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Ágrip

Frá ungum aldri hef ég heimsótt bæinn Jelling í Danmörku ásamt fjölskyldu minni
næstum því á hverju ári. Þar sem að fjölskylda föður míns kemur frá Vejle, sem er ekki í
langri fjarlægð frá Jelling, hef ég alltaf farið þangað í hverri ferð minni til Danmerkur,
þótt það sé ekki nema örstutt stopp. Ástæða þess að ég fer alltaf til Jelling er að sjá
Jelling steinanna, tvo rúnarsteina frá víkingaöld. Sögu þeirra hef ég lítið þekkt, það sem
heillaði mig var útlit þeirra. Það var ekki fyrr en fyrir fáum árum að ég byrjaði að lesa
mig aðeins til um sögu þeirra og þegar ég átti aðfara að velja efni í BA ritgerð mína, þá
ákveð ég að vilja skrifa um Jelling steinana og samhliða því gafst mér þá tækifæri að
kynnast sögu og bakgrunni þeirra meir. Til þess að hafa annað efni til samanburðar við
Jelling steinana, ákvað ég að skrifa einnig um Dómkirkjuna í Hróarskeldu. Í þessari
ritgerð mun ég skoða hvað þessir staðir eiga sameiginlegt í kongunglegri sögu, hvernig
tengja má þá við ýmis menningarhugtök ásamt því að kynna mér stöðu þeirra á
heimsminjaskrá UNESCO ásamt að kynna mér ferðamannaiðnaðinn á þessum stöðum.
Í námi mínu við dönsku hef ég heldur ekki lært mikið um þessa tvo staði og fannst mér
því líka kjörið tækifæri að fá að rannsaka sjálfur og kynna niðurstöðurnar í þessari
ritgerð, sem jafnvel gæti kveikt áhugann á nemendum í dönsku í framtíðinni að kynna
sér betur Jelling-steinana og Dómkirkjuna í Hróarskeldu.

Resumé
Fra jeg var helt ung, har jeg sammen med min familie besøgt byen Jelling i Danmark
næsten hvert år. Da min fars familie kommer fra Vejle, som ikke er så langt fra Jelling,
har jeg altid taget en tur dertil, hver gang jeg rejser til Danmark, selvom det kun er et
kort besøg. Grunden til at jeg altid tager til Jelling er for at se Jellingstenene, to
runestene fra vikingetiden. Deres historie har jeg tidligere ikke kendt så meget til, men
det, som fangede min opmærksomhed, var deres udseende. Det var først for få år siden,
at jeg begyndte at læse lidt om stenenes historie, og da jeg skulle i gang med at vælge
emne til min BA-opgave, så bestemte jeg mig for at skrive om Jellingstenene og
samtidig fik jeg så muligheden for at lære deres historie og baggrund bedre at kende.
For at have noget andet at sammenligne med Jellingstenene, bestemte jeg mig for også
at skrive om Roskilde Domkirke. I denne opgave vil jeg undersøge hvad disse to steder
har tilfælles set i lyset af den danske kongemagt, hvordan man kan tilknytte dem
kulturelle begreber og undersøge deres placering på UNESCOs verdensarvsliste og
undersøge turismen på disse to steder.
I mit danskstudie har jeg ikke lært meget om disse to steder og derfor syntes jeg det var
en god mulighed at undersøge disse steder og præsentere resultaterne i denne opgave,
der muligvis kunne fange interesse blandt danskstuderende, så de får lyst til at
undersøge Jellingstenene og Roskilde Domkirke i fremtiden.
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1. Indledning

Besøg til Jelling har været en del af mine næsten årlige besøg til Danmark i mange år og
at undlade at besøge Jelling er nærmest utænkeligt efter mange gode familieminder fra
dette sted. Det er selve runestenene i Jelling der har fanget min interesse på grund af
deres struktur. Stenenes vigtighed i historien og kulturen i Danmark kendte jeg ikke så
meget til, indtil jeg begyndte at læse om dem for nylig. På grund af min interesse for
Jellingstenene tænkte jeg på dem som et spændende emne at undersøge i denne opgave,
fx deres rolle som kulturfænomen, men også deres rolle som vigtige monumenter i hele
danmarkshistorien. Det gjorde det også mere spændende at studere dem, da jeg fandt ud
af, at Jellingstenene står på UNESCOs liste over verdensarve, men baggrunden til dette
kendte jeg dog ikke noget til. På mine besøg til Jelling ser jeg også at jeg er blandt andre
mennesker som også er kommet for at se på disse monumenter. Derfor synes jeg at det
ville være spændende at undersøge turismen der, bl.a. besøgstal og hvad besøgende kan
opleve. Men efter at have bestemt mig for at skrive om Jellingstenene, så syntes jeg at
noget skulle sammenlignes med dem. Derfor har jeg valgt at bruge Roskilde Domkirke
som et andet historisk sted, der i øvrigt også står på verdensarvslisten. En lille
undersøgelse viser, at disse to steder har noget tilfælles som ville være spændende at
kigge nærmere på. Det drejer sig bl.a. om kongemagt, danskhed, traditioner og turisme.
Disse to steder, der er vigtige i dansk historie og deres påvirkning på nationen, er ellers
helt nye for mig at studere, derfor synes jeg det er spændende at kigge nærmere på dem
og blive klogere samtidig med at andre også kan få glæde af lidt mere kendskab til dem.
1.2 Problemstilling
Problemstilling
Jellingstenene og Roskilde Domkirke er kendt kulturarv i Danmark, men også
verdensarv.

Denne kulturarv vil jeg undersøge på baggrund af følgende

problemstilling:
Hvilke kulturteorier kan knyttes til Jellingstenene og Roskilde Domkirkes påvirkning af
Danmarks kultur og kongemagtens udvikling?
Hertil kommer også en redegørelse for Jellingstenenes og Roskilde Domkirkes
historiske og kulturelle vigtighed for Danmark som nation, men også: Hvilken
betydning

har

Jellingstenene

og

Roskilde

Domkirke

selvforståelse/identitet, og hvordan oplever turister dette?
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for

danskernes

1.3 Opgavens struktur
Jellingstenene og Roskilde Domkirke er to steder der er del af den historiske kultur i
Danmark. Det undersøges hvordan man kan knytte disse to steder til selve begrebet
kultur, således at man får overblik over deres kulturværdi. De fleste tænker nok på
kultur som en aktivitet, men ikke dens baggrund, dvs. betydningen af ordet kultur. I
denne opgave bruges begreberne fra kulturteorien og det undersøges hvordan
Jellingstenene og Roskilde Domkirke er knyttet til dem. Først præsenteres de relevante
begreber, derefter kommer Jellingstenenes og Roskilde Domkirkes historie kort fortalt.
Derefter redegøres der for de kulturbegreber som anvendes i forbindelse med
Jellingstenene og Roskilde Domkirke. Derefter vil jeg undersøge hvilke ligheder, dvs.
om de findes, disse to steder har som repræsentation af kongemagt og hvad der adskiller
dem, hvis der er noget der gør.
Efterfølgende vil jeg undersøge de to steder med begrebet danskhed in mente, hvorefter
jeg vil undersøge verdensarven ifølge UNESCO.
Til sidst vil jeg undersøge turismen omkring Jellingstenene og Roskilde Domkirke.
Af hensyn til en afgrænsning af opgavens omfang vil jeg begrænse mig til
nogle få kulturelle begreber, idet hensigten er at give et kort indblik i kulturen knyttet til
disse steder.
Til sidst i opgaven perspektiverer jeg kort til Operahuset i Sydney for at præsentere,
hvordan

et

andet

kendt

dansk,

men

samtidig

internationalt

fænomen

på

verdensarvslisten, kan forstås i forhold til Jellingstenene og Roskilde Domkirke.
1.4 Materiale
Til denne opgave bruges nogle kulturbegreber. Især er de baseret på to udgivelser,
nemlig Det fleksible fællesskab af Kirsten Hastrup og Nye kulturstudier, teorier og
temaer af Anne Scott Sørensen m.fl. Udover disse to bøger, har jeg samlet en del
forskellig litteratur og faglige sider på internettet, hvor jeg samler forskellige
informationer, tekster og artikler til brug i denne opgave. Især internettet spiller en stor
rolle i turismeafsnittet, hvor jeg bruger en del statistik.
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2. Teori

2.1 Begreber og UNESCO
I bogen Kulturelle verdener, forklarer Anne Knudsen og Lisanne Wilken, at nu til dags
er kulturomtalen blevet moderne. Gennem aviser, radio, fjernsyn og andre medier, er det
næsten umuligt at undgå at høre om kultur, hvad enten det handler om konflikter eller
forskelle i selve kulturen (9). Glosen Kultur kommer af latin af ordet cultura, der er en
afledning af colo, et latinsk verbum der har forskellige betydninger (Hastrup 17).
Eksempler på betydninger er at dyrke og at pleje noget, hvor man fx kan forestille sig
Jellingstenene som bliver dyrket at mennesker, men ordet har også betydningen at
udsmykke noget, (Hastrup 17) fx Jellingstenenes og Roskilde Domkirkes udsmykning.
En anden betydning af ordet er at dyrke guder og mennesker, og at man kan ære dem
(Hastrup 17). Der kan man tænke på de mennesker der står bagved Jellingstenene,
bygget af hver konge for sig og Roskilde Domkirke, hvor mennesker kommer for at
bede til Gud. Alle mennesker har en overordnet kultur som er fælles for dem. Den både
samler og adskiller dem, og dertil kommer kulturer hvor man har de forskellige
kulturgrupper som er adskillige fra hinanden (Hastrup 15). Man kan evt. forestille sig en
gruppe mennesker, hvor halvdelen af dem interesserer sig for kirker, mens den anden
halvdel har interesse for at studere kongelige monumenter, fx Jellingstenene. Et andet
eksempel kunne være at vi som mennesker lever i hver vores kultursamfund fx
indianere og eskimoer.
Den Danske Ordbogs definition af ordet kultur er:
levevis og forestillingsverden der kendetegner en bestemt befolkningsgruppe i en
bestemt periode, dvs. alle de materielle og ikke-materielle resultater af
menneskelig aktivitet der føres videre fra generation til generation (Den Danske
Ordbog, Ordnet.dk).

Måske er definitionen mere klar i bogen Opdag Danmark: „kultur er nemlig på dansk
som på mange andre sprog det samlede udtryk for danskernes levemåde, deres
fremtræden, deres indbyrdes forhold“ (Himmelstrup, Hegelund, og Askgaard 134).
I bogen Nye kulturstudier - Teorier og temaer, beskrives to
kulturbegreber, et snævert og et bredt kulturbegreb. At skelne imellem disse to begreber
er det som karakteriserer at tænke på kultur på en moderne måde.
Der står bl.a. at disse to begreber er som sort og hvidt, at det ene begreb (det snævre
kulturbegreb) er et begreb som er synligt, fx at kulturen bliver fremvist, imens det andet
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begreb (det brede kulturbegreb) holder sig tilbage og er usynligt, fx man kan ikke se
selve historien, kun opleve den ved fremstilling af fx Jellingstenene. Indenfor det
snævre kulturbegreb, finder man bl.a. arkitektur og kunst. Man siger at det snævre
kulturbegrebs rolle er at sætte en streg i mellem hvad der er kunst og hvad der ikke er
kunst. Dette begreb er universelt. Det andet begreb, det brede kulturbegreb, er et relativt
begreb med henvisning til en folkelig tradition. Det skelner imellem noget der er
autentisk og det der ikke er autentisk.
Det forklares at det universelle og det relative „smelter“ sammen og resultatet er de
forskellige kulturer og livsstile. Der er altså tale om et såkaldt dobbelt kulturbegreb
(Sørensen, Høystad, Bjurström, og Vike 39).
Dette kan evt. bedre forklares ved, at det dobbelte kulturbegreb på en måde kan siges at
være to forskellige ting, at det er noget vi har og noget vi er. Det snævre kulturbegreb
er noget vi har, fx en gruppe eller et samfund, selv et individ, hvor kulturen kommer til
udtryk gennem bl.a. arkitektur og kunst, man viser kulturen. Det vi laver og gør, er
kultur vi producerer for at vise den både for os selv og andre. På den anden side er det
brede kulturbegreb, det er noget vi er. En slags kultur der følger os gennem livet, den
sidder fast i mennesker og kan ikke uden videre slettes. Et eksempel er kulturarven,
hvor vi tilegner os en slags kultur, som har været til stede før vores tid og vi lærer om
den og fører den videre til kommende generationer. Vi skaber og retter på den gennem
vores liv (Sørensen, Høystad, Bjurström, og Vike 41).
Et eksempel på noget vi er, kunne være Jellingstenene. Historien har fulgt os i hundrede
år, vi studerer den stadigvæk og vil helt sikkert bevare stenene og historien for evigt.
Det er en kultur, vi er, ikke noget monument vi lige pludselig bygger en dag og river
ned den næste, det har stået der i lang tid med dets historie og kommer nok til at blive
der i fremtiden.
Kultur som arv, er Jellingstenene og Roskilde Domkirke en arv for den
danske nation som skal bevares?
Kirsten Hastrup forklarer at både med historien og landskabet, så er det ikke kun der
hvor man får øjnene op og mindes kulturen. Den kan man også finde, selve kulturen
forskellige steder i landet bl.a. på museer, hvor fortidens relikter er noget af det man
lægger mærke til. Disse relikter er med til at konkretisere kulturhistorien (132). I denne
sammenhæng, så kan det være forskellige ting vi ser rundt omkring i landet,
monumenter eller gamle bygninger, der minder os om deres tilknytning til historien. Fx
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hvis Jellingstenene ville være blevet revet væk, så ville vi nok tænke på deres vigtige
historie.
En kort forklaring på ordet kulturminder er at det fx bruges, når man
bygger et nyt monument som minde om en historisk begivenhed, eller en mindesten om
en eller flere personer. Efter en periode bliver disse monumenter eller mindesten først til
kulturminder. Senere kan kulturminder blive til kulturarv, dvs. at mindestenens eller
monumentets historie vedrører hele samfundet, ikke kun et individ. Kulturarven er
derfor noget som alle har adgang til og derfor kan en mindesten ende på et museum hvis
den bliver til kulturarv.
Endvidere fortæller Hastrup at kulturen skal bevares og at det er vores generations
ansvar at føre den videre til kommende generationer (134). Man kan tænke på
Jellingstenene, at forrige generationer har været dygtige til at bevare stenene og
historien. Men kulturarven findes også på internationalt plan og i denne sammenhæng
nævnes UNESCO, der tager sig af kulturarv rundt om i verden og sikrer den så den ikke
bliver fortabt (Hastrup 136). Man skal bevare diversiteten der findes i kulturen og
vedligeholde den lokale kulturelle viden (Hastrup 136).
2.2 UNESCO
UNESCO er en organisation for undervisning, videnskab og kultur indenfor de
Forenede Nationer, forkortet FN. De lande, der er medlemmer af FN, er også
medlemmer af UNESCO. (Hvad er UNESCOs Verdensarvliste, Kangia.gl). Dog kan
andre lande anmode om at blive medlemmer, fx Palæstina i 2011 (Vilby,
Fredsakademiet.dk). UNESCOs Verdensarvsliste er en liste der opdateres hele tiden og
indeholder bl.a. tre historiske steder i Danmark, nemlig Jelling-monumenterne, herunder
har man Jellingstenen, Roskilde Domkirke og Kronborg Slot.
Lige nu er der 962 forskellige områder på listen, som omfatter alt fra kulturel arv til
naturområder rundt om i verden som betragtes som værende af enestående universel
værdi (World Heritage List, Unesco.org).
Kirsten Hastrup kommer med begrundelser omkring kulturarv, nemlig at den kan
sammenlignes med den rigdom, som vi slæber på, men har svært ved at slippe fra. Man
kan også sige at kultur er en tilstand, som erindringen tilknytter sig, erindringen af
landskaber og mindesmærker der får hele befolkningens opmærksomhed, som sammen
må bevare den storartede kulturarv nationen har (137).
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2.3 Kultur i daglig brug
Ordet kultur og betydningen bag det og alle de begreber man har knyttet til det, fx det
snævre kulturbegreb, er noget man nok ikke tænker på dagligt når man taler og tænker
på kultur eller foretager kulturelle aktiviteter. Ordet kultur som man kender det i det
daglige kan fx knyttes til noget man gør for at nyde eller opleve noget, eller for at have
det sjovt. Det kan være at tage til koncert eller besøge et museum. Musik og bøger hører
man også knyttet til ordet kultur og at gå i byen om aftenen og more sig er også en slags
kultur mange kender. Et andet eksempel på hvor man evt. hører ordet kultur brugt tit er i
forbindelse med forskellig kultur i de forskellige samfund, hvor mange har læst om
hvordan eskimoer, der klæder sig i skinddragter og bor i boliger lavet af sne og sten er
så anderledes end man kender det fra samfundet i det øvrige Norden.
Derfor vil jeg give et lille eksempel på hvordan man kan opleve kultur til dagligt. Jeg
har brugt internettet for at søge på kulturelle aktiviteter for derefter at fremvise
resultaterne. Med en lille undersøgelse på nettet via søgemaskinen Google ved søgning
på kultur får man forskellige resultater, fx at man kan besøge de forskellige steder og
bygninger (fx teater, kunst, idrætsanlæg). Men den søgning jeg har foretaget og vil vise
her nedenunder, kunne man finde forskellige kulturelle aktiviteter, hvor man kan nyde
det og have det sjovt. Det er noget der tilbydes den almene borger, noget kulturelt uden
at man tænker på selve ordet kulturs baggrund.
For at finde nogle kulturelle aktiviteter søgte jeg med sætningen oplev
kultur, hvor hundredtusinde resultater fremkommer, enten om kulturliv i byer, på landet
eller i udlandet. En af de sider som jeg vælger at se nærmere på er Københavns
Kommunes Kulturside (Oplev Kultur, KK.dk). Herfra kan man vælge forskellige sider
der tilbyder kultur, bl.a. bibliotekerne i København, Museer, men en side, Kultur og
Fritid i København bliver mit valg dels på grund af de mange tilbud den har. Inde på
denne side har man mulighed for at se alt hvad Københavns Kommune tilbyder indenfor
deres definition af kultur og fritid. Der har man mulighed for at søge imellem
svømmehaller, idrætsanlæg (fx skøjtebaner), biblioteker (litteraturkultur), museer,
kulturhuse (fx biografer, caféer, børnekulturhuse) og forskellige aktiviteter som sker her
og nu, fx indenfor scene (teater og dans) og kunst (udstillinger). (Kultur & Fritid i
København, Kulturogfritid.kk.dk).
Selvom denne side gælder København og sikkert er rettet mod byens beboere for at
finde passende aktiviteter i deres egen by, så kan man godt som besøgende bruge denne
side for at finde noget spændende at opleve i byen, fx koncerter eller udstillinger. Siden
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henvender sig til alle aldersgrupper, hvor man kan finde information fra
børnekulturhuse til musiksteder og klubber. Resultatet er, at man som borger eller
besøger i København, kan søge på forskellige aktiviteter der tilbydes i København, både
på Københavns Kommunes Kulturside og på nettet, hvor man får resultater af kulturelle
tilbud i hundredvis.
2.4 Identitet og danskhed
Identitet kan være noget der enten kendetegner eller adskiller personer fra hinanden.
Hver person har en slags personlighed, nogle træk der kendetegner den enkelte. Fx hvis
en person er blind på et øje men en anden har fuldt syn, så er identiteten hos den ene
person i forhold til den anden at den ene er blind på det ene øje. Personers forskellige
holdninger adskiller dem også, således at de har hver deres identitet. (Identitet,
Gyldendal, denstoredanske.dk).
Gruppeidentitet er det at placere en gruppe af mennesker som har nogle „stærke“ eller
fælles tilknytninger. Det kan fx være ungdomsgruppe, eller den danske nation (Langer,
Torben W, m.fl. 189; bind 11).
Dansk identitet falder også under identitetsbegrebet. Det forklares med hvordan en
persons eller en gruppes identitet fremkommer i Danmark. Det nævnes også at det at
være dansk, er en slags fænomen, hvis betydning kan ændres over tid og være gældende
i forskellige situationer. (Identitet, Gyldendal, denstoredanske.dk).
En af de ting der i dag bliver talt om i forbindelse med dansk identitet er det, at hvis
man vil være rigtig dansk, så skal man udover at kunne det danske sprog, være født og
opvokset i Danmark (Andersen, samf.aau.dk).
Danskhed, hvad det er at være dansk kan sættes under identiteten hvad det er at være
dansker. Det kan være forskellige symboler og historiske monumenter som alle
danskere kender og tilknytter sig og forbinder dem som en fælles gruppe, fx
kongehuset, som mange danskere er helt vilde med, eller Den Lille Havfrue, eller bare
flæskesteg med kartofler og brun sovs. Alt dette er noget der falder under ordet
danskhed (Andreasen 18). Der findes lidt om Dannebrog i kapitlet Danskhed. Men også
historien er en del af danskheden.. Men også historien er en del af danskheden.
Jellingstenene, hvor man har skildret begivenheden da Danmark blev et kristent land,
men også hvor man for første gang har fundet navnet Danmark skrevet. I Roskilde
Domkirke er det traditionerne hvor man i århundreder har haft de kongelige gravpladser
i domkirken.
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Dette afsnit har redegjort for kultur og kulturbegreber, deres definitioner og hvordan de
bruges i kulturen og kulturarv og UNESCO. Der er vist eksempler på hvordan begrebet
kultur bruges til daglige aktiviteter. Afsnittet indeholdt desuden en kort præsentation af
kultur i Jellingstenene og Roskilde Domkirke. Til sidst blev der kort redegjort for
begrebet identitet, som også indgår i begrebet danskhed. I det følgende afsnit vil jeg
præsentere lidt af historien omkring Jellingstenene og Roskilde Domkirke.
3. Jellingstenene
Jellingstenene og Roskilde Domkirke – en præsentation
Jellingstenene, der ligger i byen Jelling, er blandt de kendteste mindesmærker i
Danmark. Disse sten markerer da Danmark, men også Skandinavien, gik fra at være et
hedensk samfund til at blive kristent. Jellingstenene er bedst kendte for at være
runesten. Runeskrifterne på stenene er unikke, idet de både er oplysninger om da
Danmark blev kristent, og idet at de eneste skriftlige kilder man har fra vikingetiden,
findes på runestenene (Jellingstenene ca. 935-985, danmarkshistorien.dk). Disse skrifter
stammer fra gamle konger, både kongen Gorm den Gamle, men også hans søn, Harald
Blåtand.
De er en del af Jelling-monumenterne, to høje, og de er bedre kendt som kongelige
gravmonumenter, hvorimellem Jelling kirke findes
Både i arkitektonisk og i historisk henseende, er Roskilde Domkirke
Danmarks betydeligste kirkebygning, hvor man har historien helt fra middelalder til i
dag præsenteret (Roskilde Domkirke, Gyldendal, Denstoredanske.dk).
Roskilde Domkirke ligger i byen Roskilde på Sjælland og er en af byens vigtigste
bygninger. Den er, ligesom Jelling Kirke, der er en del af Jelling-monumenterne,
gravsted for de kongelige.. Teglsten og arkitektur er præget af gotisk stil, for gotisk stil
var dominerende i den periode kirken blev bygget. Dog kan man se nogle romanske
træk ved domkirken, bl.a. dens vinduer, i romansk stil (Roskilde Domkirkes historie,
Roskildedomkirke.dk), hvilket skyldes at kirken blev bygget i overgangstiden mellem
romansk og gotisk stil (Scocozza og Jensen 49,54). I forbindelse med Roskilde
Domkirke finder man også Roskilde Museum, Domkirkemuseet. Efter kort at have
præsenteret disse to steder, vil jeg nu bevæge mig over til næste del, hvor jeg vil
undersøge Jellingstenene og Roskilde Domkirke under de to kulturbegreber.
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4. Jellingst
Jellingstenene
stenene og Roskilde Domkirke set med det brede og det snævre kulturbegreb
Hvis vi begynder med at fokusere på Jellingstenene, så kan man begynde med at
definere dem under det brede kulturbegreb. Som kort defineret i begyndelsen af denne
opgave, så er det brede kulturbegreb noget der relaterer sig til folkets eller nationens
tradition. En anden forklaring er at den brede kulturbegrebs definition af kultur er et
billede hvor forskellige ting samles sammen. Det er bl.a. traditioner, socialt liv og
arbejdslivet (Himmelstrup, Hegelund, og Askgaard 134).

Sune Hougesen Watkins

forklarer i sin artikel, at totalitet er hvordan vi forstår den brede kultur.
Det vil sige, at vi opfatter kultur som en helhed over et særligt emne, fx nævner Sune
arbejdskultur og folkekultur. Vi ved at indenfor hver gruppe findes der kulturer
individuelt, men for at adskille dem fra hinanden, har vi disse overordnede grupper. Det
er en part af totalitetstanken, at se disse forskellige grupper som helheder og al den
kultur der findes i hver sin gruppe og have muligheden for at adskille dem (Arkæologi
og Politik, Watkins, archaeology.dk).
Jellingstenene tilhører en national kultur, man har haft i mange
århundreder. Den kultur man har i Jelling, er noget der ikke har ændret sig, men snarere
en kultur der er gået gennem historien, som bliver overført mellem generationer. Det er
en kultur vi er, en del af historien.
I Jelling skete der nemlig de store begivenheder i vikingetiden, at Danmark blev et
kristent land, efter at have været under hedenskab, men også på Jellingstenene finder
man de første omtaler om selveste Danmark og nationen (Jelling – Monumenterne,
VisitVejle.com).
Det siges derfor at Danmark, selve landet begyndte her, fordi man finder navnet
Danmark på den store sten for første gang. En anden vigtig sag er at det danske
kongehus føres helt tilbage til kongen Gorm den Gamle, hvor kongerækken i Danmark
starter (Her blev Danmark født, Jelling.dk). Derfor kan man se at de ovennævnte
begivenheder, godt kan falde indenfor det brede kulturbegreb, fordi alt det er noget som
er sket for hundreder år siden, men har fulgt danskerne gennem alle disse år, en historie
som der ikke er blevet ændret på fx har man stadig kongehuset, Dronning Margrethe II
som efterkommer af kongen Gorm den Gamle (Her blev Danmark født, Jelling.dk). Alt
det er en del af den kultur som vi er i Danmark, som ikke lige pludselig bliver slettet ud
af vejen lige her og nu. Disse begivenheder er usynlige på den måde at man ikke kan se
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hvordan de skete, men selve historien kan man opleve, og den er således del af det
snævre kulturbegreb.
En stor del af den danske historie har derfor sine rødder i Jelling.

Men hvordan er det med det snævre kulturbegreb? At man har noget. Som
beskrevet i definitionen af kulturbegreberne tidligere i opgaven, er det snævre
kulturbegreb brugt for kultur der vises. Det kan enten være fx arkitektur eller kunst.
Indenfor det snævre kulturbegreb finder man også kulturpolitikken, en slags ramme der
bliver fastsat af Folketinget og landets kommuner, hvor man har forskellige regler og
yder tilskud til forskellige kulturelle sager, fx støtte til litteratur, organisation af diverse
medier, således at man gennem disse sager kan formidle kultur til borgerne
(Himmelstrup, Hegelund, og Askgaard 134).
Med hensyn til Jellingstenene, så har man en slags arkitektur, de to stene har
runeskrifter på og den store sten har et billede af Kristus (Her blev Danmark født,
Jelling.dk). Men at de to stens historie er den brede kultur, dvs. at Danmarks historie er i
baggrunden, så er det at stenene bliver fremvist i offentligheden, at stenen falder
indenfor det snævre kulturbegreb, at historien bliver vist frem ved at lade stenene blive
hvor de er og at man igennem tiden har undersøgt dem bl.a. ved at læse af runeskrifterne
hvor mennesker får at vide hvad der er sket der for længe siden. Alle har adgang til
Jellingstenene hvor man kan se hvor historien omkring kongerækken og kristendommen
begyndte. Alt er vist på ét sted gennem smuk arkitektur og kunst. Alt dette falder inden
for det snævre kulturbegreb, at man viser historien frem, enten i kunst eller arkitektur.
Men hvordan er det med Roskilde Domkirke? Hvordan fremkommer den
indenfor det brede og det snævre kulturbegreb?
Hvis vi begynder med det brede kulturbegreb, så er det også historiske begivenheder,
der har fundet sted i Roskilde Domkirke. Som præsenteret her for oven, så stammer
nuværende kirke fra omkring 1200-tallet, og allerede der begyndte man at anvende
Roskilde Domkirke som kongeligt gravsted. At dette er en del af det brede kulturbegreb,
er det at man har gjort det indtil videre, at de kongelige bliver begravet i domkirken. Det
er blevet til en tradition i Danmark. Men historien afspejles ikke kun i de kongelige
grave, men også i selve bygningen, både dens stil og arkitektur, at den er blevet bygget
over flere perioder, hvor man bl.a. andet kan se gotisk og romansk stil, som man
stadigvæk har i dag. Således har man bevaret historien gennem århundrederne, hvis man
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tænker på de forskellige bygningsperioder (Roskilde Domkirke,

Gyldendal,

Denstoredanske.dk).
Men at kirken at står der endnu i dag, og at man forhåbentlig kan bevidne den næste
kongelige begravelse, er tegn på det snævre kulturbegreb.
Man kan, som nævnt før i opgaven, se forskellige ting og malerier inde i domkirken der
viser historien helt fra de første kongelige begravelser indtil i dag og der findes
forskellige udstillinger, både om kirkens historie og man kan stå inde i de kapeller hvor
de kongelige er begravet. På denne måde bliver kulturen vist til den almene borger,
gennem både kultur dvs. bygningsværket men også traditioner, dvs. de kongelige
begravelser og i forskellige malerier og andet, der stammer fra kirkens historiske tid
(Domkirkemuseet, Roskildedomkirke.dk).
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5. En sammenligning
sammenligning af Jellingstenene
Jellingstenene og Roskilde Domkirke som repræsentation af
kongemagten
kongemagten
Hvad er det, Jellingstenene og Roskilde Domkirke har tilfælles?
Som allerede forklaret i det ovenstående, er de to steder begge knyttet til den kongelige
historie set i lyset af den danske kongemagt, som præsenteres nærmere i det følgende.

I Jelling begynder kongehistorien, som vi kender den i dag, med kongen Gorm den
Gamle som begyndelsen på nutidens kongerække (Stenager, Fortidensjelling.dk).
Kongen Gorm den Gamle grundlagde området og man anser at han havde sit hovedsæde
i Jelling. Men der er dog aldrig fundet noget spor af en såkaldt kongegård eller andet
som har træk af at være kongelig bebyggelse (Jellingestenen og Jelling, Erantis.dk). At
Jelling er så berømt for at være et kongeligt sted kan evt. også skyldes, at kongen Gorm
den Gamles søn, Harald Blåtand, som også var konge og havde hovedsæde i Jelling,
udvidede kongeriget Danmark videre i sit embede, hvor kongeriget blev større og større
(Hvass 32).
Han byggede det store mindesmærke i Jelling og et kæmpe magtcentrum i politik siges
også at have været der under hans tid som konge (Hvass 10).
Men det som gør Jellingstenene til et kongeligt monument, er de kongelige skrifter på
de to sten. Den ene er et mindesmærke lavet af kongen Gorm den Gamle til sin hustru
Thyra, mens den anden er en sten, hvorpå kongen Gorm den Gamles søn, Harald
Blåtand mindes sine forældre, samt beskriver en af de største historiske begivenheder i
Danmark, nemlig overgangen til kristendommen (Hvass 6,8). På den store sten finder
man desuden forskellige udsagn skrevet af Harald Blåtand (Jelling Monumenterne,
deres historie og bevaring, Hvass, Kulturarv.dk:12).
Den store sten har også et andet navn, Danmarks Dåbsattest, både fordi den er et minde
om, da Danmark bliver kristent, og idet den er det ældste monument hvor man har disse
oplysninger. (Her blev Danmark født, Jelling.dk).

Men det som Jelling-området har tilfælles med Roskilde er, at på begge
steder har man begravet kongelige. Historien siger, at kongen Gorm den Gamle blev
begravet i en af de to høje, der findes ved Jelling Kirke, men at hans søn Harald
Blåtand, har ladet liget flytte til kirken som han byggede i Jelling efter at have gjort
Danmark kristent.
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Kongen Gorm den Gamle er blevet fundet i nyere tid, det var i 1978, hvor hans lig blev
gravet op og undersøgt. Han er blevet gengravet i et betonkammer inde i Jelling Kirke
(Jelling, Gyldendal, Denstoredanske.dk), og (Gorm den Gamle, Danmarkskonger.dk).
Man har endnu ikke fundet dronning Thyras grav. Man mener at kongen Gorm den
Gamles lig stammer fra Nordhøjen, hvorefter det blev fundet under kirken. Således tror
man også at Thyra må være knyttet til Sydhøjen, så evt. er hun begravet i nærheden af
Sydhøjen (Hvass 30) Man tror at kongen Gorm den Gamles grav ligger ved Jelling
kirke, i en grav der blev bygget samtidig med at man opførte en ny kirke, efter den
tidligere blev udsat for brand omkring de sidste årtier i 900-tallet (Kristoffersen 126).
Denne grav blev dog først opdaget af arkæologer i slutningen af halvfjerdserne. Derfor
er Jelling kirke en kirke man kalder for en kongegravskirke (Kirkens historie,
Jellingkirke.dk).
I Roskilde Domkirke (den nuværende som blev bygget i den senere halvdel af 1100tallet) var det faktisk ikke før end i 1400-tallet, at domkirken begyndte at blive brugt
som kongeligt gravsted (Langer, Torben W, m.fl. 116; bind 24). Man siger også, at
traditionen med at begrave kongelige i Roskilde Domkirke først begyndte i år 1413 efter
dronning Margrete den førstes død (Strøyer, Sådan ser dronningens gravplads ud,
DR.dk).
I Roskilde Domkirke har man, med visse undtagelser, begravet alle fra det
oldenborgske kongehus, men også fire konger fra det Glücksborgske kongehus er
begravet der (Langer, Torben W, m.fl. 117; bind 24). I alt er der blevet begravet 21
konger og 18 dronninger, men derudover også nogle fyrstelige, hvor bl.a. kejserinde
Dagmar af Rusland kan nævnes samt flere adelige familier.
I Roskilde Domkirke har man gravet et lig op for at undersøge skelettet.
Det er kong Svend Estridsen og hans mors grav, hvor man ville undersøge om kvinden
er kongens mor eller en helt anden kvinde via DNA-analyse (Bo, Gamle kongegrave
åbnet, Jyllands-posten.dk). Resultatet af undersøgelsen, udført af Anette Kruse, udgivet
i hendes bog om Roskilde Domkirkes historie, blev at det ikke er Svends mor, der ligger
i graven ved siden af ham, men derimod en meget yngre kvinde (DNA-analyse af Svend
Estridsen, Vikingmagasin.dk).
Men udover at man har opgravet gravsteder på begge disse steder, så har
man også flyttet rundt på kisternes pladser. Som nævnt før, hvor Harald Blåtand flyttede
sin fars grav fra Nordhøjen i Jelling til Jelling Kirke, så har man også flyttet på en kiste i
Roskilde Domkirke, nemlig Frederik 9.s kiste der blev flyttet. Den blev flyttet til et
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område, et kongeligt opført som ligger udenfor domkirken. Pladsen blev opført i 1985
(Langer, Torben W, m.fl. 117; bind 24). På denne nye gravplads har man også begravet
Dronning Ingrid i år 2000, hvilket var den seneste kongelige begravelse man har holdt i
Danmark. Dér hviler også hendes mand, kong Frederik IX.
Men fremtiden har man også tænkt på og allerede nu har man fået udformet gravpladsen
til dronning Margrethe og prins Henrik. (Strøyer, Sådan ser dronningens gravplads ud,
DR.dk).

Et andet fællestræk ved de to steder er at de begge står på UNESCOs verdensarvsliste,
hvilket jeg vil gøre rede for senere i opgaven. Men udover disse ligheder i Jelling og
Roskilde, der er blevet vist her foroven, vil jeg nu kort undersøge hvilke forskelle der
kan findes i både Roskilde Domkirke og Jellingstenene
5.1 Hvilke forskelle kan man finde på Jellingstenene
Jellingstenene og Roskilde Domkirke?
De to sten i Jelling blev opført af kongen Gorm den Gamle og hans søn Harald Blåtand i
hver deres respektive tid som konge af Danmark. Ganske vist blev den første Roskilde
Domkirke bygget af Harald Blåtand, men senere blev en ny kirke bygget af sten, efter
grundlæggelse af biskop Absalon. Den dag i dag har man derfor begge bygningsværker,
stenene lavet af kongen og domkirken grundlagt af biskoppen (Roskilde Domkirke,
Vores Verdensarv, DR.dk).
Noget andet er dekorationerne på hvert sted. I Roskilde Domkirke finder
man bl.a. relieffer, det er udsmykninger, der henviser til både Det Gamle og Det Nye
Testamente, tavler der viser Jesu liv og død samt andre kalkmalerier (Langer, Torben
W, m.fl. 117; bind 24). Derimod har man en anden slags kunst på Jellingstenene. På den
store runesten, Harald Blåtands sten, findes der, udover indskrifterne, et kristent
budskab på latin, skrevet i vandrette linjer samt to billeder, hvor det ene repræsenterer
Kristus, imens det andet viser kamp mellem et stort dyr og en slange. På den lille sten
finder man indskrifter fra kong Gorm den Gamle, hvis runer står lodret, et minde om
hans hustru, dronning Thyra (Jelling Monumenterne, deres historie og bevaring, Hvass,
Kulturarv.dk:12,13).
Det tredje der er undersøgt er gadenavnene omkring Roskilde Domkirke
og Jelling-monumenterne for at undersøge, om man har givet de omkringliggende gader
kongelige navne eller ej.
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Ved Roskilde Domkirke har man gadenavne i det nære område, der relaterer sig til
kirken, fx har man Domkirkepladsen, Provstestræde og Sankt Ols Gade. Kigger man
derimod på området ved Jelling-monumenterne, så kan man se at der har man
gadenavne som har fået sit navn af kongefamilien, Gormsgade og Thyrasvej. Måske har
man valgt gadenavne ud fra områdets oprindelse, dvs. at Jelling har kongehistorie helt
fra begyndelsen, mens Roskilde Domkirke først begyndte at blive fastlagt kongested,
efter at Roskilde Domkirke blev til en kongelig gravplads (Kort, Krak.dk).

I dette afsnit blev der kort præsenteret forskelle som modsvar til lighederne i Jellingmonumenterne og Roskilde Domkirke. Nu vil jeg undersøge begrebet danskhed og
hvordan det kan bruges i forbindelse med denne opgaves emne.
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6. Danskhed
Hvad er danskhed? Er det selve flaget, Dannebrog, eller har det noget med maden at
gøre, fx flæskesteg? Det kunne også være kongehuset eller folkekirken. Det er ikke
mange år siden man tænkte på hvad danskhed eller det at være dansk er, men på det
sidste er man begyndt at tænke mere over hvad danskhed egentlig er, fx hvad det er at
være dansk. Det skyldes bl.a. at der i de sidste år er sket en kulturel forandring i landet,
idet man er en del af den store verden. Meget af det som tidligere har kendetegnet det at
være dansk er blevet byttet ud med noget nyt, fx i madkulturen hvor pizza nu er en af
nationens favoritter (Andreasen 18). Det danske sprog, landskabet og historien er noget
som man opfatter som danskhed. Et eksempel på kulturel forandring er at man har et
stort antal indvandrere i Danmark og deres efterkommere med deres kultur. En
undersøgelse viste faktisk at man som etnisk dansker er ret tolerant over fordi man deler
Danmark med dem, og den tolerante holdning stiger, så det ser ud til at nye kulturelle
forandringer fx madkultur falder godt til i Danmark. På grund af det store antal
indvandrere, nemlig 445.536 i år 2008, så er det at være indvandrer måske også en slags
danskhed, da de er blevet en del af nutidens Danmark (Andreasen 20). Men danskheden
er faktisk hvordan danskernes mentalitet er, deres kultur og ejendommelighed, men
også hvordan mennesket i Danmark tænker. Begrebet beskriver noget som danskere har,
noget som er helt særligt, hvilket bl.a. kan formidles gennem den enestående historie
som er særlig for danskerne, en slags kultur der flyttes videre mellem generationer hele
livet. Danskheden kan man både finde i det såkaldte temperament dvs. det udtrykker sig
igennem karakter, men man finder også danskhed i såkaldt materiel kultur, dvs. at den
bl.a. udtrykkes igennem sproget, skikke og igennem maden (Danskhed, Gyldendal,
Denstoredanske.dk).
Danskhed findes også i bygningskultur samtidig med at historien
videreføres mellem generationer. Dette kan ses i Jelling i historien bag Jellingstenene,
hvor de fortæller om Danmark som nation, men også om danskerne som kristne
mennesker både i tekst og billeder (Jelling – Verdensarv, Kulturarv.dk).
6.1 Danskhed repræsenteret i Jelling
Som nævnt før, så har den store sten navnet Danmarks Dåbsattest. Det
skete i Harald Blåtands tid, at Danmark gik over fra at være i hedensk til kristen (Jelling
Monumenterne, deres historie og bevaring, Hvass, Kulturarv.dk:14). På denne sten står
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også navnet Danmark, hvor det er en del af teksten: „den Harald vandt sig hele
Danmark og Norge og (gjorde) danerne kristne“ (T.B. Jensen 108) hvor det muligvis
antydes at da dette skete, blev hele nationen samlet (T.B. Jensen 111). Men stenen
fungerer også som et nationalt symbol, nemlig i det danske pas. Billedet på den store
sten, det ældste billede af Kristus, har man i passet. På denne måde har man flyttet
historien fra et sted til et andet, nemlig til det danske pas, som alle danske statsborgere
har. Dermed har alle danskere et fælles symbol, billedet af Kristus i deres pas, hvilket
stammer fra den store Jellingsten. Et spændende faktum omkring dette billede er, at den
har en meget kompliceret struktur, således at man også har brugt den i passet fordi det
er svært at forfalske (Jelling – Verdensarv, Kulturarv.dk). Men brugen af billedet i det
danske pas møder dog også kritik. Nogle mener nemlig at det er i strid mod
Grundlovens religionsfrihed at man har dette kristne symbol i passet (Nørhøj,
Jellingestenen – Danmarks dåbsattest, Kristendom.dk). Men kan man også tænke på en
anden måde: landet blev gjort kristent før man skrev Grundloven. Noget andet man har
gjort, måske for at gøre den yngre generation opmærksom på Jellingstenene og for at
minde nationen om historien der, er at man har lavet en udgave af et Anders And blad,
hvor historien bl.a. foregår i Jelling (Museet) og at andre ting der kendetegner Danmark,
fx wienerbrød og Amalienborg med dronningen forekommer i bladet. (J. Jensen,
Blemsted, og Haargaard 5-16). Se bilag.
Den anden runesten er dog også et vigtigt symbol for danskhed, fordi der
har man for førstegang på dansk grund fundet ordet Danmark skrevet. Derfor har denne
sten fået navnet Danmarks Navneattest (Jelling Monumenterne, deres historie og
bevaring, Hvass, Kulturarv.dk:12).
Jellingstenene er også vigtige i landets historie omkring kongeriget, da man mener at
den nuværende kongerække er begyndt i Jelling ved kongen Gorm den Gamle. Jan
Baltzersen har i sin artikel beskrevet hvordan Jellingstenene er blevet til en model for
andre mindesmærker i Danmark. Han siger det om Harald Blåtands sten: „Den er så
dansk, som en monumenttype kan blive. Den er blevet det arke-typiske danske
monument“ (Fra Jelling – sten til genforeningssten, Baltzersen, Sidensaxo.dk).
6.2 Danskhed repræsenteret i Roskilde Domkirke
Det kan være svært at finde noget lignende Jellingstenene, fordi historien fra oprettelsen
af stenene er noget der præger Danmark i dag, dvs. et kristent land og navnet Danmark.
Men man har en anderledes historie fra Roskilde Domkirke, en historie man har flyttet
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videre gennem generationer og som tidligere nævnt har man som tradition begravet de
kongelige i Roskilde Domkirke.
Noget andet er, at man allerede har bestemt placeringen af den nuværende dronning og
hendes mand. Det ser ud til at man ikke ønsker at ændre på denne tradition, som er
blevet en del af den danske historie.
Disse to steder har en historie fra langt tilbage i tiden, hvor man i
Danmark stadigvæk mindes den, bl.a. ved at tilknytte det danske pas til Jellingstenene
og at man har som tradition at begrave alle kongelige i Roskilde Domkirke. En
undersøgelse hvor folk er blevet spurgt om hvilket symbol de forbinder med danskhed,
blev det dog det danske flag, Dannebrog, der forekom oftest som svar. Det benyttes
hvor som helst, fx til fødselsdage og på selve Rådhuset i København hvor folk tit
kommer for at samles om begivenheder (Andreasen 18).
I det følgende afsnit vil jeg beskæftige mig med Roskilde Domkirke og Jellingstenene
som kulturarv dvs. som indgående i UNESCOs verdensarvsliste.
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7. UNESCOUNESCO-verdensarv
verdensarvs
sarvslisten

Som den første i Danmark, blev det Jellingstenene der i 1994 fik den ære at blive
optaget på verdensarvslisten. Herunder indgår de to runesten, gravhøjene og
middelalderkirken. En af grundene til at dette sted blev optaget på listen er, at de viser et
særligt symbol på Danmarks overgang fra at være hedensk til at optage den kristne tro
(Jelling – Vores Verdensarv, DR.dk). Det hænger desuden sammen med definitionen på
kulturarv, at man her har et sted som alle har adgang til og hvor den historiske
betydning har tilknytning til hele befolkningen dvs. fælles arv, på grund af de
begivenheder der er blevet ført mellem generationer gennem tiderne, hvilket
vedkommer nationen.
Da Vejle Kommune anmodede om at få Jellingstenene på verdensarvslisten gav Steen
Hvass, direktør for Kulturarvsstyrelsen, blandt andet følgende begrundelse: „at her
samledes landet til et rige“, „her præsenteres kongen – stamfaderen til det nuværende
danske kongehus“, „her står symbolet på grundlæggelsen af den danske nation“ og „Et
tilsvarende monument findes ikke noget andet sted i verden“ (Jelling – Verdensarv,
Kulturarv.dk).
Roskilde Domkirke som et kongeligt gravsted, var ikke den store grund til at man valgte
at optage den på verdensarvslisten i 1995. Domkirkens arkitektur, men også dens
gotiske stil, som var helt unikt udenfor de fransktalende lande på den tid var blandt de
begrundelser man havde for at optage domkirken på listen.
Men det er også domkirkens betydning for både den danske nation og
verden, som man har taget i betragtning i ansøgningen fx som en kongelig gravplads. Et
andet eksempel på en tradition og historie man overfører mellem generationer i
hundrede af år.
Et andet spændende faktum omkring at Roskilde Domkirke blev optaget på listen, er
placeringen af domkirken i landskabet i Roskilde by. At man fra alle de veje der ligger
ind til byen skal kunne se domkirken (Roskilde Domkirke, Vores Verdensarv, DR.dk).
Professor Hans Munk Hansen var arkitekt for Roskilde Domkirke i halvfemserne. Han
var en af dem, der stod bag domkirkens optagelse på verdensarvslisten. Han forklarer
omkring ansøgningen til UNESCOs liste, at da man lavede den skulle man bl.a. skrive
en lang redegørelse for, at domkirken opfyldte de kriterier UNESCO sætter. Det var
bl.a. at kirken har en fremragende arkitektur, er af historisk betydning for både Danmark
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men også Østersøregionen og at man beskytter den rigtigt godt gennem den danske
lovgivning. Hansen fortæller også, hvis fx byrådet i Roskilde vil gøre noget for at
forsømme domkirken eller dens område, så vil den blive slettet af UNESCOs liste
(UNESCO, Roskildedomkirke.dk).
Her kan man se, at både Jellingstenene, og Roskilde Domkirke, har haft så vigtig en
betydning i historien, en historie med begivenheder som er blevet til både traditioner og
nationalitet i Danmark, at de skal bevares for al tid således at vores efterfølgere og hele
verden også kan have glæde af opleve dem.

Men disse to steder, som har en lang og unik historie og står på verdensarvsliste, må
også være vigtige turistmål og tiltrække besøgende som ønsker at opleve dem. Det som
jeg vil undersøge i det følgende afsnit er bl.a. hvad man som turist oplever, hvad der
gøres for de besøgende samt undersøge om disse to steder er populære turistmål.
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8. Turisme

8.1 Turisme i Jelling
I en publikation udgivet af Kulturarvsstyrelsen i 2012, har man angivet et besøgstal til
Jelling-monumenterne, på omkring 125.000 mennesker årligt (Turisme & verdensarv,
Straarup-Hansen, Kulturarv.dk). Men man skal i dette tal også tage højde for, at
indenfor monumenterne har man udover Jellingstenene en middelalderkirke og de to
høje, der er blevet beskrevet tidligere i denne opgave. Derfor kan det være at antallet af
besøgende ikke kun kommer for at besøge stenene, men også for fx at gå til
gudstjeneste i kirken. En forespørgsel til Nationalmuseet i Jelling omkring hvor mange
besøgende de får og hvor mange af dem er af dansk og udenlandsk nationalitet gav
heller ikke resultat i forhold til det præcise besøgstal til selve monumenterne.
Vedrørende nationalitet, så var Museets svar, at de ikke har den mulighed at spørge hver
besøgende om deres nationalitet. De kunne dog svare at de fleste af deres besøgende er
danskere, hvorefter man bl.a. har hollændere, nordmænd, svenskere og tyskere som
udlændinge, hvor man i nogle perioder har fået italienere, franskmænd og spaniere og til
sidst polske besøgende som dominerende nationer. Selvom man ikke har det præcise tal
over udlændinge så vil de mene at det er omkring 20 % af det samlede besøgstal som er
udlændinge og i sommerperioderne er det muligvis højere (Jacobsen, E-post).
Men udover monumenterne har man et museum, Kongernes Jelling, et
formidlingscenter hvor man bl.a. har udstilling omkring monumenternes historie. Men
selv om man har udstillingen inde i dette museum så er de to stene, der står udenfor det,
den vigtigste del af selve museet. Ifølge Jelling Museums hjemmeside bliver stenene
præsenteret så godt som det kan gøres, og publikum har bl.a. interesse for fortiden og
historien, hvorfor de søger til Jelling (Trudsø, Runestenene før og nu, Natmus.dk).
Udover at man som turist kan besøge museet og opleve historien omkring Jelling og
hvilken betydning de har i danmarkshistorien, så er der også mulighed for at besøge
museets butik, hvor man både kan se og købe ting og sager fra vikingetiden
(Formidlingscenter i smukke rammer, Natmus.dk).
En butik inde i museet, frister nok flere af stenenes besøgere til også at komme ind i
museet, hvor man her til sommer, har haft et stigende besøgstal. Sammen med sidste år,
hvor besøgstallet til museet var det højeste i tolv år, forventer man et lignede antal
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gæster i dette år, eller omkring 32.000 besøgende (Nørgaard-Larsen, Flot besøgstal hos
Kongernes Jelling, DR.dk).
Men det er ikke kun museets udstilling der trækker besøgende til Jelling. En stor omtale
af hærværk på stenene, hvor det blev malet på stenene (i 2011) er nemlig også noget der
tiltrækker mennesker til Jelling. Det er i hvert fald hvad lederen af museet Kongernes
Jelling siger, nemlig at man i 2011 fik en lille stigning af antal gæster fra året før (T.
Jensen, Graffiti giver rekordbesøg i Jelling, DR.dk).
Før denne begivenhed blev det besluttet at bygge et glashus over de to stene. Udover at
de skal beskytte stenene mod hærværk, så fungerer de to glasmontre, også som
beskyttelse mod vejret bl.a. syreregn, der er med til at slide på de to sten. En af disse
glasmontres vigtigste funktioner er styringen af temperaturen og luftfugtigheden for at
yde stenene den bedste bevaring (Hybel, Jellingstenene får deres eget glashus,
Politiken.dk).
Nu har man ikke længere direkte adgang til dem, fx at kunne røre ved dem eller se på
dem som de oprindeligt stod uden glasmontre.
Vikingetiden er en del af Jellings historie, derfor må der nævnes hvor i de
kommende år vil der blive lanceret en kampagne med vikingehistorien som tema for at
markedsføre Danmarks historie. Man regner med at selve kampagnen begynder i 2015.
Især skal målgruppen for denne kampagne være internationalt rettet, men også nationalt.
I en undersøgelse hos VisitDenmark har man fundet ud, at vikingetemaet er af stor
interesse i Storbritannien, Tyskland og Holland. Blandt de deltagende i kampagnen kan
bl.a. nævnes turisterhvervet og forskellige kulturinstitutioner (Vikinger – På vej til at
blive et stjerneprojekt, Thybo, Visit-Denmark.dk).
8.2 Turisme i Roskilde Domkirke
I Roskilde Domkirke har man hvert år omkring 100.000 gæster, der vælger at besøge
domkirken og opleve dens historie og arkitektur. Disse besøgende kommer både fra
Danmark og fra udlandet og det høje besøgstal er bl.a. fordi man i domkirken mærker at
interessen i kulturarven bliver større (Formidlingscenter i tilknytning til Roskilde
Domkirke, Bundgaard, Roskilde.dk). En forespørgsel til Roskilde Domkirke hvor der
blev spurgt hvor mange af deres besøgende der er af dansk og udenlandsk nationalitet,
gav intet resultat, da Domkirkens svar var, at de ikke fører nogen statistik over dette
emne. Men de vil begynde på dette til næste år, hvor de forventer de første tal omkring
medio 2013 (Jacobsen, E-post). Det er bemærkelsesværdigt, at når de sælger billetter for
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at besøgende kan komme ind og se domkirken med de kongelige begravelseskapeller og
domkirkemuseet, at der alligevel ikke findes et nøjagtigt tal over antal besøgende.
Men tallet kunne evt. blive højere fordi der ikke er mulighed for at besøge domkirken
som turist under forskellige kirkelige handlinger i domkirken fx gudstjenester. Alle kan
dog deltage i

gudstjenesterne (Guidet

tur

–

eller turist

på

egen

hånd,

Roskildedomkirke.dk).

Men hvad er det, besøgende kan opleve?
Roskilde Domkirkemuseum har en udstilling hvor man kan opleve domkirkens historie
fortalt både igennem billeder, forskellige ting og genstande hvor domkirkens 1000 års
historie bliver skildret (Domkirkemuseet, Roskildedomkirke.dk). Danmarkshistorien af
Saxo Grammaticus har sin første trykte udgave til udstilling på museet (Roskilde
Museum – Domkirkemuseet, Roskildemuseum.dk).
Men ikke kun museet tiltrækker besøgende, fordi domkirken tilbyder forskellige
kulturelle aktiviteter. Både udstillinger i Domkirken, der viser forskellige ting fra kirken
men også musik og koncerter kan man opleve. Nogle gange er der helt fyldt op på alle
kirkens pladser af besøgende når der holdes koncerter (Musik og koncerter,
Roskildedomkirke.dk). Man må også regne med at en del af besøgerne vælger at se
kapellerne hvor man har kongelige grave, som tidligere nævnt i opgaven. Således
henvender kirken sig til alle typer af besøgende, med forskellige tilbud af kultur,
historiske såsom musikalske.
Domkirken har helt fra begyndelsen i 1100-tallet været vigtig for Roskilde
by indtægtsmæssigt. Men økonomiske nedture i den sidste tid, hvor man ikke har fået
de forventede indtægter gjorde at menighedsrådet nu har igangsat et projekt om at
bygge et nyt besøgs- og formidlingscenter på pladsen ved domkirken.
Dette nye center skal gøre det muligt at fremhæve dette UNESCO-monument, således at
det bliver et populært sted at besøge. Man anser at man kan øge besøgstallet ved at man
laver domkirkens fremvisning til de besøgendes behov bl.a. at man gør besøget mere
moderne. Med et nyt besøgscenter håber man at selve Roskilde Domkirke bliver
vigtigere i Roskilde, hvor bl.a. erhverv såsom hoteller og restauranter også vil se øget
besøgstal, fordi flere vil komme til byen for at se domkirken (Kristensen, Kommentar:
En domkirke til gavn for byen, Lokalavisen.dk).
Men turismen i Danmark tiltrækker ikke nok udenlandske turister, skriver Michael
Haldrup i sin artikel. Især er det den danske kulturarv der ikke har været nok i omtale
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når Danmark forsøger at præsentere landet for udlændingene. Man har gjort meget for at
forklare og præsentere den danske kultur og kulturarv til danskere, således at de nemt
kan forstå hvordan dens historie knytter sig til dannelsen af Danmark, men udlændinge
har svært ved at forstå den historie og finde den interessant (Haldrup, Turismen
forspilder mulighederne i dansk kulturarv, Ruc.dk).
Det kunne være, at man har præsenteret kulturarven så godt til danskerne, disse
kulturarve der var med til at danne nationalstaten Danmark som Haldrup siger, således
at danskerne ved hvor nutidens Danmark stammer fra. Det er fx dannelsen af Danmark
ud fra Jellingstenene, hvor man for første gang ser navnet Danmark, men også hvor
Danmark går fra hedenskab til kristendom. Her kan det også nævnes at den nuværende
kongerække har sine rødder i Jelling. At man har valgt at præsentere kulturarven kunne
evt. være at den ikke skal glemmes og at den danske befolkning får en smag på og skal
huske hvor en del af den oprindelige danske identitet begynder. Det er navnet Danmark
hvor man kan identificere sig som værende dansker i et kristent monarki.
8.3 VisitDenmark – Tal og fakta
fakta
I 2010 besøgte 53,2 millioner turister Danmark. Der var dog ikke en stor
forskel på om det var danskere, omkring halvdelen eller 27 mio. eller udenlandske
turister, 26.2 millioner.
De fleste af turisterne fra udlandet målt i overnatninger i år 2011, kommer fra Tyskland,
13 mio. imens Norge, Sverige, Holland og Storbritannien alle ligger under 2,5 millioner.
Man er også begyndt at se øget antallet af turister fra USA og Kina (Fakta og tal om
turismen i Danmark, VisitDenmark.dk).
Disse ovennævnte tal er fra VisitDenmark, turistorganisationen i Danmark, hvis vision
er at de som national organisation, vil blive de bedste i verden til at markedsføre
turismen på internationalt plan (Vision og mission, Visit-Denmark.dk). For at kunne
følge deres vision, er der et værdigrundlag som de arbejder ud fra, bl.a. at være;
nærværende, relationsskabende, innovative, proaktive og resultatskabende (Værdier,
Visit-Denmark.dk). VisitDenmark har bl.a. den opgave at tiltrække flere gæster fra
udlandet, både privat såvel som erhvervsturister. Dette sker bl.a. med markedsføring af
Danmark internationalt. De største markeder hvor man har investeret i at forsøge at
tiltrække flere turister er størstedelen af de lande som besøgstallet her for oven viser,
med Tyskland på førstepladsen.
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Markedsføringen kan opdeles i forskellige målgrupper, hvor man præsenterer
forskellige muligheder for de forskellige typer fx tilbud til den der interesserer sig for
storbyen, eller for natur- og seværdighedsturister, og til dem der søger fx
forlystelsesparker og børnevenlige attraktioner, men erhvervsturisme spiller også en stor
rolle her.
VisitDenmark skal og må være i samarbejde med alle partnere i
turismebranchen for at man kan trække flere turister til Danmark. Selvom Danmark ikke
har nogle seværdigheder ligesom man kender internationalt (fx Eiffeltårnet), skulle man
godt kunne tiltrække turister. Danmark har mange mindre kendte oplevelser, som er
unikke i forhold til andre steder. Det er fx friheden og at man kan være sig selv og nyde
det der gør det værd at besøge Danmark (Resultat og retning 2010-2011, VisitDenmark.dk). Noget af det der er godt for den danske økonomi er omsætningen i
turismebranchen. Ifølge tal fra år 2010, så har man en årlig omsætning på omkring 75
mia. turismekroner, hvor halvdelen stammer fra forbrug hos udenlandske turister i
Danmark (Sørensen, Tal og statistik om dansk turisme, Regioner.dk).
Som man kan læse ud af besøgstallene fra de to steder, så er der ikke den
store forskel i besøgstal, dog har Jelling-monumenterne et lidt højere tal. Det kan måske
skyldes at der får man samlet både den kongelige historie, historien omkring dansk
nationalitet og kirkehistorien, hvor man kan opleve alt samlet på et sted, hvorimod man
kun har den kongelige historie og kirkehistorien i Roskilde Domkirke. Kampagner for
bl.a. at markedsføre Danmark i udlandet såsom for danskere, kan måske få besøgstallet
til at stige og det lave procentandel af udenlandske besøgere som man har i Jelling, kan
blive trukket op ved at præsentere danmarkshistorien for udlændinge. Det mærkes også
at interessen for at besøge steder med kulturarv bliver større og derfor må man gøre alt
for at sikre at disse steder bliver vedligeholdt med hensyn til fremtiden, fx hvor man har
bygget glasmontre i Jelling for at beskytte og bevare stenene. VisitDenmark gør en stor
indsats for at tiltrække internationale turister til Danmark ved hjælp af forskellige
kampagner i de lande hvor man mærker, er stor interesse for Danmark.

Til sidst har jeg valgt at lave en lille præsentation af et helt andet monument, nemlig
Operahuset i Sydney, hvor den danske Jørn Utzon var arkitekt. Dette er ligeledes på
UNESCOs verdensarvsliste, hvilket var grunden til at jeg valgte det. Kort vil jeg
sammenligne operahuset i forhold til Jellingstenene og Roskilde Domkirke.
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9. Operahuset i Sydney – et tredje eksempel på dansk kultur

Det smukke operahus i Sydney, Australien, der kendetegnes af sit udseende med de
store skaller, stod først klart i 1973. Mange år senere end man havde regnet med, pga.
stor overskridelse af budgettet, førte det til at designeren, den danske Jørn Utzon, sagde
op sit arbejde som arkitekt. Jørn havde i 1955 havde vundet konkurrencen om at designe
operahuset (Operahuset i Sydney, Awow.org).
I huset afholdes der koncerter, musicals, ballet, teater, foredrag og mange andre
begivenheder fordelt på husets mange store koncertsale og de tusind lokaler der også er
i huset (Sørensen, Historien bag Sydneys Operahus, Introduktion, Jpks.dk). I huset
findes der også forskellige typer af restauranter i alle prisklasser, caféer, barer og
butikker med souvenirs (Shopping, Sydneyoperahouse.com).
Det kan være svært at sætte operahuset under det brede kulturbegreb,
noget vi er. Dels fordi at huset er så nyt i forhold til Jellingstenene og Roskilde
Domkirke, at man ikke har en lang historie som kan videreføres mellem generationer.
Dog kunne man sige at Operahuset kendetegner Australien, især Sydney, og når man
hører om landet og byen, så forbinder man det med Operahuset, der med sin enestående
arkitektur er blevet beundret i årtier. Det kunne også siges at den kultur der præger
denne bygnings historie, fra starten indtil nu, har noget med musik at gøre. Nemmere er
det at bruge det snævre kulturbegreb, noget vi har. Her er Operahuset et bygningsværk,
arkitektur og kunst, der bliver vist. I kulturen har man forestillinger, koncerter m.m. der
vises af grupper eller individer til andre personer, men også husets arkitektur bliver vist
frem af australierne og folket i Sydney både til hele verden men også for selve
indbyggerne.
I 2007 blev Operahuset optaget på UNESCOs verdensarvsliste. Det blev bl.a. nævnt at
dette hus, enestående og særligt, er et af de største mesterværker mennesket har skabt i
hele menneskehedens historie, ikke kun i det 20. århundrede (World Heritage Listing,
Sydneyoperahouse.com). Nogle af grunderne til at man valgte at optage operahuset på
listen er at huset er et arkitektonisk mesterværk i det 20. århundrede. Operahuset
repræsenterer mange forskellige billeder af kreativitet i arkitektur men også i selve
konstruktionen og ved at Operahuset er en bygning der på en nøjsom måde er bygget i
et miljø præget af vand og at huset er kendt over hele verden (Sydney Opera House,
Unesco.org).
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Omkring 8.2 millioner mennesker, både fra Australien og fra hele verden
besøger årligt Operahuset i Sydney. Udover det, så er der omkring 1.3 mio. mennesker
der kommer og ser på de 1,808 forestillinger der blev afholdt i sæsonen 2011/12.
Operaen tilbyder rundvisninger hvor omkring 300.000 mennesker deltog sidste år,
hvilket er en lille stigning fra året før. Gæsterne bruger også penge, fordi mad og
drikkebranchen så en stigning på 27 % i forhold til året før. Alle tal kommer fra
Sydneys Operahus årsrapport 2011/12 (Annual Report 2011/12, Stewart-Smith m.fl.,
Sydneyoperahouse.com).

Operahuset i Sydney, har langt større besøgstal end de to danske verdensarve har
tilsammen. Kan det være Australiens præsentation af arkitekturen, den snævre kultur, at
vise noget, er det der tiltrækker besøgende, som størstedel kommer for at se bygningen
men ikke forestillinger? Bygningen er kendt i hele verden på grund af sit udseende.
Måske kunne man begynde at præsentere Jellingstenens udseende med deres enestående
runeskrifter rundt om i verden.
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10. Konklusion

Både ved Jellingstenene og Roskilde Domkirke kunne der bruges forskellige begreber
for at undersøge kulturen ved disse to monumenter og gøre rede for hvordan kultur og
de to monumenter kan knyttes til hinanden. Jellingstenene og Roskilde Domkirke har en
lang historie, hvor Jellingstenene er begyndelsen af Danmarks fødsel imens Roskilde
Domkirke har en anderledes historie som et kendt sted for kongelige begravelser. Begge
de to steder har en lang historie som kan knyttes til kongemagten. Idet at de i lang tid
har fungeret som dansk kulturarv, er både Jellingstenene og Roskilde Domkirke nu også
kendte som verdensarv ifølge UNESCO, og dermed er de uvurderlige monumenter med
enestående værdi.
Jellingstenene og Roskilde Domkirke er vigtige symboler i danskheden, hvor man, især
til Jellingstenene kan knytte stærk danskhed, traditioner og Danmarks oprindelse. Set i
lyset af turismen, så har begge de to steder gode kulturelle tilbud til deres næsten lige
høje antal besøgende, som dog ved hjælp af forskellige kampagner både i udlandet og i
Danmark kan lede til stigning af gæster.

Det snævre og det brede kulturbegreb definerer Jellingstenene og Roskilde Domkirke
som kulturelle steder. Både som noget vi er og noget vi har, dvs. hvordan de er en del af
historien og hvordan den bliver vist til offentligheden. Et kendetegn for Jelling og
Roskilde Domkirke, er at de i hundrede år har været gravsted for de kongelige, dog med
Roskilde Domkirke som det foretrukne i senere tid. Ordet danskhed har stærk knytning
til især Jellingstenene og hvis man fx identificerer sig som dansker så har man navnet til
sit fædreland, Danmark, oprindelse i Jelling og at det kristne land kan takke kong
Harald Blåtand at de ikke længere bor i hedensk religion. I Roskilde Domkirke er det
traditionerne der falder indenfor danskheden, for der har man begravet kongelige i flere
hundrede år. Det at Jellingstenene og Roskilde Domkirke står på UNESCOs
verdensarvsliste giver dem den status, at de er vigtige monumenter i dansk historie og
kultur, at man ikke skal forsømme men tage vare på og videreføre historien til den
næste generation. På turistområdet, så kunne, som resultaterne viser, besøgstallet blive
højere, evt. med flere udenlandske gæster. Der er mange spændende ting man kan
opleve både i Jelling og i Roskilde Domkirke, men de er måske ikke tiltrækkende nok at
vække større interesse. Man er i gang med forskellige projekter for at præsentere
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Danmark som internationalt turistmål. Sammenlignet med et verdenskendt monument,
der i øvrigt står på verdensarvslisten, Operahuset i Sydney, så er det langt mere
populært end Jellingstenene og Roskilde Domkirke, selvom man har en langt større og
vigtigere historie bag disse to steder.
De begreber jeg valgte at bruge, gav en kort forklaring hvordan
Jellingstenene og Roskilde Domkirke ses som kulturfænomener. Dog tror jeg at man
kan bruge mange flere teorier og begreber og ende med forskellige og spændende
resultater. Jeg tror at det er nemmere for mennesker at forstå begreberne hvad vi har og
hvad vi er i stedet for det snævre og det brede kulturbegreb. Man kan forestille sig at
bruge disse begreber hos et menneske. Så kunne det forklares at jeg er et menneske og
humør er noget jeg har og viser for andre. Begrebet danskhed gav en kort forklaring på
nogle eksempler der falder indenfor dette begreb. Men man kan godt argumentere over
hvor vidt de nye ting man har i Danmark, fx mad eller nye kulturer bragt ind i landet af
fx indvandrere kan siges at være en del af danskheden. Jeg synes, at hvis størstedelen af
nationen åbner armene for noget bestemt, så kan det godt blive en del af danskheden.
Der kan bl.a. nævnes kebab mad, som mange er helt vilde med. Især var der nogle
oplysende tal og fakta i turismeafsnittet, der giver et godt overblik over populariteten at
besøge Danmark, herunder seværdigheder som Jellingstenene og Roskilde Domkirke.
Men man kan altid gøre bedre og der er sikkert allerede forskellige ideer man har for at
øge besøgstallet. Dog synes jeg, at man også skal fokusere mere på steder der ikke har
haft så stort besøgstal ligesom man kender fra Tivoli, naturområder eller hvad jeg synes
er verdens bedste strand, Vesterhavet. Men som altid, så kan man diskutere og
argumentere i lang tid med alt, hvordan det kan gøres bedre og hvilke midler der skal
til. Det kan være at den ene person synes det er en god ide imens den anden ikke synes
lige så godt om den, derfor kan der blive lang tid inden man bliver enig. Det kan fx
være diskussionen om det er nemmere at bruge ordene vi har og vi er i stedet for det
snævre og det brede kulturbegreb, eller om de grunde der blev brugt til at søge
optagelse på UNESCOs liste er de helt rigtige, eller om de kampagner VisitDenmark
laver er gode nok.
10.1 Perspektivering
Selvom denne opgave ikke kommer ind på mange områder, så er der noget man kan
undersøge nærmere i fremtiden, fx turismen i Danmark eller vigtigheden af andre
monumenter og hvordan de defineres under det snævre og det brede kulturbegreb. Man
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kunne også arbejde videre med kongehistorien hvor de kongelige begravelsespladser
kan optræde som en del af opgaven. Noget andet, der kunne være spændende at
undersøge, er danskheden i nutidens Danmark, hvor man har en livlig debat omkring
indvandrere. Denne opgave giver heller ikke 100 % resultat i undersøgelserne, der
blandt andet drejer sig om nationaliteten af alle de turister der besøger Jellingmonumenterne og Roskilde Domkirke eller hvordan turismen kommer til at se ud i
fremtiden, nu hvor man er i gang med forskellige kampagner hvor målet er at tiltrække
flere gæster til Danmark. Bliver Jellingstenene mon vigtigere i danskernes historie og
identitet om få år, nu hvor Danmark er blevet så internationalt orienteret? Vil man
stadig have monarki i Danmark i fremtiden og den tradition at begrave de kongelige i
Roskilde Domkirke? Man må tage vare på disse to historiske steder, formidle historien
til kommende generationer så godt som man kan for at vedholde den danskhed man som
dansker har i kraft af rødder helt tilbage til Jellingstenene.
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