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Ny portrætbog om Danmark inviterer indenfor i 
private hjem og liv

Hverdagens Danmarkshistorie: Ny portrætbog om Danmark skildrer 
danskerne ud fra fortællinger om parforhold, arbejdskultur og iden-
titet og tager livtag med en ny måde at indfange et lands kultur og 
befolkningens selvforståelse på. 

Scandinavian noir, ”hygge” og gentagne kåringer som verdens lykkeligste folk har 
de seneste år været omdrejningspunkter i portrætter af Danmark og danskere. 
Men hvilke diskussioner rører sig egentlig i det danske velfærdssamfund, der bliver 
nærstuderet af amerikanske præsidentkandidater, hvilke værdier har betydning i 
parforhold i landet med en af Europas højeste skilsmisserater, og hvordan ser livet 
som barn, ung, ældre og børnefamilie ud? 

Portrætbogen Hverdag (på engelsk: Living in Denmark) er et stykke samtidshistorie 
og går tæt på livet, som det leves. På de store sejre, de svære stunder og øjeblikke, 
hvor man traf valg, der ændrede alt. Gennem fem år har bogens forfattere ageret 
flue på væggen hos danskere på tværs af alder, geografi og økonomi. Målet har været 
at trænge derind, hvor samtalerne med fremmede sjældent når, og bogen er en ny 
og medrivende måde at indfange et lands kultur og befolkningens selvforståelse på, 
uden at tage patent på ’sandheden’ om Danmark. Portrætbogen giver oplevelser og 
indblik og henvender sig til alle med interesse i dansk kultur og den skandinaviske 
samfundsmodel, herunder de udlændinge, der hvert år flytter til Danmark.

Fra det personlige til de store strømninger
Bogens 20 fortællinger er bygget op omkring almenmenneskelige temaer som for-
ventninger og kultur på arbejdspladsen, værdier i parforhold og opdragelse, danske 
særtræk som fællesskabstanken, debatkultur mv. Den italesætter normer, der ofte 
forbliver usagte og indforståede. Derudover inddrager bogen nogle af de tilbage-
vendende debatter i samfundet, herunder fx om fordelingspolitik og tonen på tværs 
af samfundslag, den dykker ned i personlige og eksistentielle emner som identitet, 
kropsopfattelse, og peger ud på mentalitetsændringer og de strømninger, der har 
formet Danmark gennem tiden.
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Bag bogen står journalist Birgitte Sonne Kristensen, fotojournalist Morten Peder-
sen og designer Anni Gram. Historierne er blevet til over fem års samtaler med- og 
portrættering af kilderne i deres hverdag samt ved hjælp af løbende sparring med 
herboende expats. 

Få yderligere oplysninger om bogen hos Birgitte Sonne Kristensen, M: 2067 0745, 
info@livingindenmark.dk.

FAKTA
Hverdag (engelsk: Living in Denmark)
Af Birgitte Sonne Kristensen, Morten Pedersen og Anni Gram 
Sprog: Engelsk og dansk
På engelsk ved Birgitte Bank Jensen og Anna Halager
Omfang: 370 sider, 24x24 cm.  
Vejledende pris: 349 kr 
Læs mere om bogen på www.livingindenmark.dk, hvor bogen også kan købes.
Forhandles i alle danske boghandlere.
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