 

omgangsformer skaber usikkerhed og kan ofte skabe problemer i forbindelse med 

forretninger og forhandlinger.  

Danskerne kan fremstå kulturelt uempatiske, når de forudsætter at udlændinge uden 

videre kan forstå og acceptere de dele af den danske kultur, som udllændige kan finde 

fornærmende og respektløse, men som danskerne opfatter som hel normal adfærd. Det er 

f. eks svært for udlændige at forstå den danske ironi, hvilket danskerne har svært ved at 

forstå, at udlændige ikke forstår. 

Der er imidlertid et område, hvor danskere er uhyre disciplinerede: De tillægger det stor 

værdi at møde præcist til aftaler og møder og udtrykker deres utilfredshed højlydt, hvis 

andre ikke overholder aftalte mødetidspunkter.  
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 KOMMUNIKATION, TAKT OG TONE. 
 

Tidligere var den mest almindelige form for hilsen, når man mødtes ‘goddag’, i dag siger 

de fleste blot ‘hej’ 

I dele af befolkningen hilser man med knus, men de fleste danskere vil finde denne form 

for hilsen for intim, hvis den bruges første gang, man mødes. Først når man har mødtes 

flere gange og/eller kender hinanden bedre vil hilsen i form af knus være i orden. Langt de 

fleste danskere foretrækker, at man giver hånd til hilsen.  

 

 MAD 

 

De danske madvaner er blevet mere og mere påvirket udefra de sidste 30-50 år. 

 Primært fordi danskerne fra starten af 1960’erne fik råd til at rejse og blev inspireret 

af den lokale mad i de lande, de besøgte. 

 Indvandrerne, der kom til Danmark for at arbejde i slutningen af 1960’erne, bragte 

nye madvarer og -vaner med sig, hvilket også har påvirket danskernes madvaner.  I 

dag udgør borgere af anden etnisk oprindelse ca. 13% af befolkningen.  

 

Traditionelt er Danmark et landbrugsland. Mange ældre har 

oplevet at grød og grønsager – især kartofler og kål  - 

udgjorde hoveddelen af deres daglige kost. Efterhånden som 

velstanden voksede blev svinekød også daglig kost i de 

fleste hjem, og for mange er dette stadig gældende. 

Danmark er omgivet af hav og derfor også naturligt en 

fiskerination. Tidligere var fisk fattigmandskost – visse fisketyper som sild, skrubber, 

hornfisk, kunne let fanges ved de fleste kyster med en lille båd eller fra kysten. I dag 

betragtes fisk som en sund og dermed vigtig del af kosten. Fisk er imidlertid blevet en dyr 

råvare, og derfor er det ikke alle danskere, der har råd til at spise fisk dagligt eller ugentligt 

i dag.  

[Fang læserens 

opmærksomhed med 

et citat fra 

dokumentet, eller 

brug denne plads til at 

fremhæve nogle 

nøglepunkter. Du kan 

trække dette tekstfelt 

til andre steder på 

siden.] 

En typisk dansk ret: 

flæskesteg med kogte hvide 

og brunede kartofler, rødkål 

og brun sovs.  

brown potatoes 

https://deskgram.net/explore/tags/gammeldanskmad
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Danskernes top 10 over aftensmad: 

1. Rugbrød med forskellige former for pålæg som pølse, kød, 

kartofler, salat, æg, fisk. ost 

2. Suppe 

3. Kylling med kartofler og grønsager 

4. Pizza 

5. Koteletter, schnitzler, oksesteaks 

6. Pastaretter  

7. Frikadeller  

8. Pasta med kødsauce 

9. Sammenkogte retter med forskellige former for kød og grønsager 

10. Hakkebøf 

Når pizza kun er nummer 4, pastaretter nummer 6 og pasta med kødsovs er nummer 8 

skyldes det udelukkende at denne liste gælder den samlede befolkning. I børnefamilier 

ville disse 3 retter sandsynligvis ligge på 1.,2. og 3. pladsen.   

I den unge og voksne del af befolkning vælger flere og flere kød fra og bliver vegetarer og 

veganere disse år, ligesom mange vælger at leve økologisk. 

Danmark er det land i verden 

 hvor produktionen af økologiske fødevarer vokser hurtigst  

 der har det hurtigst voksende marked for økologiske fødevarer  

 

For danske unge er spaghetti og pizza dog ligeså almindelige måltider, som kartofler, kål 

og svinekød var for deres bedsteforældre.  

 Dansk rugbrød 

 Danske hotdogs 

 Dansk wienerbrød 
 

 

 

 

Samtidigt med at en stadigt voksende del af danskerne lever økologisk og bliver sundere, 

offentliggjorde Sundhedsstyrelsen en undersøgelse i 2018, der viser at 50% af Danmarks 

befolkning nu er overvægtige.  

 

Nr. 1 på top 10 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiBzo_VjYbeAhXmwYsKHfsPBr8QjRx6BAgBEAU&url=https://altomkost.dk/opskrifter/opskrifter-for-professionelle/opskrift/opskrift/rugbroedsmadder-med-forskellige-slags-paalaeg-boernehave/&psig=AOvVaw19jXfIz32W5LC8x_jdSfhQ&ust=1539612500074831
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjriueFs4beAhUM_SoKHQQzDoIQjRx6BAgBEAU&url=https://www.nemlig.com/rugbroed-100-oeko-5023286&psig=AOvVaw0tIGaLA95SOXjuygySheIR&ust=1539622509662105
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiiiaWis4beAhWRlIsKHd2sDgMQjRx6BAgBEAU&url=https://migogaalborg.dk/jagten-paa-danmarks-hotdog-konge-hvor-mange-kan-du-kvaerne/&psig=AOvVaw2Idw8kAQPZe9CWiIbjjwHp&ust=1539622569162355
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6j9vAs4beAhXExIsKHRH4CD4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.kvalimad.dk/page/wienerbrod-bagt-pa-smor-basisopskrift-og-staenger/uuid/ba0eef3a-4f7c-11e6-8ae8-5c34e3947622&psig=AOvVaw1HIDqFshuuhM7gDgcjmVFT&ust=1539622635831184
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Det nye nordiske køkken er en bevægelse, der vil genopfinde og udvikle mad fra de 

nordiske lande. En af forkæmperne er den danske kok Claus Meyer, der I 2004 tog initiativ 

til at udarbejde et manifest sammen med en række nordiske kokke. Her i står blandt andet 

at maden skal ‘bygge på råvarer, som bliver særligt fremragende i vore klimaer, 

landskaber og vande’ og ’forene de bedste nordiske tilberedningsmetoder og kulinariske 

traditioner med impulser udefra’.  

 

En af de mest kendte restauranter indenfor det nye 

nordiske køkken er Noma, som i årene mellem 

2010 – 2017 flere gange vandt titlen som verdens 

bedste restaurant. Efter endnu en udnævnelse som 

verdens bedste i 2016 lukkede restauranten. Køkkenchefen Rene Redzepi begrundede 

det således: ’jeg måtte prøve noget nyt for at udfordre mig selv igen’. Restauranten er 

genåbnet i en ny form og fik begge sine Michelin-stjerner tilbage i 2019.  

 

 MENTALITET. 
 

Det er vanskeligt at sige noget generelt om den danske mentalitet eller noget, som gør sig 

gældende for hovedparten af danskere. 

Det bedste billede af den danske mentalitet fås ved at lade en udefrakommende beskrive 

danskerne. Journalisten Michael Booth, der blandt skriver for Monocle, udgav i 2013 

bogen ‘Der er et lykkeligt land’. Han konstaterer indledningsvis, at danskerne i mange år 

har ligget på førstepladsen på den årlige liste over verdens lykkeligste folk og samtidig er 

er et verdens mest alkoholdrikkende folk, hvorefter han funderer over, om der er en 

sammenhæng. Han fortsætter 

”Jeg har veninde, der er kunstner, og som havde en idé om at male sig selv gul og løbe 

nøgen ned af Strøget. Hun ville bede om tilladelse fra de lokale myndigheder, hvilket jeg 

mente var en stor fejl. Jeg syntes, at det ville være bedre bare at gøre det guerilla-stil og 

så håbe på ikke at blive arresteret. Men myndighederne sagde ja. Det er meget dansk.” 

[Fang læserens opmærksomhed med 

et citat fra dokumentet, eller brug 

denne plads til at fremhæve nogle 

nøglepunkter. Du kan trække dette 

tekstfelt til andre steder på siden.] 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixleHTsobeAhUBl4sKHSQxBlQQjRx6BAgBEAU&url=https://politiken.dk/mad/madnyt/art5589246/Myrer-og-levende-rejer-De-5-vildeste-Noma-retter&psig=AOvVaw1DwQ_IrwQZgsQCedrT1kQr&ust=1539622426675318
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Michael Booth spørger sig selv om danskerne virkelig er så lykkelige, som mange 

undersøgelser viser.  

´De afhænger af, hvad du mener med lykke. I har de højeste skatter i verden, lortevejr, 

latterligt dyre ting i butikkerne og den mest deprimerende flok politikere, jeg nogensinde 

har set (og jeg er englænder!). MEN igen og igen fortæller forskerne, at I er super-glade, 

og jeg kan godt se hvorfor. Der er heller ikke andre steder, jeg hellere ville bo på dette 

tidspunkt i mit liv. Det er fascinerende.‘ 

Michael Booth beskriver danskerne som ’cool, selvtilfredse, meget afslappede, når det 
kommer til arbejde, men ikke så meget, når det kommer til sociale normer, hvor I kan være 
lidt (for) germanske. I har en skarp sans for humor og ironi, I er sexede, har utroligt dårlige 
manerer, men er generøse, når det gælder. I er racistiske men på en ikke-ondsindet 
måde. Gode møbler. Lidt for afslappede med brugen af ordet ’fuck’. Drikker meget.’ 

Hvad kan udlændinge lære af danskerne? 

 Friheden, børn har her, er fantastisk.  

 Jeres skattesystem gør også et stort stykke arbejde med at omfordele, så den 
sociale ulighed er lav, og det er sandsynligvis den største enkeltstående faktor i 
jeres ’lykke’.  

Kilde: 
Af Emil Norsker  

20. sep. 2013 KULTUR EUROMAN  

 

 SPORT, FRITID 

Mange danskere er aktive sportsudøvere og historisk set er sport forbundet med et socialt 

aspekt. Danskerne dyrker pr. tradition sport i lokale sportsforeninger. 

 

o Nationalsporten er fodbold 

 95% af alle drenge har fodboldstøvler og i 1992 vandt Danmark 

Europamesterskabet. Danskerne er så stolte af denne titel, at 

kampene fra turneringen jævnligt vises på landsdækkende tv i dag 26 

år efter. Danmark vinder sandsynligvis aldrig europamesterskabet 

igen. 

 

https://www.euroman.dk/kultur
https://www.euroman.dk/emner/euroman
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o Håndbold er også en populær sport. Håndboldspillet blev opfundet af 

danskeren Holger Nielsen i 1906. Mange børn og unge spiller håndbold om 

vinteren, og danskerne klarer sig godt på verdensplan. Det danske 

herrelandshold vandt Verdensmesterskabet 2019 

 

o Badminton.  

 Danmark har været og er stadig det eneste land, der fra tid til anden 

kan udfordre de østasiatiske badmintonspillere fra Kina, Indonesien, 

Malaysia.  

 

o Sejlsport. 

 Med en kystlinje på 7000 km er danskerne særligt stærke indenfor 

sejlsport 

 

o Golf er en hurtigt voksende sport især blandt seniorer  

 

o Boccia er også en hurtigt voksende senior sportsgren 

 
o KROLF er en ny seniorsport, som flere og flere seniorer dyrker. Det er en 

kombination af golf og kroket, hvor man har køller og bolde fra kroket og en 

golfbane med halvt så mange huller som på en normal golfbane. 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK_IX15IXeAhXssYsKHTnoAJIQjRx6BAgBEAU&url=http://lisbjergfritidsliv.dk/?p%3D174&psig=AOvVaw2xMOApMWi8xl9PX7GPHl-g&ust=1539601538203973
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL0-bp5IXeAhVup4sKHWtVAV0QjRx6BAgBEAU&url=http://valloe-golf.dk/krolf/&psig=AOvVaw2xMOApMWi8xl9PX7GPHl-g&ust=1539601538203973
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Mange fysisk aktive løber eller cykler for at 

holde sig i form og ikke kun til og fra arbejde. 

Cykling og løb er yderst populære 

fritidsaktiviteter. Danmark er det andet mest 

cyklende folkefærd i Europa, kun overgået af 

Holland.  

 

 


