
Kære Danmark 

HC Andersen skriver i sin kærlighedserklæring til Danmark ”I Danmark er født, der har jeg 

hjemme” og efterfølgende ” Engang du herre var i hele Norden”.  

Danmark, du blev i middelalderen regeret af en klog og vis dame. Margrethe 1 erobrede magten 

ved snilde, diplomati og alliancer. Men det holdt ikke længe, for Margrethe blev efterfulgt af en 

række mindre kompetente og selvhøjtidelige monarker, der gik mere op rigdom og magt. De førte 

mange krige uden de rigtige alliancer og Danmark blev mindre.  

Danmark, du fører stadig krig, men nu er du en del af de rigtige alliancer. Men nogle vil sikkert 

være forbeholdne overfor, om målene nås. 

 

Danmark – du er et lille land. Dit indbyggertal er lille i forhold til lande som fx Holland og Belgien, 

men derfor kan du godt være stor. Du har altid været en stor søfartsnation med en handelsflåde, 

der hører til de største i verden. Du er rigtig dygtig til handel og til at tilpasse dig.  

Til trods for din lidenhed har du altid fostret store videnskabsmænd, der ved deres iderigdom og 

innovation har skabt nogle store virksomheder, der er førende i verden på deres områder. Men 

innovationen kommer ikke kun fra videnskabsmændene – den kommer også fra den dygtige 

håndværker: Værktøjsmageren, smeden, elektrikeren osv.  

 

Du har skiftevis været rig og fattig. Engang den rigeste nation og få generationer efter meget 

fattig, så rig igen, så statsbankerot og så rig igen. I dag hører du fortsat til blandt verdens rigeste 

lande. Du har noget at være stolt af, for din rigdom er ikke afledt råstoffer, men af din befolknings 

evne til nytænkning – opfindelser, visioner – evnen til at stille mål og finde vejen til at realisere 

målene. Det handler ikke alene om at sige de rigtige ting, men du er god til at realisere dine mål. 

 

For 20 år siden var jeg til et møde i Nordea, hvor bankens danske direktør fortalte om sine visioner 

og forventninger til udviklingen af mobiltelefonen. På et tidspunkt ville det blive sådan, at alt ville 

kunne håndteres fra en mobiltelefon, fx ville vi ikke længere skulle bruge dankort i butikkerne men 

benytte vores mobiltelefon. Hvordan er det gået? I dag klikker vi 2 gange på mobiltelefonen og 

parer den med betalingsautomaten og voila – vi har betalt for vores varer. Men det har taget 20 

år, førend udviklingen af mobiltelefonerne har gjort det muligt at realisere visionen. 



I dag har vi Kørekort, Sundhedskort, Coronapas osv på vores mobiltelefon.  

 

Danmark, du er rigtig dygtig til at udvikle og udnytte teknologier, og du er rigtig god til at investere 

i infrastruktur. Det handler ikke kun om veje og broer, men i høj grad om it-infrastruktur. Det 

medfører, at arbejdsopgaver falder bort, og at vi er nogle, som må finde nye veje. Men det giver 

dig mulighed for bedre at udnytte de menneskelige ressourcer, der er din knappe faktor. Vi ser fx, 

hvordan andre lande er udsat for disruption, fordi de ikke har omskolet arbejdsstyrken i tide. Det 

medfører, at de er nødt til fortsat at benytte forældede teknologier - og lande og indbyggere bliver 

reelt fattigere.  

 

Der har netop været afholdt OL. Danmark – du opfyldte din medaljemålsætning og fik 11 medaljer. 

Det var noget andet end i 1972 i München, hvor du kun fik en medalje. Den var af guld og blev 

vundet af Niels Fredborg i 1000 meter på tid i banecykling. Siden da er Team Danmark etableret, 

og Danmarks Olympiske Komite er overgået til DIF. I dag laves langsigtede projekter, der styres af 

Team Danmark i samarbejde med specialforbundene. Der investeres i udvikling af det rigtige 

materiel, og selv universiteterne inddrages. Vi kan se, at viljen til at sætte mål og investere – det 

giver resultat. 

 

Danmark du gør det godt. 

 

 

        

 


