
Indvandring er dejligt!

Ordet ’ghetto’ får os i dag til at tænke på grå beton, brændende 
containere og indvandrerbander. Ordet burde dog også fremmane 
slangekrøller, lammeskindshatte og gefillte fisch. For Danmarks første 
ghetto var jødisk, lå i Københavns mest snuskede kvarter og bestod af 
flygtninge fra Østeuropas pogromer. Men den del af ghettoens historie 
på dansk grund har vi nærmest glemt. Derfor kaster bog nummer 
51 i serien 100 danmarkshistorier lys på den – og trækker tråde fra 
den første ghetto frem og tilbage i Danmarks historie. Vi krydser 
hårdtarbejdende håndværkere fra Tyrkiet, lækre konditorkager fra 
Schweiz, flittige kinesiske grillbarsejere og dygtige hollandske bønder 
på Amager. Med årene bliver mange af indvandrernes ord, levemåder 
og madretter, uanset deres herkomst, også set som pæredanske. 
Dette er historien om indvandringens betydning for det Danmark, 
som vi kender i dag – og historien om, hvordan indvandring igen og 
igen er blevet diskuteret i forhold til danskhed. Både inden- og uden 
for ghettoens grænser.
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Forfatteren siger: 

”Ghettoen kan handle om vrede over ikke at få lov til at være med i samfundet 
– en vrede, som ikke blot sætter sind i kog, men også biler i brand. Ghettoen 
kan handle om bander og såret maskulinitet. Ghettoen handler også om 
indvandringens indflydelse på danske byer. Ghettoen handler om kultur, 
religion, ideologi og livsstil.”

Om forfatteren
Garbi Schmidt (født 1969) er professor i kultur- og 
sprogmødestudier på Roskilde Universitet og har specialiseret 
sig inden for indvandringsforskning og -historie i Vesten. Hun 
er også skønlitterær forfatter.

Om serien
Den første ghetto er 51. bog i forlagets serie 100 
danmarkshistorier. Bøgerne udkommer hver måned i otte 
år og er centrale i projektet, der bl.a. omfatter materiale på 
danmarkshistorien.dk og kronikker i Politiken.

Se mere på 100danmarkshistorier.dk


