28 august 1787
Talen til Danmark, jeg har med stor fornøjelse lyttet til de sidste 2-3 års ’talen til Danmark’ hvor de store
danskere lovprisen, og vort smukke land hyldes i høje toner, så jeg tænkte hvem er Danmark, eller hvad er
Danmark, hvor i vores historie støder vi første gang på ordet Danmark, og i hvilke sammenhænge.

Ordet DANMARK tager sit afsæt i befolkningsnavnet daner. Daner menes at stamme fra det oldengelske
ord for "dal" -nemlig 'denu', der henviser til, at danerne er 'lav-landsbeboere'.
I år 500-800 optræder navnet daner hyppigt, og hen imod 900-tallet skelner man mellem syddanere, der
beboede Jylland og sandsynligvis Fyn, og norddanere, der boede på øerne Sjælland og Skåne. Ordet daner
optræder første gang på dansk grund i sidste halvdel af 900-tallet (ca. 965)i indskriften på den Store
Jellingsten med ordene "og gjorde danerne kristne".
Runestenene i Jelling er blevet kaldt ”Danmarks dåbsattest”. Selv om det ikke er første gang, at Danmark er
nævnt, har i hvert fald Haraldsstenen fået en stærk symbolsk betydning.
Harald Blåtand (Gorm og Thyras søn) underlagde sig det nuværende Danmark og landområdet mod
Dannevirke samt formentlig landområder i Skåne. Dvs. selvom grænserne siden er ændret, er der tale om
en statsdannelse, der har eksisteret siden som Danmark.
Samme Harald Blåtand blev begravet i Roskilde "danernes konge-sæde", i en kirke han selv havde bygget til
ære for Treenigheden (ligesom Domkirken).
Roskilde ’vores by’ blev fra den tid regnet som værende Danmarks Hovedstad, hvilket den forblev indtil ca.
begyndelsen 1400, omkring det tidspunkt hvor Erik af Pommern gjorde byen København til sin residens, og
stille og roligt blev København Danmarks hovedstad.
Man kan ikke sige Danmark uden også at sige Dannebrog, og bestemt ikke i denne forsamling hvor vi
samles omkring vores fane med stolthed og respekt. Ifølge legenden faldt Dannebrog ned fra himlen under
slaget ved Lyndanisse (i dag Tallinn i Estland) den 15. juni 1219, den dag som vi i dag kalder Valdemarsdag.
Anders Sunesen og Valdemar 2. Sejr var tilstede. Korstoget i 1219 var efter legenden ved at mislykkes.
Da de næsten var slået, påkaldte de Guds hjælp, da opnåede de den nåde, at de straks modtog et flag, som
faldt ned fra himlen, tegnet med et hvidt kors på en ulden dug.
Traditionen fortæller videre, at en himmelsk røst samtidig fortalte, at danskerne ville sejre under dette
tegn, hvilket de også gjorde. Riddere fra Johanitter-ordnen deltog i invasionen af Estland, og har muligvis
været afgørende for slagets udfald.
Ja, Danmark er dejligt, ordet smager af sommer og sol, kornmarker, bøgetræer og blå bølger der ruller
dovent mod de danske kyster, selv vores politikkere (i hvert fald én) har forstået styrken i ordet Danmark.
Den 23. maj 1934 skabte Stauning metaforen ’Danmark for folket’ udtalelsen afspejlede, at partiet ikke
længere skulle være et klasseparti, men et folke-parti, og det blev i den forstand normgivende for den
videre politiske udvikling i Danmark. Den gang var det også den økonomiske krise og arbejdsløsheden der
var hoved opgaverne for de folkevalgte.
I nyere tid har Ingemann med sin skarpe streg revset høj og lav i striben ’kaldet’ og det var DANMARK, at
alle ikke helt har styr på geografien ses i en af hans streger hvor en dreng står og kigger på en globus, mens
faderen sidder i sofaen med håndbajer og klaphat, og ser fodbold. drengen spørger ……

Far .. siger drengen .. hvor ligger Danmark?, hold nu kæft knægt, det ved jeg sgu’ da ikke, gå ud og spørg din
mor, det er hende der rydder op.
Ja, kære dannere og skydebrødre, skal vi ikke sammen blive enige om at:
vort gamle Danmark skal bestå, så længe bøgen spejler, sin top i bølgen blå.
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