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KRONIKKEN 

TEGNING: CLAUS BIGUM

» I oplys-
ningstiden 

var der ingen, 
der mente, at folk 
skulle have den 
samme kulturel-
le baggrund for at 
blive gode patrio-
ter. Patriotisme 
blev ikke opfattet 
som en følelse, 
der var medfødt, 
men som en 
samfundsindstil-
ling, der kunne 
læres. Der var 
ikke noget mod-
sætningsforhold 
mellem kulturel 
mangfoldighed 
og statslig enhed, 
tværtimod. Der 
var ydermere 
en bevidsthed 
om, at sammen-
hængskraft ikke 
er givet i samfun-
det, den skal hele 
tiden opbygges 
og er en kontinu-
erlig bestræbelse. 
Det er det, vi 
kan bruge Op-
lysningstidens 
patriotisme til i 
dag.

AF JULIANE ENGELHARDT, adjunkt, ph.d.

I de sidste ti år har danskerne diskuteret sammenhængskraft, danskhed og værdier. Men hvis vi ser tilbage på Oplysnings-
tiden opdager vi hurtigt, at diskussionen langtfra er ny. Og vi opdager også en ny vej for et demokratisk samfund i en multi-
kulturel verden. Vejen hedder patriotisme. 

Sammenhængskraft

Samfundets sammenhængskraft er et 
varmt emne i den offentlige debat i 
disse år. De fleste synes at mene, at 
truslen om et mere opsplittet samfund 
er opstået inden for de seneste 20-30 
år og især skyldes globaliseringen i al-

mindelighed og øget indvandring af ikke-vestlige 
befolkningsgrupper i særdeleshed. Rationalet er, 
at begge dele undergraver det sproglige, kulturelle 
og mentale fællesskab, som har eksisteret blandt 
danskerne siden oldtiden, og som indtil for nylig 
har været garant for en homogen og stabil natio-
nalstat. Diskussionen om sammenhængskraft er 
imidlertid slet ikke ny. Den har været i gang, siden 
udviklingen af de moderne samfund begyndte i 
1700-tallet, og den handler ikke om etnicitet, na-
tionalitet og globalisering, men om et langt mere 
grundlæggende dilemma i moderniteten.

Det traditionelle samfund var på mange områ-
der i opbrud i Oplysningstiden. Godsejerne, som 
tidligere havde siddet tungt på magten, og blandt 
andet havde ansvaret for skolegang og retsud-
øvelse, mistede gradvis en stor del af deres an-
svarsområder. Samtidig trådte staten i karakter 
som overordnet lovgiver og varetager af forskel-
lige omsorgsydelser, blandt andet skolegang, fat-
tighjælp og sygepleje. Den hierarkiske inddeling 
af befolkningen i bydende og lydende stænder 
blev udfordret af nye tanker om frihed og lighed 
for alle. Men i takt med, at indbyggerne blev lige 
og frie, opstod der også en frygt for et moralsk 
og samfundsmæssigt kollaps. I den offentlige de-
bat diskuterede man derfor ivrigt, hvordan man 
bedst kunne danne landets indbyggere til at sæt-
te hensynet til samfundets generelle velfærd over 
egne umiddelbare behov, udvise solidaritet med 
de svageste og i det hele taget være loyale over 
for staten og det folkelige fællesskab. En måde at 
sætte dette ansvar i tale på var at påkalde en al-
men patriotisme. 

De første patriotiske impulser udgik fra Eng-
land og Skotland i 1600-tallet, hvor udviklingen 
hen imod et moderne samfund begyndte lidt tid-
ligere end i det øvrige Europa. Briterne blev op-
fordret til at udvise public spiritness, almenånd, 
i forhold til det samfund, som de nu var blevet 
en mere ligeværdig del af. Den britiske økonom 
Adam Smith, som i eftertiden er mest kendt for 
sit forsvar for økonomisk liberalisme, var også 
optaget af at skabe en stærk borgerånd blandt 
indbyggerne i staten. Han formulerede det så-
ledes i 1759: Den, der ikke ønsker at adlyde lan-
dets love, er ikke en god borger. Og man er be-
stemt ikke en god borger, hvis man ikke ønsker 
at fremme, så meget man overhovedet kan, hele 
samfundets og ens medborgeres velfærd. Også i 
Frankrig var patriotisme et begreb, der forplig-
tede borgeren på volonté générale, dvs. almenvil-
jen. Helt i tråd hermed udtrykte filosoffen Jean-
Jacques Rousseau i Om den sociale kontrakt fra 
1762 ønske om at opdrage indbyggerne til at føle 
loyalitet over for deres land og forklarede, lige-
som Montesquieu, at patriotisme var en dyd, som 
alle landets borgere burde lære. Samtidig blev 
der over hele Europa stiftet et væld af patriotiske 
selskaber. Selskabernes overordnede målsætning 
var at udbrede kærlighed til staten og en almen-
nyttig samfundsindstilling blandt alle landets 
indbyggere. Medlemmerne gjorde det samtidig 
klart, at statsmagten havde et ansvar for indbyg-
gernes velfærd og skulle behandle alle borgere 
ligeværdigt. 

Men hvorfor opstod denne debat om sam-
menhængskraft netop i Oplysningstiden? 
Det var især den stigende individualisering, 

der var årsagen, og den spillede også en væsentlig 
rolle for at patriotismen fik stor gennemslagskraft. 
Individualismen slog igennem på flere fronter – øko-
nomisk, dannelsesmæssigt og retsligt. Man gik i sti-
gende grad væk fra at dyrke jorden i fællesskab, og 
bønderne blev i stedet selvejere. Det skete ud fra den 
økonomiske grundholdning, at hvis mennesket blev 
frit til at søge egne fordele, så ville det blive mere ar-
bejdsomt, og staten ville som helhed opleve vækst 
og velfærd. Inden for uddannelsesområdet var det 
en målsætning, at det enkelte menneske skulle lære 
at tænke selvstændigt. Det var et opgør med fore-
stillingen om, at der findes autoriteter, såsom kirke 
og statsmagt, der har patent på at vide, hvad der er 
sandt og falsk, rigtigt og forkert. Det enkelte menne-
ske blev i stigende grad opfattet som en autoritet i sig 
selv, som udgangspunkt for sandhed og erkendelse. 
Endelig fremmede menneskerettighedstænkningen 
også individualisme, fordi der blev grundlagt den 
doktrin, at enhver, uanset køn og social status, havde 
grundlæggende rettigheder, som skulle sikres. Det 
var en udvikling, som førte til fremgang og øget vel-
færd. Men det rejste dog også følgende problemstil-
ling: når individet opfattes som økonomisk, etisk og 
juridisk autonomt, hvordan etablerer man så en fø-
lelse af fællesskab blandt borgerne i staten? Hvordan 
fastholdes individets engagement i offentlige anlig-
gender? I takt med, at individualismen blev forfægtet 
på flere områder, opstod der en udbredt angst for, at 
den ville skabe et samfund, hvor det enkelte individ 
jagtede egne interesser uden øje for helheden eller 
hensyntagen til medmennesker. 1700-tallets patrio-
tisme fremhævede derfor indbyggernes forpligtelse 
til at tænke kollektivt. Medlemmerne af de patrioti-
ske selskaber fastholdt, at individualisme uden at in-
dividet tog hensyn til almenvellet, ville underminere 
samfundet. Tidens løsen var borgerdyd – en moralsk 
oprustning i et samfund, der var under hastig foran-
dring. 1700-tallets patriotisme blev i 1800-tallet af-
løst af den indadvendte nationalromantik som stats-
bærende idé. Det centrale i nationalstatstanken er, at 
indbyggerne er bundet sammen, ikke blot af en fælles 
kultur og historie, men også af en særlig mentalitet 
og nationalkarakter. Nationalromantikken bevirke-
de, at dansk kultur op gennem 1800-og 1900-tallet i 
stigende grad lukkede sig om sig selv. Nationens kul-
turelle homogenitet blev opfattet som afgørende for, 
at nationalstaten Danmark kunne bestå, og det blev 
derfor vigtigt at udrense alle spor af andre kulturer 
for at fremelske den sande danske nationalkarakter. 

Denne tanke er stadig udbredt i dag, og den har gjort 
det svært for folk af en anden etnicitet at blive opta-
get i fællesskabet. Det er blandt andet fordi, at mange 
mener, at den danske nationalkarakter ikke er noget, 
man kan lære eller tilegne sig, men en kvalitet man 
overtager ved at være en del af et kulturelt fællesskab 
gennem generationer.

Hvad kan vi så bruge vores viden om Oplys-
ningstidens patriotisme til i dag? Vi kan 
bruge den til at få en større bevidsthed om, at 

problematikken om samfundets sammenhængskraft 
ikke er ny, men hænger sammen med en grundlæg-
gende problemstilling i de moderne vestlige sam-
fund, hvor man skal finde en balancegang mellem 
hensynet til individet og hensynet til fællesska-
bet. Nationalromantikkens opfattelse af, at statens 
grundlag er en etnisk homogen befolkning, udgør i 
dag en barriere i forhold til at integrere udlændinge 
i fællesskabet. Er oplysningstidens patriotisme så et 
reelt alternativ? Delvis. Den del, der er interessant for 
os i dag, er, at statsborgerskab ikke blot handlede om 
borgerens rettigheder i staten, men også om med-
borgerskab; om nødvendigheden af, at den enkelte 
borger tog ansvar for den almene velfærd og udviste 
samfundssind. Omvendt skulle staten også drage 
omsorg for hver enkelt af sine indbyggere, så de fik 
en værdig tilværelse og blev inkluderet i samfundet. 
Hovedpunkterne var begreberne ansvar og gensi-
dighed. Oplysningstidens patrioter mente, at forud-
sætningen for, at borgerne kunne tildeles grundlæg-
gende frihedsrettigheder, var, at de blev ansvarlige 
og samfundsbevidste borgere; og forudsætningen 
for, at de ville nære loyalitet over for den stat, de bo-
ede i, var, at deres grundlæggende rettigheder som 
mennesker blev respekteret. Pligter og rettigheder 
gik altså begge veje. 

Debattens aktualitet i dag er helt åbenlys, og al-
ligevel er der en forskel. I forhold til debatten om 
indvandrere er det en udbredt opfattelse, at en na-
tional homogen befolkning er forudsætningen for at 
samfundet har sammenhængskraft. I Oplysningsti-
den var der ingen, der mente, at folk skulle have den 
samme kulturelle baggrund for at blive gode patrio-
ter. Patriotisme blev ikke opfattet som en følelse, der 
var medfødt, men som en samfundsindstilling, der 
kunne læres. Der var ikke noget modsætningsforhold 
mellem kulturel mangfoldighed og statslig enhed, 
tværtimod. Der var ydermere en bevidsthed om, at 
sammenhængskraft ikke er givet i samfundet, den 
skal hele tiden opbygges og er en kontinuerlig be-
stræbelse. Det er det, vi kan bruge Oplysningstidens 
patriotisme til i dag.
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