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Abstract 
Since the Second World War the leaders of the European Union have tried to spread a shared 

European identity among the individual citizens in the different member countries. This by forming 

symbols with the purpose of creating emotions and a feeling of being a part of a joint community. 

Besides, they want people to be able to identify themselves with the fact of being European and 

belong to the EU. However, it has been difficult to spread a shared European identity. People in the 

different nations do not identify themselves with the symbols in the same way as they do with the 

national symbols. This leads to the question: To what extent do the cultural symbols influence the 

Danish- and the British identity? And to what extent will this influence the possibility of creating a 

common European identity through symbols? 

 

This thesis compares Denmark, the United Kingdom and the EU based on Eric J. Hobsbawm’s 

constructivistic approach as well as Adam Smith’s ethno-symbolic approach; last-mentioned in 

comparison with Dieter Grimm’s approach concerning the creation of identity. 

 

The analysis and comparison of the Danish-, the British and the European identity will be based on 

national symbols: the Danish national anthem, the royal hymn and the Danish flag; the British royal 

hymn and the British flag; and the European hymn and the European flag. In Denmark the national 

identity speaks its own language and creates emotions. This is also seen in the UK as the national 

symbols are represented in the common symbols. However, the symbols are still created by the 

leaders in the UK and the citizens therefore still experience a stronger connection to the national 

symbols compared to the common ones. In contrast, the leaders in the EU have experienced the 

influence of national symbols when trying to spread the European identity as the citizens experience 

a stronger connection to their national symbols. 

 

Finally, this paper will conclude that it will be difficult for the EU to spread a common EU-identity 

because of the influence from the national symbols. 
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1 Indledning 

Allerede under Anden Verdenskrig forstærkedes idéen om Europas Forenede Stater. Dette førte efter 

krigen til en øget interesse for et samarbejde mellem de vesteuropæiske stater (Den Store Danske 

2015). På baggrund af dette dannedes Kul- og Stålfællesskabet i 1952 og Det Økonomiske Fællesskab 

i 1958. Samarbejdet kunne først og fremmest betegnes som et økonomisk samarbejde med fred og 

stabilitet i Europa. Med tiden førte dette til skabelsen af Den Europæiske Union, som nu ikke kun er 

et økonomisk samarbejde, men også består af et politisk-, juridisk- og kulturelt samarbejde (Kelstrup 

m.fl. 2012:49-66). 

 

Siden samarbejdets begyndelse har man således forsøgt at udbrede en fælles EU-identitet blandt 

medlemslandene og landenes borgere bl.a. ved hjælp af det fælles EU-flag og en fælles EU-hymne. 

Men kan disse symboler danne en ligeså stærk samhørigheds- og identitetsfølelse hos den enkelte 

EU-borger som borgerens egne nationale symboler? 

 

Et imperium som Storbritannien består af fire forskellige nationer; England, Wales, Skotland og 

Nordirland. Wales har været en del af England siden det 12. århundrede, mens Skotland har været en 

del af Storbritannien siden 1707 og Nordirland siden 1921. Imperiets samlede historie går altså ikke 

mere end 94 år tilbage. Disse fire nationer har hver deres flag og hymner, mens de deler 

Storbritanniens officielle flag, Union Jack, og den engelske kongesang som den officielle hymne for 

imperiet (The British Monarchy 2015).  

 

I en homogen nation som Danmark har man de seneste år set en voksende stolthed i danskhed, mens 

en større skepsis over for EU har rejst sig og talt sit tydelige sprog. I 2014 stemte Danmark om, hvem 

der skulle repræsentere den danske befolkning i Europaparlamentet. Dansk Folkeparti, som betegnes 

som værende modstander af udviklingen i EU og af indførelsen af en europæisk union (Dansk 

Folkeparti 2015), opnåede den største opbakning på 26,7 % af stemmerne, som er 11,4 % flere end 

ved valget i 2009 – dette betød en fordobling af Dansk Folkepartis mandater i Europaparlamentet 

(Lund m.fl. 2014). Senere samme år stemte Skotland om løsrivelse fra Storbritannien efter 307 års 

fælles historie, hvor 44,7 % stemte ’ja’ til løsrivelsen, da de identificerede sig mere som dét at være 

skotsk frem for at være fra Storbritannien (The Guardian 2014). 

Disse eksempler viser en udvikling i nationalismen og tilhørsforhold. Emnet er derfor interessant, da 

udviklingen af nationalisme inden for blot få år er begyndt at fylde mere og mere hos enkelte borgere 
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i nationerne. Det er derfor interessant at undersøge, hvordan kulturforskellene kan påvirke en fælles 

EU-identitet, når det stadig kan være svært at skabe en fælles identitetsfølelse i et imperium som 

Storbritannien med blot fire nationer, når der i EU er tale om 28 forskellige nationer. 

 

1.1 Problemformulering 

Hvilken betydning har de kulturelle symboler haft i skabelsen af henholdsvis den danske- og britiske 

identiet? Og hvorvidt vil det på den baggrund være muligt at skabe en fælles europæisk identitet 

gennem symboler? 

 

1.2 Hypotese 
Den kulturelle baggrund er vigtig for skabelsen af en fælles identiet. Danmark har som nation en lang 

samlet historisk- og kulturel baggrund og har derfor et godt grundlag for at kunne skabe en fælles 

identitets- og samhørighedsfølelse. Storbritanniens samlede historie går blot 94 år tilbage i tiden og 

de enkelte nationer i imperiet har hver deres flag og hymner, mens de deler det officielle flag for 

Storbritannien og den engelske kongesang som deres officielle hymne. I Skotland har disse fælles 

symboler vist sig ikke at være stærke nok til at skabe et stærkere tilhørsforhold og en stærkere 

identitetsfølelse i sammenligning med Skotlands egne nationale symboler. På den baggrund vil det 

derfor være en langt større udfordring for EU at danne rammer om en fælles identitets- og 

samhørighedsfølelse blandt EU-borgerne med de nyligt skabte EU-symboler, EU-flaget og ”Ode to 

Joy”, når der er tale om 28 forskellige medlemslande med forskellige historiske- og kulturelle 

baggrunde. 

 

1.3 Afgrænsning 

Nationalidentitet og samhørighedsfølelse kan udtrykkes igennem mange symboler såsom mottoer, 

flag, hymner, mærkedage, møntfod, kunst, politik m.v. For at begrænse opgaven har jeg valgt at 

fokusere på flag og hymner som opgavens empiri.  

 

Jeg har valgt at sammenligne EU med Danmark og Storbritannien. Danmarks nationalfølelse går langt 

tilbage i historien og fremstår tydeligt i stoltheden over Dannebrog, den danske nationalsang, ”Der er 

et yndigt land” samt kongesangen, ”Kong Christian stod ved højen mast”. Storbritannien er valgt med 

den baggrund, at der er tale om et imperium bestående af fire forskellige nationer med hvert deres 

flag og hver deres hymne, hvor de dermed deler Union Jack som deres officielle fælles flag og 
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kongesangen, ”God Save the Queen”, som deres officielle fælles hymne. Storbritannien kan på den 

måde sammenlignes med EU, som består af 28 forskellige nationer, som hver især har hver deres flag 

og nationale hymne. 

 

Da Storbritannien ikke har nogen nationalsang, men i stedet bruger den engelske kongesang som 

deres officielle hymne, har jeg udover den danske nationalsang valgt at analysere den danske 

kongesang i sammenligning med den britiske for bl.a. at kunne sammenligne stoltheden over 

kongehuset. 

 

Desuden har jeg valgt ikke at gå i dybden med en yderligere analyse af flagene og hymnerne 

tilhørende de enkelte nationer i Storbritannien både grundet pladsmangel i opgaven og grundet 

opgavens fokus, hvor jeg sammenligner EU med Danmark som enkeltnation og Storbritannien som 

et samlet imperium. 

 

Jeg har derudover valgt ikke at gå i dybden med de politiske situationer i Danmark, Storbritannien og 

EU, da dette vil give en anden vinkel på opgaven. Jeg har valgt at holde fokus på det kulturelle aspekt, 

da kultur ifølge Grimm og Smith har stor betydning for den fælles identitetsfølelse. 

 

1.4 Metode 
I denne opgave vil jeg tage fat i de grundlæggende principper bag det konstruktivistiske paradigme 

og det etnosymbolistiske paradigme samt sammenhængen og forskellen mellem disse teoretiske 

anskuelser. Hertil vil Eric J. Hobsbawm danne rammer for den konstruktivistiske tankegang, mens 

Anthony D. Smith vil repræsentere etnosymbolismen. Til sammenligning vil Dieter Grimm blive 

inddraget, da han argumenterer for en lignende tilgang omhandlende identitetsskabelse. De to 

forskellige paradigmer om kultur og identitet er relevant at inddrage i forhold til dannelsen af en 

fælles EU-identitet, da de argumenterer forskelligt og begge tilgange repræsenteres i nutidens 

samfund.  

 

Teorien i denne opgave baseres ud fra primære kvalitative data, da der bruges data fra 

konstruktivismens- og etnosymbolismens bagmænd, Hobsbawm og Smith i form af deres egne teorier 

og bøger. Analysen baseres ud fra sekundære kvalitative data, hvor artikler og bøger af forfattere, der 

bygger deres tekst ud fra allerede eksisterende litteratur og viden, benyttes. 
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Danmarks nationalsymboler, ”Kong Christian stod ved højen mast”, ”Der er et yndigt land” samt 

Dannebrog vil blive analyseret ud fra ovenstående tilgange med et fokus på den etnosymbolistiske 

forklaringskraft. De britiske symboler, ”God Save the Queen” og Union Jack, vil blive analyseret ud 

fra et primært fokus på en konstruktivistisk tilgang men med en sammenligning til det 

etnosymbolistiske, da de enkelte nationers symboler spiller ind i dannelsen af de fælles symboler for 

Storbritannien. Sidst men ikke mindst, vil de eliteskabte symboler i EU blive præsenteret ud fra det 

konstruktivistiske paradigme, da de er et produkt af moderniteten og det eliteskabte samfund. 

 

Analysen vil afslutningsvis danne rammer om en diskussion i relation til symbolernes betydning for 

skabelsen af en fælles identitet. Dette vil i den endelige konklusion blive sat i sammenhæng med 

teoriernes forklaringskraft i forhold til hvorledes den fælles europæiske identitet påvirkes af symboler 

skabt ud fra et konstruktivistisk- eller etnosymbolistisk billede. 

 

1.5 Disposition 
I indledningen præsenteres baggrunden og motivationen for denne opgave. Dette vil efterfølgende 

lede til et teoriafsnit, hvori de konstruktivistiske- og etnosymbolistiske rammer vil blive præsenteret, 

sammenlignet og diskuteret med henblik på de forskellige meninger og paradigmer dannet af Eric J. 

Hobsbawm, Anthony D. Smith og Dieter Grimm. Teorien vil dermed danne rammer om analysen af 

de valgte nationalsymboler i Danmark, Storbritanniens symboler dannet med henblik på en fælles 

britisk identitet samt de nyligt skabte EU-symboler. Symbolerne vil hermed blive analyseret med et 

konstruktivistisk- og etnosymbolistisk syn på symbolernes betydning og oprindelse. I analysen vil 

der dermed først være en analyse af de danske symboler heriblandt den danske nationalsang, ”Der er 

et yndigt land”, kongesangen, ”Kong Christian stod ved højen mast” samt det danske flag, 

Dannebrog. Dernæst vil en analyse af Storbritanniens symboler heriblandt den engelske kongesang, 

”God Save the Queen” og det britiske flag ”Union Jack” danne rammer for en sammenligning mellem 

Danmark som homogen nation og Storbritannien som et samlet imperium. Dernæst følger en analyse 

af de nyligt skabte EU-symboler såsom Europaflaget og hymnen ”Ode to Joy”. Dette vil danne 

rammer for en sammenligning mellem Storbritannien som imperium samlet af fire forskellige 

nationer og EU som union samlet af 28 medlemslande. Sammenligningerne mellem Danmark som 

nation, Storbritannien som imperium og EU som union vil fører til en diskussion om symbolernes 

betydning for skabelsen af henholdsvis den danske- og britiske idenitet – og dermed hvorvidt det på 
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den baggrund vil være muligt at skabe en fælles europæisk identitet gennem EU-symbolerne. Dette 

vil til sidst føre til en konklusion og besvarelse af opgavens valgte problemformulering. 
 

2 Teori 
I denne opgave er det relevant at inddrage to forskellige teoretiske tilgange, som optræder inden for 

identitetsområdet; konstruktivismen og etnosymolismen. Disse har forskellige forklaringer og syn på, 

hvordan en nation og nationalidentitet skabes. Ydermere diskuterer de forskellige tilgange 

symbolernes betydning i forhold til identitetsdannelse, hvilket er relevant inden for dette område. 

 

Forskellen mellem de to syn på skabelsen af en fælles identitet og symbolernes betydning taler begge 

sit sprog i nutidens samfund, hvor enkelte borgere i højere grad vægter nationalidentitet højere end 

en fælles europæisk identitet – eller i Storbritanniens tilfælde en britisk identitet. Med tidligere nævnte 

valg i 2014 vedrørende Europaparlamentsvalget og Skotlands løsrivelse fra Storbritannien ses der 

dermed en tydelig forandring i, hvordan de enkelte borgere opfatter identitet og nationalisme. 

 

I det følgende vil de forskellige tilgange blive gennemgået med hovedvægt på teoretikerne Anthony 

D. Smith og Eric J. Hobsbawm. Derudover vil Dieter Grimm blive inddraget, da hans forudsætning 

for skabelsen af en fælles identitet repræsenteres i nutidens samfund og dannelsen af en fælles EU-

identitet. 

 

2.1 Den konstruktivistiske tilgang 

”Nations do not make states and nationalism but the other way around.” (Hobsbawm 1990:10). 

 

Joane Nagel refererer i sin artikel Constructing Ethnicity: Creating ad Recreating Ethnic Identity and 

Culture (1994) til den konstruktivistiske tankegang og siger, at nationens kulturelle identitet er en 

form for konstruktion eller opfindelse. Ifølge den konstruktivistiske tankegang skabes der først en 

stat, hvor statens elite udvikler en nation med fælles symboler såsom flag, hymner, sprog m.m. Der 

er altså tale om opfundne traditioner og symboler, som eliten har opfundet som en form for social 

manipulation. Ifølge den britiske historiker, Eric J. Hobsbawm, er symbolerne et produkt af elitens 

nationsdannelse og der kan derved være tale om kunstige fænomener, som får befolkningen til at 

betragte de eliteskabte nationalsymboler som traditioner i samfundet. Nationalidentiteten er således 

elitens forestilling om, hvordan nationen skal se ud (Hobsbawm 1990:5-13). Ifølge Øyvind Østerud 
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skabes national identitet gennem valg af fortiden. (Østerud 1994:26). Nationen, folket, staten og 

magten har altså selv mulighed for at vælge, hvilke dele af historien, de ønsker at identificere sig 

med. Dette kan sammenlignes med den konstruktivistiske tankegang, hvor det er eliten, der skaber 

nationalsymbolerne. Det kan derfor siges, at eliten vælger de dele af historien, de ønsker at skabe 

traditioner og nationalsymboler ud fra og derved den nationale identitet. 

 

I den klassiske konstruktivisme betragtes nationen som værende et produkt af det moderne samfund 

og modernismen. Ud fra denne betragtning kan nationen ses som værende et nyt og moderne 

fænomen, der fik sin begyndelse med den franske revolution i 1789, som kan siges at være 

modernitetens oprindelse (Smith 1998:3). Dette kan forklares at være årsagen til, at konstruktivismen 

tager denne som udgangspunkt. 

 

Ifølge Hobsbawm kan statens elite forme nationens identitet, som de ønsker, således at den passer til 

den tid, man befinder sig i og det, folket skal identificere sig med og repræsentere (Hobsbawm 

1990:5-13). Ifølge Hobsbawm og Terence Ranger er nationalidentitet og bevidsthed kunstigt skabt 

ved hjælp af traditioner og symboler, som er kategoriseret ud fra deres formål i samfundet: (1) at 

etablere ensartethed i samfundet, (2) at samle, legitimere eller skabe institutioner i samfundet og (3) 

at samle folket socialt igennem værdier og traditioner såsom festdage og kulturelle begivenheder 

(Hobsbawm & Ranger; 1983:1, 11, 263). Det kan derfor siges, at den konstruktivistiske tankegang 

handler om, at alting er konstrueret og dermed ikke er en naturlig del af samfundet. 

 

2.2 Den etnosymbolistiske tilgang 

Hvor konstruktivisterne mener, at staten kommer før nationen, mener etnosymbolisterne det 

modsatte; de mener, at man først får en nation med et fælles sprog og kultur, hvor folket herefter vil 

ønske en fælles politisk stat (Smith 2001:54). 

 

Ifølge britiske professor og sociolog Anthony D. Smith kræver nationalismen, at nationens unikke 

kulturelle identitet genopdages og genopbygges, således at man vender tilbage til det historiske 

kulturfællesskabs autentiske rødder, som bebor i fædrelandet (ibid:54). Inden for etnosymbolismen 

taler man om, at traditionerne, det fælles sprog og den kulturelle identitet binder folket sammen i en 

nation, som herefter vil kræve et offentligt udtryk i form af en politisk symbolik. Som Smith skriver 
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i sin bog Nationalisme fra 2001, må den kulturelle nation blive til en politisk nation, og den offentlige 

kultur en støbeform og målestok for samfund og politik. 

 

Ifølge Smith, der fremsatte den etnosymbolistiske tankegang, kan nationalsymboler tale og skabe en 

fælles kultur og samfundsfølelse. Det handler om, at danne symboler, der vækker genklang og 

gensynsglæde, således at de kan tale til folkets hjerter (ibid:54). Begrebet kultur kan således ifølge 

Smith defineres som en form for normer eller vaner i et samfund, hvor folket kan identificere sig med 

hinanden og hinandens fælles oprindelse. Nationale hymner og flag vil så at sige være et symbol på 

en nation og være en del af den kulturarv, som folket identificerer sig med. Der dannes dermed et 

naturligt tilhørsforhold og på den måde vil en nationalidentitet i nationen. 

 

Smith påstår, at ”oprindelsen og dannelsen af nationer såvel som deres mulige fremtidige kurs skal 

spores over længere perioder. Eksistensen og dannelsen af nationer kan ikke være bundet til én 

tidsperiode eller hændelse” (Smith 1999:10). Dette kan med andre ord forklares, at man fra generation 

til generation genfortolker og genopbygger de kulturelle traditioner og kulturarven i samfundet, 

således at det videreudvikles gennem generationerne (Smith 2001:33, 54). På denne måde vil 

kulturarven og den fælles kulturelle identitet blive bindeleddet mellem generationerne i fortiden, 

nutiden og fremtiden (Smith 2001:33). 

 

Til sammenligning med Smiths etnosymbolistiske tangegang mener den tyske professor i 

retsvidenskab, Dieter Grimm, at en klar forudsætning for en fælles identitet er, at man kommer fra 

den samme kulturelle baggrund og har de samme traditioner. Den kulturelle samhørighedsfølelse 

skaber en anerkendelse, tillid og forståelse for hinanden. Det kræves altså, at man kan identificere sig 

med hinanden for at opnå en fælles identitets- og samhørighedsfølelse (Grimm; 1997). Dette kan 

sammenlignes med etnosymbolismens tese, idet Grimm på samme måde mener, at en fælles identitet 

opstår ud fra nationens kulturarv, ligesom nationens symboler har kulturel- og historisk reference.  

 

2.3 Sammenligning, kritik og diskussion 
Den tydeligste forskel mellem de to paradigmer kan forklares således, at etnosymbolismen tager 

udgangspunkt i kulturarven; derved er det de kulturelle traditioner, der former nationen og 

nationalidentiteten (Smith 2001:53-56). Konstruktivismen fokuserer i højere grad på, at der er tale 

om en elite i staten, der former nationalidentiteten ud fra symboler skabt af eliten (Hostrup-Møller 
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2009:15). Ifølge Smith og etnosymbolismens tankegang er det traditionerne, det fælles sprog og den 

kulturelle identitet, der binder folket sammen til en nation, hvorefter der naturligt vil blive ønsket et 

offentligt udtryk i form af et politisk billede (Smith 2001:54). I konstruktivismen taler man i stedet 

om, at nationalidentiteten er skabt ud fra elitens forestilling om, hvordan nationen skal se ud 

(Hobsbawm; 1990:5-13). Nationalsymbolerne er således et produkt af det moderne samfund og 

modernismen skabt i forbindelsen med elitens skabelse af en nation. Det er derved også statens elite, 

der former symbolerne således, at de passer til tiden og hvad nationen skal repræsentere. Over for 

dette siger Smith, at nationalsymboler taler sit eget sprog og skaber en fælles kultur og 

samhørighedsfølelse. Han mener ligeledes, at de kulturelle traditioner genfortolkes og genopbygges, 

således at de derved passer til tiden og bliver et bindeled mellem de forskellige generationer (Smith; 

2001:33). 

 

Det kan være svært at bedømme hvilket paradigme, der er den ”rigtige” måde at anskue verden på, 

da man kan se eksempler på de forskellige paradigmer i nutidens samfund. På den ene side kan man 

kritisere konstruktivismen for ikke at tage højde for, at der ikke kan dannes en elite, hvis der ikke er 

en nationalidentitet med et tilhørsforhold, som skaber denne elite. Hvis der ikke findes et eksisterende 

kulturelt grundlag til opbygningen af en nation, vil der ikke være grobund for en nationsdannelse 

(Støvring i Nielsen & Støvring 2008:93-99). Danmark er et eksempel på en lang kulturel og 

traditionspræget historie, hvor der senere hen er blevet skabt en elite til at repræsentere nationen som 

et offentligt udtryk af kulturen og nationen. På samme måde kan man kritisere etnosymbolismens 

tankegang om, at der først bliver skabt en tradition, hvorefter eliten skabes som en form for 

repræsentant for nationen. Storbritannien og EU er begge eksempler på dette; ved samlingen af de 

fire forskellige nationer under et imperium i Storbritannien, har man således skabt et fælles flag til at 

repræsentere og smede nationerne sammen. På samme måde har man i EU skabt de symboler, der 

skal få nationerne til at identificere sig med en fælles EU-identitet. Man kan i disse tilfælde tale for 

konstruktivismens tankegang, at eliten skaber og former identiteten og det, man ønsker at illustrere 

med et fælles imperium eller union.  

 

I det følgende vil de valgte flag og hymner blive analyseret på baggrund af den konstruktivistiske- og 

etnosymbolistiske tankegang. Denne analyse vil danne rammer for en diskussion og konklusion om, 

hvilken betydning de kulturelle symboler har haft i skabelsen af henholdsvis den danske- og britiske 
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identitet, og hvorvidt det på den baggrund vil være muligt at skabe en fælles europæisk identitet 

gennem de nyligt skabte EU-symboler. 

 

3 Analyse 

3.1 Danmark 
Allerede siden 1800-tallet har den danske nationalisme og fædrelandskærlighed talt sit eget sprog 

bl.a. i form af kongesangen, ”Kong Christian stod ved højen mast”, nationalsangen, ”Der er et yndigt 

land” samt nationalflaget, Dannebrog. Særligt de to sidstnævnte optræder i store begivenheder såsom 

VM i fodbold, som kan få hele den danske befolkning til at stå side om side, hvad enten man er FCK-

fan, Brøndby-fan, ung, gammel eller om man overhovedet er fodboldinteresseret. Som tidligere nævnt 

handler det ifølge Smith om at danne symboler, der taler til befolkningen og derved skaber genklang 

og gensynsglæde hos borgerne. Ifølge Grimm giver dette dermed en anerkendelse til hinanden og 

man kan derved identificere sig med hinanden og skabe et fælles tilhørsforhold til fædrelandet og 

nationen. Dette optræder som et tydeligt eksempel, hvor de danske symboler har spillet ind i den 

danske tradition og kulturarv langt tilbage i historien. 

 
3.1.1 ”Kong Christian stod ved højen mast” 

Den danske kongesang understreger stoltheden over historiske betydning og kan sammenlignes med 

den britiske kongesang. Dette gør den relevant for analysen af denne opgave.  

 

Melodien til Danmarks kongesang siges at have tre mulige ophavsmænd. Melodien kan være 

komponeret af Johannes Ewald Hartmann, som skrev musikken til syngespillet, Fiskerne, fra 1779 

og som er opført i Det Kongelige Teater i 1780. Derudover menes det, at den kan være komponeret 

af Hartmanns ven, landsdommer D.L. Rogert på Bornholm, hvilket er oplyst af Rogerts søn i 1840 i 

et brev til musikforskeren A.P. Berggreen. Til slut kan der ligeledes være tale om en europæisk 

vandremelodi, som er kommet til Danmark i løbet af 1700-tallet (Adriansen 2003:178-179). 

 

Teksten er oprindeligt skrevet som orlogssang til det nævnte syngespil, Fiskerne, skrevet af J.E. 

Hartmann i 1779. De tre danske søhelte, Christian IV, Niels Juel og Tordenskjold har fået hver deres 

strofe i teksten, hvori deres heltemod og bedrifter beskrives (ibid:175-178). Inge Adriansen skriver 

videre i sin bog, Nationale symboler i Det Danske Rige 1830-2000 – Fra fyrstestat til nationalstater, 

om hver strofe i teksten. Første strofe hylder Christian IV og slaget på Kolberger Heide ved Fehmarn 
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i 1644. Næste strofe hylder admiral Niels Juel i slaget i Køge Bugt i 1677, som beskrives som værende 

det mest berømte af alle danske søslag. Tredje strofe hylder Peter Wessel, også kendt som 

Tordenskjold, for hans bedrifter under den store nordiske krig. Sidste strofe omhandler den unge 

sømands stolte anråbelse til havet og hans forsikring om sin egen uforfærdethed. Ifølge Adriansen er 

teksten en lovprisning af mod, hurtigt overblik, raske handlinger og sand dødsforagt (ibid:175-176). 

 

En tydelig nationalfølelse og stolthed over det danske land og søslag springer tydligt frem i teksten i 

”Kong Christian”. Dette ses bl.a. i tredje strofe, hvori der skrives: ”Da ty’de kæmper til dit skød; thi 

med ham lynte skræk og død” (bilag 1). Dette giver udtryk for fjendens rædsel over for Tordenskjold, 

der står stærkt imod og vinder slaget. Det kan virke som en måde at skræmme fjenderne på, når man 

som dansker udviser sin stolthed over sine sejrende landsmænd, som bringer skræk frem hos fjenden. 

I fjerde strofe ses en stolthed over at deltage i kampen og repræsenterer det vindende land med 

teksten: ”Og rask igennem larm og spil og kamp og sejer før mig til min grav!” (bilag 1). Det viser 

en frygtløshed hos de danske krigere, der med stolthed drager i kamp for deres fædreland uden frygt 

for døden. 

 

Sangen er ifølge Adriansen et udtryk for fyrstepatriotisme, heltedyrkelse, krigsforherligelse og råhed 

i renkultur (ibid:176). ”Kong Christian” frembringer med sine ord en krigerisk stolthed; den opildner 

og referer til historiske begivenheder og historiske personer med stor betydning for den danske 

krigshistorie. Det kan derfor siges at være en hyldest til, at man tilhører en nation, der har haft stor 

magt på havet og har gået kamp i møde uden frygt med stærke krigsherre i spidsen. Den vækker en 

kampgejst og minder den danske borger om den storslåenhed af styrke og stolthed, der har stået i 

spidsen for de danske slag på havene. 

 

Teksten beskrives af mange som værende frastødende, da den kan virke brutal og er meget forskellige 

fra nutidens idealer om fred, medmenneskelighed og næstekærlighed. Allerede til kongens fødselsdag 

den 31. januar 1780 valgte man at udelade de første tre strofer med beskrivelser af de dansk-svenske 

søslag, og kun den sidste, magtfulde strofe til havet blev sunget. Dengang var der tale om en 

hensynstagen over for Sverige, som Danmark på daværende tidspunkt havde brug for at have et godt 

forhold til (ibid:176). På den ene side er dette et eksempel på, hvordan eliten ifølge Hobsbawms 

konstruktivistiske tankegang skaber symboler på baggrund af, hvad man ønsker at afspejle og 

repræsentere som nation; altså at der er tale om en social manipulation af symbolerne og deres 
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betydning. På den anden side kan det vise et eksempel på, hvordan man med den etnosymbolistiske 

tankegang nyfortolker allerede eksisterende symbolerne, så de passer til tiderne. Man havde dengang 

brug for et godt forhold til de svenske naboer og man valgte derfor ikke at afspejle dette område af 

historien som værende en del af den danske kulturarv. Teksten er dog skrevet på baggrund af den 

danske stolthed over nationalismen og dermed nationens stolthed over danskheden. Hermed træder 

den etnosymbolistiske tankegang frem, hvor man mener, at det er symbolerne, der skaber 

nationalidentiteten. 

 
3.1.2 ”Der er et yndigt land” 

Da teksten i ”Kong Christian” siden dens opførsel i 1780 har virket frastødende og brutal på mange 

og man som nævnt ønskede at afspejle fred og solidaritet, har det derfor gjort det svært at bruge 

sangen som fælles hymne i officielle anliggender (ibid:176). Man har derfor valgt ”Der er et yndigt 

land” som den danske nationalsang, da den fremstiller Danmarks skønhed i et kulturelt synspunkt. 

Dette gør derfor denne hymne relevant i en analyse af den danske nationalidentitet. 

 

Danmarks officielle nationalsang, ”Der er et yndigt land”, er skrevet af Adam Oehlenschläger i 1819 

og er komponeret af Hans Ernst Krøyer. Denne sang fokuserer på alle de kulturelle aspekter af det 

danske land og folk, som bør vække kærlighed og stolthed hos en dansker (ibid:181-182). 

 

”Der er et yndigt land” tegner et mere romantisk billede af det danske land og det danske samfund. 

Sangen hylder med sine 12 strofer Danmark og hele landets kulturarv. Med tredje strofe ”Det Land 

endnu er skiønt, thi blaa sig Søen belter, og Løvet staaer saa grønt” hyldes det danske landskab. 

Ligeledes beskriver teksten den heroiske fortid med anden strofe ”Der sad i fordums Tid de 

harniskklædte Kæmper, udhvilede fra Strid”. Indbyggerne hyldes i sidste strofe med ”Hil hver en 

Danneborger, som virker hvad han kan”, ligesom modersmålet hyldes i fjerde strofe: ”Vort Sprog er 

stærkt og blødt”. Kongehuset hyldes med teksten fra strofe 11: ”hvor er en bedre Fyrste, af bedre 

Helteblod?”. Flaget hyldes med sjette strofe: ”Vort Dannebrog er smukt, det vifter hen ad Havet”. 

Sangen slutter med et ønske om, at ”vort gamle Danmark skal bestaae” (bilag 2 & Adriansen 

2003:182). 

 

Nationalsangen skaber en stolthed over det danske land; danskheden træder tydeligt frem på smuk og 

romantisk vis. Sangen vækker genklang til følelserne og danner billeder, som man kan se for sig, når 
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man lytter til teksten. Hvor ”Kong Christian” beskriver tidligere heltemodige bedrifter med krigerisk 

stolthed og kampgejst og dermed refererer til historiske begivenheder og historiske personer af 

betydning for Danmark, beskriver ”Der er et yndigt land” Danmark i alle dets bedste henseender. Den 

nationale hymne skaber ligevægt mellem landets borgere og kongen, da den skaber en følelse af 

stolthed over at være dansk, både som konge såvel som ”hver en Danneborger” (bilag 2). Ifølge 

Smith handler det om at skabe en vis form for gensynsglæde og ifølge Grimm er det en forudsætning 

for en fælles identitet, at man har tillid til hinanden og kan identificere sig med hinanden med en 

fælles kulturel baggrund med fælles traditioner. ”Der er et yndigt land” kan dermed siges at få den 

danske befolkning til at stå sammen med stolthed over det danske land under sportslige- eller andre 

officielle højtidligheder. Den danske befolkningen kan genkende hinanden i sangen og skaber dermed 

en samhørighedsfølelse. 

 

”Der er et yndigt land” i sammenligning med ”Kong Christian” viser et udtryk af meget forskellige 

værdier og holdninger, som besynges i de to hymner. ”Kong Christian” drejer sig om det heroiske, 

storladne og kampberedte, mens ”Der er et yndigt land” bl.a. rummer landet, historien og det venlige, 

raske folk. Ud fra dette kan det bemærkes, at ”Kong Christian”, der hylder de heroiske idealer og 

tapperhed i krige, er skrevet under en af de lange fredsperioder i den danske historie, mens ”Der er et 

yndigt land”, der hylder det fredelige folk og det næsten uforanderlige land, er skrevet i årene efter 

nogle af danmarkshistoriens største ulykker og statslige omvæltninger, der har ramt det danske 

monarki. Dette kan skyldes, at det er lettere for en krigsramt befolkning at hylde heroisme og 

opofrelse for fædrelandet, når erindringerne om krigens barske realitet er på kommet på afstand 

således, at man ikke mindes den barske tid på samme måde, som når man står midt i en krigstid 

(Adriansen 2003:208-209).  

 

På tidspunktet, hvor de to hymner er skrevet, har man ud fra et etnosymbolistisk synspunkt valgt at 

skabe symboler, der passer til tidens- og samfundets behov for forståelse af skønheden i den danske 

historie. Man kan desuden argumentere for, at danskerne med et etnosymbolistisk synspunkt har valgt 

at nyfortolke de danske værdier samt håbet og kærligheden til det danske land i form af valget af 

nationalhymne. ”Der er et yndigt land” minder den danske befolkning om Danmarks skønhed og 

stoltheden til den danske nationalitet. Den skaber en følelse af gensynsglæde, som minder danskerne 

om deres stolthed til deres ophav og fædreland. 

 



Side 16 af 43 
 

3.1.3 Dannebrog 

Dannebrog (bilag 5) er relevant til analysen af dansk nationalidentitet, idet flag er et billede af en 

nation udadtil. Flag kan derfor beskrives som et moderne billede af nationerne. 

 

Myten om Dannebrog går tilbage til korstoget i 1219 og siges derfor at være det ældste flag i verden 

(Elgenius i Eriksen & Jenkins 2007:21-22). Myten fortæller, hvordan Dannebrog dalede ned fra 

himlen ned i armene på den danske ærkebiskop, som havde bedt Gud om hjælp i krigens hede. Flaget 

blev ført i spidsen for den danske hær, som derefter formåede at drive fjenden bort. Dannebrogs 

eksistens blev imidlertid først dokumenteret som rigsflag i begyndelsen af 1400-tallet. Flaget er et 

tydligt eksempel på danskhed og stolthed over at være dansker. Dannebrog er et udtryk for jævnhed, 

da det ikke kun symboliserer statsmagten, men også symboliserer den almindelige dansker 

(Adriansen 2003: 170-172). 

 

Om myten om Dannebrog er sand eller ej, skaber den en visuel historie, som giver flaget en ekstra 

speciel betydning af magi og ægthed (Böss 2006). Myten skaber ligeledes en historie, som vækker 

genkendelse hos danskerne, da man vokser op med historien og dermed føler den som en del af sin 

kulturarv. Ud fra den etnosymbolistiske tankegang kan der derved være tale om et grundlag for 

dannelsen af en identitet, da man identificerer sig med myten som en del af den eksisterende kulturarv. 

I en undersøgelse om danskernes syn på Dannebrog lavet af Richard Jenkins, den britiske professor 

og sociolog ved University of Sheffield i Storbritannien, beskrives flaget som en del af ”hjertets 

uartikulerede sprog”. Dannebrog tillægges ifølge Jenkins en lang række betydninger, som til tider kan 

være indbyrdes modsigende. Han mener dog, at det kendetegner et symbol således, at det rummer 

mange forskellige betydninger, så det på denne måde er muligt for enhver at forbinde sig med det og 

derved forestille sig, at de har noget til fælles. Det skaber altså et uforpligtende fællesskab blandt 

borgere, der deler det samme flag. Dannebrog benyttes ikke kun ved officielle politiske højtidligheder 

i Danmark. Flaget har også en overfladisk betragtning, som handler om forholdet mellem mennesker 

indbyrdes i dagligdagen. Hos danskerne tiltrækker flaget ord som personlig glæde, fejring, respekt 

og samhørighed. Dannebrog er altså både blevet folkets såvel som statens flag. Danskerne flager med 

flaget, når man har lyst, og danner dermed et billede af frihed og et frit land. Med flaget viser man 

respekt og solidaritet over for andre – som venner og medborgere. Flaget bekræfter på den måde et 

fællesskab og et tilhørsforhold af betydning for det danske samfund. Danskerne betragter og forbinder 

Dannebrog som en del af deres liv – personligt, socialt og politisk. Dannebrog er ifølge Jenkins et 
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symbol, som skaber en uhørt nær forbindelse mellem det civile samfund og staten. Dette gør det 

dermed også umuligt at trække en klar grænse mellem folk og stat i Danmark (ibid 2006). 

 

Jenkins undersøgelse af 122 gymnasieelevers holdning og syn på Dannebrog danner et billede af, af 

Dannebrog er blevet en klar del af det danske samfund og kulturarv. Elevernes svar hertil lød bl.a., at 

det er en tradition. De føler en tilknytning til flaget som en kulturel arv i samfundet. Det blev desuden 

beskrevet således, at man ikke tænker over det – det er blevet en del af vores kultur; ”det er der 

bare…” (Jenkins i Eriksen & Jenkins 2007:116). Flaget er altså blevet et indgroet symbol i dansk 

kulturarv, som virker som et bevis på danskhed og national stolthed. Som dansker identificerer man 

sig dermed med flaget; det skaber en genklang og gensynsglæde og giver befolkningen noget at have 

tilfælles. Ifølge Grimm er dette med til at skabe en fælles identitetsfølelse blandt mennesker, da man 

på den måde kommer fra den samme baggrund med samme kulturelle traditioner. 

 

3.1.4 Danmark som nation 

Ifølge den britiske professor og sociolog ved University of Sheffield i Storbritannien, Richard 

Jenkins, stammer den kollektive genkendelse af hinanden fra symboler såsom flag og hymner. Denne 

symbolisme er ifølge ham en ’social forestilling’, hvor alle samfund og fællesskaber – ikke kun 

nationer – er socialt konstrueret eller konstrueret ud fra forestillinger (Jenkins i Eriksen & Jenkins 

2007:116-117). Dette kan sammenlignes med den konstruktivistiske tankegang, hvor man mener, at 

symbolerne er konstrueret således, at de er tilpasset samfundet. Symbolerne er ifølge Jenkins altså 

skabt som en social forestilling omkring samfundet. Konstruktivisterne taler ligeledes om, hvordan 

symbolerne er skabt som en social forestilling omkring samfundet, således at det afspejler ønsket om 

samfundets udseende og funktion. Ydermere mener Jenkins, at så vidt som symboler er abstrakte og 

arbitrære, er mænd og kvinder i stand til at stå sammen side om side uden at være nødsaget til at 

udforske hinandens individuelle forskelligheder. Symboler tillader på den måde folk at forestille sig, 

at man har noget til fælles på trods af de mange punkter, der vil adskille parterne (Jenkins i Eriksen 

& Jenkins 2007:116) Dette synspunkt kan sammenlignes med den etnosymbolistiske tankegang og 

man kan argumentere for, at fælles symboler skaber en genkendelse til hinanden, da man på den måde 

har noget til fælles, selvom man lever to vidt forskellige liv. 

 

De danske nationalhymner, ”Kong Christian stod ved højen mast” samt ”Der er et yndigt land” giver 

begge udtryk for den danske stolthed over danskheden og nationalismen – blot med to forskellige 
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tilgange. ”Kong Christian” understreger og referer til historiske begivenheder og historiske personer. 

Denne hymne hylder Christian IV, Niels Juel, Peter Wessel – også kendt som Tordenskjold – samt 

den unge og stolte sømand (Adriansen 2003:176) ”Der er et yndigt land” referer til det danske 

landskab og giver udtryk for stoltheden over det danske samfund (ibid:182). De to danske 

nationalsange viser udviklingen fra en personbundet fyrstepatriotisme til en nationalfølelse, der er 

bundet til landskabet og befolkningen (ibid: 208).  

 

Danmark viser som nation en stolthed over danskhed og den danske kulturarv. De nævnte symboler, 

”Kong Christian stod ved højen mast”, ”Der er et yndigt land” og Dannebrog, skaber alle en 

gensynsglæde og stolthed over det danske samfund. De taler deres eget sprog og skaber følelser hos 

den enkelte borger i Danmark. Som tidligere nævnt, er det ifølge Grimm en forudsætning for 

dannelsen af fælles identitet, at man kommer fra samme kultur og har de samme traditioner. Danmark 

som homogen nation viser, hvorledes man identificerer sig med hinanden, selvom man måske 

kommer fra hver sin ende af landet og aldrig har mødt hinanden, men stadig har noget til fælles i form 

af den kultur, man kommer fra. Ifølge Smith er det nationen, der danner staten; den danske kulturarv 

har således dannet rammer for det danske samfund i form af det offentlige udtryk, der ses i de danske 

kulturværdier (Jensen; 2015). Ifølge Jenkins giver de fælles symboler befolkningen mulighed for at 

identificerer sig med hinanden og stå side om side uden at skulle udforske hinandens forskelligheder 

til trods for man ikke kender hinanden. De valgte danske symboler kæder på den måde befolkningen 

sammen og giver mulighed for at kunne identificerer sig med hinanden og derved se hinanden som 

værende en del af én fælles nation. 

 

3.2 Storbritannien 
I Storbritannien oplever man fire nationer samler under et imperium, hvis historie går omkring 300 

år tilbage. Den 300 års historie har derfor kunne danne rammer for en fælles kulturel baggrund og 

skabelsen af fælles kulturelle traditioner. Det til trods har de enkelte nationer stadig hvert deres flag 

og kulturelle historie, mens de samtidig deler det britiske flag som det officielle flag for Storbritannien 

og deler den engelske kongesang som deres officielle hymne. Ifølge Grimm skabes der en grobund 

for en fælles identitetsfølelse, når man kommer fra den samme kulturelle baggrund. Dette betyder, at 

de fælles kulturelle symboler i form af en fælles historie, Union Jack og ”God Save the Queen” bør 

kæde de fire nationer sammen således, at man dermed føler sig som britisk borger frem for national 

borger i henholdsvis England, Wales, Skotland og Nordirland. Dog ses der med et større ønske om 
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skotsk selvstændighed og løsrivelse fra Storbritannien, at den nationale kulturelle baggrund spiller 

mere ind end den samlede britiske identitetsfølelse. 

 
3.2.1 ”God Save the Queen” 

Storbritannien har som nævnt ikke nogen officiel nationalsang. I stedet bruger man den engelske 

kongesang som den officielle fælles hymne for Storbritannien. Desuden ønskede Skotland som et 

eksempel stadig at forblive som en monarkisk union med Storbritannien i tilfælde af en løsrivelse 

(Martin 2012 & Webber 2014). Dette gør den relevant at bruge i en analyse af den britiske 

identitetsfølelse. 

 

I Storbritannien bruges den engelske kongesang ”God Save the Queen” som den officielle fælles 

hymne. Det var en patriotisk sang, der blev præsenteret offentligt første gang i London i 1745 ved en 

forestilling som hyldest til ’the Young Protector’, også kendt som prins Charles Edward Stuart, som 

sejrede over kong George II’s hær nær Edinburgh. I begyndelsen af det 19. århundrede blev denne 

kendt som Englands nationalsang. Oprindeligt har Storbritannien ingen nationalsang, men ”God Save 

the Queen” betegnes som kongesangen og bruges derfor ved officielle anliggender og er en hyldest 

til regenten. Teksten, der bruges i dag, er den, der oprindeligt blev sunget i 1745, blot udskiftet med 

”Queen” frem for ”King”, da man fandt dette mere passende til tiden med den engelske dronning 

Elisabeth II som regent (The British Monarchy).  

 

Med en ændring af teksten hver gang en konge eller en ny dronning overtager, kan man argumentere 

for brugen af en etnosymbolistisk tankegang. Smith mener, at man nyfortolker symbolerne således, 

at de passer til tiden og den givne generation (Smith 2001:33). Da det vil virke mindre troværdigt og 

misvisende at udvise en stolthed og hylde en konge, som ikke eksisterer, da det er en dronning, som 

sidder som regent, tilpasser og nyfortolker man derfor symbolerne således, at de passer til 

generationen. På den måde kæder man generationerne sammen, således at nutiden stadig afspejles i 

fortiden. Man bruger dermed stadig den samme tekst og hymne blot med en udskiftning og 

modernisering af teksten således, at den passer til landets regent. 

 

Den britiske hymne giver udtryk for en stolthed og tillid til kongehuset og regenten. Dette ses bl.a. i 

første strofe, hvor der synges: ”God save our gracious Queen!  Long live our noble Queen! God save 

the Queen!” (bilag 3). Med denne hymne ønsker man dermed også regenten det bedste og udviser en 
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hyldest hertil: ”Send her victorious, Happy and glorious, long to reign over us, God save the Queen” 

(bilag 3). 

 

Kongehuset er et af de klareste symboler på det samlede britiske imperium. Ved Skotlands afstemning 

om selvstændighed, opsatte man et forslag om, at man stadig ville beholde det britiske kongehus til 

at repræsentere Skotland. Dette kan bunde i, at Skotland alligevel føler en gensynsglæde til det 

britiske kongehus og hvad det står for og symboliserer; de kan genkende historien bag kongehuset og 

kan genkende kongehuset som en del af deres egen kulturhistorie. Teksten symboliserer desuden 

fællesskabet med ord som ”our” og ”us”. Disse ord kæder folk sammen, da man på den måde er på 

samme niveau og man dermed kan skabe en genkendelighed til hinanden (Helder 2011:156-161). 

Dette kan ligeledes ses som eksempel på den konstruktivistiske tangegang, hvor man har valgt ordene 

med omhu for at skabe dette symbol af fællesskab i det britiske samfund bestående af fire nationer, 

der skal kædes sammen til ét imperium. Med anden strofe skaber teksten desuden et udtryk for et 

gudebillede af regenten, hvilket bl.a. ses ved: ”May she defend our laws, And ever give us cause, To 

sing with heart and voice, God save the Queen” (bilag 3). Desuden staves “Queen” med stort bogstav 

ligesom “God”, som derved giver udtryk for vigtigheden af hendes position. Regenten fremstilles 

som værende den, der skaber håb og retfærdighed. Hymnens tekst gør derved regenten til et symbol 

på befolkningens kærlighed til kongehuset. Det giver folket noget at have til fælles, at de har en fælles 

regent og et fælles kongehus, hvor befolkningen udviser stor kærlighed og respekt herfor. Selvom der 

er tale om fire forskellige nationer samlet under et imperium, giver den fælles hymne nationerne noget 

at stå sammen om og skaber derved en fælles interesse og en fælles kulturel baggrund. 

Konstruktivisternes holdning vedrørende de eliteskabte symboler kommer derved til udtryk, da man 

har valgt en hymne, der kan samle befolkningen om en fælles interesse – altså kongehuset – som 

allerede er i stand til at binde nationerne sammen. Man danner dermed et symbol, som skal styrke 

den overordnede britiske identitet og give folket noget at identificere sig med på tværs af nationerne 

i Storbritannien. 

 
3.2.2 Union Jack 

Storbritanniens enkelte nationer har hver deres flag; Englands flag kaldes St. George’s Cross og viser 

et rødt kors på en hvid baggrund, Wales’ flag kaldes ”The Red Dragen” og viser en rød drage på en 

grøn og hvid baggrund, Skotlands flag kaldes St. Andrew’s Cross og repræsenterer landets 

skytsengel, apostlen Andreas og består af et hvidt andreaskors på en blå baggrund. Til sidst 
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Nordirland, som bruger flere flag alt efter hvilken befolkningsgruppe, det handler om; dog bruges St. 

Patrick’s Saltire typisk af regeringen til at repræsentere Nordirland i sammenligning med de øvrige 

nationer i Storbritannien (The British Monarchy). For at samle imperiet og skabe et fælles symbol i 

form af et fælles flag, har man over tiden skabt det britiske flag, Union Jack (bilag 6 & 7). Desuden 

mener Smith, at definitionen for en nation fremstår af dens borgeres tiltro til de fælles symboler – 

dette er først og fremmest befolkningens tiltro til deres flag (Elgenius i Eriksen & Jenkins 2007:15). 

Det er derfor relevant at medbringe Union Jack i en analyse af den fælles britiske identitet. 

 

Union Jack er en sammensætning er det engelske- og skotske flag samt St. Patricks’s Saltire, som 

repræsenterer Nordirland. I 1606 sammensattes Englands flag med Skotlands og i 1801 tilføjedes det 

nordirske, St. Patrick’s Saltire. Wales’ flag er ikke en del af det officielle flag for Storbritannien, da 

Wales allerede på daværende tidspunkt betragtedes som en del af England (The Royal Moncarchy). 

Det til trods har Wales flere gange ønsket at få deres flag repræsenteret med den røde drage i det 

officielle britiske flag (Groom i Eriksen & Jenkins 2007:80). Union Jack blev altså skabt af forskellige 

dele af de enkelte nationers flag således, at befolkningen fra de enkelte nationer nemmere kunne 

identificere sig med det fælles flag. De kunne på den måde se en del af deres eget flag i det fælles, 

som skabte en større tillid til flaget. Union Jack er dermed gennem tiden blevet tilpasset til tiden 

således, at nationerne er repræsenteret i imperiets fælles flag. 

 

Dannelsen af Union Jack er et klart eksempel på konstruktivisternes tankegang, hvor 

nationalsymbolerne er eliteskabte symboler tilpasset ud fra elitens forestilling om samfundet. Eliten 

har altså dannet et symbol i form af et flag for at styrke borgernes tilhørsforhold til et fælles flag, som 

skal skabe en fælles identitet og gensynsglæde hos befolkningen (Hobsbawm 1990:5-13). Flaget er 

altså et symbol på et imperium samlet af flere nationer, der står sammen og dermed har et fælles 

holdepunkt til hinanden. 

 

Tidligere havde det britiske flag ikke den største popularitet blandt befolkningen i de fire nationer i 

Storbritannien – som nævnt har særligt Wales vist en utilfredshed over deres manglende del i det 

fælles flag. Waliserne har således haft sværere ved at identificere sig med flaget end de øvrige 

nationer. Med Beatles i 1960’erne nåede Union Jack dog en voksende popularitet og blev en del af 

den voksende pop-kultur og derved et varemærke på Storbritannien. Det blev på den måde mere 

borgerligt og ikke kun brugt af imperiets elite til at samle befolkningen under én identitet. 
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Befolkningen begyndte at se det som et tegn på noget moderne og en ny type af kultur – en ny identitet 

blev dannet med flagets udbredelse, da flere og flere populære musikere og kunstnere såsom Spice 

Girls begyndte at bruge flaget på deres covers af deres plader, som print til T-shirts osv. (Groom i 

Eriksen & Jenkins 2007:72-75). Ligeledes begyndte atleter at bruge Union Jack under sportslige 

begivenheder til at repræsentere dem frem for deres nationale flag. Ifølge The Scaffold, som er 

berømte for Lily the Pink, er Union Jack det mest demokratiske flag i verden, da det repræsenterer en 

demokratisk samling af fire nationer (ibid:73). Således sker en udvikling af flagets forståelse og 

symbolik, som viser samfundet ind i en ny samfundskultur og en ny historisk brug af flaget. Man kan 

på den måde argumentere for en etnosymbolistisk forståelse for flagets symbolik, da man altså har 

nyfortolket flagets betydning og gjort det til noget moderne i samfundet; befolkningen kan derved 

identificere sig med flaget på andre måder end blot deres eget nationale flags plads i det fælles flag 

for Storbritannien. 

 

3.2.3 Storbritannien som imperium 

Den amerikanskfødte, Thomas Stearns Eliot, advarede i 1973 om, at Storbritannien ville ende med at 

tabe kampen om en fælles identitetsskabelse. Han mente, at det var afgørende at blive ved med at 

støtte de kulturelle forskelligheder i imperiet ved at vedholde de enkelte nationers identiteter. Han 

mente, at alle britiske borgere ellers ikke vil kunne adskille sig fra hinanden og dermed miste deres 

særpræg, der kommer med de forskellige kulturelle baggrunde (Elliot 1973:55). Ifølge Nick Groom 

sker det modsatte; altså at de nationale identiteter vil begynde at tære på den britiske kultur som 

helhed (Groom i Eriksen & Jenkins 2007:68). 

I begyndelsen af det 21. århundrede, omkring årtusindeskiftet, begyndte de enkelte nationer at udvikle 

en forståelse for deres egne respektive identiteter. Befolkningen begyndte at udtrykke og modernisere 

deres nationalidentitet tydeligere gennem symboler såsom flag (Groom i Eriksen & Jenkins 2007:83). 

 

Som nævnt har Wales flere gange efterlyst, at det walisiske folk også blev repræsenteret i det britiske 

flag i form af deres røde drage, der repræsenterer Wales. Dette siger altså, at det for borgerne i Wales 

har været svært at identificere sig med det fælles flag og dermed udbrede den britiske identitet ved 

hjælp af Storbritanniens officielle flag. Dog har de været en del af Storbritannien siden det 12. 

århundrede og har dermed en lang og samlet kulturel- og historisk baggrund som værende tilhørende 

en anden kultur. For Skotland, som blev en del af Storbritannien i 1707, har den nationale identitet 

dog trådt tydeligt frem. Folkeafstemningen i september 2014 vedrørende Skotlands ønske om 
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selvstændighed fra Storbritannien resulterede i, at 44,7 % - altså næsten halvdelen – af den skotske 

befolkning stemte ’ja’ til en løsrivelse fra Storbritannien (The Guardian). Det har for Skotland altså 

ikke været nok med de fælles britiske symboler skabt til at samle imperiet under én samlet identitet. 

De nationale symboler har for Skotland haft større betydning end de britiske og den skotske identitet 

begynder altså at kunne ses tydeligere og tydeligere end den britiske. 

 

3.3 EU – en europæisk union 
I 1985 blev ”Ode to Joy” vedtaget som værende EU’s officielle hymne. Samme år vedtog EU’s ledere 

Europaflaget som det officielle flag til at repræsentere EU. I samme forbindelse vedtog man, at den 

9. maj skulle fejres som Europadagen. I 2000 introducerede man EU’s motto: ”Forenet i 

mangfoldighed” (Den Europæiske Union). Disse symboler blev dog med Lissabontraktaten skrevet 

ud af traktaten, ligesom man valgte at fjerne brugen af ordet ’forfatning’. En forfatning er ifølge EU’s 

ledere en aftale mellem delstater – i sammenligning med den amerikanske forfatning, som er en aftale 

mellem de amerikanske stater. En traktat er derimod defineret som værende en aftale mellem flere 

selvstændige stater, hvilket passer bedre til EU, som består af 28 medlemslande i et unionssamarbejde 

(Ertebølle 2004). Men spørgsmålet er, om det vil vanskeliggøre eller tilmed forhindre dannelsen af 

en fælles EU-identitet, hvis EU selv vælger at fjerne symboler, som er skabt for at danne rammer for 

en fælles EU-identitet, fra en traktat underskrevet af medlemslandene? Vil man på den måde give 

udtryk for en tvivl opstået ud fra elitens skabte symboler og muligheden for en fælles EU-identitet? 

Til en analyse omkring EU’s forsøg på at skabe en fælles EU-identitet blandt medlemslandene er det 

derfor være relevant at inddrage EU-hymnen, ”Ode to Joy” og Europaflaget i sammenligning med de 

nationale symboler i Danmark og de skabte symboler, der skal binde Storbritannien sammen. 

 
3.3.1 ”Ode to Joy” 

Den europæiske hymne ”Ode to Joy” blev skrevet i 1785 af Friedrich von Schiller og er komponeret 

af Ludwig Van Beethoven i 1823, som tilføjede Schillers idealistiske vision om at forene og skabe 

en venskabelig forbindelse mellem mennesker. Hymnen er et udtryk for Den Europæiske Union, men 

symboliserer ligeledes Europa i bredere forstand. ”Den [hymnen] udtrykker på musikkens universelle 

sprog Europas idealer om frihed, fred og solidaritet” (Den Europæiske Union), hvilket er årsagen 

til, at EU har valgt ikke at bruge teksten i deres version af ”Ode to Joy”. Den officielle europahymne 

er ikke tiltænkt som værende en erstatning af de enkelte EU-landes egne nationalsange, men som en 

hyldest til de værdier, medlemslandene deler (Den Europæiske Union). 
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Teksten er en hyldest og en velkomst til alle menneske, der ankommer til Elysium – en slags parallel 

til Himlen i kristendommen. Den hylder naturen omkring mennesket og bringer glæden frem til 

overfladen. I første strofe synges der: ”Thy magic power re-unites all that custom has divided, all 

men become brothers under the sway of thy gentle wings” (bilag 4). Denne del af teksten giver udtryk 

for en lighed mellem menneskene på jorden. Den skaber et billede af, at alle er ens og på niveau med 

hinanden. Alle er velkomne og beskyttet under de samme vinger. Schillers tekst er tiltænkt at skabe 

glæde til liv og motivation. Den skal give alle mennesker håb og tillade dem at finde glæde i deres 

håb (Stratford fra Synonyme.com). For EU er hymnen som nævnt et symbol på værdierne, EU-

medlemslandene deler. Den giver udtryk for, at alle borgere skal føle sig genkendt og lige i EU. 

Lederne i EU har valgt denne hymne som værende den officielle hymne, selvom den ikke er skrevet 

ind i Lissabontraktaten, der blev underskrevet i 2007. 

 

Da EU’s medlemslande ikke på samme måde som f.eks. Danmark kommer fra den samme kulturelle 

baggrund med kulturelle nationalsymboler, der skaber følelser og binder nationen sammen, skaber 

man symboler, der taler til den menneskelige fornuft. Dog har man med denne tekst forsøgt at skabe 

et symbol på EU’s værdier ud fra følelsesmæssige værdier, som skal få borgere i de enkelte nationer 

til at føle sig som en del af et fællesskab på lige fod med de øvrige nationer i EU. Dette kan imidlertid 

være vanskeligt, da en fælles identitetsdannelse kræver en fælles kulturel baggrund, som skaber 

genklang og gensynsglæde; et vigtigt krav, som EU ikke kan opfylde med den manglende fælles 

kulturelle baggrund (Grimm 2007; Smith 2001:33, 54-55). Dog kan dette forklare, at EU’s ledere 

ikke har valgt at bruge teksten officielt som EU’s officielle hymne. Man har i stedet valgt at lade 

melodien tale for sig selv og lade den udtrykke Europas idealer om frihed, fred og solidaritet. 

Hobsbawms konstruktivistiske synspunkt afspejler sig i valget af EU’s hymne, da man forsøger at 

understrege EU’s værdier gennem et symbol, som ikke var allerede eksisterende som symbol på EU. 

Man har dermed skabt et symbol på EU, altså er der tale om et eliteskabt symbol på unionen som 

helhed og de værdier, medlemslandene deler.  

 

I modsætning til ”Ode to Joy”, hvor man forsøger at frembringe følelser omkring en fælles EU-

identitet hos de enkelte borgere i nationerne, har man med Europaflaget skabt et fysisk billede og 

symbol, som folk dermed kan genkende i fysisk forstand. 
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3.3.2 Europaflaget 

Europaflagets historie går tilbage til 1955, hvor Europarådet, som forsvarer menneskerettigheder og 

fremmer europæisk kultur, brugte flaget som emblem. I 1985 vedtog EU’s leder dog, at emblemet 

skulle repræsentere EU som unionens officielle emblem. Flaget består af 12 gyldne stjerner i en cirkel 

på en blå baggrund (bilag 8). Antallet af stjerner har ikke noget at gøre med antallet af medlemslande; 

de symboliserer derimod idealerne om enhed, solidaritet og harmoni blandt EU’s befolkninger – 

cirklen af stjerner er et symbol på enhed. Flaget i sig selv er ikke kun et symbol på EU; det 

symboliserer også Europa som enhed og identitet i bredere forstand (Den Europæiske Union). 

 

Et flag er et fysisk billede af en nations identitetsopfattelse (Elgenius i Eriksen & Jenkins 2007:14-

17). Et flag vækker genklang og følelser hos en befolkning, som kan identificere sig med det fysiske 

billede af nationen i form af et flag. EU har ikke nogen baggrund for et historisk- og kulturelt 

fællesskab. Eliten danner dermed symboler, som skal få nationerne til at identificere sig med en fælles 

EU-identitet, som dermed skal få befolkningen til at føle sig som EU-borger. Man ønsker at skabe et 

fællesskab på baggrund af en række positive værdier, som eliten i EU ønsker, at borgerne skal 

forbinde med EU som union. Man har med Europaflaget altså forsøgt at skabe et billede og et symbol 

for en fælles identitet, der skal vække genklang ligesom de nationale flag, selvom det ikke skal forstås 

som en erstatning for disse. Dog kan Europaflaget siges at være mere udbredt i den politiske kreds 

og blandt elitens medlemmer frem for blandt borgerne. Dette kan skyldes, at flaget endnu ikke har 

fået et borgerligt perspektiv og dermed ikke er blevet udbredt blandt borgerne som en del af 

kulturarven endnu. 

 

Dansk erhvervsleder, Stine Bosse, sagde i en pressemeddelelse udsendt af Europabevægelsen den 9. 

maj 2015: ”For Europabevægelsen er det vigtigt, at det ikke kun er én dag om året, vi viser vores 

europæiske tilknytning, men at Europaflaget også de andre dage bliver en naturlig del af det 

offentlige rum, som et naturligt supplement til vores smukke nationalflag” (Europabevægelsen 2015). 

Med dette citat opfordrer hun dermed borgere til at beundre Europaflaget og betragte det som en 

moderne del af den nye kulturarv, som skal fungere som et supplement til nationernes egne 

nationalflag. Med dette forsøger man altså at opfordre borgerne i EU til at identificere sig med EU-

flaget ligesom man gør med sit lands nationalflag således, at man udviser en stolthed over at være 

tilhørende EU og at være europæisk; dermed at man ikke kun udviser en stolthed over at være 

nationalborger, men også udviser en stolthed over at være unionsborger. 
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Konstruktivismen træder tydeligt frem i dannelsen af Europaflaget. Flaget og dets symbolik er dannet 

på baggrund af en elites ønske om, hvordan en europæisk union skal fremstå og symbolisere. Flaget 

er således konstrueret og værdisat af EU’s elites værdier for EU som union. Man kan derfor diskutere, 

hvorvidt det kan være muligt at få borgerne i de enkelte nationer til at identificere sig med 

Europaflaget på lige fod med deres egne nationalflag, som tilhører en kulturel historie i de forskellige 

medlemslande. 

 
3.3.3 EU som union 

Den konstruktivistiske tankegang danner rammer for dannelsen af de europæiske symboler, som skal 

være med til at skabe en fælles EU-identitet blandt medlemslandenes borgere. Der kan i EU i højere 

grad være tale om eliteskabte symboler, da der ikke er en fælles kulturel historie, der binder 

medlemslandene sammen. Ifølge Grimm er det en forudsætning, at man kommer fra den samme 

kulturelle baggrund for at kunne skabe en fælles identitet. Da det ikke har været tilfældet i EU, hvor 

alle 28 medlemslande kommer fra hver deres kulturelle baggrund og ikke har eksisteret som en samlet 

nation, har man derfor ikke mulighed for at skabe en fælles EU-identitet ud fra en fælles kulturel 

baggrund. Eliten har derfor med et konstruktivistisk standpunkt dannet deres egne symboler, som skal 

danne rammer for EU’s værdier og skabe en fællesskabsfølelse blandt borgerne. Eliten former dermed 

symbolerne således, at de passer til deres forestilling om et EU, der får EU-borgere til at stå side om 

side som EU-borger frem for borgere fra forskellige kulturer og nationer. De eliteskabte symboler i 

EU – heriblandt den fælles Europahymne, ”Ode to Joy”, og Europaflaget – kan således siges at 

afspejle EU’s lederes ønske og forestilling om, hvad EU skal repræsentere og symbolisere. De former 

dermed symbolerne alt efter, hvad de ønsker, medlemslandenes borgere skal identificere sig med. Der 

opstår hermed en social manipulation, som ifølge Hobsbawm er skabt af eliten, hvilket ses at være 

tilfældet i EU. 

 

4 Diskussion 
Hvilken betydning de kulturelle symboler har haft i skabelsen af henholdsvis den danske- og den 

britiske identitet i sammenligning med hvorvidt det på den baggrund er muligt at skabe en fælles 

europæisk identitet gennem symboler kan diskuteres ud fra den konstruktivistiske- etnosymbolistiske 

tankegang. 
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Som nævnt i analysen kan Danmark forklares som homogen nation med grobund for en lang historisk- 

såvel som kulturel baggrund, som danner rammer om et kulturelt fællesskab og en dansk 

nationalidentitet. Dette bygges ud fra en nation, der bindes sammen via symboler med betydning for 

det danske samfund og nationalidentiteten. Danskerne kan genkende nationen i symbolerne, som 

vækker genklang og følelser. Dette kan forklares med det etnosymbolistiske synspunkt (Smith 

2001:54). 

 

I sammenligning med Storbritannien som imperium samlet af fire forskellige nationer – England, 

Wales, Skotland og Nordirland – kan man derved diskutere vanskeligheden i at skabe en fælles 

identitet mellem flere nationer, når grobunden for den nationale identitet viser et stærkere udtryk end 

ved en fælles identitet. 

 

I Storbritannien har man formået at skabe en vis form for kulturel identitetsfølelse ud fra eliteskabte 

symboler dannet ud fra nationernes egne symboler. Med dannelsen af nye symboler til at samle 

imperiet kan man argumentere for den konstruktivistiske teoris forklaringskraft, hvor man mener, at 

eliten skaber traditioner, normer og symboler i samfundet. På den anden side er Storbritannien et 

udtryk for den etnosymbolistiske forklaringskraft, idet eliteskabte symboler såsom Union Jack er 

skabt ud fra allerede eksisterende nationalsymboler. Ved hjælp af tre af de fire nationers flag samlet 

i ét fælles flag har man således skabt et symbol, som er fælles for nationerne, men stadig skaber en 

genklang hos de enkelte nationer, da de kan genkende deres eget nationalsymbol i flaget. Til trods 

for dette udvises der stadig en usikkerhed blandt dele af borgerne i Wales og Skotland, som har svært 

ved at identificere sig med den britiske identitet. Man kan derfor diskutere, hvorvidt det kan være 

muligt at skabe en fælles EU-identitet blandt 28 medlemslande, når et imperium bestående af blot fire 

nationer med en kortere fælles historie har set det vanskeligt at skabe en fælles britisk identitet. 

 

I EU har man med dannelsen af fælles europæiske symboler set en udfordring i udbredelsen af disse 

blandt de enkelte borgere i medlemslandene. Det har ikke været muligt at skabe symboler med et 

naturligt historisk- og kulturelt fundament, idet der er tale om 28 forskellige nationale identiteter og 

tilhørsforhold. Man har derfor skabt fælles symboler baseret på elitens ønske om unionens symbolik 

udadtil. Dette er et tydeligt eksempel på den konstruktivistiske forklaringskraft, idet der er tale om 

eliteskabte symboler. Hvor de enkelte nationers symboler vækker følelser, har EU’s elite været 

nødsaget til at skabe symboler ud fra en fornuftsmæssig tilgang. Det kan hermed diskuteres, hvorvidt 
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følelsesskabte symboler skabt i et etnosymbolistisk billede er stærkere end fornuftskabte symboler i 

et konstruktivistisk billede. 

 

Ifølge Simon Nørby, psykolog og forsker i følelser og tænkning ved Københavns Universitet, er 

følelser vigtige pejlemærker, når vi identificerer os med symbolers virkning (Nørr 2007). Et budskab 

forklares ofte som stærkere, når man taler til folks følelser fremfor når man taler til deres fornuft 

(Kærup 2014). Eliteskabte symboler skabt med en fornuftmæssig tilgang, skaber altså ikke følelser 

hos befolkningen. Man er dermed mere tilbøjelig til at identificere sig med de symboler, man kender 

fra sit nationale tilhørsforhold. 

 

5 Konklusion 
Siden EU-samarbejdets begyndelse har man forsøgt at udbrede en fælles europæisk identitet blandt 

medlemslandene gennem fælles EU-symboler skabt af EU’s ledere. Ud fra dette har man dog mødt 

en modgang i udbredelsen af disse symboler samt udbredelsen af den fælles europæiske identitet.  

 

Som homogen nation har Danmark en god grobund for en lang historisk- såvel som kulturel baggrund, 

som danner rammer om et kulturelt fællesskab og en dansk nationalidentitet. Den danske 

nationalidentitet bindes sammen via symboler med betydning for det danske samfund. Dette er et 

udtryk for den etnosymbolistiske teoris forklaringskraft, da symbolerne såsom ”Kong Christian stod 

ved højen mast”, ”Der er et yndigt land” samt Dannebrog skaber genklang og gensynsglæde hos 

danskerne – de skaber altså følelser og taler til folkets hjerter. Den danske befolkning knytter sig til 

kulturens nationalsymboler, da de identificerer sig med hinanden gennem symbolerne; der dannes 

dermed et naturligt tilhørsforhold til hinanden, som forklares med Grimms teori. 

 

Storbritannien er i modsætning til Danmark et samlet imperium bestående af fire forskellige nationer 

med forskellige nationalsymboler. Man har her forsøgt at skabe en fælles britisk identitet ved hjælp 

af fælles symboler, som skal vække gensynsglæde hos befolkningen i de fire nationer. På den ene 

side kan man argumentere for, at bl.a. Union Jack vækker gensynsglæde, da man her har samlet tre 

af de fire nationers nationalsymboler i det fælles flag. Derudover samler ”God Save the Queen” det 

britiske folk om en fælles historie inden for kongehuset. Dette er hermed et udtryk for den 

etnosymbolistiske tilgang. Dog kan det modargumenteres, at der stadig opstår vanskeligheder i 

skabelsen af en fælles identitet, da der er tale om eliteskabte symboler – et udtryk for den 
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konstruktivistiske tilgang – som skal samle befolkningen. Dette afspejler sig i walisernes manglende 

tilhørsforhold til Union Jack, hvor Wales ikke er repræsenteret med deres nationalsymboler samt i 

resultatet af valget vedrørende Skotlands selvstændighed, hvor 44,7 % af befolkningen stemte ’ja’. 

 

I EU har man mødt en stigende modgang i udbredelsen af en fælles EU-identitet. De eliteskabte 

symboler såsom ”Ode to Joy” samt Europaflaget vækker ikke genklang og gensynsglæde hos de 

enkelte medlemslandes borgere. Symbolerne er skabt ud fra en fornuftig tilgang fremfor at tale til 

folkets følelser. Dette giver derfor udtryk for en konstruktivisitsk tilgang i dannelsen af symboler. Da 

det ifølge Grimm er en forudsætning for dannelsen af en fælles identitet, at man kommer fra den 

samme kulturelle baggrund med de samme kulturelle traditioner således, at man kan identificere sig 

med hinanden, kan man derfor argumentere for, at det vil være langt sværere at danne en fælles 

europæisk identitet, når symbolerne ikke vækker følelser. Symbolernes magt påvirker dermed 

identitetsskabelsen, da befolkningen i EU ikke kan identificere sig med hinanden gennem de fælles 

europæiske symboler. 
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Bilag 1: ”Kong Christian stod ved højen mast” 
 

Vers 1 
Kong Kristjan stod ved højen mast 
i røg og damp; 
hans værge hamrede så fast, 
at gotens hjelm og hjerne brast. 
Da sank hvert fjendtligt spejl og mast 
i røg og damp. 
Fly, skreg de, fly, hvad flygte kan! 
Hvo står for Danmarks Kristian 
i kamp? 
 
Vers 2 
Niels Juel gav agt på stormens brag: 
Nu er det tid! 
Han hejsede det røde flag 
og slog på fjenden slag i slag. 
Da skreg de højt blandt stormens brag: 
Fly, skreg de, hver, som véd et skjul! 
Hvo kan bestå mod Danmarks Juel 
i strid? 
 

Vers 3 
O Nordhav, glimt af Vessel brød 
din mørke sky. 
Da ty’de kæmper til dit skød; 
thi med ham lynte skræk og død. 
Fra vallen hørtes vrål, som brød 
den tykke sky. 
Fra Danmark lyner Tordenskjold; 
hver give sig i Himlens vold 
og fly! 
 
Vers 4 
Du danskes vej til ros og magt, 
sortladne hav! 
Modtag din ven, som uforsagt 
tør møde faren med foragt 
så stolt som du mod stormens magt, 
sortladne hav! 
Og rask igennem larm og spil 
og kamp og sejer før mig til 
min grav! 
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Bilag 2: ”Der er et yndigt land” 
 
Vers 1 
Der er et yndigt Land, 
det staaer med brede Bøge 
nær salten Østerstrand; 
det bugter sig i Bakke, Dal, 
det hedder gamle Danmark, 
og det er Freias Sal. 
 
Vers 2 
Der sad i fordums Tid 
de harniskklædte Kæmper, 
udhvilede fra Strid; 
saa drog de frem til Fienders Meen, 
nu hviler deres Bene 
bag Høiens Bautasteen. 
 
Vers 3 
Det Land endnu er skiønt, 
thi blaa sig Søen belter, 
og Løvet staaer saa grønt; 
og ædle Qvinder, skiønne Møer, 
og mænd og raske svende 
beboe de Danskes Øer. 
 
Vers 4 
Vort Sprog er stærkt og blødt, 
vor Tro er reen og luttret 
og modet er ei dødt. 
Og hver en Dansk er lige fri, 
hver lyder tro sin Konge, 
men Trældom er forbi. 
 
Vers 5 
En venligt Syd i Nord 
er, grønne Danarige, 
din axbeklædte Jord. 
Og Snekken gaaer sin stolte Vei. 
Hvor Ploug og Kiølen furer, 
der svigter Haabet ei. 
 
 
 

Vers 6 
Vort Dannebrog er smukt, 
det vifter hen ad Havet 
med flagets røde Bugt. 
Og stedse har sin Farve hvid 
dit hellige Kors i Blodet, 
O Dannebrog, i Strid. 
 
Vers 7 
Karsk er den Danskes Aand, 
den hader Fordoms Lænker, 
og Sværmeriets Baand. 
For Venskab aaben, kold for Spot, 
slaaer ærlig Jydes Hierte, 
for Pige, Land og Drot. 
 
Vers 8 
Jeg bytter Danmark ei, 
for Ruslands Vinterørkner, 
for Sydens Blomstermai. 
Ei Pest og Slanger kiender vi, 
ei Vesterlandets Tungsind, 
ei Østens Raseri. 
 
Vers 9 
Vor Tid ei staaer i Dunst, 
den hævet har sin Stemme 
for Videnskab og Kunst. 
Ei Bragis og ei Mimers Raab 
har vakt i lige Strækning 
et bedre Fremtids Haab. 
 
Vers 10 
Ei stor, vor Fødestavn, 
dog hæver sig blandt Stæder 
dit stolte Kiøbenhavn. 
Til bedre By ei Havet kom, 
ja ingen Flod i Dalen, 
fra Trondhiem og til Rom. 
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Vers 11 
Med hellig Varetægt 
bevare du, Alfader! 
Vor gamle Kongeslægt. 
Kong Frederik ligner Fredegod; 
hvor er en bedre Fyrste, 
af bedre Helteblod? 
 

Vers 12 
Hil Drot og Fædreland! 
Hil hver en Danneborger, 
som virker hvad han kan. 
Vort gamle Danmark skal bestaae, 
saa længe Bøgen speiler 
sin Top i Bølgen blaa. 
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Bilag 3: ”God Save the Queen” 
 

Vers 1 
God save our gracious Queen! 
Long live our noble Queen! 
God save the Queen! 
Send her victorious, 
Happy and glorious, 
Long to reign over us, 
God save the Queen. 
 
Vers 2 
Thy choicest gifts in store 
On her be pleased to pour, 
Long may she reign. 
May she defend our laws, 
And ever give us cause, 
To sing with heart and voice, 
God save the Queen. 
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Bilag 4: ”Ode to Joy” 
 

Vers 1 
Joy, bright spark of divinity, 
Daughter of Elysium, 
Fire-inspired we tread 
Thy sanctuary. 
Thy magic power re-unites 
All that custom has divided, 
All men become brothers 
Under the sway of thy gentle wings. 
 
Vers 2 
Whoever has created 
An abiding friendship, 
Or has won a true and loving wife, 
Join in our song of praise, 
Yes, all who can call at least one soul 
Theirs upon this earth; 
But any who cannot must creep tearfully 
Away from our circle. 
 
 
 
 
 
 
 

Vers 3 
All creatures drink of joy 
At nature’s breast. 
Just an unjust 
Alike taste of her gift; 
She gave us kisses and the fruit of the vine, 
A tried fried to the end. 
Even the worm can feel contentment, 
And the cherub stands before God! 
 
Vers 4 
Gladly, 
As his heavenly bodies fly 
On their courses through the heavens, 
Thus, brothers, you should run your race, 
As a hero going to conquest. 
 
Vers 5 
You millions, I embrace you. 
This kiss is for all the world! 
Brothers, above the starry canopy 
There must dwell a loving Father. 
Do you fall in worship, you millions? 
World, do you know your creator? 
Seek him in the heavens; 
Above the stars must He dwell. 
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Bilag 5: Dannebrog 
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Bilag 6: Union Jack 
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Bilag 7: Union Jack’s udvikling 
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Bilag 8: Europaflaget 
 



 


