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Hej, velkommen til vores avis. Her kan du læse om den danske
kultur og traditioner. Du kan også læse om lækker mad, en
kendt dansker som vi har mistet og om det svære sprog.

Vi besluttede os for at lave den med de her emner, fordi vi ville
lære mere om det land som vi bor i. Vi ville også dele vores
perspektiver som ikke-danskere.
Vi søgte det mest af vores information på internettet og fra
bøger. Vi gik også ud for at tale med lokale danskere.

Tak for at du vil læse med- Siddhesh, Meja, Barnabás, Flavie,
og Christian. Elever fra Stage 10/11 DSA.

  

Nytår 2018/19
Danske nytårstraditioner
Lige fra dronningens nytårstale til
fyrværkeriet, var dette nytår en stor
succes. Dette år var 90års fødselsdagen i
fjernsynet igen, og tusindvis af
danskere så på.   
Denne tradition begyndte i 1970´erne
efter alle danskerne bad DR om at få den
tilbage. Og nu bliver den vist hvert år i
fjernsynet nytårsdag. En anden tradition i
Danmark er at hoppe ned fra en stol når
klokken er 00.00, fordi de vil hoppe ind i
det nye år. Efter det elsker mange at
spise
kransekage og
drikke
champagne.

Hun talte også om Grønland og den
meget triste naturkatastrofe der
skete i byerne Nuugaatsiaq og Illorsuit.  

  

Dronningens
nytårstale  
Dronningen holder en nytårstale hvert år
d. 31. december kl. 18. Nu kan du se
nytårstalen på dr.dk eller live i fjernsynet.
Alle nytårstalerne slutter med sætningen
"Gud bevare Danmark”. Hun giver
en nytårstale
hvert år fordi
det er en
tradition. Den
første tale var
i1880´erne, hvor Christian
den niende holdt sin første tale.   
I begyndelsen var det i radioen (1941)
men nu kan hele Danmark lytte og se
den i fjernsynet. I år talte Dronningen om
at vi alle skal prøve at gøre
noget der ikke er nødvendigt. Dronningen
sagde også at de mest vigtige ting i livet
er de mennesker der står os nær.  
  
  
  

  

“

Det har altid været en tradition at lytte
til dronningens tale med champagne i
  hånden, men nu om dage handler det
også om at se hvor mange ord hun ikke
kan læse som for eksempel
ordet ‘cyberspace’.
– Elias,
  
klassekammerat   

”

“

Dronningen talte om, som hun taler
om hvert år, hvordan vi i dagens samfund
  
med internettet og telefoner, ikke skal
glemme de vigtige ting såsom familie.
Jeg synes, det viser, hvordan hun og
ældre ikke forstår børn i den digitale
verden. Det var skuffende.
– Maja, klassekammerat   
  

”

Ulykker
I år der var 98 fyrværkeriskader fordelt på
hele landet. Det er steget en tredjedel
siden sidste år. Alarmcentralen modtog
1406 opkald. 38 af skaderne var
øjenskader, og 12 af dem var på børn, 27
var håndskader. 10 af øjenskaderne var
ikke fordi de selv håndterede fyrværkeri,
men fordi de stod og så på. Deraf kan vi
konkludere at man altid skal være
forsigtig når
man ser eller
bruger
fyrværkeri.

Traditioner
Traditioner findes i hele verden.
Mennesker holder dem af historiske,
religiøse grunde eller for at have det
sjovt. Jeg skal skrive traditioner rundt
om i verden og sammenligne dem med
danske traditioner.
Sankthansfesten

Sankthansfesten 2018 i Odsherred

I Danmark fejrer vi Sankthansfesten. Det
er en dag hvor vi fejrer fødslen af St.
John Eve. Vi fejrer det d. 23. juni. Mange
lande fejrer den ved at tænde et stort bål
men i Danmark brænder vi en heks på
bålet. Heksen brændes for at holde de
onde ånder væk.

Graduering
Efter gymnasium, fejrer mange elever
deres graduering. De fleste får deres
eksamensbevis og har en stor fest. De
gør det samme i Danmark, men fejrer det
også på en lastbil i et par dage hvor de
besøger elevernes forældre. Dette starte
hver juni. De gør det for at sikre, at alle i
byen forstår, at graduerings-fejringen er
begyndt.

  

Påske
Til påske i april fejrer
vi genoplivelsen af
Jesus. Voksne skjuler
chokolade- æg.
Børnene prøver så at
finde chokoladeæg
og spiser dem. De
udsmykker også æg med maling. I
Danmark skjuler vi også chokoladeæg og
hygger med venner og familie.
Mortensaften
D. 11. november spiser mange danskere
gæs eller and til aftensmad. Dette er for
at fejre St. Martin. St. Martin ønskede
ikke at være biskop, så han skjulte sig
selv i en bunke af gæs. Gæssene
kvækkede og afslørede ham. Efter han
blev biskop, fortalte han alle, at de skulle
spise en gås en gang om året som hævn.
I USA fejrer de “Thanksgiving.” Det er
også i november. Det er her familien
samles og spiser en kalkun, og takker
gud som taknemmelighed.
Fastelavn
I Danmark fejres fastelavn i marts. Til
fastelavn klæder børn sig ud og får slik.
Børnene skiftes til at slå på en tønde med
slik i. Den første som slår hul på tønden
bliver kattekonge/kattedronning. I
middelalderen brugte de en kat i stedet
for slik. I dag er det ikke tilladt at gøre
det. De går også
til andres huse og
får slik. I USA er
det kendt som
“Halloween.”

Veterandag
Veterandag er en dag, hvor vi fejrer og
ærer de soldater, der beskytter vores
land. Normalt fejrer militæret det ved at
sørge over de soldater, der mistede
deres liv i krig med landets leder. Det gør
vi også i Danmark, men soldater går også
på gaden og spiller musik i september.
Sankt Lucia
Sankt Lucia
er en dag i
december,
hvor børn
(hovedsagelig piger) synger for skoler og
plejehjem. De synger om en pige, der
hed Sankt Lucia. Sankt Lucia havde
hjulpet mange mennesker i
middelalderen. Hun troede også på Gud,
men folk fik ikke lov til at tro på Gud og
blev dræbt. Denne tradition fejres
hovedsagelig i skandinaviske lande og
den stammer fra Sverige.
Juledag
Juledag fejres normalt d. 25. december,
men i Danmark er det fejret d. 24 Det er
fordi man i de gamle dage ikke havde ur
og tog det en dag tidligere ved en
fejltagelse, men nu er det en tradition, at
fejre jul i Danmark d. 24.
  

Det danske sprog
Det danske sprog
udviklede sig fra
Urnordisk i Middelalderen
sammen med Svensk og
Norsk.
Eftersom Dansk udviklede sig fra det samme
sprog som Svensk og Norsk, er der mange
ligheder mellem dem. Derfor forstår folk
hinanden ganske godt. Selvom det er sandt,
at nordmænd har det lettest. Formodentlig
fordi, at norsk er lettest at forstå for både
danskere og svenskere, og det er meget
sværere for svenskere og danskere at forstå
hinanden.
Det betyder at nordmænd forstår dansk og
svensk med lethed sammenlignede med de
andre. Desværre er det ikke nemt for andre
sprog. Ifølge flere oversigter skal dansk ikke
være så svært, men det er ikke helt sandt.
Ifølge en amerikansk artikel, der lister sprog
efter, hvor svært det er at lære for en
engelsktalende person. Dansk er i den anden
gruppe ud af de fem tilgængelige (1 er den
letteste og 5 er den sværeste). Artiklen
fortsætter med at forklare rangordningen ved
at sige, at dansk har lettere grammatik end
andre sprog som japansk eller spansk.
Selvom dette kan være sandt, har udtalen
nogle udfordringer, der kan være vanskelige.
Især for en ikke-engelsktalende person.
Grammatik er derimod lidt anderledes.
Dansk har ikke nødvendigvis mange
tider, kun 5, hvilket i forhold til spansk
hvor der er 18, ikke er så mange.

  

Dansk kan også betragtes som lettere,
fordi det ikke forbinder verber for hvert
pronomen. Disse to store forskelle gør
dansk til at virke lettere end det faktisk
er. Dansk udtale kan være svær at
mestre på grund af, hvordan dansk tales
med de forskellige vokaler.
Dansk er et germansk sprog, hvilket
betyder at det bruger små vokale
ændringer til at formidle information, som
kan være svært for dem der ikke er vant
til det. For eksempel kan det være
sværere for en person, der taler arabisk,
hvor der kun er 3 vokaler, end nogen der
taler nederlandsk, der har mindst 13. Det
er også vigtigt at vide, at sproget har
udviklet sig på en måde, hvor mange
bogstaver mumles eller slet ikke udtales.

Hvad betyder ”hygge”?
Hygge  er et specielt dansk ord.
Udlændinge kan ikke fortælle dig
hvad  hygge  betyder, fordi det kun
er dansk.  Hygge  kan betyde mange ting,
så det er meget forvirrende. Det er derfor,
at jeg i dag, vil prøve at forklare dig
hvad  hygge  er.    
  
Den vigtigste betydning
af  Hygge  er  at være gemytlig,  venlig og at
have en positiv  atmosfære.
Det  betegner en særlig måde at være
sammen på.  Det er derfor meget svært at
beskrive for folk fordi det betyder mange
ting og man kan ikke altid finde
synonymer.       

  

Verbet  at hygge  handler om at opleve
eller skabe  et behageligt øjeblik. Når folk
beskriver, hvad hygge er, så handler det
for det første om en
form for socialt
samvær, hvor man
kan slappe af, have
paraderne nede, og
hvor man ikke
skal præstere på
nogen
måde.   Hygge-stemning  er fortrolig og
hjertelig. Det vil typisk foregå derhjemme
eller i andre former for intime rum.
Danskere  skaber nye ord som
“hyggemusik”, fordi musikken er
hyggelig!  
  
Alle danskere kender og ved
hvad  hygge  betyder, men de får et chok,
når de hører, at ordet kommer fra
norsk  som betyder
velvære.  Nogle  siger  at “vores sprog
afspejler vores verden”. Det er
derfor at  “hygge”  er vigtigt for danskere,
fordi det handler om at være sammen og
det er Danmarks stemning.
Udlændinge  kan ikke fortælle dig, hvad
hygge er fordi ordet ikke kan oversættes
direkte til andre sprog. Her er nogle
eksempler på hvad hygge
er for udlændige:  
  
Tysk -->  Gemütlichkeit  
Canada  -->  Hominess  
Hollandske -->  Gezelligheid  
  
I dag, har jeg talt med en
dansk  person  om ordet hygge og hvad
hun synes om det. Her er hvad hun
fortalte mig:  
  
Navn:  Katrina    
Alder:  25 år  
By:  Aalborg  
Job:  studerende    

  
Hvad synes du om ordet “hygge”?  
•   Om hygge?  
Ja.  
•   På engelsk, og på andre sprog, har
du et ord for
forskellige situationer men i
Danmark, siger vi at hygge er mange
ting. For eksempel er  det hyggeligt  når
vi går i byen med familie eller at det
er  hyggeligt når vi er sammen med
vores venner. Der er mange
situationer som vi synes er
hyggelige.    
Drømmekage    
  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
  

0.350kg  sukker      
0.060kg  smør    
  .025  ml  sødmælk      
0.320kg  kage  hvedemel      
  2  tsk.  Bagepulver      
  2  tsk.  Vaniljesukker      
  smør  til  formen      
  4  æg        

Fylden  
•  
•  
•  
•  

Hvad er “hygge” for dig?  
•   Når jeg  hører  hygge, så tænker jeg at
spise kage med venner som du kan
lide. Uden at bruge telefonen.
  
Og hvad spiser du når du “hygger”?  
•   Jeg
spiser
kage,
eller
nogle
gode madder  som min mor har lavet.
Ikke let mad. Kun mad med sukker,
eller mange kalorier. *griner*  
  
Mange tak Katrina!  
•   Det var så lidt.

0.150kg  smør  
0.100kg  kokosmel  
0.250kg  brun  farin  
3  spsk.  Sødmælk  

  

  

1.  Pisk  æg  og  sukker  hvidt  og  luftigt    
  
2.  Smelt  smør  i  en  gryde  og  tilsæt  mælk      
  
3.  Bland  kagehvedemel,  bagepulver  og  vaniljesukker  godt  sammen  og  rør  det  i  
æggemassen  på  skift  med  den  lune  mælk  imens  der  røres  rundt      
  
4.  Hæld  dejen  i  en  smurt  bradepande  (ca.  23*33cm)  og  bag  kagen  ved  200  
graders  traditionel  ovn  i  ca.  20min      
  
5.  Smelt  smør  og  tilsæt  kokos,  farin  og  mælk  og  rør  det  godt  rundt      
  
6.  Tag  kagen  ud  af  ovnen  og  hæld  kokosblandingen  ud  over.  Tag  kagen  ud  af  
ovnen  og  hæld  kokosblandingen  ud  over.      
  
7.  Lad  kagen  bage  yderligere  5-‐10min  til  kokos  fyldet  er  blevet  lysebrunt       

  

Portræt af en dansker

Møller, Jess Stæhr, og Ken Gudman. De
skiftede bandets navn til Sylvesters
Jukebox og til sidst til Starfuckers. Kim
Larsen tog til Amerika
for at prøve at slå igennem der med et
nyt band, bandet var kaldt Kim Larsen
og Jungle Dreams, (1980-1983). Han slog
ikke igennem i Amerika, men han var
glad for det.

Kim Mellius
Larsen var født i
1945 i
København.

”Jeg takker guderne for, at jeg aldrig fik
et gennembrud i Amerika, selvom jeg
virkelig stræbte efter det dengang. Tænk,
om man var verdenskendt. Man kunne jo
ikke slappe af nogen steder” - Kim Lars

Han boede med storebror, sin mor og far.
Kims far gav ham hans mellemnavn, de
betyder ‘den bedre’ på Latin. Kims far var
skolelærer, og hans forældre blev skilt da
han var 5 år gammel, han og hans bror
blev med deres mor. Kim så kun sin far
sjældent, og en gang da hans far blev
vikar, sendte han Kim ud ad klassen fordi
han sagde “hej far”.

Efter Kim Larsen kom tilbage til Danmark,
arbejdede han på filmen Midt om natten.
Kim var medforfatter til manuskriptet og
havde en hovedrolle i filmen. I 1984-1992
samarbejdede ham med Bellami, og
deres bandnavn var Kim Larsen og
Bellami. Bandet bestod af Kim Larsen,
Hans Fagt, Henning Pold, Peter
Ingemann, og Per Rasmussen. Efter
opløsning af Kim og Bellami, startede
Kim med at arbejde med bandet Bell*Star
fra 1993-1994. Til sidst arbejdet med
Kjukken fra 1995 til 2018.

Kim Larsen fik inspiration fra Elvis
Presley, Chuck Berry, Little Richard,
Jerry Lee Lewis og The Beatles. Han
startede sin karriere med bandet Gasolin,
han opfandt det sammen med Franz
Beckerlee, Wili Jønson, Bjørn Uglebjerg.
Han var i bandet fra 1969-1978, men i
1971 startede han et andet band, Kim
Larsen og Co. Han startede bandet fordi
han lavet flere sange end Gasolin havde
brug for. Kim Larsen og Co bestod af Ole
Frø, Kim Larsen, Thomas Grue, Stig

Hvad tænker du om Kim Larsens død?
“Jeg er trist“ – Sid
“Det er trist fordi han var en
kæmpestjerne i den danske
musikverden.“ – AC

  
  
  
  

  
Diverse  kilder  
Danske nytårstraditioner- Meja
https://newsbreak.dk/farligt-‐nytaar-‐saa-‐mange-‐fik-‐fyrvaerkeri-‐skader/    
  
http://www.indfodsretsprove.net/nyheder/6-‐danske-‐nytaars-‐traditioner-‐alle-‐skal-‐kende/  
  
https://www.google.com/search?q=fireworks+copenhagen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwimxZK8hbTgAhUSDewKHalvDI8Q_AUIDigB&biw=7
58&bih=702#imgdii=mwxl5UtLbVXZ9M:&imgrc=q2b8mMXNbhD9IM:  
  
https://www.google.com/search?biw=758&bih=702&tbm=isch&sa=1&ei=sJxhXL-‐
kIYHosAeC2ZeQDA&q=kranse+kage+nyt%C3%A5r&oq=kranse+kage+nyt%C3%A5r&gs_l=img.3...4997.6791..7470...0.0..0.838.2124.1j2j0j1j0j1j1......0....1..gws-‐
wiz-‐img.......0i10i30j0i10i24.ZxtPKQvrJ_w#imgrc=p6rKL0LZ16P5_M:  
  
https://www.google.com/search?biw=758&bih=702&tbm=isch&sa=1&ei=hpthXKePB8m1kwWBjLr4CQ&q=dronningens+nyt%C3%A5rs+tale+2019&oq=dronni
ngens+nyt%C3%A5rs+tale+2019&gs_l=img.3..0i10i24.3001.4827..5332...0.0..0.749.1675.1j0j2j1j6-‐1......0....1..gws-‐wiz-‐img.enCDXs0SDac#imgrc=za-‐
vR1gSp_ScDM:  
Traditioner- Siddhesh
  
https://www.google.com/search?q=sankt+hans+festen&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiGw_qZ0rPgAhXNM5oKHc2rDO4Q_AUIDigB&biw=128
0&bih=578#imgrc=0_WO_B7oFblXWM:  
https://www.google.com/search?biw=1280&bih=578&tbm=isch&sa=1&ei=7WVhXLPVNeeUmwWg2734Dw&q=p%C3%A5ske+chokolade+%C3%A6g&oq=p%
C3%A5ske+chokolade+%C3%A6g&gs_l=img.3...7524.8953..9106...0.0..0.66.188.3......0....1..gws-‐wiz-‐
img.......0i30.m_3FhPLdlDc#imgdii=2Wsft_ytKvQRhM:&imgrc=lTYj_9htCL9nGM:  
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjWpbKj07PgAhXQ66QKHUU_AGUQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fkirkenikbh.d
k%2Fnyheder%2Ffastelavn-‐paa-‐vesterbro-‐og-‐i-‐sydhavnen-‐2018&psig=AOvVaw0XYFXVWvsQHSp0QC-‐DQq8J&ust=1549973444418370  
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFgJDA07PgAhUkIMUKHWI4B-‐
cQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fswedishchicagoheritage.blogspot.com%2F2016%2F12%2Fsankta-‐lucias-‐festival-‐of-‐
lights.html&psig=AOvVaw2M0x6LiKH2GWhbER6CSFYX&ust=1549973524809640
Kim Larsen- Christian
https://www.discogs.com/artist/169958-‐Kim-‐Larsen  
Hvad er hygge?- Flavie
https://www.google.com/search?q=hot+chocolate+cosy&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjgZ6lk7TgAhVK_aQKHeLDAXIQ_AUIDigB&biw=809&bih=702#imgrc=ncBduzq4KFPTkM:
Det danske sprog- Barnabàs
https://www.google.com/search?q=danish+flag&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjm2dfflLTgAhUKDOwKHYxkCIoQ_AUIDigB&biw
=809&bih=702&dpr=2#imgrc=zXAlVXqnvNYvVM:

  

