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Dansk jødisk liv de første 400 år
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Programmet for højtideligheden den 15. no-
vember 2022 i Københavns Synagoge i anled-
ning af 400-året for de første jøders ankomst til 
Danmark.

REDAK TION : 

Kommunikationsansvarlig:
Michael Rachlin, mra@mosaiske.dk
Lizette Ottensten, lo@mosaiske.dk

G R AFISK T ILRE T TEL ÆGG EL SE : 

Yellow1
TRYK : 

Stenby Tryk

LØFT JERES HOVEDER, I PORTE

v. kantor Edan Tamler og synagogekoret

LOVSIGELSEN OVER REGENTEN 
v. overrabbiner emeritus Bent Lexner

VELKOMST 

v. kulturredaktør Kathrine Tschemerinsky, 
Weekendavisen

TALE
v. formand Henri Goldstein,
Det Jødiske Samfund i Danmark

BØN FOR KONGEHUSET
v. overrabbiner Jair Melchior

TALE

v. overrabbiner Jair Melchior

JØDISKE SANGE

v. Carolineskolens kor
Korledelse: Channe Nussbaum. Klaver: Maor Shimon

MIMKOMCHA (FRA DIT STED)

v. kantor Edan Tamler

TALE

v. forfatter Suzanne Brøgger  

I DANMARK ER JEG FØDT

Fællessang. Carolineskolens kor synger for.

ADON OLAM (VERDENS HERRE)

v. kantor Edan Tamler og synagogekoret

LIFT UP YOUR HEADS, O YE GATES

Cantor Edan Tamler and the synagogue choir 

BLESSING OF THE REGENT

by Chief Rabbi Emeritus Bent Lexner

WELCOME

Cultural Editor at Weekendavisen, 
Kathrine Tschemerinsky

SPEECH
by President Henri Goldstein, 
The Jewish Community in Denmark

PRAYER FOR THE ROYAL FAMILY
by Chief Rabbi Jair Melchior

SPEECH

by Chief Rabbi Jair Melchior

JEWISH SONGS

by the Caroline School choir
Leader: Channe Nussbaum. Piano: Maor Shimon

MIMKOMCHA (FROM YOUR PLACE)

Cantor Edan Tamler sings

SPEECH

by author Suzanne Brøgger

I DANMARK ER JEG FØDT (In Denmark I am born)
Community song lead by the Caroline School choir

ADON OLAM (MASTER OF THE WORLD)

by cantor Edan Tamler and the synagogue choir

PROGRAM 
15 .  NOVEMBER 2022
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VIBEKE KAISER-HANSEN: 

JØDERNES DANMARKSHISTORIE I  PROVINSEN

Vibeke Kaiser-Hansen har endevendt en lang række lokale, regionale 
og statslige kilder på arkiver samt aviser for at komme tættere på 
jødernes historie i Danmark uden for København. Vibeke Kaiser-
Hansen er museumsinspektør på Museerne i Fredericia.

HANNE FOIGHEL: STEN PÅ STEN

MINE 400 ÅR GAMLE DANSKJØDISKE RØDDER

Med sin egen familie som ledetråd følger Hanne Foighel dansk jødisk 
liv i 400 år frem til 2022. En personlig beretning, der kaster lys over 
den store historie om jødisk liv i Danmark gennem fire århundreder. 
Hanne Foighel cand.scient., journalist, foredragsholder og forfatter 
og har i snart 40 år været Mellemøstenkorrespondent.

SIMON KRATHOLM ANKJÆRGAARD: 

OKTOBER 1943 -  DE DANSKE JØDERS FLUGT OG FANGENSKAB

Det populære historiker Simon Ankjærgaard har udgivet det første 
storværk om flugten i oktober 1943 i en årrække. Bogen har en større 
fokus på danske jøders aktive rolle i flugten.

LENE EWALD HESEL OG THOMAS HARDER: EN STEN FOR EVA

En sten for Eva skildrer Eva Salomonsens liv og verden, fra hun 
blev født som Evaline Wagner i Bogense i 1855, til hun døde i 
Theresienstadt i 1943. ”Årets historiske bog,” skrev Bent Büdnikow 
i Berlingske. 

AF HENRI GOLDSTEIN

FORMAND FOR DET JØDISKE SAMFUND 

(TIDL.  MOSAISK TROSSAMFUND)

For årtier siden diskuterede nogle sociologer, 
hvad der karakteriserer et godt samfund. Et af 
svarene var, at et samfund skal vurderes på be-
handlingen af dets minoriteter. Det vil set med 
dansk-jødiske øjne medføre en topplacering af 
det danske samfund og Danmark som land. Selv 
om vi desværre kender til antisemitisme – og 
anden diskrimination af forskellige mindretal – 
så taler vi om et rigtig godt land, hvor det er rart 
at være statsborger.

Danmark er et pluralistisk samfund med for-
skelligartede holdninger. Det nyligt overståede 
valg med 14 partier beviser dette. Men forskel-
lighederne til trods er vi et samfund med sam-
vittighed, en god moral og ordentlighed. Natur-
ligvis er der undtagelser, men jeg vover at påstå, 
at mere end 90% af landets indbyggere falder 
ind under denne positive vurdering.

Da I ankom til synagogen i dag, blev I mødt 
med et stort sikkerhedsopbud. Det skyldes ikke 
alene vore prominente gæster, men at livsbetin-
gelserne for jøderne i Danmark er fundamentalt 
ændret fra min barndom til nu. På 30 år har vi 
haft to terrorhandlinger mod denne adresse. 
Det hverken kan vi – eller skal vi – glemme.

Det er ikke nogen fornøjelse, at vore gudstjene-
ster, vore kulturarrangementer og vore institu-

N Y E  B Ø G E R 
O M  D A N S K - J Ø D I S K  H I S T O R I E

HER I  EFTERÅRET ER DER UDKOMMET EN 

RÆKKE BØGER OM DANSK-JØDISK HISTORIE, 

HVORAF DE TO HAR DIREKTE FORBINDELSE 

TIL 400-ÅRS JUBILÆET. 

DE FØRSTE 400 ÅR

tioner skal bevogtes – oftest af bevæbnet politi. 
Men vi er taknemmelige for den fine beskyttel-
se, det officielle Danmark giver danske jøder. Vi 
har trang til at takke alle, der medvirker til det-
te. Det gælder alle fra politiets og PETs ledelser 
til hver enkelt betjent, der er på vagt både dag og 
nat. Den indsats, der gøres, sikrer fortsat jødisk 
liv her til lands.

Fysisk sikkerhed skal naturligvis kombineres 
med åndsfrihed og muligheden for fortsat at 
kunne udleve den jødedom, som vi har kun-
net i 400 år. Nogle få politiske bevægelser har 
gennem et par årtier søgt at fortælle det jødiske 
trossamfund, hvad vi skal og ikke skal. Det ser 
vi på med stor alvor og bekymring.

I en tid, hvor integration af mindretal debatte-
res, føler det jødiske samfund trang til at un-
derstrege, at integration er forskellig fra assi-
milation. Det betyder, at vi som danskere skal 
mobilisere ægte tolerance. Vi skal ikke gå i takt 
i alle livets spørgsmål. Vi klæder os ikke ens, 
spiser og drikker ikke ens, og hudfarve, køn, re-
ligion, etnicitet og seksuelle vaner er forskellige. 
Frisind og tolerance er ikke lette begreber – og 
slet ikke at efterleve. Men det er vores pligt at 
gøre vort bedste. 
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DA NSK-JØ DISK H IS TOR IE

20 NEDSLAG

1622

Den 25. november 1622 skrev Christian 
IV en formel invitation til ” jøder af 
den portugisiske nation” i Amsterdam. 
Invitationen var en opfordring til, at de 
kunne bosætte sig i den nye by Glückstadt. 

1644

Christian IV udsend-
te ’hebræermønter’ 
med hebraisk skrift.

1675

Tobaksspinder Abraham Jacobsen Levi var 
den første jøde som bosatte sig i Fredericia, 
hvor der i 1674 var indført religionsfrihed.

1684

Det første jødiske bederum i 
København åbnede, og vi regner 
årstallet for grundstenen til det 
nuværende Det Jødiske Samfund.

1690

Fredericia fik den første 
jødiske begravelses-
plads i Danmark.

1694

Mosaisk Nordre 
Begravelsesplads 
etableres i det områ-
de, der i dag er Nør-
rebro i København.

1796

Der blev oprettet en jødisk menig-
hed i Charlotte Amalie på St. Tho-
mas, De Dansk-Vestindiske Øer.

1805

Den jødiske drengeskole 
åbnede i 1805, mens pige-
skolen åbnede i 1810. Sko-
lerne blev fusioneret til den 
nuværende Carolineskolen.
 

1814

Anordningen af 1814 
gav jøderne fulde 
borgerrettigheder.

1819

Uroligheder i Køben-
havn og andre steder 
i landet i forbindelse 
med ”den korporlige 
jødefejde”. Frederik 
VI skrider ind for at 
beskytte jøderne. 

1833

Den 12. april 1833 
blev synagogen i 
Krystalgade indviet. 
Arkitekten var Gustav 
Friederich Hetsch.

1849

Grundloven blev indført, 
og jøder fik religions-
frihed og stemmeret på 
lige fod med alle andre.

1882-1914

En immigrationsbølge 
af jøder fra Det Russiske 
Imperium kom til Dan-
mark og bosatte sig ho-
vedsageligt i København.

1924

Den jødiske 
idrætsforening 
Hakoah blev stiftet. 1933

Christian X deltog i 
synagogens 100-års 
jubilæum i april 1933.

1943

Den tyske besættelses-
magt indleder ’ jødeaktio-
nen’ i Danmark. Ca. 7000 
jøder nåede at flygte til 
Sverige. 481 danske jøder 
blev interneret i Theresi-
enstadt. 52 af dem døde.

1945

De danske fanger i The-
resienstadt blev reddet fra 
nazisternes lejre og fragtet 
tilbage til Danmark med 
’de hvide busser’. Den 5. 
maj er Danmark atter frit. 

1969

Danmark modtager 
3000 jødiske politiske 
flygtninge fra Polen. 

2015

Terrorangrebet på Krudttønden 
og synagogen fandt sted d. 14-
15. februar 2015. Den danske 
filminstruktør Finn Nørgaard og 
den jødiske vagt Dan Uzan blev 
dræbt. Det var det andet terror-
angreb mod synagogen på 30 år. 

2018

Den nye Carolineskole slog 
dørene op i Hellerup.
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I  BIBELSK FORSTAND ER 400 ÅR DET SAMME SOM TI 

GENERATIONER. EN KÆDE AF SLÆGTER, DER SPÆNDER FRA 

NUTIDEN OVER I  EN DEL AF HISTORIEN, DER ER SÅ FJERN, 

AT DEN BLIVER TÅGET OG UHÅNDGRIBELIG.  400 ÅR ER ET 

SÆRLIGT JUBILÆUM.

AF MICHAEL RACHLIN

drede 40 år i ørkenen. Men det er også 
nævnt andre steder, hvor det repræ-
senterer afslutningen på en generati-
on. Efter 40 år kommer der et gene-
rationsskifte,” fortæller Jair Melchior. 
Mens 40 år er en generation, har de 
ti slægtled også en særlig betydning. 
Samtidig med, at Gud lover Abraham, 
at hans efterkommere skal blive talrige 
som himlens stjerner, forudser Gud også, 
at de skal være slaver i Egypten i 400 år. 
”Uanset hvordan man regner på det, 
kan slaveriet ikke have varet mere end 
210 år, så der er en kæmpe debat om, 
hvordan man kommer frem til 400 år. 
Hvis vi tænker på 40 år som et genera-
tionsskift, så taler vi om ti generationer. 
Det er det længste, man kan forestille 
sig i en slægt, og det længste, mange vil 
kunne spore deres slægt tilbage. Når vi 
kommer ud over det, så begynder hi-
storien at være mere tåget,” siger Jair 
Melchior, der bl.a. kan spore sin slægt 
tilbage til jøder, der kom til Danmark i 
1600-tallet, selvom de ”kun” har været 
rabbinere i syv generationer (dog ikke 
alle i København). 

En unik dansk-jødisk tradition 
Med 400 år – eller ti generationer – 
rammer vi altså en historisk milepæl 
for jødisk liv i Danmark. Men det er 
mere end slægtsforskning og histo-
rieskrivning. Det er også noget, som 
afspejler sig i en jødedom, der har et 
særligt lokalt præg. En særlig dansk jø-
dedom med egne skikke og traditioner. 
”vi siger, at skikke – minhag – er lige så 
forpligtende som religiøs lov – halacha. 
Det har en særlig betydning, at man 
har en lang historie, som selvfølgelig 
er påvirket af lokale forhold, klimaet, 
naturen og forholdet til vores ikke-jø-
diske naboer. Det er en dansk-jødisk 
tradition, som vi skal værne om. Det 
betyder ikke, at vi aldrig må ændre 
noget. Men det er nogle helt speciel-
le traditioner, som vi skal være meget 
bevidste om,” siger Jair Melchior, der 
understreger, at det virkelig er en unik 
tradition, man ikke kan tage for givet. 
”Vi er en af de få menigheder, som har 
en klar kontinuitet, der ikke er blevet 
stoppet af holocaust. Det glemmer vi 
nogle gange. Men i Østeuropa fik kom-

400 ER ET SÆRLIGT TAL

Tal har betydning. Det er blot den tred-
je dag i det jødiske år 5783. Men jeg 
mødes med Jair Melchior for at tale om 
400-året for de første danske jøders an-
komst til Danmark. Den 22. november 
er nemlig 400-års dagen for Christian 
IV’s invitation til de sefardiske jøder 
i Amsterdam til at komme til Dan-
mark - eller mere præcist til kongens 
nye by Glückstadt, som jøderne skulle 

hjælpe med at gøre til en blomstrende 
handelsby. Og selvom man med flere 
tusinde års jødisk historie altid vil kun-
ne finde en årsdag eller et rundt jubilæ-
um, så er der faktisk en god grund til 
at dvæle ved lige netop dette jubilæum.  
Tallet fire er vigtigt i jødedommen. 
Og fire gange 10 er også vigtigt. 
”40 år er markant i jødedommen. Det 
er selvfølgelig mest kendt, at vi van-

Vi er en af de få menigheder, som har 
en klar kontinuitet, der ikke er blevet 

stoppet af holocaust.
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munisterne ødelagt de traditi-
oner, som nazisterne ikke hav-
de smadret. Menighederne i 
Nordafrika og Mellemøsten er 
også blevet revet op med rode 
efter 1948. Vi har haft flere 
bølger med jødisk immigration 
i Danmark, men man har altid 
optaget traditionerne,” fortæl-
ler Jair Melchior.

Sangene og melodierne 
Den særlige danske jødedom 
kan læses helt ned i fortolknin-
gerne af jødisk lov. I Danmark 
er det kutyme, at man skal 
vente en time mellem at spise 
kød og mælkeprodukter. An-
dre steder i verden er det seks 
timer. Og Jair Melchior under-
streger, at begge dele er tilladt.  
Men det er først og fremmest 
sangene og melodierne, der 
ligger Jairs hjerte nær, når vi 
taler om en dansk jødedom. 
”Jeg er opvokset med de særligt 
dansk-jødiske melodier, selv da 
jeg boede i Israel. 

Der var en melodi 
til hver helligdag, 

og jeg elskede dem 
virkelig. 

Det ramte et eller andet hos 
mig, som det ikke gjorde hos 
mine brødre. Så det er måske 
derfor, at jeg kom tilbage til 
Danmark,” siger Jair, der næ-
ste år har været Det Jødiske 
Samfunds overrabbiner i 10 år.  
Selvom vi skal stå vagt om 
traditionerne, skal vi også ud-
vikle dem og supplere dem. Til 
jom kippur har man supple-
ret med flere sefardiske sange 
– ikke mindst for at omfavne 
det mange israelere, der i dag 

er fyldt. Men det er den ikke, når den er tom. 
Desuden rykkede man bimaen (den forhøj-
ning, som toraen bliver oplæst fra, red.) fra 
midten af synagogen hen foran toraskabet – 
lidt som et alter i en kirke. Da man samtidig 
havde et kor, betød det, at folk kom i synago-
gen for at lytte og kigge. Ikke for at deltage. 
Den tradition bærer vi stadig med,” siger han.  
Hans håb for selve gudstjenesten er, at me-
nigheden i højere grad vil blande sig: syn-
ge med og – hvis man har mod på det – 
give sit bud på tolkningen af ugens tekst: 
”Vi skal have gjort op med autoritetstroen. To-
raen er der for alle. Og alle kan komme med 
deres tanker. Det er ikke kun for mig,” slutter 
han. 

er en aktiv del af menigheden. Netop forholdet 
til Israel er både en af de største udfordringer 
og en af de største muligheder for menigheden.  
”Det har påvirket den religiøse kreds, at så 
mange har emi greret til Israel. Min oldefar var 
meget glad for, at tre børn blev i Danmark og 
tre børn rejste til Israel. I de senere generationer 
blev det flertallet, der rejste til Israel. Samtidig 
har vi været i stand til at integrere mange af de 
israelere, der er kommet her, i menigheden. Det 
er nemmere for en mellemstor menighed, end 
det fx ville være i meget større menigheder i 
USA,” siger han.

Den tunge arv og fremtiden
Hvordan forvalter vi så arven til de kommende 
generationer? Jair Melchior er optimist. Rød-
dernes dybde og styrke er vigtigere end, hvor 
mange mennesker der kommer ind ad døren. 
”Jeg oplever tit, at vi måler alt for meget i tal. 
Og ofte er betydningen af det, der sker, om-
vendt af mængden af mennesker. Vi har lige 
haft en rosh hashanah-gudstjeneste, hvor der 
var lidt færre, end der plejer. Jeg kan ikke sætte 
fingeren på det, men det var sådan dejlig op-
levelse. Der var flere, som talte om, at det var, 
som om, brikkerne faldt på plads,” siger han. 
Men han erkender også, at vores store sy-
nagogebygning kan være en udfordring. 
Faktisk kalder han synagogen ”den van-
skeligste arv”, vi har fået i menigheden. 
”I starten af 1800-tallet var det pludseligt til-
ladt at bygge synagoger, og så kunne de ikke 
blive store nok. Den er noget særligt, når den 
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Det tager fem timer at køre fra Nakskov til 
Aalborg. En af de længste køreture, man kan 
tage i Danmark. Og uden at fornærme nogen 
kan vi nok sige, at det er ikke to af de byer, 
der har fået mest opmærksomhed fra Det Jø-
diske Samfund og andre jødiske institutioner. 
Men engang var begge byer centrum for et 
jødisk liv med bryllupper, bar og bat mitzva-
er, en synagoge og en begravelsesplads – lige-
som to håndfulde andre danske provinsbyer. 
Her har det jødiske liv udspillet sig i genera-
tioner, men er for længst blevet en del af by-
ens forhistorie – med højst en begravelsesplads 
som et umiskendeligt fysisk aftryk i byen.  
Når vi i år fejrer 400-året for de første jøders 
ankomst til Danmark, kan man igen mærke 
duften af et levet jødisk liv.
  
Ganske vist er det jødiske liv her kommet på 
museum, men det er en udstilling, der både pe-
ger frem og tilbage i tiden, og som rejser aktuelle 
spørgsmål. Vandreudstillingen Dansk Jødisk Liv 

i 400 år er blevet til i et tæt samarbejde mellem 
Det Jødiske Samfund og Dansk Jødisk Muse-
um med kommunikationsbureauet Operate 

Experience som den praktiske tredjepart. Ud-
stillingen består af traditionelle udstillingsele-
menter, men også af interaktive elementer, hvor 
man kan opleve animation og film, der fortæller 
om jøder i fortiden og nutiden. I provinsen vil 
udstillingen have en fjerde partner – de lokalhi-
storiske museer og arkiver – der sørger for, at der 
altid er en relevant vinkel på udstillingerne. Der 
bliver både udstillet lokale genstande og fortalt 
om de personer, der tegnede det jødiske liv de 
respektive steder. Det vil også være muligt at 
tage på lokale jødiske byvandringer via en app. 

Mere end en københavnerfortælling
Direktøren for Dansk Jødisk Museum, Ja-
nus Møller Jensen, er den faglige tovhol-
der for jubilæumsudstillingen, og det har 
været vigtigt for ham, at 400-års-jubilæe-
et ikke blev en ren københavnerbegivenhed.  
”Der har været et rigt jødisk liv i hele Dan-
mark. Det er en historie, der er ukendt for de 
fleste, og derfor vil vi gerne sætte fokus på, at 
det er en del af danmarkshistorien, som er vig-
tig. Og det er en stærk lokal fortælling, som 
vi gerne vil sætte fokus på i samarbejde med 
de lokale museer,” siger Janus Møller Jensen, 
der fortæller, at der var rigeligt indhold til 
både udstilling og byvandringer fra både Aal-
borg, Nakskov og de andre deltagende byer. 
”Der er sindssygt meget indhold fra alle byer-
ne. Mange havde indsamlet det i forvejen, andre 
skulle grave lidt mere. Men de havde alle sammen 
historier, vi ikke var bekendt med. I nogle byer 
er det en historie fra 1700-tallet; i andre er det 
en historie fra 1800-tallet. Nogle gange er det en 

J u b i l æ u m s u d s t i l l i n g 
v a n d r e r  D a n m a r k  r u n d t

DEN JØDISKE DANMARKSHISTORIE KOMMER RUNDT I 

LANDET MED EN AMBITIØS VANDREUDSTILLING, DER SKAL 

GENOPLIVE DEN GLEMTE FORTÆLLING OM DET JØDISKE 

LIV I  PROVINSEN – OG TRÆKKE TRÅDE FREM TIL I  DAG.

AF MICHAEL RACHLIN

ILLUSTRATIONER FRA UDSTILLINGEN
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erhvervshistorie, andre gange er det en historie 
om småhåndværk og handelsrejsende. Men alle 
steder kan man genkende den rammefortælling, 
vi har lagt ned over,” siger Janus Møller Jensen. 

Dynamik og skabertrang 
Rammefortællingen er ikke mindst historien om 
en vellykket integration, der har været med til at 
give nogle nuancer til det Danmark, vi kender 
i dag. Det fortæller direktør Bo Søby Kristen-
sen fra Operate Experience, der er blevet ind-
draget på grund af deres store erfaring med ud-
stillinger og ikke mindst interaktiv formidling. 
”Vores primære budskab er, at den jødiske im-
migration til Danmark er historien om at tilføre 
dynamik og skabertrang. At forskelligheder-
ne mellem os, der kom udefra, og os der boede 
her i forvejen, har haft en positiv indflydelse på 
skabelsen af det Danmark, vi kender i dag. Der 
er valgt nogle greb og vinkler, der forhåbentlig 
kan forbinde det historiske med det nutidige. 
Fx er der et element, hvor vi spørger, hvilken af 
de her genstande, der kom ind i Danmark med 
den jødiske indvandring. Det er fx historien om 
Tuborg, Bing og Grøndahl eller franskbrødet. 
Men der er også en måde at få nye tanker og 

De fire århundreder
Den historiske del er opbygget af fire tema-
er, der omfatter de fire århundreder:
1600-tallet: Ankomsten
1700-tallet: Konsolideringen 
1800-tallet: Guldalderen
1900-tallet: Ind- og udvandring 

Danmark rundt
Udstillingen skal som bekendt rundt i pro-
vinsen, men den kan til at begynde med ses 
i Det Jødiske Hus i Krystalgade:
• onsdag den 16. november kl. 9-20
• torsdag den 17. november kl. 9-20 

I 2023 skal udstillingen på tur til: 
Nakskov, Odense, Fredericia, Randers

I 2024:
Århus, Ålborg, Horsens, København

Der ventes at komme flere byer til.

inspiration udefra,” siger Bo 
Søby Kristensen. 

”Det andet tema er toleran-
ce. Hvordan er det, at vi har 
behandlet jøderne gennem 
historien? Og hvordan er vi 
som danskere til at tage imod 
fremmede i dag? Det er også 
et relevant og nutidigt tema,” 
siger Bo Søby Kristensen. 
Janus Møller Jensen tilføjer, at 
det også rejser et spørgsmål om, 
hvad det vil sige at være dansk: 
”Det er jo ikke, fordi vi hverken 
ville have pilsnerøl eller porce-
læn, hvis det ikke havde været 
for den jødiske indvandring. 
Men det rejser et spørgsmål 
om, hvad der er dansk. Det er 
i høj grad ting, der er kommet 
udefra. Det er ikke noget, som 
er lukket om sig selv og er op-
stået i en dialog. Og det er de 
refleksioner, vi inviterer til,” 
slutter Janus Møller Jensen. 

Udstillingen er realiseret med støt-

te fra en lang række fonde, her 

iblandt A.P.Møller Fonden, Aage 

og Johanne Louis-Hansens Fond 

og Hoffmann og Husmanns Fond. 

Udstillingens regionale samarbejds-

partnere er Historiens hus, Odense, 

Aalborg Stadsarkiv, Aarhus Stads-

arkiv, Museerne i Fredericia, Indu-

strimuseet (Horsens), Museum Lol-

land-Falster, Museum Østjylland. 
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I DANMARK ER JEG FØDT

1. I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme,
dér har jeg rod, derfra min verden går;

du danske sprog, du er min moders stemme,
så sødt velsignet du mit hjerte når.

Du danske, friske strand,
hvor oldtids kæmpegrave

står mellem æblegård og humlehave.
Dig elsker jeg! - Danmark, mit fædreland!

2. Hvor reder sommeren vel blomstersengen
mer rigt end her ned til den åbne strand?
Hvor står fuldmånen over kløverengen

så dejligt som i bøgens fædreland?
Du danske, friske strand,
hvor Dannebrogen vajer -

Gud gav os den - Gud giv den bedste sejer! -
Dig elsker jeg! - Danmark, mit fædreland!

3. Du land, hvor jeg blev født, hvor jeg har hjemme,
hvor jeg har rod, hvorfra min verden går,

hvor sproget er min moders bløde stemme
og som en sød musik mit hjerte når.

Du danske, friske strand,
med vilde svaners rede,

I grønne øer, mit hjertes hjem hernede!
Dig elsker jeg! - Danmark, mit fædreland!

Tekst: H.C. Andersen Melodi. Henrik Rung


