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Nem sokat tudunk a kis skandináv királyságról, Dániáról. Az ország Németországtól északra fekszik,
az uralkodójuk egy királynő, szeretnek hot dogot enni, és újra meg újra a világ legboldogabb
népeként emlegetik őket. De milyen a tipikus dán?
Kapcsolódó cikkek:
Milyenek a csehek? [2]

Hygge
A dán „Hygge” szót általában „kényelmességnek” fordítják, de ez nem egészen pontos. Nem lehet
egy szóként lefordítani. Hygge egy kellemes este barátokkal, egy jó étkezés, elégedettség,
boldogság. Mint a németben a Gemütlichkeit. Talán azt mondhatjuk, hogy a Hygge a kellemesre való
törekvés. Az igazán fontos azonban az, hogy a Hygge a dán életfilozófia nagyon fontos eleme.
Dániában az élet lazább és stressz mentesebb. És barátkozóbb meg türelmesebb. Tehát egészen
más, mint nálunk. Talán ezért tartják a dánokat boldog népnek.

A dán királyi ház
A dánok szeretik II. Margit királynőt és az egész királyi családot. A királyi család tagjainak
születésnapján felhúzzák a dán zászlót. A királynő újévi beszéde pedig a szilveszter éjszaka
fénypontja. A dán királyi ház a világ egyik legliberálisabb uralkodó háza, rendkívül népszerűek, és
részei a dánok mindennapjainak.
Autó helyett kerékpár
Dániában az egyik legkedveltebb közlekedési eszköz a kerékpár. Dánia bizonyára Európa leginkább
kerékpár barát országa. Magában Koppenhágában is sok a kerékpáros. A kerékpárutak olyan
szélesek, mint a kocsiutak, és saját úthálózatuk és közlekedési lámpa-rendszerük is van.

Dannebrog – a dán zászló
A dánok nem léggömbökkel díszítik fel a születésnapi helyszínt, hanem dán zászlókkal. A házhoz
vezető úton dán lobogókat tesznek ki, az asztalokra kis zászlókat helyeznek, és a szalvéta is pirosfehér. A dán mindennapokban mindenütt dán zászlókkal találkozunk. Sok dánnak a kertjében is van
zászlórúd, ahol minden privát és nyilvános ünnepen felhúzzák a zászlót.
Minden alkalomhoz a megfelelő étkezés

Dániában nagyon fontos az étkezés. Maga az egyszerű szendvics, a Smørrebrød, vastagon
megpakolva. Rendszerint ezt esznek Frokost-ra, a dán ebédre, mivel a főétkezés a vacsora.
Ünnepnapokon, például húsvétkor vagy karácsonykor a Frokost hosszan elhúzódik, több fogással:
pácolt hering, sertéspörkölt (Flæskesteg), édesség és sok egyéb vidéki étel. A halételhez
természetesen egy pohár Aquavit (skandináv fűszeres szeszes ital) is tartozik.

A bizalom alapvető hozzáállás
Míg a sok országban alapvetően kételkedők és bizalmatlanok az emberek, a dánok inkább
bizalomteljesek. Vidéken ez különösen így van. Az országutakon gyakran láthatunk kis árusító
helyeket, ahol gyümölcsöt, zöldséget, házi lekvárt lehet vásárolni. Az árak ki vannak írva. És kitesznek
még egy kis dobozt váltópénzzel. Aki vásárolni akar, az a dobozba berakja az árat, a visszajárót meg
elveszi. Ez azon alapul, hogy megbíznak az emberekben, hogy fizetnek, és nem lopnak. Hogy milyen
sok ilyen üzlet van, az mutatja, hogy működik ez a rendszer.
Üdülés a nyaralókban
Dániában nincs olyan sok bérelhető nyaraló, ahogy azt turistaként gondolnánk. Teljesen természetes
viszont, hogy egy dánnak van nyaralója, ha bármilyen kicsi is. Szép hétvégeket meg hosszabb
pihenőidőket töltenek ott. A nyaralók általában a tengerparton vagy egy kis szigeten vannak. A nemdánoknak viszont nem valami könnyű nyaralóházhoz jutni.
Gyerekbarát Dánia
Dániát gyakran amiatt említik a sajtóban jó példaként, hogy mennyire gyerekbarát. Sok étteremben
és más nyilvános épületben képeznek ki a gyerekek számára játszósarkot, és gyakran még az
épülethez tartozó külső részen is. Mindig újra feltűnik az embernek, hogy a városban milyen sok
kisgyerekes családot lehet látni. Ez azonban nem meglepő, mert nagyon gazdag a választék a
kisgyerekeseknek, és a dán munkahelyeken [3] is úgy szervezik a munkát, hogy a munkavállaló este
együtt lehessen a családjával.
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