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Talen for Danmark

• Beæret over tilbuddet om at holde talen for Danmark

• Udgangspunkt i det faktum, at DK geografiske midtpunkt ikke ligge så 
langt fra Roskilde, nemlig ved Nykøbing Sjælland i Odsherred

• Jeg ved ikke, hvor mange af jer, som har været der, men der er rejst en 
monumental sten på stedet.

• Står man der, ser man danmark til alle sider. 43.094 km²

• Det eneste lille problem, er at man må kigge hen over Sverige for at få 
øje på Bornholm. Et problem, som blev skabt med Roskildefreden i 
1658.

• Det er ganske klart, når man står her, at meget store dele af Danmark 
afgrænses af hav. Vi har mere end 7.300 km kyst og 406 beboede og 
ubeboede øer.

• Der er også klart, at vore forfædre har haft endog meget store 
problemer med at forsvare den lange kystlinie.

• især da vandvejene var langt lettere fremkommelige end landevejene.

• Trelleborg, Aggersborg og Fyrkat er eksempler på flotte forsvarsværker 
fra Vikingetiden, som har haft sin meget store betydning dengang, men 
som vi nulevende danskere kan nyde for sin store skønhed i landskabet.

• I den tidlige Middelalder kommer der så egentlige borge og slotte, som 
Hammershus, Vordingborg, Kalundborg slot, Nyborg slot og senere 
Kronborg.

• Alle var de vigtige dele af det danske forvar dengang, men nu er de 
turist attraktioner til glæde og indtægt for os danskere

• I dag er de markante yderområder sjovt nok attraktive badestrande, 
tænk bare på Skagen i nord, vesterhavets lange kyst i vest, Gedser Odde
i syd og Balka og Dueoddes hvide sandstrande i øst.

• Disse skønne strande omkranser skove og marker, Bornholms klipper, 
Sjællands smilende bakker, Fyns idylligske haver, øst-jyllands storslåede 
bakkeområder og vest-jyllands barske natur.

• Alt sammen får vi danskere af Danmark, Danmark vort fædreland.

• Jeg  vil som tak herfor bede jer hæve jert glas og med mig udbringe et 
trefoldigt leve for Danmark


