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Baggrund for projektet 
Projektet Hvem er vi? - Danmarkskanon Nordfra, 

var fra start af fokuseret på to hovedområder - at 

give plads til nogle af de grupper der typisk ikke 

markerer sig i debatten, samt bruge den færdige 

Danmarkskanon til aktivt at diskutere hvad der gør 

os danske.  

De to grupper vi valgte at fokusere på, nye 

danskere og unge, er begge grupper der ikke ofte 

tager ordet i debatten om danskheden, men 

samtidig også grupper der er ekstra fokus på fra 

Bibliotek & Borgerservice - Frederikshavn 

Kommunes side.  

Arrangementet om den færdige Danmarkskanon blev planlagt ud fra en idé om at give luft til lokale 

nordjyske stemmer i debatten om den nye Danmarkskanon og Danskhed i det hele taget - hvor 

landsdebatten typisk bliver domineret af ofte adspurgte meningsdannere bosiddende et godt stykke - både 

geografisk og kulturelt - fra det nordjyske. 

Målgruppe 
Projektet havde grundet sin form, tre målgrupper – to meget specifikke grupper for de første to afholdte 

arrangementer, med en bredt defineret målgruppe for det sidste store arrangement. Målgrupperne var: 

 Unge, primært i udskolingen eller på ungdomsuddannelser 

 Nydanskere, her både flygninge, expats og andre grupper 

 Den brede offentlighed i Frederikshavn Kommune 

Deltagere og andre involverede 
Et samlet antal deltagere i den på biblioteket understøttede debat om den nye Danmarkskanon er svær at 

opgøre, da vi gennem udstillinger og engagement i andre arrangementer på på biblioteket havde et fokus 

på netop debatten om danskhed, men til de tre arrangementer støttet af Slots- og Kulturstyrelsen havde 

henholdsvis: 140 unge handelsskoleelever og deres lærere, 35 flygtninge, expats og andre indvandrere, 200 

interesserede borgere fra Frederikshavn og omegn. 

Metoder og overvejelser 
I forbindelse med de tre debatarrangementer, havde vi nogle forskellige ønsker og valg i forbindelse med 

både opstilling, invitiation, mulige samarbejdspartnere og debattører. 

De Unge 
Til det første arrangement, målrettet unge, valgte vi at søge efter en uddannelsesinstitution der ville være 

med til at fokusere på emnet. Frederikshavn Handelsskole var her en glimrende samarbejdspartner, der 

valgte at indlede to ugers tema om danskhed, med foredrag og debat herom på biblioteket. Til at styre 

debatten, samt afholde foredraget, var vi forbi en række navne, men valgte skuespilleren Troels Malling, ud 

fra et ønske om både at finde en foredragsholder med lokal tilknytning, en humoristisk og underholdende 

fortællerstil, samt evne til at række ud til publikum. 
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De nye 
Til det andet arrangement, målrettet ’nye’ danskere, valgte vi at invitere bredt og forskelligartet, ved at vi 

sammen med sprogskolen og Frederikshavn Kommunes expat-konsulent, inviterede både borgere fra andre 

EU lande, flygtninge, familiesammenførte osv. Selve arrangementet valgte vi at afholde som et Café-

debatarrangement, hvor vi opsatte mindre borde for at fremme den direkte debat, særligt for de ikke så 

sprogstærke deltagere. Vi var her igen gennem forskellige foredragsholdere, og endte her med at vælge 

Özlem Cekiz. Valget var både begrundet i hendes egen erfaring med integration og syn på danskheden, men 

samtidig også grundet formatet, hvor hendes fortællerstil passer glimrende til en mere uformel debatform. 

Et vigtigt punkt for os var at undgå partipolitik i debatten, hvorfor vi havde en aftale med debatholderen 

om ikke at gøre fortællingen politisk, men i stedet personlig. 

Indsamling af bud på danskhed 
Til indsamling af bud på danskheden til den nye Danmarkskanon, valgte vi primært at bruge den kampange 

Danmarks Biblioteksforening havde sat i søen, hvor postkort med værdier blev indsamlet og indsendt fra de 

to første arrangementer, mens vi samtidig havde en aftale med handelsskolen om at de skulle indsende nye 

bud herpå digitalt, efter deres to ugers tema herom. De indsamlede postkort blev indsendt samlet, som en 

del af Danmarks Biblioteksforenings kampange. 

Det store arrangement 
Til det tredje arrangement, den brede debat, var valg af paneldeltagere et centralt punkt. Vi valgte Clement 

Kjersgaard som moderator, samt kontaktede Frederikshavn Kommunes borgmester for at sikre en lokal 

forankring. Herefter gik vi i gang med at sammensætte et panel ud fra flere forskellige kriterier. Det 

vigtigste kriterie for valg af debattører, var folk vi på forhånd vidste var gode og levende formidlere og 

debattører. Herudover var det vigtigt at debattørerne havde en binding til Frederikshavn kommune og 

nordjylland, at de repræsenterede de forskellige dele af det kommunale liv – fra kultur, uddannelse og 

borgmesteren, til det forretningsliv og den industri der udgør grundlaget for udviklingen i området. På 

kulturområdet havde vi den udfordring, at de lokale debattører vi kontaktede indledningsvis var optaget af 

andre aftaler, hvorfor vi i stedet valgte at spørge tidligere Kulturminister Marianne Jelved, der er valgt i 

netop Nordjyllands kreds. 

Vores panel endte som følger: 

 Clement Kjersgaard – moderator 

 Birgit Hansen, borgmester i Frederikshavn Kommune 

 Marianne Jelved, tidligere kulturminister og medlem af Folketinget 

 Christine Lunde, direktør for MARCOD 

 Jacob Risgaard, marketingsdirektør og medejer hos coolshop.dk 

 Flemming Thingbak, direktør for foreningen Aalborg City 

 Gert Nygaard, Skolechef for Distrikt Nord i Frederikshavn kommune. 

De afholdte arrangementer 
I de ovenstående afsnit er både baggrund og overvejelser bag arrangementerne allerede gennemgået, så 

dette afsnit vil alene fokusere på en gennemgang af positive og negative sider af de forskellige 

arrangementer, samt effekt i forhold til målgruppen.  
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Første arrangement – de unges 

Danmarkskanon   
140 deltagere fyldte biblioteket godt op, og 

satte en fin ramme for en snak om hvad 

danskhed er for de unge. Troels Malling 

fokuserede meget på de danske værdier der 

er fælles for både os og vores nabolande. 

Med reference til den norske konges tale om 

hvad det er at være norsk, satte han fokus på 

de brede fælles værdier, samt hvad den her 

danmarkskanon handler om. I det hele taget 

satte Troels Malling en god ramme med 

levende fortælling om hvad danskhed er for 

ham, hvilke værdier vi kan være fælles om, 

samt hvad der også kendetegner nordjyder – 

fra tilbageholdenhed og underdrivelse, til en uudtalt tillid til hinanden. De unge var dog meget 

tilbageholdende – deres spørgsmål og bud handlede mest om enkeltbegreber – uddannelsessystemet, det 

danske sundhedsvæsen, mad og lignende. Formatet med en fællesdiskussion gjorde muligvis at de unge var 

for tilbageholdende – nervøse for at sige noget dumt foran resten. Sidst i debatten kom vi ind på et par 

mere unikke og spænde emner. En diskussion om unges frihed under ansvar blev taget op – både om det 

var en god idé, samt hvorvidt det var noget vi i Danmark har nok af til at kalde en værdi. Sidst var der også 

et par unge der ville være lidt sjove og sagde ’øl’ 

og lignende – hvilket endte i en diskussion af 

vores kultur omkring fester, unge og hvordan 

alkohol og hygge for mange danskere hører 

sammen. 

Overordnet set, var det et godt oplæg med 

godt fremmøde, mens selve deltagelsen 

blandt de unge var meget svær at få i gang, 

samt centrerede sig om enkelte unge der 

deltog aktivt. 

Samlede input var svære at definere, men 

særligt punkterne om børn og unges frihed, 

vores fest- og drukkultur, samt tillid var 

centrale elementer der blev sendt videre. 
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Andet arrangement – Danmark set med nye øjne 
Fremmødet til det andet arrangement, Danmarkskanon – Danmark 

set med nye øjne var, som forventet, mindre end ved første 

arrangement. 35 nye danskere mødte op til caféarrangementet.  

Özlem Cekiz holdt et meget nært foredrag, beskrivende hendes 

opvækst i den danske kultur, i en familie ny til den – med alt fra 

fænomenet jul, hvad dansk hygge er, den tillid vi har til hinanden og 

systemet, til fortællingen om hvor kort der er fra top til bund – 

hvordan hendes forældre blev chokerede over at hun, en datter af 

rengøringsmedarbejdere, endte som folketingsmedlem. Oplægget 

satte rammen for en god lang diskussion af hvad der gør danskerne 

specielle. Snakken startede meget ud med netop den korte afstand 

mellem toppen og bunden – alt fra hvordan en var overrasket over 

cyklende politikere og direktører, til en der var overrasket over at 

borgmesteren stod i kø bag hende i supermarkedet. Diskussionen 

fortsatte til de andre ’sære’ ting ved danskerne, men mest af alt på hvor svære danskerne er at komme i 

kontakt med. Den generelle oplevelse var at det var meget svært at snakke med nye mennesker i Danmark, 

men at en af de få ting der virkede, var foreningslivet. Hvis man delte interesser var det langt nemmere at 

komme i snak med de svære danskere, der på en helt anden måde åbnede op. Et andet emne fjernt fra 

mange danskeres hverdag, var nogen af flygtningene der gav udtryk for hvor anderledes alt var, når man 

ikke i Danmark frygtede vor ens liv.  

 

Alt i alt nåede vi forbi en række spændende emner, der alle lå langt fra de typiske svar vi har fået fra de 

danskere vi har spurgt i løbet af projektet. Vi indsamlede postkort med svar, og hjalp de nye danskere der 

ikke var helt så stærke i dansk, med at formulere de svar de havde. 
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Tredje arrangement – Hvad skal vi med den nye kanon? 
Et fyldt bibliotek med ca. 200 gæster 

dannede rammen om en 2½ time lang debat 

om Danmark, danskheden og den nye 

Danmarkskanon. Særligt unge, både fra 

ungdomspartier, samfundsfags- og 

ungdomsskolehold, var mødt frem i større 

antal end vores forventning, og 

repræsenterede lidt under ¼ af de 

fremmødte.  

Debatten gik strålende, blandingen af 

fagligheder og meninger i panelet, gav en 

dynamisk diskussion af hvad den nye kanon 

betød for både panelet og de fremmødte. Indledningsvis var en del af panelet meget afvisende over for 

idéen om en Danmarkskanon – den stadig mere globaliserede verden krævede, for dem, ikke samme 

nationalfølelse som alene navnet ’Danmarkskanon’ repræsenterede. Dette førte til en diskussion af hvad vi 

skal med værdierne – hvilke der er vores, hvilke der er fælles og hvorvidt vi kan kalde en værdi ’vores’ hvis 

vi ikke er nået i mål med den. Især punkterne ligestilling og tillid blev i den sammenhæng diskuteret i 

dybden. Ligestillingsdebatten handlede her meget om arbejdsmarkedet, hvor det at mulighederne for at 

kunne nå toppen af stort set alle karriereveje som 

kvinde findes i Danmark, mens vejen dertil ikke 

altid er lige. Tillidsdebatten handlede modsat 

meget om troen på systemet. Fra publikum af 

var der flere spørgsmål, omkring hvorvidt vi 

stadig kunne tro på retfærdighed i vores fælles 

offentlige systemer, samt spørgsmålet om 

hvorvidt det kunne være en værdi, hvis den var 

på retræte. Panelet samlede den debat godt op, 

med en god og grundig debat af hvad tillid er i 

dag. Både i forhold til den mistillid der er om 

hvorvidt nogen snyder systemet, der gav en god 

debat om de egentlige forhold i modsætning til 

mediebilledet, men også om den tillid der er, til at der er plads til at fejle. Repræsentanterne for det private 

erhvervsliv, talte alle sammen om hvordan de havde haft muligheden for at bygge deres karriere og 

virksomheder op, uden at have frygten for at tabe hele deres liv på gulvet hvis noget gik galt undervejs – 

hvordan tilliden til fællesskabet havde givet dem plads. 

Samlet set var det på alle måder et succesfuldt arrangement, glimrende fremmøde hvor både 

paneldeltagere, moderator og bibliotekets gæster alle diskuterede ivrigt i to en halv time – tre kvarter 

længere end planlagt. Samtidig var det også en rigtig god måde at diskutere den nye Danmarkskanon på, da 

debatten formåede at vende en negativ holdning til idéen om en Danmarkskanon, til en positiv debat om 

de fælles værdier der udgør den nye Danmarkskanon. 
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Evaluering 
I det store og hele er vi ganske tilfredse med forløbet omkring projekt Hvem er vi? – Danmarkskanon 

Nordfra. I løbet af de to første arrangementer formåede vi at give en stemme til to af de grupper vi ikke ser 

deltage i debatten ofte, mens vi til det sidste arrangement til fulde nåede i mål med at engagere 

lokalmiljøet i en dyb debat om den nye Danmarkskanon. 

Projektet har selvfølgelig også punkter der kan forbedres, hvor de to første arrangementer havde hver 

deres svaghed. Til det første arrangement for de unge, ville det have givet en bedre debat at dele de unge 

mere op, samt bruge andre inputformer end fælles spørgsmål. Vi nåede i mål med at få en aktiv debat, men 

den første del af debatten var svær at få trukket i gang i plenum. Vores erfaring herfra, er at vi fremtidigt 

skal skabe muligheden for at unge kan få rum og plads til at formulere de spørgsmål og svar de sidder med, 

gerne med mere opdelt diskussion. Til det andet arrangement, var vores primære problem at sikre et 

fremmøde. Vi nåede 35 deltagere, hvilket vi mener er nok, men ville gerne have været over 50. Her er mere 

opsøgende markedsføring og forpligtigende tilmelding et emne vi skal arbejde videre med, da særligt 

denne målgruppe ikke føler samme forpligtigelse til at møde op efter en positiv tilbagemelding om 

interesse. Samtidig gik diskussionen, trods forskelligartethed og svage danskkundskaber, bedre end 

forventet, så dette er ikke et emne vi vil være nervøse for til fremtidige arrangementer. 

Det tredje arrangement var for os 

en succes. Valget af 

paneldeltagere efter 

formidlingsevner og diversitet 

var på alle måder positivt for 

arrangementet, og et fyldt 

bibliotek var en glimrende 

ramme for arrangementet. Den 

succes vi opnåede med det 

tredje arrangement er samtidig 

noget vi kan bygge videre på. Vi 

arbejder i øjeblikket sammen 

med folkeoplysningsforbundene, 

Clement og RÆSON, på at 

opbygge en tredages 

debatfestival der fortsætter den 

gode og meget levende debat vi havde, samt bringer debatten til Nordjylland igen. Her vil det også være 

med udgangspunkt i de unge og deres engagement, hvor vi til september vil diskutere både værdier, lokal- 

og uddannelsespolitik, samt mange andre gode emner over tre dages intens debat. Dette er ikke noget vi 

ville være begyndt på, uden først at få de meget positive erfaringer vi har fra projekt Hvem er vi? – 

Danmarkskanon Nordfra. Vi vil samtidig opfordre andre til at prøve kræfter med en fri debat i 

biblioteksregi, hvor vi i løbet af projektet har valgt ikke at have andet end et løst fokus for de enkelte 

debatter, hvilket har ladet gode debattører, foredragsholdere og publikum nå dybt ned i gode, positive og 

demokratiske kulturdebatter. 

 

Hvis i ønsker mere information om projektet, eller vores videre erfaringer med debatter og demokrati, er i 

altid velkomne til at kontakte Bibliotek & Borgerservice – Frederikshavn Komme. 


