
 
Forord 
 
Storbritannien er ikke ét men tre lande, der deler en fælles politisk og økonomisk administration i 
London. Det kan lede til nogen forvirring. I Danmark begår vi ofte den fejl, at vi siger England, når 
vi i virkeligheden mener Storbritannien, som jo består af både England, Skotland og Wales.  

Set i et historisk perspektiv er det til at forstå: Den engelske hovedstad London har i mange 
hundrede år været de tre kongerigers naturlige magtcentrum. Før 1603, da Kong James 1. forenede 
England og Skotland, var der faktisk slet ikke noget, der hed Storbritannien. Britannia var 
oprindeligt romernes betegnelse for de områder, der beboedes af keltiske (Wales) og angelsaksiske 
(England) stammer.  

Det romerske stednavn mistede dog efterhånden sin betydning. Derfor er Storbritannien på sin 
vis et kunstigt begreb, som Kong James 1. ’opfandt’ for at give de tre nationer en følelse af 
samhørighed, hvorved han stadfæstede sin egen magt som monark.  

Storbritannien fik først en egentlig kulturel betydning under imperialismen. Dét, at være 
britisk, var nu noget mægtigere end blot en undersåt i et kongerige af tågede øer i den engelske 
kanal. ”Rule, Britannia! Britannia, Rule the waves; Britons never shall be slaves,” lyder omkvædet 
til Storbritanniens uofficielle nationalhymne Rule Britannia! fra 1740. Hymnen var et led i en 
omfangsrig propagandakampagne, der under gud og monarkiet beseglede briternes ret til at regere 
over verdenshavene.  

I begyndelsen af 1900-tallet strakte det britiske imperium sig over en fjerdedel af klodens 
landmasser. Blot hundrede år senere er Londons magtsfære skrumpet ind til mindre end det 
Storbritannien Kong James 1. drømte om. Både Skotland og Wales har fået begrænset selvstyre, og 
Storbritannien er i dag kun en anakronisme. Derfor er det 20. århundrede da også et af de mest 
interessante kapitler i Storbritanniens historie.  

Denne bog vil først og fremmest forsøge at fortælle historien om transformationen af et 
mægtigt imperium til en moderne velfærdsstat. Det moderne Storbritannien bliver ofte – men ikke 
altid med rette - fremhævet som en multikulturel idealstat. Imperialismen og integrationen af 
fremmede kulturer under fællesnævneren Britishness, har dog sat et væsentligt præg på det moderne 
Storbritannien. Multikulturalismen vil derfor også være et væsentligt omdrejningspunkt i denne 
bog.  

Til sidst skal det nævnes, at denne bogs forfatter er journalist, ikke historiker, og at teksten er 
skrevet på baggrund af 10 års ophold i Storbritannien. Derfor kan enkelte fremstillinger forekomme 
personlige og farvede.  

En stor tak til Lisbeth Storm og Tage Baumann for deres hjælp og støtte, både generelt og i 
forbindelse med denne bog. 


