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National symbols in Europe – a comparative analysis of the importance of 

national symbolism in France, Denmark and Germany 

Summary 

We live in a world of nations and states – most often these two factors are combined into a nation-

state. National symbols are essential factors to distinguish one nation-state from the other as they 

provide a way of communicating the national uniqueness of the individual state.  

This Masters thesis seeks to uncover the role of national symbols in three European nation-states and 

put these into a current European perspective. In other words I seek to uncover the impact of the rise 

of the European Union’s influence and how this affects the nation-states view on their national 

symbols.  With this point of view I will discuss the national symbols as a factor in relation to the 

post-modern nationalism that Europe is currently experiencing. 

I choose to focus this thesis around the national symbols of three nation-states; France, Denmark and 

Germany. As a Dane I have every prerequisite for understanding this view on the Danish national 

symbols and how this position has developed through the decades until today, hence my reasons for 

including Denmark in the thesis. France and Germany are two of the founding states of what is 

known today as the European Union. They share a sometimes-intertwined history of national 

grandeur and equally great setbacks. Their turbulent but different history, as well as their current 

political and economical influence in the international society, make them, in my eyes, the most 

interesting states to look into in this thesis.  

National symbols became important with the rise of the nation-state. Nationalism came to play an 

essential role in the national awakening of Europe and this factor is still alive in the globalized world 

where diversity and opposition are key components when living in a multicultural society. 

National symbols are an identical part of a nation-state. The period around the French Revolution 

was the time when the individual citizen became the centre for the state’s exercise of power – where 

the people in a certain state became aware of themselves as a nation.  But the definition of national 

identity differs from state to state because of diverse historical backgrounds.  
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France as a nation-state has been constructed in the modern time, and rejects the France that existed 

before 1789.  In opposition, both the history of Denmark and Germany support the development of a 

national identity prior to the 19th century. However, when taking a closer look at the national 

symbols that all three nation-states have in common such as the national flag, national day and the 

national anthem, the Danes and the Germans have different perspectives on the symbols as German 

identity have taken a new form post World War II. Whereas the Danes have developed a strong 

national identity since the Middle Ages without big internal struggles, the consequences of the 

extreme nationalism in Germany have steered the nation-state into a new political role in the 

globalized era.  

With these different identical backgrounds in mind, the role of the national symbols in a post-modern 

Europe is being challenged, and the question is if the EU-symbols can affect the position of their 

national counterparts? The European integration poses a challenge for the internal dynamic of the 

nation-state. Recent European statistics show the view of the three countries towards the EU and its 

symbols. The general opinion of the EU as “a good thing” is also opposed by the preference for one’s 

own nationality in favour of defining yourself as being simply European. Both the scepticism and the 

optimism of the three nation-states reflect the strength of their individual national identity and 

provide an image of the importance of symbolism and the lack of EU’s cultural appeal. The 

conclusion of this thesis is that national symbols still play a significant identical role for each nation-

state, even more so in the globalized world, as the European nations have become much more aware 

of their cultural differences and unique identities when they are “united in diversity”. 
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1. Indledning 

Denne opgave omhandler nationalsymbolik i de europæiske nationalstater. Et symbol kan bedst 

defineres som noget der repræsenterer en holdning, en fysisk enhed eller en proces. Et symbols 

formål er at kommunikere en bestemt betydning. Sat i en national sammenhæng repræsenterer 

symbolerne altså en størrelse, som er forbundet med den pågældende nation eller nationalstat. 

Nationale symboler kan derved anskues som kollektive samlingsmærker, der forbinder folk med 

nationen, som ofte – men ikke altid – opfattes, som synonym med staten. 

Staten som kompleks konstruktion består af flere dimensioner, som hver især opfylder en rolle i at 

samle nationen omkring statsapparatet. De nationale symboler repræsenterer den kulturelle 

dimension, som forbinder den enkelte borger med den pågældende stat, og er derfor en mere 

kompleks og svær håndgribelig størrelse i forhold til faktorer som økonomi og politik. Tilknytningen 

til og bevaringen af den nationale kultur er et gennemgående tema i den danske EU-debat, når der 

diskuteres fortsat europæisk integration. Om det drejer sig om euroen i Danmark eller den finansielle 

krise i EU’s medlemsstater, bunder debatterne oftest i en stærk tilknytning til fædrelandet, og et 

ønske om at bevare en del af deres egen - for dem - unikke identitet. 

Denne opgave har for øje at analysere nationalsymbolernes rolle med udgangspunkt i tre af EU’s 

medlemslande, Frankrig, Danmark og Tyskland, og endvidere diskutere denne rolle i forhold til EU-

samarbejdet og den fortsatte europæiske integration. Med dette udgangspunkt diskuteres 

nationalsymbolerne som en faktor i den stigende nationalisme, som Europa oplever i disse år.  

For at analysere symbolikkens betydning i Europa, er det uundgåeligt at tage fat i termer som nation, 

nationalstat og identitet og sætte disse ind i en historisk og kulturel sammenhæng. Disse faktorer 

defineres, fortolkes og analyseres i mange teoretiske sammenhænge. Nationalisme er her ligeledes en 

relevant faktor, som jeg vil kigge nærmere på. Nationalisme er en bevægelse og et udtryk for en 

særlig tilknytning til en given nation. I lyset af den fortsatte globalisering og tætte internationale 

samarbejde med overnationale instanser som EU, er nationalisme i Europa igen blevet et aktuelt 

fænomen. 
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Til denne opgave har jeg valgt at tage teoretisk udgangspunkt i to modsatrettede tilgange, som 

defineres nedenfor, for bedst muligt at producere det mest fuldstændige billede af min 

problemstilling. 

Problemformulering: Hvorfor har nationalsymbolik fortsat så vigtig en rolle i de europæiske 

nationalstater, set i lyset af den fortsatte europæiske integration? 

Tese: De danske, franske og tyske nationalsymboler udgør en del af den enkelte nations nationale 

identitet. Nationalsymbolernes betydning kan derfor overfortolkes som nationalisme, som særligt er 

blevet aktuel igen i det globaliserede samfund. 

I denne opgave vælger jeg overordnet at opbygge min analyse omkring to syn på nationalstat og 

national identitet, præciseret ved socialkonstruktivismen og etnosymbolismen. Disse to begreber 

fungerer her som byggesten til at konstruere et fuldstændigt billede af nationalsymbolikkens værdi 

og betydning i den pågældende nationalstat.  

Socialkonstruktivister opfatter overordnet set nationalstaten som et moderne fænomen, der er opstået 

efter den franske revolution og den samfundsstruktur der fulgte i kølvandet. De anerkender derved 

ikke det før-moderne samfunds nationale islæt, men anser den franske revolution som oprindelsen 

for alle nationalt relaterede emner. Omvendt mener etnosymbolisterne, at nationalstaten er vokset op 

nedefra ved en naturlig udvikling, og er derfor ikke en politisk opfindelse (Pittelkow, 2004, s. 20). 

Jeg vil komme nærmere ind på disse teorier i næste afsnit. 

I min opgave ønsker jeg også at komme nærmere ind på nationalismen og dens mange facetter, samt 

dennes betydning for symbolernes position, indenfor nationalstatens grænser. Hertil anvender jeg 

Lasse Koefoeds Ph.d. og Øjvind Østerud som kilder for at bearbejde, hvordan nationalismen opstod 

såvel som hvordan denne størrelse kan fremprovokere brug af symboler og hvorvidt nationalismen 

igen er blevet aktuel i det nutidige samfund.  

Først og fremmest vil jeg dog definere de essentielle termer, som analyseres i opgaven. Ved at 

konkretisere disse mere eller mere abstrakte begreber, kan jeg fremadrettet bruge disse definitioner 

til at udvikle og forbedre forståelsen for min problemstilling: 

Nation; En nation kan defineres ud fra mange komplekse faktorer. Definitionerne strækker sig fra 

dem, der lægger vægt på ”objektive” faktorer, såsom sprog, religion og skikke, territorium og 
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institutioner, til dem, der betoner rent ”subjektive” faktorer som holdninger, opfattelser og følelser 

(Smith, 2003, s. 23) 

Etnosymbolisterne ser nationen som en størrelse med rødder helt tilbage til middelalderen. 

Etnosymbolisterne argumenterer for, at nationen har gennemgået en historisk udvikling. Den før-

moderne nation beskrives som en gruppe mennesker eller ethnier, som delte en kollektiv erindring og 

kulturel identitet, dog uden at kunne sammenlignes med hvad vi i dag forstår som en nation. Den 

franske revolution medførte dog en udvikling og en redefinering af de etniske fællesskaber, da 

nationen også fik en politisk betydning. Nationen har som ethnier fælles egenskaber som kollektive 

navne, fælles myter og fælles erindringer. Herudover tillægges nationen fælles pligter, rettigheder og 

økonomi. Ydermere bebor nationer som udgangspunkt deres hjemland, mens etniske fællesskaber 

blot kan være – symbolsk - forbundet med deres. Anthony D. Smith kommenterer, at 

etnosymbolisterne adskiller sig særligt fra socialkonstruktivisterne ved at inddrage dette aspekt fordi 

det forudsætter en kontinuitet af nationsbegrebet: 

”Hvor modernister i reglen slet ikke tager problemet op, eller kun berører det i generelle 

vendinger....fordi de forudsætter nationers kontinuitet eller genkomst overalt, betragter 

etnosymbolister det som et nøgleproblem for at forstå etnicitet og nationalisme” (Smith, 2003. s. 85) 

Socialkonstruktivisterne ser nationen som et moderne begreb, der udsprang af statens samling 

omkring en given befolkningsgruppe, indenfor de territoriale rammer. Ifølge denne tilgang var det 

staten, som skabte nationen ved at sætte den politiske ramme omkring fællesskabet. 

Socialkonstruktivisterne berører ikke, som Smith nævner ovenfor, det etniske fællesskab som en 

faktor i nationsbygning. Ifølge Eric Hobsbawm skylder nationer de ”opfundne traditioner” en hel del, 

da de er produkter af social manipulation og er skabt for at tjene den herskende klasses interesser ved 

at kanalisere de nyligt frigjorte massers energi. Benedict Anderson ser på den anden side nationen 

som et forestillet politisk fællesskab, der udfylder det tomrum, som blev efterladt ved de kosmiske 

religioners og monarkiers fald, hvor nye tidsbegreber og trykke-kapitalisme gjorde det muligt at 

forestille sig nationer bevæge sig gennem lineær tid (Smith, 2001, s. 72) 

I et forsøg på at definere de forskellige landes nationsbegreb, har teoretikere opstillet en skitse af to 

former for nationer. Disse to beskrives nedenfor.  
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En af de mest kendte skildringer af to nationsformer, borgernation og kulturnation, beskrives af den 

tyske historiker Friedrich Meinecke:  

Borgernationen; (kaldes også politisk nation (civic) eller oplysningstradition) beskrives som en 

nation der har staten som omdrejningspunkt. Den politiske nation gør staten legitim med opslutning 

omkring institutioner og styre. Dette vil sige, at staten går forud for nationen. Det er i denne politiske 

forstand, at socialkonstruktivisterne definerer og bruger begrebet nation. 

Kulturnation; beskrives som en gruppe af mennesker hvor enheden ligger i fælles kulturarv og 

sprog, herunder også traditioner, myter og religion. Politisk enhed er ønskelig, men ikke nødvendig 

for denne nationsform. I modsætning til borgernationen, går nationen altså forud for staten. Denne 

definition er også udgangspunktet for Anthony D. Smiths og etnosymbolisternes syn på nation. 

Teoretikere har brugt denne inddeling til at definere forskellige nationstyper i Europa. Med relevans 

for denne afhandling, kategoriseres Frankrig under borgernation, mens Tyskland og Danmark falder 

under betegnelsen kulturnation. Tyskland har dog oplevet et ”skifte” fra en nation, som var bygget på 

stærke kulturelle rødder til et politisk fællesskab, som konsekvens af 2. verdenskrig. Denne nationale 

udvikling i alle tre stater uddybes senere i denne afhandling. 

Nationalstat; er en sammensmeltning af nationen og staten til en national enhed. Nationalstaten 

udspringer af Oplysningstidens og den franske revolutions grundlæggende ideer omkring den frie 

borger som omdrejningspunkt for statens suverænitet. En nationalstat kan derved beskrives som en 

stat, der er etableret med henblik på at lede en nation, og hvis territorium er søgt afgrænset efter 

nationalitetsprincippet
1
.  Østerud mener endvidere, at nationalstaten har to funktioner – både som en 

ramme om en kollektiv identitet og som en politisk enhed. (Østerud, 1994, s. 102) 

National identitet; er et spørgsmål om nationens selvopfattelse og kan være kontekstafhængig.  Det 

vil sige, at der er forskel på, hvordan vi f.eks. definerer os selv overfor en anden suveræn nationalstat 

eller en supranational instans, alt efter konteksten. Ud fra denne opfattelse, ser jeg på den nationale 

identitet som den facon, hvorpå en nation differentierer sig fra en anden nation.  

                                                 

1 Nationalitetsprincippet: det at en fremmed statsborger er underkastet sit eget lands retsregler 
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Etnosymbolisterne ser den nationale identitet, som den fortsatte reproduktion og nyfortolkning af 

værdimønstre, symboler, erindringer, myter og traditioner, som sammensætter nationernes distinktive 

arv, samt individernes identifikationer med mønsteret og arven og med dets kulturelle elementer 

(Smith, 2003, s. 33) 

Socialkonstruktivisterne finder derimod Benedict Andersons forestilling om nationen som et 

forestillet fællesskab en mere valid forklaring (Anderson, 1983). Inge Adriansen, som jeg refererer til 

senere i opgaven, ser ligeledes national identitet som et kommunikationsfællesskab med fælles 

offentlig kultur, fælles traditioner og symboler, som afgør udstrækningen af dette fællesskab. 

(Adriansen, 2003b, s. 329) 

På baggrund af disse synspunkter, kan man altså inddele identiteten i henholdsvis en kulturel del og 

en politisk del.  

Nationalisme; er et meget abstrakt begreb, som kan tolkes forskelligt efter den givne sammenhæng. 

Den generelle definition lyder som følger: ”i daglig tale en stærk eller yderligtgående 

nationalfølelse. Oprindelig betegner nationalisme en ideologi om, at nationen er det bedste 

fællesskab, og at hver nation bør have sin egen stat, hvis territorium akkurat bør afgrænse den 

samlede nation. (Den store danske, 2011, nationalisme) 

Nationalisme er dog en størrelse, der som sagt kan have mange betydninger og fortolkninger alt efter 

den enkeltes verdensbillede. Jeg vil herunder definere både etnosymbolisternes og 

socialkonstruktivisternes syn på nationalismen. Herudover henviser jeg i et senere afsnit omkring 

nationalisme til både Øjvind Østerud og Lasse Koefoeds arbejde med denne term, og derfor er deres 

syn på begrebet også beskrevet nedenfor. 

For etnosymbolisterne er nationalismen en før-moderne bevægelse som, i lighed med nationen, har 

undergået en historisk udvikling og ændrede sig til en mere kompleks karakter i 1800- og 1900-tallet 

ved dannelsen af nationalstaten. For socialkonstruktivisterne udsprang nationalismen af 

Oplysningens tanker, og udvikledes først ved de vesteuropæiske staters opgør med de daværende 

magtinstanser, og efterfølgende ved nyfortolkningen og redefineringen af deres egen nationalitet.  

Øjvind Østerud ser nationalismen som et bredt fænomen, som indeholder både positive og negative 

konnotationer. Nationalisme kan sidestilles med national frigørelse, hvor nationalsymbolerne oftest 
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kommer til at definere og betegne den ”nye” nation. Østerud fremhæver også den negative 

nationalisme, som forbindes med chauvinisme og fremmedhad og politisk propaganda. Nationalisme 

er gennem tiden blevet et potent politisk våben, fordi det afføder mange komplekse følelser hos det 

enkelte folk. (Østerud, 1994, s. 10) 

I forlængelse heraf bruger Koefoed nationalismen som en politisk størrelse i sin Ph.d. Globale 

nationalismer, og fremstiller sine ”nationalismer” på denne baggrund. Han argumenterer for, at 

nationalismen ikke er en anonym kraft i historien, men holder sig i live gennem praktiseringer i 

forskellige daglige kontekster, som reproducerer nationen. Koefoeds beskæftiger sig dermed med 

”hverdagens nationalisme”, og tilføjer at nationalismen ikke kan privatiseres og har således ikke 

noget at gøre med, hvad en privat person tænker, taler, gør og mener, men er nærmere udtryk for et 

netværk af praksisser, et fælles sprogbrug og nogle ideologiske tankefigurer og mønstre, der er skabt 

på historisk grundlag. (Koefoed, 2006, s. 2-3) 

 

2. Nationalsymbolikken set fra teoretisk udgangspunkt 

Denne opgave har til hensigt at analysere nationalsymbolikkens tilstedeværelse og betydning i de tre 

valgte EU-stater. For at få et fuldstændigt billede af en sådan kompleks størrelse, har jeg udvalgt to 

forskellige teoretiske tilgange karakteriseret ved henholdsvis etnosymbolismen og 

socialkonstruktivismen. Overordnet set anerkender begge disse retninger, at den franske revolution 

og Oplysningstiden spillede de største roller i nationens og statens og folkets opvågning og udvikling 

frem til bevidstheden om dem selv som en enhed. De to tilgange har dog to forskellige syn på 

udviklingen op til denne selvbevidsthed. Var nationalstaten en videreudvikling af en allerede 

eksisterende nation, eller var konstruktionen af staten i virkeligheden den nationsskabende faktor? 

Dette dilemma illustreres her nedenfor 

Socialkonstruktivisterne mener at:  

Staten er en politisk konstruktion, men nationen er en kulturel konstruktion, og siden første halvdel af 

1800-tallet har der været stærke politiske bestræbelser i de fleste europæiske stater på at skabe 

overensstemmelser mellem begreberne stat og nation ved at ”nationalisere” de forskellige etniske 

grupper, der levede indenfor statens grænser. (Adriansen, 2003a, s. 16) 
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Hvorimod etnosymbolisterne argumenterer for at:  

Nationalstaten er ikke bare en politisk opfindelse. Den byggede på en befolkning der gennem en 

længere historie havde udviklet vigtige fælles træk, og som var blevet stadig mere bevidste om at 

udgøre et folk eller en nation...... Nationalstaten er en stat der skal stå til regnskab over for folket. 

Der behøver ikke nødvendigvis være tale om et demokrati. Men staten må på den ene eller den anden 

måde appellere til befolkningen for at få dens opbakning. Folkelig legitimitet er grundlaget for 

nationalstaten. (Pittelkow, 2004, s. 20;24) 

Disse to tilgange uddybes yderligere nedenfor. 

2.1 Etnosymbolisme 

Etnosymbolisterne mener, at nationalstaten er vokset op nedefra ved en naturlig udvikling, og er 

derfor ikke en politisk opfindelse (Pittelkow, 2004, s. 20). Det nationale fællesskab bygger på en 

befolkning, der gennem en længere periode – her bruges den franske term une longue durée – har 

udviklet fælles træk. En befolkning, der bliver mere og mere bevidst om at udgøre et folk og derved 

en nation. Her fokuseres også på forandring, som hos konstruktivisterne, men særlig også på 

kontinuitet, idet man er bevidst om tidsaspektet (Smith, 2003, s. 84).  

Etnosymbolisterne anerkender det fællesskab blandt de enkelte befolkninger, som de mener 

eksisterede også før revolutionen. Smith mener endda, at der har eksisteret et kulturelt fællesskab 

allerede fra omkring middelalderen, og der derfor ikke kan tales om staterne som rene politiske 

opfindelser. Han argumenterer for, at den folkelige opbakning bag nationalstaten ikke kan forklares, 

hvis der ikke allerede fandtes et folkeligt fællesskab. Han mener i den forbindelse, at det har dybe 

rødder tilbage i historien, i form af etniske fællesskaber eller ethnier, to begreber, som bedst kan 

defineres som folkeslag. Disse er en gruppe af mennesker, som har en del fællestræk; herunder fælles 

navn, landområde, kulturtræk, traditioner, erindringer og myter (Smith, 2003, s. 27). Smith mener, at 

denne bevidsthed om et etnisk sammenhold er afgørende for at kunne nyfortolke det nationale 

fællesskab, hvilket han beskriver nedenfor: 

”For ethno-symbolists, the first step is to search for ”the ethnic core” of the nation and trace its 

social and political origins, in the belief that nations are characterised by a degree of cultural unity 
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and distinctiveness, which in turn draws much of its potency and durability from a conviction of 

ethnic solidarity” (Smith, 2009, s. 45) 

Denne “etniske kerne” som Smith omtaler ovenfor, er byggestenen for nyfortolkningen og 

videreudviklingen af folkeslagets kulturelle værdier. Nationalsymbolikken kan inkluderes som 

identitetsskabende faktor i denne proces. De nationale symboler har, ligesom nationen, ofte en før-

moderne oprindelse, og har gennem tiden og den historiske udvikling fået en bestemt plads iblandt 

de mennesker, som udgjorde det enkelte folkeslag. Et eksempel herpå kan være det danske flag 

Dannebrog, som ifølge myten faldt ned fra himmelen i 1219 under et slag i det nuværende Estland og 

hjalp danerne til sejr. Hvorvidt denne udlægning er sand eller ej, kan diskuteres.  Etnosymbolisterne 

vil her mene, at kunne påvise eksistensen af før-moderne nationalsymbolik, som allerede i 

Middelalderen var synonym med det danske folk. Jeg vil komme nærmere ind på de nationale 

symboler senere i opgaven. 

Folkeslaget udvikler med tiden en større og større bevidsthed om disse fællestræk og fælles værdier, 

og underlægges nogle fælles institutioner med regler, rettigheder og pligter. Dermed udvikles 

folkeslaget mere og mere til en enhed og på sin vis også til en nation (Smith, 1991, s. 37-38)  

Både socialkonstruktivisterne og etnosymbolisterne er som sagt enige om, at det er den franske 

revolution, som markerer begyndelsen på nationalismens politiske betydning (Østerud, 1999, s. 145; 

Mortensen, 2004, s.10-16). Etnosymbolisterne vil argumentere for, at en form for nationalisme 

fandtes blandt de forskellige folkegrupper, men at den politiske dimension af begrebet, som sagt 

først, blev tilknyttet ved den moderne tidsalder. Denne tilgang argumenterer for, at mange af de 

kulturelle værdier, som udgør nationen, har en fortidig oprindelse. Dette sammenhold og denne 

loyalitet, som disse værdier afføder overfor den pågældende folkegruppe, kan fortolkes som 

nationalisme. Nationalisme er en faktor, som fremprovokeres nedefra gennem nationens 

sammenhold og derefter bevidsthed om sig selv. Jeg vil komme nærmere ind på dette under Østeruds 

model, hvor nationalisme som begreb diskuteres senere i opgaven. 

Som opsummering ser etnosymbolisterne altså en vis kontinuitet mellem de etniske fællesskaber og 

det moderne samfund. Nationen sammen med de nationale symboler er faktorer, som er opstået 

nedefra gennem den voksende bevidsthed om et fællesskab iblandt den pågældende gruppe af 

mennesker.  
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2.2 Socialkonstruktivisme 

Socialkonstruktivister opfatter omvendt nationalstaten og nationalsymbolikken som moderne 

fænomener, der er opstået efter den franske revolution, og er resultater af den nye samfundsstruktur. 

De europæiske nationalstater opstod i løbet af 1800-tallet i kølvandet af den franske revolution. De 

revolutionære tanker om frihed og lighed for alle i samfundet, var med til at udvikle ideen om en 

demokratisk stat, der skulle fungere som et administrativt organ, og på den måde skabe rammerne for 

et velfungerende samfund. En del af skabelsen af disse rammer, var udviklingen af national 

symbolik.  

Set ud fra en socialkonstruktivistisk tilgang, er nationalstaten skabt fra oven af en politisk elite. Det 

folkelige fællesskab gik ikke forud for nationalstaten, men blev konstrueret af samme, i forsøget på 

at samle nationen, og gøre den til en enhed. Staten benyttede sig af sin suverænitet, for at få den 

pågældende befolkning til at agere efter ønsket hensigt. Begrundelsen herfor var, at befolkningen 

ikke ville være blevet bevidste om sit fællesskab uden denne statslige magtudøvelse. (Pittelkow, 

2004, s. 19). De nationale symboler blev herved skabt for at samle nationen som fysiske og 

emotionelle kendemærker, for at markere et politisk såvel som et nationalt fællesskab. Et eksempel 

herpå er situationen i Frankrig, hvor skabelsen af de officielle nationale symboler, som f.eks. 

trikoloren, blev synonym med en ny æra og efterhånden et samlet Frankrig. Symboler som disse var 

en af de faktorer, hvorved den franske nation, over en længere periode, fandt et nyt fællesskab og en 

ny moderne identitet. 

Socialkonstruktivismen påpeger desuden, at nationalismen ikke er ældre end begyndelsen af det 19. 

århundrede, og at nationen derved er en dynamisk og foranderlig størrelse. Nationalismen havde i 

første omgang en politisk karakter, og det var de politiske institutioner som skabte nationen – det 

nationale fællesskab og en fælles kulturel identitet var faktorer, som først opstod efter skabelsen af 

en fælles bevidsthed.  

Ifølge socialkonstruktivisterne er nation og nationalstat overvejende politiske begreber, som er 

aktuelle indenfor en begrænset periode, der strækker sig fra omkring revolutionen frem til det 21. 

århundrede (Hobsbawm, 1993, s. 169). Socialkonstruktivisterne Gellner og Hobsbawm er enige om, 

at nationalstaterne nu har opfyldt deres funktioner, og at de i globaliseringens tidsalder, er ved at 

blive forældede. Begge mener, at nationalismens betydning formindskes i det postmoderne samfund. 

Hobsbawm påpeger, at nationen blev opfundet som et instrument for det kapitalistiske industrielle 



Kandidatafhandling Maria Fossdahl Prehn oktober 2012 

  

Side 15 af 80 

 

samfund. Nu er kapitalismen imidlertid på et stadie, hvor den ikke længere har behov for nation og 

nationalisme for at fungere. (Pittelkow, 2004, s. 19) Ligeledes mener Gellner, at industrialiseringen 

har bidraget til at udligne forskellene mellem de forskellige europæiske lande, hvorfor nationalisme 

ikke længere er aktuel. (Gellner, 1983, s. 112-114) Dette synspunkt ønsker jeg at diskutere i det 

næste afsnit. 

Benedict Anderson adskiller sig fra de to ved at anerkende et større tidsperspektiv.  I den forbindelse 

sætter han fokus på trykkekunsten, der i form af bogmediet blev udbredt blandt middelklassen i 1600 

og 1700-tallet. Sammen med kapitalismen, anser han dette for at være grobunden for det nationale 

fællesskab, da folk som ikke talte samme sprog, nu kunne finde et fællesskab i det fælles skriftsprog 

(Anderson, 1992, s. 37 ff.). Dog kan Anderson stadig betegnes som socialkonstruktivist, da han i 

lighed med de to andre teoretikere mener, at nationalismen udspringer af dannelsen af nationalstaten. 

I de kommende to afsnit vil jeg lægge særlig vægt på to begreber, som er knyttede til ovenstående 

begreber, og som har relevans i forhold til min problemstilling, nemlig nationalisme og national 

identitet. En bedre forståelse af disse begreber og deres effekt i de valgte EU-stater, kan hjælpe til at 

afklare nationalsymbolikkens plads, samt hvilken rolle denne størrelse spiller i det europæiske 

samfund. 

Først vil jeg dog kort opsummere det etnosymbolske og socialkonstruktivistiske syn på nationalisme: 

Etnosymbolisterne anerkender, at nationalisme og nationen har en fortidig karakter og vokset op 

nedefra gennem tiden på basis af en befolkningsgruppe, som har delt etniske og kulturelle fællestræk. 

Sammenholdet og tilknytningen til de etniske fællesskaber har medvirket til, at det pågældende 

folkeslag kunne videreudvikles til en moderne nation på baggrund af det 19. århundredes 

oplysningstanker. 

Socialkonstruktivismen påpeger, at nationalismen ikke er ældre end begyndelsen af det 19. 

århundrede, og at nationen derved er en dynamisk og foranderlig størrelse. Nationalisme er ligesom 

nationalstaten primært politisk baseret, og Hobsbawm og Gellner mener desuden, at begrebet ikke 

længere er aktuelt i det postmoderne internationale samfund. 

Disse forskellige udgangspunkter defineres bl.a. i Østeruds nationalismemodel, som jeg vil tage et 

kig på i det følgende afsnit. 
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2.3 Nationalisme 

Jeg vil i dette afsnit lægge vægt på en term, som jeg flere gange refererer til i denne opgave – 

nationalisme. Ved hjælp af Øjvind Østeruds analyse af begrebet, vil jeg forholde mig til den 

historiske udvikling af nationalismen, en udvikling, som gennem historien både har indeholdt en 

mild og mere aggressiv karakter. Herefter vil jeg med støtte fra Lasse Koefoeds Ph.d. se på den 

politiske udvikling af samme emne. Meningen med at dykke ned i dette komplekse emne, er netop at 

udvikle en forståelse af nationalismens betydning for hvordan og hvorfor, de nationale symboler har 

fået en essentiel betydning for den enkelte stat.  

Etnosymbolister og socialkonstruktivister vil have svært ved at finde fælles fodslag omkring 

nationalismens oprindelse. Som tidligere undersøgt, er de to tilgange ikke enige om nationens 

tilblivelse. Etnosymbolisterne vil her argumentere for, at nationalisme, ligesom nationen, har en 

fortidig karakter, idet nationalisme udspringer af det nationale fællesskab. Socialkonstruktivisterne, 

som mener, at nationen er et moderne fænomen, vil modsat datere nationalismens oprindelse til 

perioden omkring den franske revolution. 

Begge kan enes om, at den moderne tidsalder markerede en opvågning og en mere bevidst definition 

af, hvad det vil sige at være et fælles folk. I den forbindelse definerer Østerud nationalisme ud fra 5 

punkter at opfatte begrebet på: 

 

1. Nasjonalisme i betydningen sterk eller overdrevet lojaitet til egen nasjon, slik at hensynet til 

nasjonen går foran alt annet. 

2. Nasjonalisme som ideologi, der kjernen er at verden består av selvstendige og likeverdige 

nasjoner som har rett til å utvikle seg og bestemme over seg selv. I siste instans innebærer 

dette nasjonal selvråderett og egen stat. 

3. Nasjonalisme i betydningen ”nasjonal bevægelse” som har som dobbelt sikte å overbevise 

sine nasjonale feller om at de er en nasjon, og forsvare nasjonens interesser overfor (de 

fremmede) makthaverne. Dette er typisk nasjonalisme ”nedefra”. 

4. Nasjonalisme i betydningen ”nasjonsbygning” – et bevisst program fra statlige myndigheters 

side på å skape en nasjon ”ovenfra”, med udgangspunkt i den (ofte kuturelt heterogene) 

befolkningen som befinner seg innenfor statens grense. 

5. Nasjonalisme i betydningen nasjonal bevissthet, nasjonalfølelse, nasjonal identitet. 

(Østerud, 1999, s. 163) 
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Som jeg læser disse områder, kan jeg se en sammenhæng i alle de aspekter som Østerud pålægger i 

sin definition. I punkt 1 defineres loyalitet overfor nationen, både i stærk og overdreven forstand, 

som kan udvikles til at have en mere aggressiv karakter. I punkt 2 tilknyttes erkendelsen af andre 

nationer og behovet for egen råderet og stat. Punkt 3 og 4 påviser to måder at skabe bevidsthed om 

nationen som fællesskab – nedefra gennem en folkebevægelse eller ovenfra gennem en politisk 

agenda. Punkt 3 og 4 påviser herved henholdsvis det etnosymbolske og det socialkonstruktivistiske 

nationalismesyn, hvorved nationalismen udspringer af enten nationen eller af staten. Til sidst i punkt 

5 tilknyttes de begreber, som opstår under og efter dette nationale fællesskab er opnået: en fælles 

bevidsthed, nationalfølelse og – identitet. 

Nationalisme er ved denne definition et kompleks begreb, som kan spille på mange facetter og have 

mange forskellige betydninger ud fra den enkelte sammenhæng. 

 

Nationalismen blev for alvor udbredt, som den moderne demokratiske stat fandt sin plads i Europa 

igennem 1800 og 1900 tallet. I den frie uafhængige stat, hvor borgerne havde selvbestemmelsesret, 

blev nationalisme en facon, hvorpå man kunne udtrykke sin nationalitet. Nationalismen kan, som 

nævnt ovenfor, fortolkes på mange måder. Pittelkow nævner to udgangspunkter for nationalisme; 

henholdsvis nationalromantikken og oplysningstradition. Hvor sidstnævnte først og fremmest tager 

udgangspunkt i individet, ser nationalromantikken folket som en højere enhed med en mytisk fortid, 

der giver en særlig storhed i forhold til andre folk. Her drukner individets frihed, rettigheder og 

kritiske tænkning i dyrkelsen af kollektivets historiske skæbne (Pittelkow, 2004 s. 32) Omvendt 

findes den ensidige udgave af oplysningstraditionen i udgaver der dyrker individet, og i udgaver der 

mest dyrker staten. I den første udgave lægger man særlig vægt på forestillinger om, hvordan det 

enkelte individ kan realisere sig selv – økonomisk, kulturelt eller på anden vis. I den anden udgave 

lægger man særlig vægt på, hvordan eliten gennem staten kan sikre det rationelle samfund. Fælles for 

de to udgaver af den ensidige oplysningstradition er, at de nedtoner det folkelige fællesskab. 

(Pittelkow, 2004, s. 33) Det betyder, at den nationale borger nedtones og kosmopolitten, eller 

verdensborgeren, er det ypperste eksempel på det fornuftige menneske. Jeg finder disse to 

udledninger af nationalismen interessante for min problemstilling, hvorfor jeg senere i dette afsnit 

vælger at dykke dybere ned i det teoretiske aspekt af to nationalismeformer illustreret ved Koefoed, 

som har meget tilfælles med Pittelkows udlægning ovenfor. 
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Nationalismebevægelsen tog i 18- og 1900-tallet efterhånden form af en mere nationalromantisk 

etnisk karakter, særligt i det tyske rige, hvor nationen blev defineret ud fra oprindelse og race, og 

hvor racisme og gammelt had til bestemte folkegrupper kom legitimt til udtryk. Denne ekstreme 

fortolkning af nationalitet og nationalisme blev grobund for to verdenskrige, som efterlod Europa i 

ruiner. 

Nationalismen var, efter 2. verdenskrig, et negativt ladet ord som blev forbundet med krigens 

ødelæggelser. Modreaktionen kom med dannelsen af det europæiske fællesskab, der proklamerede 

fred og samarbejde mellem sine medlemsstater. Videreudviklingen og udvidelsen af dette 

samarbejde førte til stadig større handel og fri bevægelighed i Europa. Den øgede europæiske 

integration fungerer som et led i den verdensomspændende globalisering, som paradoksalt gør 

verden større og mindre på samme tid. På den anden side har vi i dag muligheden for at rejse overalt 

i verden og udvide vores egen horisont. På den anden side medfører det internationale samfund et 

behov for ensretning for at kunne fungere optimalt, et behov, som uundgåeligt udfordrer 

nationalstatens rolle. Verdensborgeren, som ikke definerer sig selv ud fra sin nationalitet, er her 

blevet et aktivt fænomen. Østerud argumenterer for, at vi som konsekvens af denne udvikling ser en 

genopblomstring af nationalismen i vores tid, der kommer til udtryk ved den europæiske politiske 

højredrejning. Herved modsætter han sig Gellner og Hobsbawms påstand om, at nationalismen ikke 

længere er aktuel. Nationale symboler har altid været brugt for at udtrykke nationalitet og som 

dokumentation på adskillelse fra andre nationer. Nationalister bruger dem i udpræget grad som et 

redskab for at understøtte deres argumenter om sammenholdet indenfor nationens rammer. Jeg vil 

derfor gerne dykke længere ned i det teoretiske aspekt af nutidens nationalisme, for at kunne forstå 

denne nye genopblomstring og hvordan denne kommer til udtryk.  

 

I Lasse Koefoeds Ph.d.-afhandling udformes 8 former for nationalismer. Disse nationalismer er 

opstillet på baggrund af den politiske udvikling og baseres som sådan ikke på historisk grundlag: 

 

”Denne afhandling søger ikke at rekonstruere eller at finde ”historien” bag gåderne omkring 

nationalisme og nation. For det første er ”bagved”, ”oprindelse”, ”før” og ”efter” mere udtryk for 

en synsvinkel end en fremadskridende lineær historie, som kan afgrænses på veldefineret vis. Således 

vil jeg gerne forstå historien som noget, der projiceres ind i nutiden og fremtiden....På denne måde 

ser jeg mere det historiske som i nationalismeforskningen i bund og grund er fortællingen om 

opkomsten af nationalstaternes geografi som en internalisering i subjektet. Det vil sige en proces, 
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hvorigennem historien langsomt sedimenteres ikke bare som en rumlig geografi men også bliver til 

en del af habitus” (Koefoed, 2006, s. 8-9) 

Hermed erkender Koefoed i lighed med Hobsbawm og Gellner ikke det forhistoriske aspekt, som en 

afgørende faktor i nationalismeudviklingen. Han opbygger derimod sin afhandling omkring ny-

moderne omdrejningspunkter og problemstillinger som globalisering, indvandring og 

multikulturalisme indenfor nationalstatens geografiske rammer. Dette kommer til udtryk i 8 

forskellige former for nationalismer, som han mener, dominerer det vestlige verdensbilledes interne 

syn på nationalstaten. De to jeg vil henvise til i min analyse er henholdsvis den kritiske nationalisme 

og den kosmopolitiske nationalisme, som repræsenterer to modsatrettede tilgange til den 

internationale udvikling. Disse to nationalismer har hver for sig mange ligheder med 

nationalromantikken og oplysningstraditionen som er beskrevet ovenfor, hvilket er årsagen til, at jeg 

har valgt at inddrage disse to i min analyse. 

Den kritiske nationalisme udspringer historisk set af modstanden mod international styring, som EU, 

og som en kritik mod dominerende nationer som USA, der udbreder deres kultur, moral og smag 

globalt. Denne form modsætter sig altså ekstern kulturel dominans og forskydninger af magt og 

suverænitet til et overnationalt eller europæisk niveau. (Koefoed, 2006, s. 169)  

Jeg finder dette synspunkt interessant, da jeg kan drage paralleller mellem denne nationalisme og den 

mere ekstreme nationalromantik, som primært fandt sted i Tyskland, samt Østeruds analyse af 

globaliseringen og dens konsekvenser. Nationalromantikken sætter folket i centrum, og en nation 

med stærke nationalromantiske tilbøjeligheder, kan opfattes som en lukket enhed for 

udefrakommende. Ligesom kritikeren, er nationalromantikeren skeptisk overfor henholdsvis andre 

nationer med større indflydelse, eller overnationale instanser, som truer den interne harmoni blandt 

folket både politisk og kulturelt. I forlængelse heraf argumenterer Østerud først og fremmest for, at 

der i en lang række lande er opstået partier og bevægelser, som lægger vægt på dele af den kulturelle 

identitet. Han fremhæver her betydningen af faktorer som; sprog og mindetalssprog i lande som 

Belgien, Spanien og i Østeuropa. Et andet vigtigt element er religion, som særligt er i fremhævet i 

Tyrkiet og på Balkan. (Østerud,1994, s. 166) Det generelle synspunkt af konsekvensen ved 

globaliseringens udbredelse er, at nationalstatens suverænitet er blevet udfordret og svækket i forhold 

til førhen. Usikkerheden omkring de endelige konsekvenser af overmagter, som EU og deres 

indflydelse har, ifølge Østerud, skabt en modreaktion af højreorienterede bevægelser, som vil kæmpe 
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imod de intellektuelle venstreorienteredes ”forkastelse” af nationalstaten, og bevare det samfund, 

som blev grundlagt i den moderne tidsalder. Østerud fremhæver her det franske højre-ekstremistiske 

parti Front National, som jeg vil komme nærmere ind på under afsnittet om fransk identitet.   

Omvendt inkluderer Koefoed også den kosmopolitiske nationalisme i sin Ph.d., som jeg finder 

interessant, da den i modsætning til ovenstående, ikke fokuserer på det nationale, men lægger vægt 

på de muligheder, som globaliseringen og den europæiske integration i teorien åbner for den enkelte 

borger. 

Den kosmopolitiske nationalisme er en sammenfletning af den lokale, nationale og globale skala og 

tager sit udgangspunkt i globaliseringen, en forskydning af magt og suverænitet fra nationalstaten til 

det globale og ideen om den mobile verdensborger, som er frigjort fra nationen. (Koefoed, 2006, s. 

174-175)  

Kosmopolitismen angriber grænsers selvfølgelighed og afgrænsede enheders påståede naturlighed; 

kosmopolitismen mistror fasthed og lukkethed og frygter renhed. Kosmopolitten er altid nysgerrig 

efter at vide, hvad der ligger på den anden side af grænsen; at møde dem og det, der endnu er ukendt. 

Han eller hun er en opdagelsesrejsende i sin egen og andres verden, og vedkommende slæber alle 

indtrykkene med sig og forsøger at gøre verdens mangfoldighed til sin egen horisont og forståelse. 

(Thorup, 2006) Den kosmopolitiske overbevisning går godt i spænd med EU’s tanker og ideer om 

åbne grænser og det multikulturelle samfund, hvor nøgleordet er mobilitet.  

Verdensborgeren omfavner derved muligheden for at bo og arbejde på tværs af grænser og kulturer, 

uden behov for fuldstændig integration i en specifik kultur. Derved føler kosmopolitten ikke det 

samme tilhørsforhold til nationalsymbolik i forhold til kritikeren, da han i teorien kan integrere sig 

ind i alle kulturer. Som tidligere nævnt, er kosmopolitten den fuldendte borger for tilhængere af 

oplysningstraditionen. Koefoed lægger i sin fortolkning stærk vægt på individet, mens Pittelkow 

også nævner udgaver, hvor staten er omdrejningspunktet for det rationelle samfund. Koefoeds 

kosmopolitiske nationalisme og Pittelkows redegørelse af oplysningstradition, erkender begge en 

opløsning af det nationale spektrum i et globaliseret samfund. 

 

2.4 Teoridiskussion  

Dette teoretiske udgangspunkt for nation, stat og nationalisme vil i sin helhed bidrage til en forståelse 

af problemstillingen i denne afhandling. Inden dette segment inddrages, er det dog nødvendigt at 
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diskutere ligheder og modsætninger mellem de enkelte begreber for at fastslå, hvordan de placerer 

sig i forhold til hinanden. 

 

De to tilgange til stat og nation samt de to analyser af nationalisme beskriver forskellige måder at 

forholde sig til den vestlige samfundsorden. Men hvordan vil etnosymbolisterne og 

socialkonstruktivisterne forholde sig til Østerud og Koefoeds forståelse og brug af nationalismen? 

Dette vil jeg nu se nærmere på. 

 

Østeruds 5 nationalisme-opfattelser definerer de forskellige situationer, hvor nationalismen er 

omdrejningspunktet. Dette betyder, at det er muligt at have forskellige opfattelser af samme begreb, 

alt efter konteksten. Det er muligt, både at føle en stærk loyalitet overfor nationen og samtidig 

forbinde nationalismen med en national bevægelse og nationalisering nedefra, jævnført Østeruds 

punkt 1 og 3. De to former for nationalisme kan altså godt finde ligheder mellem Østeruds opfattelser 

og deres egne ”ideologier”, lige bortset fra de to punkter, hvor nationalisme sættes i kontekst med 

national bevægelse vs. nationsopbygning. 

Som tidligere nævnt i opgaven, mener etnosymbolisterne, at nationalstaten udsprang af en allerede 

eksisterende nation gennem en lang udvikling – en opfattelse som Østerud beskriver i punkt 3 i sin 

model.  

Etnosymbolisterne ser nationalisme som et før-moderne begreb, idet det er knyttet til den etniske 

gruppe og historiske eller/og kulturelle sammenhold, som allerede fandtes før den moderne 

nationalstat blev en realitet. Etnosymbolisterne vil ikke påstå, at nationalismen fandtes i så 

udspecificeret form som Østerud beskriver den, men de vil argumentere for, at der har eksisteret en 

form for loyalitet blandt de forskellige ethnier overfor det folk man var en del af.  

 

Socialkonstruktivisterne ser nationalisme som et politisk begreb, som blev brugt ovenfra af staten for 

at samle en given befolkningsgruppe til en nation, jævnført med Østeruds model punkt 4. 

Socialkonstruktivisterne inddrager altså ikke det folkelige aspekt i samme omfang, men ser 

nationalisme som et redskab til at skabe en harmonisk nationalstat. Som jeg tidligere har fremhævet, 

har flere socialkonstruktivister argumenteret, at nationalisme og nationalstaten ikke længere er 

aktuelle i det postmoderne samfund. En argumentation som Østerud langt fra er enig i, og som 

nutidens økonomiske krisetider ganske rigtigt har gjort til skamme. Der hvor socialkonstruktivisterne 
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og Østerud kan blive enige, er på punktet omkring nationalismens øgede politiske karakter, og 

dennes betydning som magtfaktor i kampen for nationalstatens overlevelse. 

I forlængelse heraf, lægger Østerud meget vægt på nationalismens to sider og beskriver såvel de 

gode som de mere ekstreme sider af begrebet, eksemplificeret ved bl.a. 2. verdenskrig. Både 

etnosymbolisterne og socialkonstruktivisterne vil argumentere for, at nationalismens historiske 

forløb er hændt, fordi nationalstaten er en størrelse, som ikke forbliver i statisk form, men ændrer og 

tilpasser sig med tiden. Etnoysmbolisterne vil her sige, at nationalstaten gennemgår en naturlig 

udvikling, mens socialkonstruktivisterne ser staten som en mere dynamisk størrelse. 

 

Koefoed tager netop udgangspunkt i denne politiske udvikling af nationalismen. Koefoeds to 

udvalgte ”stereotyper”, kritikeren og kosmopolitten, kommer til udtryk gennem generaliseringer 

omkring den udvikling, som nationalisme og globalisering har taget efter 2. verdenskrig. Det stadig 

større og tættere internationale samarbejde har medvirket til en politisk udvikling, som har ført i to 

modsatte retninger. Kritikeren repræsenterer forestillingen om nationalstatens suverænitet i forhold 

til andre stater, og ser den internationale integration som en trussel overfor nationalstaten i sin 

nuværende form. Dette er et synspunkt, som særligt er blevet aktuelt gennem de senere år. Jeg vil 

senere i opgaven bruge udviklingen i de tre valgte EU-stater, som konkrete eksempler for dette 

”kritiske” synspunkt. Kritikeren kan beskrives, som det postmoderne samfunds udgave af en 

nationalist. Kritikeren kæmper ikke længere for at gøre et specifikt område til en nation, han kæmper 

for at bevare det område med den nation, som allerede findes. Dette er en kontrast til kosmopolitten 

som omfavner de forandringer og muligheder som f.eks. EU giver.  

Etnosymbolisten vil se kritikerens stærke identitetsfølelse og loyalitet overfor nationalstaten som 

tegn på de historiske og kulturelle rødder, som borgeren deler med resten af den pågældende nation. 

Socialkonstruktivisten vil anerkende kritikerens politiske agenda, men kan ikke understøtte det 

politiske argument for en statisk nationalstat, som ikke bliver ved med at udvikle sig i takt med den 

globale udvikling. 

 

Kosmopolitten føler i modsætning til kritikeren ikke et nationalt tilhørsforhold til en specifik 

befolkningsgruppe, men forstår i teorien at integrere sig i det individuelle samfund. Kritikeren vil 

have svært med at forstå kosmopolittens rodløshed og argumentere for, at et statsløst individ i bund 

og grund ikke hører til nogen steder, og det tilhørsforhold, som kosmopolitten får i de samfund han 

kommer til at bo og arbejde i, altid vil være af overfladisk karakter. Kosmopolitten ser dog denne 
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”rodløshed” som den ultimative frihed, og nysgerrigheden efter at favne mangfoldigt på hans egne 

præmisser, er motivationen på der driver ham videre. 

Etnosymbolisten vil have svært ved at forlige sig med kosmopolittens opgør med sin etnicitet. Den 

kosmopolitiske baggrund tager ikke stilling til individets eget nationale ophav, men fokuserer 

udelukkende på dennes individualitet i det internationale samfund. 

Socialkonstruktivisten vil omvendt se kosmopolitten som resultat af den udviklede nationalborger, 

der i den globaliserede tidsalder, ikke har brug for de nationale rammer for at skabe sin egen 

identitet.  

Michael Böss påpeger, at den europæiske identifikation og tilknytning til nationalstaten taler imod, at 

vi er på vej ind i en postnational æra med en global identitet (Böss, 2011, s. 91) Realiseringen af den 

kosmopolitiske virkelighed virker, ifølge ham, altså ikke som en tilgang, der kan realiseres i vores 

tidsalder. Selvom verdensborgeren dermed ikke er bredt repræsenteret blandt de nationale borgere, 

vælger jeg at inddrage denne karakter, idet han er frigjort af det nationale aspekt og derved heller 

ikke deler en symbolsk tilknytning med sine medborgere til en given nationalstat. 

 

Jeg vil senere i denne afhandling gå dybere i analysen af de nævnte nationalismers forhold til den 

nationale symbolik, og finde ud af hvordan disse tilgange til globaliseringen kan eksemplificeres i 

praksis. 

3. Den franske revolution som omdrejningspunkt for national identitet 

I dette afsnit vil jeg tage et kort kik på den nationale identitet, som for alvor blev en vigtig faktor i 

Europas nationer efter den franske revolution. Historikken bag udviklingen af den nationale identitet, 

er en essentiel faktor for at kunne forstå de nationale symbolers rolle. En stærk national identitet 

lægger oftest stor vægt på sin nationalsymbolik, som fungerer som identifikationsmærker for den 

pågældende nation. 

“As a member of a nation one typically identifies with the history and traditions of the nation, with 

its symbols, or with its values” (Pedersen, 2008, s. 96)  

Året 1789 står i samtlige akademikeres verden, som begyndelsen på den moderne verden. 

Borgerskabets opgør med monarkiet og kirkens absolutte magt samt iscenesættelsen af individet i 

centrum for statens suverænitet, lagde grobunden for det moderne demokrati og den moderne stat i 
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Europa, som havde styrken til at samle - for socialkonstruktivisterne en folkegruppe, bosat inden for 

de territoriale rammer - og for etnosymbolisterne et etnisk fællesskab, som gennem historien havde 

udviklet visse fællestræk – til en samlet nationalstat.  

Inge Adriansen har udarbejdet to bind om de nationale symboler set med danske øjne, og 

argumenterer heri flere gange, at der er foregået en identitetsdannelse, som et resultat af en bevist 

statslig identitetspolitik, hvor magthaverne ikke gik af vejen for at konstruere symboler, der kunne 

være med til at styrke opbakningen til deres styre og sikre deres legitimitet. (Adriansen, 2003b, s. 

329) Hun finder dog samtidig også Smiths etnosymbolske udlægninger interessante, da hun 

erkender, at det vil være en for stor forenkling at reducere den komplekse og omfangsrige 

forestillingsverden af vi-identiteter, til enten at være udtryk for opfindelse eller opvågning. (Ibid., s. 

531) Forskellen mellem det etniske og det nationale fællesskab ligger i, at alle mennesker som 

udgangspunkt har lige rettigheder i en nation, uden dog at forudsætte en demokratisk stat. National 

identitet er en størrelse, som er opblomstret siden det 18. århundrede, og er svær definerbar. 

Adriansen beskriver national identitet, som resultatet af et kommunikationsfællesskab (Ibid., s. 535) 

Smith definerer samme størrelse, som den fortsatte reproduktion og nyfortolkning af værdimønstre, 

symboler, erindringer, myter og traditioner, som sammensætter nationernes distinktive arv, samt 

individernes identifikationer med mønsteret og arven og med dets kulturelle elementer” (Smith, 

2003, s. 33) Vi kan derved snakke om en politisk national identitet og en kulturel national identitet. 

Den politiske dimension indeholder alle de fælles værdier, som vi deler indenfor denne sfære. I de tre 

udvalgte europæiske lande kan her særligt fremhæves faktorer, som demokrati og ytringsfrihed. De 

franske ideer omkring frihed og selvbestemmelse for den enkelte borger har her fundet fælles 

europæisk fodslag, og er med til at forme det omtalte kommunikationsfællesskab med staten som 

omdrejningspunkt. I den homogene nationalstat, er den kulturelle identitet en naturligt udviklet 

størrelse, der som Smith siger ovenfor, udspringer af historien. Nutidens nationalstat er dog mere 

multikulturel end homogen, hvilket gør denne størrelse til et omstridt emne. Michael Böss behandler 

i Forsvar for nationen denne problematik set med danske øjne: 

”Det er for det første højst tvivlsomt, om man kan betragte indvandrere i Danmark som ”etniske 

grupper” med bestemte ”kulturer”. Sandheden er vel snarere, at der er tale om individer med meget 

varierende tilknytning til den kultur, de befandt sig i, før de kom til Danmark. Altså individer, om 

hvem man højst kan sige at de er ”af anden etnisk baggrund”. I de fleste tilfælde er det blot dele af 
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deres oprindelige kultur som de ønsker at fastholde, fx deres religion, personlige normer 

familiemønstre eller madkultur” (Böss, 2006, s. 286)  

Dette er der naturligvis en del sandhed i. Udfordringen for staten som helhed er både at kunne 

rumme disse ”afvigere” af den generelle masse samt at integrere afvigerne i den homogene gruppe 

uden konflikter. Böss fremhæver FN’s rapport om ”Menneskelig udvikling” fra 2004, hvori det 

fremgår, at ”multikulturelle strategier, der tilgodeser ethvert menneskes ret til frit at kunne ”vælge” 

sin kulturelle identitet, er vejen til en mere fredelig verden” (Böss 2006, s. 289). Denne noget 

idealistiske holdning er dog lettere sagt end gjort, idet kulturelle forskelle let kan skabe konflikter – 

eksempelvis af religiøs karakter – og fremprovokere en reaktion fra den indfødte nation. Igen må jeg 

gentage referencen til Østerud, som mener, at nationalismen på ny er blevet aktuel i det globaliserede 

samfund. Denne problematik vil jeg diskutere senere. 

Fællesnævneren mellem den politiske og den kulturelle identitet er, at der skal eksistere en eller 

anden form for samhørighed og sammenhold mellem de enkelte borgere for at kunne samle en 

nation; om det er det statslige apparat, det kulturelle aspekt eller en fusion af begge, som er den 

fælles identitetsfaktor, er ikke det essentielle, men nærmere hvordan denne tilknytning kan opstå og 

videreudvikles. Symboler lader til at være en vigtig faktor i denne identitetsdannelse, som Thomas 

Pedersen fremhæver i When culture becomes politics: 

“Leaning on anthropology, Michael Billig argues that nationalism is very much about the daily 

symbolic habits reproducing the nation. He uses the term “flagging the nation” in a wide sense 

arguing that seemingly innocuous events such as weather reports on TV are used to visualize the 

common territory…Symbolic construction is undoubtedly important in all nations, though to a 

varying extent depending upon political culture. Note that even the French nation, widely seen as the 

quintessential political nation, makes extensive use of national symbols as does the American”. 

(Pedersen, 2008, s. 96-97) 

For at opnå det mest fuldstændige billede af national symbolik i Europa, har jeg valgt at tage 

udgangspunkt i 3 europæiske nationalstater med meget forskellige udgangspunkter for statsdannelse 

både historisk, kulturelt og politisk. Jeg vil derfor kigge nærmere på disses historiske og nationale 

udvikling, og definere de byggesten, som udgør deres individuelle unikke nationale identitet.  
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4. National identitet i 3 europæiske nationalstater 

Samlingen af den europæiske nationalstat i løbet af det 19. århundrede, var som før nævnt, et udtryk 

for et borgerligt opgør med magteliten og behov for nye reformer. Denne moderne stat udviklede sig 

dog forskelligt rundt omkring i Europa på baggrund af de historiske, kulturelle og politiske 

betingelser. Jeg har valgt, at fokusere på Frankrig og Tyskland, fordi de symboliserer to af de største 

spillere på den internationale politiske scene i Europa, og har begge gennemgået en historisk 

udvikling, som har påvirket deres nationale identitet og deres syn på de nationale symboler. 

Herudover har jeg også inkluderet Danmark, idet jeg som dansker, har en særlig forudsætning for - 

og indsigt i dansk identitet og symbolik. 

4.1 Frankrig 

Det geografiske område som skulle blive til Frankrig, var i gammel tid del af det romerske imperium, 

indtil de germanske frankere indvandrede og samlede territoriet under et kongedømme i slutningen af 

det 5. århundrede. Kongedømmet oplevede både op- og nedture gennem de næste århundreder, men 

Frankrig fik for alvor cementeret sin stormagts status som kolonimagt, og nød bred kulturel 

indflydelse fra det 16. århundrede. Det at være fransk i 1500-tallet, var udelukkende et fællestræk, 

som var forbeholdt adelen og akademikerne, og som var centreret omkring kongen og hans tætte 

relation til kirken. Kendskab til det franske sprog og respekt for Den Saliske lov
2
 og den entitet, som 

Frankrig udgjorde, var faktorer, som udgjorde den daværende franske identitet. Liah Greenfield 

beskriver dette forhold i sin analyse af Frankrigs 3 identiteter: 

“The key point of allegiance, the source of the French identity, was still the royal person, the high 

priest of a unique religious cult. One became French through the relationship to the “most 

Christian” king. Even when one identified with the territory, the territory was defined by the extent 

of the possessions of the Crown, and that Crown had a specific religious meaning. Nothing French 

                                                 

2
 Den saliske lov (Pactus Legis Salicae) blev nedskrevet i årene 507-511 på befaling af merovingerkongen Klodevig 1. 

Dermed er den en af de ældste, bevarede lovsamlinger. Den hører til blandt de såkaldte "germanske stammelove". I 

saliske lov blev den gamle, mundtligt overleverede sædvaneret blandt de "saliske franker" nedskrevet for første gang. 

Artiklerne drejer sig om alle mulige retsforhold, og det fremgår, at den skyldige - hvis han var frimand - næsten altid 

måtte udrede en pengebod. Desuden indeholdt saliske lov bestemmelser om arveret og indretning af domstolen. 
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could conceivably exist at this time outside of this relationship. This was not a national identity.” 

(Greenfield, 1992, s. 102) 

Den franske konge var konge af Guds nåde, og monarkiet og katolicismen hang uløseligt sammen. 

Dette forhold blev udfordret, som Reformationen fejede henover det europæiske kontinent. Selvom 

Frankrig forblev katolsk, åbnede denne uro for nye tanker omkring det såkaldte ”Moder Frankrig”, 

som patrioterne beskrev det. De så Frankrig som en kvinde, en moder, hvis krop og sjæl bogstavelig 

talt var blevet voldtaget af de interne religiøse konflikter. Loyalitet overfor la patrie var som nævnt 

allerede etableret som en del af det at være fransk. Nu blev også faktorer som hengivenhed og 

fædrelandskærlighed tilknyttet denne identitetsudvikling. (Greenfield, 1992, s. 107-108) 

Franskhed blev efterhånden knyttet til det at være hengiven til det guddommelige samt den absolutte 

konge og hans magt. Kongens rolle var altså fortsat i centrum, men religion og siden staten blev med 

tiden mere og mere beskrevet som separate begreber:  

”Alongside the royal person, a new reality was coming to existence, a reality which partook in his 

sacred character and like him was to be obeyed and worshipped. This new reality, the state, was 

intertwined with his being, and yet it was represented by creatures of flesh and blood that were not 

royal.” (Ibid., s. 166)  

Staten var portrætteret ved monarken, hvilket bogstavelig talt blev en realitet under Ludvig 14.’s 

styre. Bedre kendt i hans eftermæle som ”solkongen”, er han kendt for at have udtalt: ”L’état, c’est 

moi” (Staten, det er mig) 

Kongen fik dog ikke lov til at beholde denne nærmest guddommelige status. Oplysningstiden bragte 

med sig anerkendelsen af stat, folket, fædrelandet (patrie) og selvfølgelig redefintionen af nationen, 

som et folk indenfor et bestemt territorium med reference til samme magtinstans. Dette 

symboliserede den nye loyalitet overfor samfundet som helhed. Det franske nederlag i syvårs krigen 

var også med til at stimulere væksten af national patriotisme iblandt den franske elite samt øge 

utilfredsheden i det øvrige borgerskab (Ibid., s. 159)  

Frankrig var i 1789 et regionaliseret samfund, hvor kongens og kirkens absolutte magt stod i 

centrum. På trods af en lang fransk tradition for centralisering, fandtes der ikke en kulturel og 

sproglig ensretning indenfor det franske territoriale område. Fattigdom som følge af krig, gæld og 
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dårlig høst, fik til sidst borgerskabet i Île de France til at gøre oprør mod de dårlige forhold. Lige 

såvel som kongen havde erstattet Gud for det franske folk, blev hans guddommelige status erstattet 

af ”nationen” som den nye kilde til fransk identitet. Magteliten, herunder kongefamilien, blev afsat 

under oprør og erstattet af en ny republikansk konstitution i 1791. Borgerskabet vandt altså retlig og 

politisk ligestilling med adelen gennem revolutionen. De nationale symboler blev konstrueret eller 

rekonstrueret efter de værdier, som det nye Frankrig byggede på. Når jeg skriver ”rekonstruere”, 

tænker jeg på den tidligere brug af farverne i trikoloren. Blå og rød symboliserede Paris’ våbenfaner, 

mens hvid var kongens farve. Der kan derfor argumenteres for, at franskmændene har dannet 

trikoloren på baggrund af disse kendte farver, og givet dem ny betydning.  

De revolutionære frihedsidealer var dog sværere at implementere i virkeligheden, og Frankrig gik ud 

af 1700-tallet som en internt svækket nationalstat, som dog havde taget de første spæde skridt mod 

det Frankrig, som vi kender i dag.  

Den interne ustabilitet banede vejen for Napoleon Bonapartes statskup i 1801, som afløste den 1. 

Republik, og nærmest genindsatte det absolutte styre, da Napoleon lod sig kåre som kejser i 1804 i 

hans vision om at skabe et imperium. Hans storhedsvanvid kunne dog ikke hamle op med 

virkeligheden, og han led sit endelige nederlag i slaget ved Waterloo i 1815. Herefter forsøgte 

Frankrig sig med en genindførelse af monarkiet, som dog blev styrtet ved Februarrevolutionen i 

1848. Den 2. republik blev oprettet og Napoleon Bonapartes nevø, Napoleon 3. blev valgt som den 

første præsident. Dette styre tillod dog ikke Napoleon 3. den magtposition, som han havde ønsket, og 

han fulgte derfor i sin onkels fodspor med at gøre statskup i 1851, og året efter blev han ophøjet til 

kejser. Kejserdømmet var et skindemokrati, bygget på direkte appel til folket. Napoleon 3. sikrede 

sin popularitet med en prestigefyldt udenrigspolitik, der var baseret på doktrinen om nationernes ret 

til selvbestemmelse, med en grandios iscenesættelse af kejserrollen og med rigelig brug af 

bestikkelse. Den demokratiske opposition voksede dog og overtog magten i 1870 ved kejserens 

nederlag under den fransk-tyske krig og tabet af Alsace-Lorraine.  

Det nye Frankrig skulle altså igennem et turbulent århundrede med krig og diktatoriske ledere, før 

gennemførelsen af den 3. republik sikrede dem en stabil styreform i 1871. Siden 1789 havde det nye 

styre sat sig for at ensrette det franske folk, og samle befolkningen som en enhed om den moderne 

demokratiserede stat. Staten undertrykte de regionale kulturer og regionale sprog til fordel for den 
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franske, derved parisiske, kulturarv og ikke mindst det franske sprog, som blev det eneste 

accepterede sprog indenfor retsstatens rammer. (Dieckhoff, 2005, s. 2)  

Etnosymbolisterne vil her argumentere for, at det nye styre redefinerede den franske nation og 

rekonstruerede de nationale symboler, som grundlag for Republikken. De har dog svært ved at ved at 

virke overbevisende i denne teori, da den franske nationalstat netop blev konstrueret for at tage 

afstand til det gamle regime, og derfor ikke kan ses som genfortolkning eller videreudvikling af 

noget fortidigt. Socialkonstruktivisterne har af denne årsag altid brugt Frankrig som eksempel for 

deres synspunkt. De nye nationale symboler spillede en essentiel rolle for at samle den franske 

borger omkring det nye styre og den kulturelle arv, som blev promoveret. Symboler, som flaget blev 

brugt flittigt under de mange krige, som de to kejsere ledte landet ud i. Al den fortidige symbolik 

blev forkastet, da det var knyttet til det gamle styre, som ikke hang sammen med det nye Frankrig. 

Socialkonstruktivisterne vil her argumentere for, at staten skabte Republikken uden noget 

tilhørsforhold til l’ancien régime. Frankrig er ofte brugt som eksempel på den 

socialkonstruktivistiske tilgang. Nationalstaten udsprang af de republikanske ideer. Symboler som La 

Marianne - et emblem personificeret ved en kvinde der repræsenterer den frie franske republik – står 

fortsat stærkt som det franske selvportræt af deres nation og stat. Der er flere teorier omkring hvorfor 

man har valgt en kvinde. Den mest sandsynlige går ud på, at man lagde afstand til l’ancien régime, 

som var defineret ud fra maskuline værdier og figurer, som bl.a. er afbilledet i lofter på Versailles. 

Som tidligere nævnt i dette afsnit, begyndte den tidlige identitetsudvikling, også med en anskuelse af 

Frankrig, som en kvinde. Herudover giver det mening, at bruge en kvinde som symbol for La 

République, som er et feminint subjektiv. Hobsbawm refererer til La Marianne i sit værk ”The 

invention of tradition” som et universelt syn på Republikken (Hobsbawm, 2008, s. 272) Den 

republikanske tankegang var, ifølge Hobsbawm så abstrakt, at franskmændene foretrak den generelle 

symbolik, som ikke havde reelle relationer til l’ancien régime.  

Man kan finde argumenter for, at det franske fællesskab fortsat blev udviklet i lighed med Napoleons 

vision om nationens og sprogets suverænitet, og det faktum, at nationen kunne stå sammen som en 

enhed i krigssituationer overfor udefrakommende trusler i form af andre suveræne nationalstater. 

Endvidere kan man diskutere, hvor stor en udfordring det var for staten, at udvikle en politisk 

identitet, idet Frankrig allerede før 1789 havde et centraliseret styre, som på daværende tidspunkt var 

opbygget omkring kongen og kirken. Den franske centralisme var en af de få kontinuitive faktorer, 

som den moderne stat holdt fast ved. Centralismen blev særligt styrket under Napoleon. Landet blev 
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opdelt i departementer med centralt udnævnte præfekter i spidsen, og undervisningssystemet blev 

reorganiseret, så det kunne fungere som ”et middel til at styre den politiske og moralske opinion. Det 

republikanske styre holdt ligeledes fast i en central styreform, en styreform som fortsat er aktuel i 

dag (Boll-Johansen,1992, s. 147)  Hvis man ser bort fra denne faktor, er det stort lykkedes for 

franskmændene, over en længere periode, at forkaste alt som l’ancien régime  stod for, og opbygge 

en ny nationalstat. 

Rent kulturelt er en fælles identitet hovedsagligt blevet fremprovokeret af staten, gennem medier, 

uddannelsessystemet og som nævnt ovenfor; en erkendelse af sig selv som nation.  

Et eksempel, hvorpå de nationale symboler er brugt politisk, kan illustreres ved partiet Front 

National. Dette parti placerer sig i en højrepolitisk tradition i fransk politik, som flere gange i løbet af 

fransk historie har vist sit ansigt – senest under afkoloniseringen i 1950’erne. Denne højrereaktion 

har afvist den republikanske borgerretside, som er kernen i det franske nationale fællesskab. Den har 

i stedet forankret fællesskabet på faktorer, som traditioner og historie. Front National afviser det 

internationale samfund i sin nuværende form, men har fundet et ståsted i den franske befolkning ved 

at fokusere på det nationale aspekt. Front National sigter efter, at EU skal være et mellemstatsligt 

samarbejde, hvor de nationale interesser er suveræne i forhold til det internationale samfund (Une 

Europe au service des peuples libres, 2012) En anden respekteret fransk personlighed, som havde 

samme mening var Charles de Gaulle, den første præsident af den 5. republik: 

“In de Gaulle’s speeches and writings he advocated the development of an intergovernmental 

Europe where the nation-state remained intact, and in opposition to the federal principles that some 

of France’s European partners were advocating. In his view, Europe should be under French 

leadership in terms of foreign policy, and European cooperation should become a lever for French 

influence in the world”. (Warlouzet, 2010, s 21)  

Denne patriotiske tilgang til det europæiske samarbejde, er på sin vis blevet adopteret af højrepartiet 

Front National. Partiet appellerer gennem tiden, siden sin stiftelse i 1972, til et bredere segment af 

vælgere, og har gennem sin retorik fundet sin plads i fransk politik. Nationalsymbolerne bruges her 

som en understøttende faktor i partiets dagsorden om at bevare nationalstaten i sin nuværende form, 

og afvise international indflydelse. Højrefløjen kan i visse situationer gå ind og hente støtte i før-

moderne, men stadig deciderede franske symboler, som f.eks. Jeanne d’Arc. Historien om jomfruen 

fra Orléans blev adopteret af den katolske kirke i det 19. århundrede. Efter nederlaget til Tyskland i 



Kandidatafhandling Maria Fossdahl Prehn oktober 2012 

  

Side 31 af 80 

 

1870, trængte historien om Jeanne d’Arcs patriotiske dåd også ind i folkeskolens historiebøger. På 

trods af, at kirken kanoniserede hende i 1920, har hovedparten af franskmændene taget denne 

mytiske heltinde til sig som et symbol på franskhed og som definition på, hvad det vil sige, at kæmpe 

for sit fædreland, dog uden de negative konnatationer som 2. verdenskrig førte med sig mht. dette 

begreb. (Boll-Johansen, 1992, s. 91) I dag, hvor Front National nærmest har haft patent på brug af 

den franske helgen, som et symbol på fransk patriotisme, gjorde den forhenværende præsident 

Sarkozy også et stort nummer ud af, at fejre 600 året for den martrede jomfrus fødsel. (Pedersen, 

2012) Dette tiltag kan tolkes som valgkampspropaganda op mod det franske præsidentvalg i 2012, 

men den franske legende virker ikke desto mindre som et symbol på franskhed og fransk identitet, 

måske på grund af, at hun forblev stærk i sin tro på et samlet Frankrig i krigen mod englænderne.  

Østerud påviser, at sociale krisesymptomer ofte øger partiets vælgerskare, som generelt består af 

unge, arbejdsløse og ufaglærte. Sådanne kriser har oftest et økonomisk grundlag, og partiet gik da 

også ganske rigtigt frem i 1980’erne som følge af den økonomiske nedtur og alt tyder på, at den 

nutidige økonomiske situation i Europa atter øger skepsissen overfor EU. Front National oplevede da 

også en fremgang ved præsidentvalget i år. Lederen Marine Le Pen modtog 17,9 % af stemmerne 

ved 1. runde af det franske valg. (Décision Déclaration premier tour présidentielle 2012 du 25 avril 

2012) Dette er en stor fremgang i forhold til valget i 2007, hvor hendes far, den tidligere leder Jean-

Marie Le Pen, opnåede 10,44 % procent. (Décision Déclaration premier tour présidentielle 2007 du 

25 avril 2007)  

For at opsummere, er fransk identitet bygget på moderne republikanske værdier. Den franske stat har 

som udgangspunkt ingen relation til l’ancien régime, og selvom monarkiet anerkendes som en del af 

den franske historie, anses oprettelsen af Republikken og skabelsen af de nationale symboler som 

udgangspunkt for en samlet fransk identitet. Den politiske højrefløj, som også inddrager en etnisk 

dimension til franskhed, er dog ikke sene til at bruge symboler som Jeanne d’Arc og trikoloren for at 

understøtte deres argumenter for et stærkt homogent og frem for alt nationalt Frankrig. 

4.2 Danmark  

Den danske nation kan spores tilbage til tidlig middelalder, og det danske territorium har i 

middelalderen inkluderet både England, dele af Tyskland samt det øvrige af Skandinavien. I den 

moderne tidsalder havde danskerne dog mistet deres status som stormagt, en konsekvens som også 

fik indflydelse på udviklingen af dansk identitet. Igennem middelalderen var Danmark den 
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dominerende magt i Skandinavien. Det kulminerede med Kalmarunionen i 1397, hvor den danske 

konge også blev konge over Norge og Sverige.  

Omkring år 1500 var renæssancen kommet til Danmark, og middelalderens politiske og religiøse 

tankeverden blev erstattet af nye tanker, hvor fokus kom på det enkelte menneske. Ligesom i 

Frankrig indførte Danmark enevælden, nedskrevet ved Kongeloven i 1661 (Tidlig Enevælde, 2012) 

Dette skifte medførte naturligvis en ændring i magtbalancen, som dog aldrig førte til franske 

oprørske tilstande.  

Kulminationen i Frankrig i 1800-tallet sendte oplysningsbølger gennem Europa, som også nåede til 

Danmark. Danmark havde i stil med Frankrig, været en multikulturel magt, som indeholdt svensk, 

norsk, islandsk og tyske sprog.  Efterhånden gled den ene besiddelse efter den anden danskerne af 

hænde, og forvandlede kongedømmet til en småstat. Afslutningsvis kan nævnes tabet af Norge i 

1815, Slesvig-Holsten i 1864 og Islands selvstændighed i 1915 (Larsen, 2008, s. 10). 

På samme måde homogeniserede det også det danske folk, idet der blev skabt et sammenfald mellem 

den dansktalende befolkning og de territoriale grænser (Ibid., s. 10). Denne faktor har uden tvivl 

været væsentlig for moderne dansk identitet, da fælles sprog er en af de bærende faktorer for et 

nationalt fællesskab. Tabet af Nordslesvig i 1864 gjorde for alvor Danmark til en småstat, hvilket 

mange frygtede ville svække staten så meget, at den ikke kunne overleve. Men danske 

forgangsmænd opbyggede efterhånden en stærk dansk position indenfor både industri og landbrug. 

Med moderne opfindelser som jernbanen og senere telefonen, lykkedes det i slutningen af 1800-tallet 

at samle Danmark både som en geografisk og økonomisk enhed. (Lundgren-Nielsen, 1992, s.158-

159. Lundgren-Nielsen beskriver denne udvikling som en ”genoprejsning” fra danskernes side. Man 

kan da også se dette som en genfortolkning af danske økonomiske interesser. Her vil spørgsmålet 

være, om identiteten i den forbindelse også blev fælles? 

Den danske junigrundlov blev underskrevet den 5. juni 1849 af kongen efter massivt pres fra 

befolkningen. Den blev ikke den frie forfatning for frie mennesker, som nogen havde håbet på, men 

den indskrænkede kongemagten og gjorde Danmark til et konstitutionelt monarki
3
. Man kan også 

vælge at se denne udvikling som et generaliserende billede på den kontinuitet, som har præget det 

danske politiske liv. I stedet for at forkaste kongehuset, en institution, som danskerne identificerer sig 

                                                 

3 Konstitutionelt monarki: regeringssystem hvor statsoverhovedet er en monark 
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med og ser som symbol på danskhed, blev de politiske ændringer og den frie forfatning integreret i 

det i forvejen eksisterende grundlag. I modsætningen til Frankrig, blev nationalsymbolik som flag og 

nationalsang ikke inkluderet i den danske forfatning. Disse er siden blevet adopteret ind i den danske 

privatsfære, i stedet for blot at være symboler på staten. Jeg vil komme nærmere ind på denne 

udvikling senere.  

Den nationalistiske bølge, som førte til den nye Grundlov i 1849, havde forplantet sig i dansk politik, 

og definitionen på dansk identitet. Mest interessant for denne opgave er Lundgren-Nielsens 

udlægning af højrefløjens position: 

”Højres konservatisme og nationalisme var tæt forbundet med stat, konge og flag. Navnlig 

forbindelsen mellem konge og folk blev fremhævet som det bærende for den nationale identitet. 

Christian 9. hvis danske sindelag i 1864 var blevet draget i tvivl af de ekstreme nationalister, blev nu 

i 1880’erne i stigende grad dyrket af de nationalkonservative som det nationalt samlende symbol.” 

(Ibid., s. 166) 

Kongen bliver her fremhævet som et symbol på danskhed, snarere end som en magtfaktor. Dette er 

en position, som monarkiet har bibeholdt frem til i dag.  

Evnerne til at præsentere Danmark og ”danskhed” var endnu op til 1864 forbeholdt de ”dannede” og 

”begavede”. Den folkelige nationalisme blandt samfundets lavere stillede kom for alvor i spil ved 

opblomstringen af de højskolebevægelsen. Her fik også landmændene adgang til ”åndelig vækkelse” 

og folkeoplysning. Styrken i den grundtvigske højskoles ”forkyndelse”, var den ubesværede 

sammenfletning af social, kristen og national identitet (Ibid., s. 169) 

Fædrelandskærligheden til den danske natur og det danske sprog kom bl.a. til udtryk ved den mest 

folkekære nationalsang ”Der er et yndigt land”. Jeg vil komme nærmere ind på dette i det 

efterfølgende afsnit omkring specifikke nationale symboler. 

Etnosymbolisterne vil her argumentere for, at denne udvikling af den nationale identitet har været 

mulig, fordi danskerne allerede delte et folkeligt fællesskab, som netop byggede på fælles traditioner 

og skikke, og at der derfor ikke var behov for de drastiske ændringer, som man så i Frankrig. Dette 

betød også, at den almene danske borger overvejende ikke oplevede så drastiske ændringer i sin 

dagligdag ved styreskiftet. Den mere eller mindre udramatiske udvikling i det politiske liv, ændrede 
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ikke på danskernes kulturelle identitet og det interne sammenhold. De nationalistiske strømninger 

udefra kom endvidere til at styrke og videreudvikle de historiske og kulturelle faktorer, som nationen 

byggede på. Danskhed er en størrelse, som er sammenflettet af nationens lange historie og særligt 

gamle danske myter, som f.eks. sagnet om Holger Danske. Om denne person overhovedet har levet, 

eller om han i det hele taget var af dansk afstamning, lader ikke til at være det vigtigste. I løbet af 

1700-tallet opstod det danske folkesagn, som er stedfæstet til mange lokaliteter i Danmark. Her er 

helten ikke en eventyrlig person, som i krøniken fra middelalderen, men en slumrende kæmpe, der 

stiger frem som fædrelandets frelser, når Danmark er i fare. (Adriansen, 2003b, s. 411) Tre markante 

personligheder indenfor dansk kultur; Grundtvig, Ingemann og H. C. Andersen har alle taget fat i 

sagnet og videreudviklet Holger Danske, som gennem litteraturen ikke blot blev symbolet på 

Danmarks beskytter, men også på den danske folkeånd. H. C. Andersen placerede ham i 1845 

sovende i kælderen på Kronborg, hvorfra han vil vågne for at forsvare Danmark, når der bliver behov 

for det. (Ibid., s. 418) Holger Danske er i nyere tid blevet brugt som patriotisk protest imod EU’s 

indflydelse. 

I februar 1986 indrykkede de københavnske SID-afdelinger en annonce i dagspressen med teksten: 

”Holger siger NEJ. Det er vigtigt, at du også siger nej. Ingen EF-pakke til Danmark. Derfor stem nej 

i morgen, og du har sikret, at han stadig sidder og vogter over din fortsatte selvstændighed. 

Denne annonce er typisk for den side af Holger Danske-figuren, som trækkes frem i den politiske 

debat. Glemt er enhver mindelse om sagnheltens europæiske oprindelse og hans liv uden for 

Danmark. Det er udelukkende folkesagnets slumrende helt – anskueliggjort i Pedersen-Dans statue – 

der refereres til, og han fremstilles som den bedste garanti for fortsat national selvstændighed, trods 

sin søvn” (Ibid., s. 439) 

Danmark har i postmoderne tidsalder, ligesom Frankrig, oplevet en opmærksomhed omkring den 

politiske højrefløj, som Østerud vil argumentere for, er et udtryk for nationalismens ansigt, som viser 

sig på ny. Den europæiske og globale udvikling afføder en folkelig reaktion mod de ændringer, som 

kan true den nationale harmoni. Kva Østeruds punkt 3 og 4, viser den danske nation et sammenhold, 

som først og fremmest bygger på national selvstændighed og udøver denne form for nationalisme 

”nedefra”. Dansk Folkeparti har siden sin stiftelse i 1995, og gennem ti år som støtteparti for 

regeringen, fået massiv indflydelse på dansk politik. DF's mærkesager omfatter først og fremmest 

stramninger på udlændingeområdet og EU-skepsis. Her er indvandrerområdet det mest 
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omdiskuterede, hvor de stramme regler i Danmark har været meget kritiserede af omverdenen. 

Udviklingen viser dog, at efterhånden som andre europæiske stater selv indfører strammere 

lovgivning på udlændingeområdet, og skepsissen overfor særligt den ekstreme islamistiske verden 

vokser, bliver DF mindre og mindre højresindet i den nationale og internationale retorik. Partiet 

ønsker at gøre EU til et folkestyret samarbejde mellem selvstændige nationer (DF er modstander af 

EU, 2011) På deres hjemmeside er EU-politikken suppleret med et billede af to flag – et multiflag 

med alle medlemsstater omkring EU-flaget i midten og et dansk flag. Hjemmesiden beskriver 

Lissabontraktaten således:  

”EU-staten bliver en kendsgerning med forfatningen. Med forfatningen bliver de symboler, som vi 

normalt forbinder med de enkelte nationale lande, nu præsenteret på EU-niveau. Unionen får et flag, 

unionen får en nationalsang, unionen får et motto, unionen får en mønt og unionen får en 

nationaldag – og det er ikke af rent praktiske grunde, at man giver unionen disse symboler. 

Betydningen er klar. Nationalstaternes tid er forbi – fremtiden er unionens." ( Nej til EU-

forfatningen, 2011)  

Selvom symbolerne blev fjernet i Lissabontraktaten, bruges de altså stadig her for at understøtte 

Dansk Folkepartis EU-skepsis. Man kan argumentere for, at tilslutningen omkring disse holdninger 

har været stigende, fordi det danske folk nu kan se globaliseringens indflydelse på deres hverdag, og 

derfor reagerer skeptisk overfor yderligere ændringer. Denne tendens ses også i en ny 

meningsmåling fra Gallup, som hvori hele 39 % forbinder Dansk Folkeparti mest med danskhed. En 

større procentdel end alle de andre partier på Christiansborg får tilsammen. Inge Adriansen mener, at 

man skal finde forklaringen på dette resultat i partiets navn samt deres flittige brug af de nationale 

symboler. (Andreasen, 2012) Dette illustrerer bedre end noget andet den rolle, som dansk 

nationalsymbolik har fået i det moderne samfund. Som ved etnosymbolismens udlægning, er den 

danske identitet en størrelse, som er blevet genfortolket gennem 1800-tallet ved demokratiseringen 

og omlægningen af monarkiets rolle. Jeg vil senere i min opgave yderligere diskutere den europæiske 

nationale højredrejning og dennes indflydelse på de nationale symboler. 

For at opsummere er dansk identitet en størrelse, som har været under udvikling siden middelalderen. 

Danskheden er formet af sagn og traditioner, samling omkring monarkiet og siden hen et 

sammenfald mellem de territoriale grænser og den homogene befolkning. I modsætning til Frankrig 

og Tyskland, har Danmark ikke oplevet store interne revolutioner og konflikter gennem de sidste 200 

http://www.danskfolkeparti.eu/EU-forfatningen.asp
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år, idet den politiske udvikling er foregået uden den store dramatik. Danskheden er derimod blevet 

genfortolket ind i den moderne æra, hvor de nationale symboler, og særligt Dannebrog, har fået en 

central rolle for dansk identitet. Denne stærke identitet har været en betydelig faktor i Dansk 

Folkepartis fremgang, som i lighed med Front National i Frankrig, ønsker en omstrukturering af det 

internationale samfund, til fordel for en stærk nationalstat. 

4.3 Tyskland  

Tyskland var fra middelalderen et decentraliseret kejserdømme. Det Tysk Romerske Kejserrige 

adskilte sig fra både Frankrig og Danmark ved ikke at have en monark som udgangspunkt for 

kulturel og religiøs overbevisning. De tyske forstadier mod en national bevidsthed tog allerede sine 

spæde skridt på de tyske universiteter fra tiden omkring reformationen: 

”As elsewhere, identification with the polity turned the early patriots into zealous defenders of the 

honor of their nation… This defense took form of the reinterpretation of the comparison between 

contemporary Italy and ancient Greece and Rome on the one hand, and Germany on the other. It 

was cultural, secular and Rome, too, was defined not in religious, but in national (geographical, 

political, cultural) terms” (Greenfield, 1992, s. 283) 

Oversættelsen af Biblen medførte, at Det Tyske Rige fik et fælles skriftsprog, hvilket spillede en stor 

rolle i at samle den tyske nation. National bevidsthed var tilgængelig for en lille gruppe, men slog 

aldrig rod hos den resterende befolkning. En forklaring herpå kan være, at den tyske konvertering til 

den mere lempelige protestantisme gjorde, at befolkningen ikke kunne samles om det 

guddommelige, som f. eks. i Frankrig. Tyskland adskiller sig ligeledes fra sit naboland, idet staten 

blev sat over eliten. De tyske prinser skabte på sin vis konceptet for den tyske stat, ved at portrættere 

dem selv som tjenere af staten.(Ibid., s. 285) På etnosymbolsk vis blev staten derved formet nedefra i 

modsætning til den franske model. 

Tysk nationalisme blev først en realitet efter Preussens fald og kejserrigets kollaps i 1806. Den tyske 

romantik blev afløst af en stærk nationalfølelse. 

”The idea of the nation was known in Germany throughout the eighteenth century; it’s was almost 

commonplace. But until the fall of Prussia and the dismemberment of the Empire, it did not ring a 

bell” (Ibid, s. 358) 
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Den opblussende nationalisme havde et klart folkeligt islæt, og mange intellektuelle så det som deres 

opgave, at mobilisere en bred offentlig opinion for fædrelandet. (Finsen, 2001, s.59) Det romantiske 

islæt fortsatte dog med at præge tysk nationalisme. ”Tyskhed” blev promoveret gennem kulturen, 

herunder kunst og litteratur, til den tysktalende befolkning. Værker med tyske folkesange, tysk 

historie og endda Grimms eventyr var faktorer, som forstærkede tysk identitet. For brødrene Grimm 

var udgivelsen af litterære ”mindesmærker” (bl.a. folkesange, sagn og eventyr) en måde ” at tjene 

fædrelandet på”. En voksende interesse for den nationale historie og kunsttradition fremmede 

bevidstheden om, at historiske mindesmærker kunne være bevaringsværdige. (Ibid., s. 87) 

Ophøjelsen af tysk kultur og sprog blev mere og mere udbredt i det 19. århundrede. 

Det tyske territorium bestod, før sin første nationale samling i 1871, af kurfyrstedømmer. Ved 

Wienerkongressen i 1815, hvor det moderne Europas grænser blev tegnet op, blev Tyskland gjort til 

en løs konføderation under preussisk og østrigsk dominans. De franske liberale tanker skabte, 

ligesom i de fleste andre europæiske stater, furore i Berlin og folket krævede en ny forfatning. 

Oprøret løb dog mere eller mindre ud i sandet, og ved Preussens sejr over Frankrig i 1871 var vejen 

banet for en genrejsning af det tyske kejserrige med Preussen i spidsen, dog uden Østrigs 

indlemmelse. Industrialiseringen havde givet borgerskabet en industriel og videnskabelig 

opblomstring, og det var derfor nødvendigt for den politiske top, at finde en balance i magtudøvelsen 

mellem adelen og denne nye borgerklasse. : 

”Men bag dette klassekompromis skjulte sig en stor spænding mellem adelens statisk-feudale og 

borgerskabets dynamiskkapitalistiske levevis. At denne spænding blev holdt i balance, var 

rigskansleren Bismarcks
4
 værk. Han skabte ikke alene den tyske enhed (under preussisk dominans), 

forstod at opretholde adelens politiske styre mod de borgerlige, formåede at splitte de borgerlige 

liberale ved at forære dem en national enhed, det lykkedes ham og at slynge et forenende bånd om 

adel og borgerskab: nationalismen” (Ibid., s. 166) 

Efter at det tyske riges enhed var fremtvunget af politisk og militant vej gjaldt det om at sikre riget 

indadtil rent kulturelt. ”Kulturkampen” markerer Bismarcks kamp imod den katolske kirke. 

Bismarck ønskede at adskille den katolske kirke fra Rom og fra staten; han ønskede at kunne lovgive 

på områder, hvor kirken ellers mente at have eneret. Dog også indenfor det sproglige område blev 

                                                 

4 Det tyske riges første rigskansler fra 1871-1890. Havde en indgående indflydelse på kejserrigets udenrigs- og 

indenrigspolitik, indtil han blev afskediget som følge af uenigheder med kejser Wilhelm 2. 
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der iværksat initiativer. Tyskland stod ikke overfor samme udfordring som Frankrig, idet de 

forskellige sproglige dialekter i riget netop var dialekter og ikke deciderede regionalsprog: 

”Dialekternes mangfoldighed kunne der dog ikke gøres noget ved – først 1898 ser en normering af 

den højtyske udtale dagens lys....Til gengæld blev der allerede i 1872 på preussisk initiativ indkaldt 

til en samlet konference med det formål at standardisere det tyske skriftsprog, især på skoleområdet i 

hele riget” (Benne, 2012, s. 153) 

Standardiseringen af det fælles skriftsprog, som startede med Luthers bibeloversættelse bliver 

endvidere yderligere inkorporeret ved opblomstringen af interessen for tysk litteratur, som nævnt 

ovenfor. 

Det tyske styre stræbte efter både økonomisk og geografisk ekspansion, hvilket ikke faldt i god jord 

hos hverken englænderne eller den franske arvefjende. Linjerne for 1. verdenskrig var derved trukket 

op – en krig som endte med tysk nederlag og en kæmpe og ydmygende krigsskadeserstatning, som 

indirekte blev en bærende faktor for udviklingen og opblomstringen af nazismen
5
. Den tyske 

nationale enhed var igen slået tilbage pga. den interne politiske og økonomiske situation. Tyskland 

blev i 1921 udråbt til en republik, den såkaldte Weimarrepublik, og i de første år fungerede dette nye 

liberale og demokratiske styre så optimalt, som det nu var muligt. Dette ændrede sig dog ved 

børskrakket i 1929, som blev efterfulgt af mere fattigdom og arbejdsløshed i Tyskland. Situationen 

blev ikke forbedret af, at det resterende Europa fortsat forlangte, at tyskerne betalte deres krigsgæld. 

Disse vilkår banede vejen for Hitlers vej til magten i 1933 og senere 2. verdenskrig. Den tyske 

nationalisme havde, som følge af omstændighederne, taget en mere ekstrem drejning og kulminerede 

ved antisemitismen, hvis konsekvenser kom til at medføre store omvæltninger for den tyske nation.  

Hitlers tredje rige mellem 1933 og 1945 baserede sin ideologi på den germanske ariske races 

overlegenhed over andre etniciteter eller folk. Nationalromantikken er her blevet fortolket ud i det 

ekstreme. Det første punkt i Østeruds nationalismemodel bliver her eksemplificeret i den overdrevne 

loyalitet overfor den tyske ariske nation. Særligt den tyske ungdom blev forført af Hitlers styre, som 

tilbød et fællesskab og en identitet, centreret omring den tyske nations overlegenhed. 2. verdenskrig 

                                                 

5 Nazisme (nationalsocialisme) forkortelse af det tyske Nationalsozialismus er en totalitær, politisk ideologi som opstod 

i Tyskland efter den første verdenskrig, 
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ødelagde ikke kun en stor del af Europa – den destruerede endnu en gang den tyske stat, som på ny 

skulle gøre et forsøg på at opbygge et demokratisk og velfungerende styre. 

De allieredes besættelse af Tyskland frem til 1949, resulterede i oprettelsen af den vestlige 

Forbundsrepublik Tyskland og det østlige DDR. Vest syntes hurtigt at udvikle sig til en økonomisk 

velfungerende stat i løbet af 1950’erne, med optagelse i Europarådet i 1951 samt Det Europæiske 

Kul- og Stålfællesskab, i 1955 i NATO og til sidst ved meddannelsen af EF i 1957. I modsætning til 

det tidligere Tyskland, var det nye Vesttyskland samlet på en politisk baggrund: 

” In West Germany, the German nation existed as a political wish and moral obligation or reunited 

and democratic nation-state”. (Minkenberg, 2005, s.43) 

Skellet mellem Vest- og Østtyskland, efter Den Kolde Krig, førte til opførelsen af Berlinmuren i 

1961. Det spændte politiske forhold viser et identitetsdelt Tyskland, som forsøger på to forskellige 

måder, at rejse sig efter et ødelæggende krigstraume. Det socialistiske DDR kunne dog ikke bære, og 

efter nedbrydningen af Berlinmuren i 1989, blev staten ved folkeafstemning indlemmet i det 

kapitalistiske demokrati i vest i 1990. Op til og efter den tyske samling, var landet præget af store 

diskussioner om tysk identitet, placeringen i det internationale samfund og muligheden for at skabe 

en indre enhed imellem øst og vest.  

Selv det tyske rige, i modsætning til Frankrig, var et decentraliseret styre, man stadig tale om 

Tyskland som en kulturnation. Tysk identitet blev formet gennem den tyske romantik. Samlingen af 

den tyske nationalstat i 1871, og det nye kejserstyres forsøg på at indføre nationalsymbolik, fik i 

første omgang aldrig rigtigt lov til for alvor at stadfæste sig blandt den tyske befolkning på grund af 

først 1. og siden 2. verdenskrig. Det Tyskland, som rejste sig af asken, måtte igennem en redefinering 

af hvad det ville sige at være tysker efter forkastelsen af den national romantiske kulturnation og den 

etniske renhed (Sandberg, 2012, s. 413). Genforeningen i 1990 bragte for første gang sammenhæng 

mellem nation og stat og den etnisk-tysktalende befolkning. (Minkenberg, 2005, s. 47) Den politiske 

og økonomiske velfærdsstat, har nu til en vis grad erstattet den gamle kulturnation. 

Etnosymbolisterne vil her argumentere for, at dette dog ikke betyder, at et helt nyt Tyskland blev 

skabt efter 2. verdenskrig - nationalsymbolikken er ikke eksemplificeret ved nye emblemer, men ved 

nyfortolkninger af gamle symboler, som stadig giver den tyske befolkning et indblik i og en følelse 

af deres kulturelle historie. Socialkonstruktivisterne vil dog modsat se det nye samlede Tyskland som 
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en politisk konstrueret stat, som har fundet sit ståsted gennem de politiske rammer for nationalstaten, 

ved at forkaste nationalromantikken.  

Af historiske årsager, har Tyskland ikke en stærk politisk højrefløj, som er tilfældet med Frankrig og 

Danmark. Politikeren Thilo Sarrazin er en mand med kontroversielle kritikpunkter af 

multiulturalismen som går ind for en stramning af den tyske immigrationspolitik. Statistikker 

antyder, at halvdelen af den tyske befolkning er enige med ham, selv hans partifæller i det tyske 

socialdemokrati, og endda at 18 % ville stemme på hans parti, hvis han startede et i 2010. (18 

Prozent der Deutschen würden Sarrazin wählen, 2010) I hans nyeste publicerede Europa har ikke 

brug for euroen kritiserer han den monetære union, og derved placerer han sig også som en af de 

ganske få EU-skeptikere indenfor tysk politik. Det som der bides særligt mærke i er Sarrazins 

udtalelser omkring andre kulturer: 

”Fremsynede overvejelser og rationel argumentation hører ikke til den væsentligste drivkraft i dette 

samfund«, skriver Sarrazin om dagens Italien. I det hele taget er Sarrazin ikke bleg for at krydre sine 

politiske analyser med kulturelle holdninger. Grækenlands økonomiske problemer, hedder det 

eksempelvis i bogen, har »dybe rødder i det græske samfunds mentalitet og traditioner”. (Heeger, 

2012) 

I den officielle politiske debat spiller det egentlig ingen rolle, om Sarrazin har ret ikke sine udtalelser 

eller ej, for selvom det tyske demokrati, ligesom overalt i Europa, prædiker ytringsfrihed, er kritiske 

synspunkter på andre kulturer, racer eller etniske grupper i det offentlige rum fortsat et tabu.   

For at opsummere, er tysk identitet en størrelse, som særligt i 1900-tallet har oplevet store 

omvæltninger. Den tyske kulturnation voksede sig stærkere nedefra og udvikledes som i Danmark 

gennem en længere periode. Den tyske ophøjelse af kulturen begyndte dog også at inddrage en stærk 

etnisk dimension, der i sin ekstreme grad førte til nazismen – en ideologi, som ledte Tyskland ud i 

sin anden verdenskrig på under 50 år. Efter nederlaget voksede et nyt Tyskland frem af ruinerne, 

baseret først og fremmest på en politisk baggrund. Tyskland har officielt taget afstand til al 

yderliggående højrefløjspolitik, og er en af de største forkæmpere for det europæiske samarbejde. 

Debatter om begrænsning af immigration og kulturforskelle, er stadig kontroversielle emner på den 

politiske scene. Tysk kultur- og nationalsymbolik har med andre ord fået en ny revurdering og 

betydning.  
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Jeg vil komme nærmere ind på nyfortolkningen af den nationale symbolik i næste afsnit, som 

omhandler skabelse og udvikling af udvalgte elementer i den nationale symbolik i Frankrig, 

Danmark og Tyskland.  

5. Nationale symboler i Frankrig, Danmark og Tyskland 

Dette afsnit skal indledningsvis give et overordnet billede af de vigtigste nationale symboler i de tre 

EU-stater, henholdsvis Danmark, Frankrig og Tyskland, samt hvilken betydning disse har for den 

enkelte nation.  

Fællesskabsfølelsen og tilhørsforholdet til nationen og nationalstaten kommer til udtryk på meget 

varieret vis gennem national symbolik, der kan omfatte heraldik, sange, flag, love, mindesmærker, 

landskaber, mytologiske begivenheder osv. I denne brogede billedverden afspejles forestillinger om 

et nationalt fællesskab, og gennem det statslige skolevæsen og medier, bliver disse begreber udbredt 

til hele befolkningen. Nationale symboler er med til at sammenknytte borgere til et folk ved at skabe 

samhørighed og sammenhængskraft, og anvendes derfor flittigt i stort set alle statsdannelser, for at 

anskueliggøre forbindelsen mellem staten og dens borgere (Adriansen, 2003a, s. 16) 

Jeg har valgt at tage specifikt fat i 3 af de vigtigste elementer indenfor nationalsymbolikken -

nationaldag, nationalflag samt nationalsang – 3 elementer, som både eksisterer på nationalt og EU-

plan. 

5.1 Nationaldag  

En nationaldag er en stats fælles årlige mærke- og festdag, der afholdes til minde om en historisk 

begivenhed, der tillægges stor betydning (Ibid., s. 210). Begrebet dukker op med nationalismen 

omkring år 1800 og er blevet udbredt i hele verden.  

Der er forskel på hvordan nationaldagen fejres i Danmark, Frankrig og Tyskland, samt hvilke 

associationer befolkningerne får af denne tilbagevendende begivenhed. Jeg vil beskrive disse 

ligheder og forskelle nedenfor. 

Den franske nationaldag, Bastilledagen den 14. juli, er stadig en massiv folkelig festdag. 

Bastilledagen var den dag i 1789, hvor franskmændene stormede den franske Bastille og befriede 

dens fanger, som en markering på begyndelsen af den franske revolution. Den franske Bastille var et 
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fængsel, og et symbol på kongens absolutte magt. Overtagelsen heraf symboliserede enden på dette 

regime og begyndelsen på en ny æra.  

Bastilledagen blev officielt en festdag for folket i 1880. Nationaldagen har en speciel folkelig 

betydning, fordi det markerer begyndelsen på Republikken, det vil sige folkestyret og samlingen af 

Frankrig som borgerretlig nation.  

I modsætning til danskerne fejrer franskmændene fortsat deres nationaldag med pomp og pragt, idet 

det også er en officiel fridag. Traditionen tro foregår der en militærparade i Paris, og affyres 

fyrværkeri. Hobsbawm vil her argumentere, at ved at opfinde en sådan tradition, som repeteres år for 

år, bliver befolkningen mindet om begyndelsen på det demokratiske samfund, som de lever i i dag og 

som forbinder dem på tværs af diverse sociale og etniske uligheder. Den 3. republik fik, efter et 

turbulent århundrede, stabiliseret Frankrig, og kunne appellere til folket via de tidligere 

republikanske symboler for at skabe det franske fællesskab. (Hobsbawm, 1992, s. 267)        

Danmarks nationaldag regnes for at være 5. juni, som er datoen for underskrivelsen af 

junigrundloven i 1849.  Den danske befolkning har dog ikke en egentlig tilknytning til denne dag. 

Allerede på selve dagen i 1849 var den 5. juni ikke nogen festdag, idet processen dertil havde været 

hård med en modvillig konge og det faktum, at den danske flåde havde lidt nederlag samme forår 

(Adriansen, 2003a, s. 215). De følgende år var grundloven dog et omdiskuteret emne i det offentlige 

rum, hvilket fik særligt arbejderne til at samle sig om forfatningen og dens værdier. 

Kun fem år efter underskrivelsen af junigrundloven, var der udviklet en tradition for grundlovsfester, 

som var folkelige fester med sang og taler, der indeholdt klare politiske udmeldinger, undertiden med 

kritik af regeringen (Ibid., s. 221). Nationaldagen kom, gennem det resterende af 1800-tallet, til at 

fungere som en politisk kampdag, på hvilken man kunne udtrykke sin politiske utilfredshed. I 1901 

blev der imidlertid gennemført et politisk systemskifte, som medførte, at grundlovsdag ophørte med 

at være kampdag på samme måde som før. (Ibid., s. 225) Dagen var dog fortsat præget af traditionen 

med politiske udmeldinger – derfor begyndte en gruppe borgere at promovere en ny nationaldag, 

nemlig Valdemarsdag. Denne dag skulle fungere som en dag, befriet for politisk propaganda. Som 

led i regentskifte blev 15. juni udråbt som fridag, som en fejring af den dag, hvor Dannebrog efter 

sigende faldt ned fra himlen. (Ibid., s. 227) Nogen egentlig nationaldag blev Valdemarsdag dog 

aldrig, på trods af den historiske sammenhæng med nationalflaget. 
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Grundlovsdag fortsatte op gennem 1900-tallet med at være præget af partipolitikken på 

Christiansborg. Folkestyrets halvhjertede forhold til den 5. juni, som national festdag, afspejlede sig i 

det forhold, at den 5. juni indtil for nyligt kun har været en halv fridag på arbejdsmarkedet (Ibid., s. 

233). Folkestyret er blevet en selvfølge for de fleste, og da det ikke er truet, kan den årlige mærkedag 

ikke samle deltagere i stort tal.  

Forvirringen omkring Danmarks egentlige nationaldag, og den manglende folkelige tilslutning, kan 

også tolkes som om, at der ikke har været et behov for dette fænomen. Den danske nation har bestået 

i århundreder, og nationalfejringer med iscenesættelser af forstillede fællesskaber er en form for 

sammenkædning, som der måske er mere brug for ved nationsopbygning i unge og yngre nationer 

(Ibid., s. 239). Smith vil her kunne bruge Danmark som et eksempel på den etnosymbolske 

befolkning, hvis fællesskab blev genfortolket og stadfæstet gennem de nationale symboler, men som 

udgangspunkt ikke har et behov for at manifestere sit fællesskab gennem en årlig fejring af nationen.  

Den tyske nationaldag er i lighed med den danske en mere rolig affære, som dog adskiller sig ved at 

have et vist ”afnationaliseret” særpræg, både flag i privatsfæren eller militærparader og fyrværkeri 

hører sig til. Den tyske nationaldag har siden 1990 været 3. oktober – året efter murens fald, og den 

dag, hvor det 19. århundredes ide om et samlet Tyskland, endelig blev en realitet. Tysklands sene 

samling og interne turbulens både på grund af - og som følge af de to verdenskrige har skabt en hel 

anden og mere afdæmpet form at dyrke nationale symboler på.                                                      

Et alternativ til den nuværende nationaldag kunne have været den 9. november. I 1989 blev muren 

revet ned på denne dato, Den tyske republik blev udråbt i 1919 og Hitlers første statskup 

mislykkedes i 1923. Det er dog også dagen for Krystalnatten
6
, hvilket gjorde det til en uegnet dato. 

Hvis man kigger længere tilbage i historien, har det tyske rige fremsat flere forsøg på at fastsætte en 

nationaldag, som aldrig nåede at få egentlig fodfæste blandt befolkningen, eftersom den politiske 

agenda ændrede historiens gang. 

Den første kejserlige samling i den tidsperiode, hvor nationale værdier for alvor blev et udbredt 

begreb, blev efter sejren i den fransk-tyske krig i 1870, Tysklands første forsøg på en nationaldag. 

Sedantag (sejrens dag) lå oprindeligt 2. september, men blev officielt flyttet til den 18. januar, som 

                                                 

6 Krystalnatten: Den iscenesatte pogrom mod de tyske og østrigske jøder natten mellem den 9. og 10. november 1938. 

Betegnelsen henviser til de store mængder af glas fra de smadrede butiksruder, der lå i natten og glimtede som krystaller. 
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symbol på dagen for den officielle tyske samling. Efter 1. verdenskrig blev 11. august udråbt til 

Forfatningsdagen, som symbol på den nye republik og demokrati. Ved de nationalistiske socialisters 

overtagelse af magten i 1933, blev 1. maj Arbejdernes Internationale Kampdag den officielle 

nationaldag, indtil Hitler i 1939 udråbte den 9. november som nazi bevægelsens mindedag. Endnu en 

belæg i argumentationen imod denne dag som nationaldag. (About German Unity Day, 2012) 

Hobsbawm vil her argumentere for, at disse nationaldage er opfundet for at skabe tradition og tillid 

omkring det pågældende styre. Alle de fortidige forsøg, såvel som den nuværende nationaldag, er 

baserede på en politisk baggrund, og socialkonstruktivisterne vil her forklare denne udvikling på 

baggrund af konstruktionen af den tyske nationalstat, en udvikling, som har oplevet mange 

forhindringer på sin vej. Smith vil omvendt argumentere, at tyskernes fælles historie og sprog er 

faktorer som har medført, at de på trods af alt stadig i dag føler sig som én nation. De har i lighed 

med danskerne ikke det store behov for årligt at manifestere deres nationalitet.  

Tysk identitet er blevet genfortolket flere gange siden det 19. århundrede. Vest og øst fejrede efter 

krigens afslutning hver deres ”nationaldage” som dog forsvandt, ved den endelige stiftelse af 3. 

oktober i 1990.  

5.2 Nationalflag  

Flaget er et af de symboler, som fik betydning for nationalstatens selverkendelse og adskillelse fra 

andre stater op i 1800-tallet. Som så mange andre elementer kan brugen af flag spores så langt 

tilbage som til romerne, som brugte flag i militære sammenhænge, både for at markere deres 

funktion og siden deres religion. Det var dog den arabiske verden, som udviklede en tradition med at 

bruge flag med forskellige dynastier og ledere, der styrkede deres politiske identitet. Denne tradition 

blev videreført af de kristne under korstogene. (Hylland Eriksen, 2007, s. 17-18) Som tiden skred 

frem, blev flaget også mere og mere et symbol for den befolkningsgruppe, som svor troskab til den 

pågældende leder, for hvem flaget repræsenterede. Ved oplysningstiden og udviklingen af den 

moderne nationalstat, blev flaget for alvor et symbol på en national identitet. Jeg vil nedenfor komme 

nærmere ind på henholdsvis det franske, danske og tyske flags historie og betydning. 

Det franske flag, ”le drapeau tricolore” stammer, i lighed med nationalstatens andre symboler, fra 

revolutionen. Det består, måske lidt paradoksalt, af kongens farve hvid, samt Paris’ farver blå og rød. 

Det er dog også først under den 3. republik i slutningen af 1800-tallet, at Frankrig finder en endelig 

konsensus i de tre farver. Flaget bruges fra 1880 på nationaldagen, og kommer til at spille en vigtig 
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rolle i udøvelsen af den franske patriotisme (Les symboles de la République, 2011) Både 

forfatningerne for den 4. og den 5. republik nedskrev flaget som et nationalt fransk emblem.  

Flaget hænger i dag på de fleste offentlige bygninger, eller benyttes ved politiske lejligheder. Det er 

ofte ledsaget af EU-flaget eller en anden nations flag, alt efter begivenheden. Selvom symbolet 

hovedsagligt bruges af nationalstaten i det offentlige rum, som et symbol på den franske nation, 

snarere end af den enkelte borger ved private lejligheder som i Danmark, er det franske flag altså 

stadig et symbol på det franske sammenhold og nationale enhed. (Ibid., 2011) Her kan særligt 

fremhæves begivenheder som Bastilledagen og præsidentvalget. En anden begivenhed, hvor man 

kunne forestille sig at se trikoloren, er fejringen af franskmændenes førende heltinde Jeanne d’Arc, 

som i januar 2012 fyldte 600 år. Denne begivenhed blev fejret såvel af Front National som af den nu 

forhenværende præsident Sarkozy. Flaget har derved en politisk betydning, ligesom Frankrig som er 

en politisk konstrueret stat. Socialkonstruktivisterne vil her argumentere for, at de værdier som 

trikoloren symboliserer, er skabt ovenfra af den franske elite, og er siden blevet integreret og blevet 

synonym med franskheden.  

Myten om det danske flag går ud på, at Dannebrog efter sigende skulle være faldet ned fra himlen 

under et dansk korstog i Estland i 1219 og hjulpet danskerne til sejr. Graden af sandhed i denne 

historie kan diskuteres, men det til trods, er det en af de bedst kendte danske myter. 

Det danske flag kan med sikkerhed dokumenteres som rigsflag, det vil sige statsmagten og kongens 

flag fra begyndelsen af 1400-tallet (Adriansen, 2003a, s.129). Dannebrog var frem til 1800-tallet et 

symbol på den danske flåde, det danske rige samt det danske monarki. Her blev det også fane for den 

danske hær.  

Den folkelige tilslutning omkring Dannebrog begyndte, da de danske tropper drog i krig i 1848, hvor 

flaget kom til at vejre såvel i hæren som blandt borgerne, som støttede dem. Folkelig flagning blev 

lovliggjort i 1854, og flaget begyndte herefter langsomt at få indpas i andre aspekter af den danske 

tilværelse. Idrætsforeninger og husmandsforeninger tog flaget til sig, som et symbol på danskhed, 

fælles åndelige værdier og folkelig selvbestemmelsesret (Ibid., s. 141). I 1908 dannedes Danmarks-

Samfundet, hvis oprindelige formål var, at styrke det danske folks fædrelandssind. Det var denne 

forening, som i 1912 lancerede initiativet til at gøre Valdemarsdag den 15. juni til en flagdag. I dag 

er Danmarks-Samfundet en upolitisk organisation, hvis formål er at styrke kendskabet til og 

respekten for Dannebrog og dansk kultur. ( Bjerg, 2006, s. 75) 
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I modsætning til mange andre stater, herunder Frankrig og Tyskland, har danskerne den dag i dag 

adopteret Dannebrog ind i privatsfæren, idet flaget bruges til at signalere fest og samhørighed, som 

eksempelvis ved fødselsdage og sportsbegivenheder.  Befolkningen har taget Dannebrog til sig som 

et privateje, og denne flittige brug kan udefra ses som et udtryk for nationalisme (Adriansen, 2003a, 

s. 170). Omvendt kan danskernes brug af flaget ved private lejligheder, i stedet for blot på nationale 

mindedage, også ses som udtryk for jævnhed og en afdramatisering af de følelser, der er forbundet 

med danskhed og Dannebrog (Ibid., s. 171). Etnosymbolisterne vil her argumentere for det 

sidstnævnte. I deres opfattelse er det danske folks ”afslappede” forhold til deres flag, et synonym for 

det lange historiske fællesskab som danskerne har, og som er så dybt indgroet i den enkelte borger.  

Den blodrøde baggrund af det hvide kors, beskrives i Oehlenschlägers fulde nationalmelodi som det 

”hellige kors i blodet”. Korssymbolikken har ifølge den danske litteraturforsker og lyriker Kelds 

Zeruneiths tekst omkring Dannebrog, med sin tanke om offerdød og genopstandelse, en nærmest 

denotativ klar betydning. Dette tegn er modtaget i den røde farves ånd, som en blodsforbundet pagt 

mellem Gud og Danmark som fædreland. Dette højbårne symbol afføder, ifølge Zeruneith, en 

kollektiv vilje til at forsvare vort fædreland (Zeruneith, 2007, s. 213) Nationalromantikkens forfattere 

var i 1800-tallet med til at løfte flagets guddommelige status på lige fod med det danske sprog og den 

danske natur, hvilket yderligere fik den danske befolkning til at samle sig om symbolet. Gennem 

tiden har Dannebrog dog mistet sin guddommelige betydning hos den menige dansker, og er blevet 

en del af dansk identitet på godt og ondt. Men selvom danskerne ikke kan beskrives som specielt 

religiøse, kan debatten omkring ændring af flagets hvide kors, stadig sætte sindene i kog.  I 2010 

oplevede danskerne en heftig debat omkring Dannebrog i de danske medier. Debatten udsprang af et 

forbud imod kors i de italienske skoler, udstedt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. 

Dette rejste en debat omkring religiøse symboler i det offentlige rum, og satte brugen af Dannebrog 

under lup. Det danske flags rød-hvide farver tegner netop et kristent kors, og frygten gik på at, EU-

dommen åbnede for den mulighed, at nationer med korsflag kunne blive nødsaget til at fjerne dette 

symbol ved brug i det offentlige rum. De danske aviser var fulde af debatindlæg med samme pointe: 

danskerne vil ikke af med deres flag. Per H. Sparre beskriver udmærket den danske holdning i 

nedenstående citat fra indlæg i Kristeligt Dagblad: 

” Ondskab, had, terror, uforsonlighed, hævntørst, krig og ødelæggelser udfordrer os for alvor, og alt 

er ikke lige meget eller lige godt. Korset minder os om, at der nu er åbnet for en helt ny mulighed, 

hvor der går en farbar vej med kærlighed, tilgivelse, forsoning, håb, omsorg og det sande liv i 

højsædet. Disse helt grundlæggende værdier og det flotte hvide kors i Dannebrog er selve ånden og 
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fundamentet i vort lands grundlov. Vi må derfor ikke overgive det mest værdifulde til ondskabens 

tyranner, en europæisk domstol, ateisternes mørke eller vor egen ligegyldighed.” (Sparre, 2010) 

Dette citat afspejler den folkelighed og værdi, som danskerne tillægger dette nationale symbol. 

Danskerne bruger heller ikke, i modsætning til vores europæiske naboer, EU-flaget side om side med 

Dannebrog. Flaget er mere end noget andet, blevet synonym med danskhed i både den private og 

offentlige sfære siden midten af 1800-tallet, hvilket adskiller Dannebrog væsentligt fra den franske 

trikolore.  

Det tyske flag er ligesom det franske en trikolore, dog med farverne sort, rød og gul. Denne fane blev 

første gang introduceret under Martsrevolutionen i 1848, men fik dog først status som nationalflag 

efter 1. verdenskrig under Weimarrepublikken. Også her blev denne status kortvarig, da nazisterne 

foretrak andre repræsenterende farver under besættelsen. Den tyske trikolore vendte dog tilbage og 

blev efter krigens afslutning nationalflaget for både Øst- og Vesttyskland, indtil 1959 hvor øst 

tilføjede socialistiske symboler til deres flag. Siden genforeningen i 1990 er den sort – røde – gule 

trikolore dog igen blevet det samlede Tysklands flag. 

Det tyske rige har dog ikke altid benyttet den nuværende farvekombination i deres flag. Efter den 

preussisk-østrigske krig i 1866, indførte det preussisk-dominerede nordtyske forbund en sort-hvid-

rød trikolore som sit flag. Dette flag blev senere det Tyske kejserriges flag og var benyttet fra 

Tysklands forening i 1871 til 1918. Sort, hvid og rød blev genintroduceret som de tyske 

nationalfarver ved skabelsen af Nazi-Tyskland i 1933. Det nuværende flags farver er forbundet med 

det republikanske demokrati, der blev skabt efter 2. verdenskrig og har repræsenteret den tyske 

forening og frihed, men også det tyske folks personlige frihed. Schwarz Rot Gold. Symbol der 

Einheit, 2012). Som tidligere nævnt, har tyskerne et forholdsvis afdramatiseret forhold til 

nationalsymbolik efter 2. verdenskrig, hvilket også gælder flaget. I lighed med franskmændene, har 

tyskerne ikke adopteret det samme private tilhørsforhold til deres flag, som danskerne. Deres 

mangeårige afvisning af alt med nationalistiske relationer, har her haft sin indvirkning. I lighed med 

den tyske nationaldag har etnosymbolisterne og socialkonstruktivisterne to forskellige forklaringer 

på tyskernes relation til deres flag. Socialkonstruktivisterne vil se flagets politiske betydning, som et 

synonym for det stadig ”unge” forenede Tyskland, der som også beskrevet ovenfor symboliserer 

frihed og sammenhold. Hvis man ser sagen med etnosymbolske øjne, vil relationen til den tyske 

trikolore kunne tolkes noget anderledes. Tyskland var en nation, som blev samlet først gennem den 

http://da.wikipedia.org/wiki/Preussisk-%C3%B8strigske_krig
http://da.wikipedia.org/wiki/1866
http://da.wikipedia.org/wiki/Preussen
http://da.wikipedia.org/wiki/Det_nordtyske_forbund
http://da.wikipedia.org/wiki/Tyske_kejserrige
http://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Tysklands_forening&action=edit&redlink=1
http://da.wikipedia.org/wiki/1871
http://da.wikipedia.org/wiki/1918
http://da.wikipedia.org/wiki/Nazi-Tyskland
http://da.wikipedia.org/wiki/1933
http://da.wikipedia.org/wiki/Republik
http://da.wikipedia.org/wiki/Demokrati
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tyske oversættelse af Biblen, og siden ved bevidstheden omkring deres fælles kulturelle og sproglige 

ophav. I modsætning til i Danmark og Frankrig, fik det tyske flag aldrig lov til for alvor at blive 

synonym med nationalstaten, på grund af de forskellige regimeskift. Dette betyder dog ikke, at 

tyskerne føler et mindre tilhørsforhold til deres stat. Nyere undersøgelser fra Eurobarometer viser, at 

selvom tyskerne har et afdramatiseret forhold til de nationale symboler, stiger tilknytningen til den 

tyske nationalstat støt. Denne udvikling kan eksempelvis ses ved afholdelsen af VM i fodbold i 

Tyskland i 2006, hvor det tyske flag blev flittigt brugt Jeg vil komme nærmere ind på denne 

udvikling i det kommende afsnit omkring globaliseringen. 

5.3 Nationalhymne/sang 

En nationalsang er et stykke sangbar lyrik, der gennem et officielt dekret eller, som for Danmarks 

vedkommende, gennem sædvanepraksis, er blevet til et nationalt symbol og i dag anvendes ved 

officielle lejligheder som statsbesøg og internationale idrætsbegivenheder. Nationalsangen eller 

hymnen tjener formålet at samle nationen og definere sig selv overfor andre nationer, i lighed med 

anden national symbolik. Dette forhold beskriver Michael Geisler så udmærket i nedenstående 

definition: 

“For better or for worse national anthems function simultaneously as celebratory devices; to the 

outside they are the auditory of the state identifying it in its geographic and historic specificity over 

and against over states. To the inside, they serve to shore up national identity and reinforce the sense 

of a common narrative and collective accomplishment. “ (Geisler, 2005, s. 76) 

Nationalsangen fortæller altså noget om den enkelte nationalstats værdier, og markerer dennes 

suverænitet overfor andre stater. Jeg vil komme nærmere ind Frankrigs, Danmarks og Tysklands 

nationalsange nedenfor og den kulturelle og politiske betydning, som sangene har for den enkelte 

nation. 

Frankrigs nationalsang, La Marseillaise, defineres som en såkaldt revolutionshymne. Formålet med 

disse var ikke at besynge den eksisterende samfundsorden, men at mobilisere folket til at omstøde 

samfundsordenen eller at fastholde en revolution (Adriansen, 2003a, s.173). La Marseillaise blev 

skrevet i 1792 ved krigserklæringen mod Østrig, og bredte sig hurtigt blandt den franske hær for at 

blive erklæret for nationalsang i 1795 (Les symboles de la République. 2011). Derved er den franske 

nationalsang, i lighed med de andre nationale symboler, nævnt her i bedste socialkonstruktivistiske 
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stil også knyttet til revolutionen og det moderne Frankrig. Marseillaisen er en revolutionssang med 

formålet at opildne den franske nation til at samles omkring de nye værdier og kæmpe for friheden. 

Den tjener fortsat et formål i dag, nemlig at minde franskmændene om deres stats oprindelse og 

samle dem omkring stoltheden i at være fransk.  

Danmark har to anerkendte nationalsange; Kong Christian og Der er et yndigt land. Førstnævnte er 

oprindeligt fra et syngespil i 1779, mens Der er yndigt land blev skrevet af Oehlenschläger i starten 

af 1800-tallet (Adriansen, 2003a, s. 182). Begge sange bruges i dag som en markering ved specielle 

lejligheder. Eksempelvis synges begge sange ved markering af årsskiftet. Der er et yndigt land er 

mere kendt af den brede befolkning, eftersom denne bruges til internationale sportsbegivenheder. 

Sangen er en hyldest til den danske natur og det danske folk. Indholdet i Kong Christian omhandler 

et søforlis, men er i bund og grund en hyldest til den danske konge og de danske søfolk. Sangen 

sætter den samlende og enevældige konge i centrum, hvorimod Oehlenschlägers nationalromantiske 

fædrelandssang tager udgangspunkt i nationalstaten i al sin pragt og vælde. (”Kong Christian stod 

ved højen mast” af Johannes Ewald 1779, 2012) På den ene side genfortolkes kongens rolle i 

samfundet på bedste etnosymbolske vis som folkeligt samlingspunkt, snarere end som enevældig 

hersker. På den anden side kan den danske nation samles om kærligheden til deres land i 

Oehlenschlägers sang.  

Den tyske nationalhymne "Deutschlandlied" eller "Das Lied der Deutschen", blev skrevet i 1797 af 

Joseph Hayden i anledning af den østrigske kejsers fødselsdag. I 1841 tilføjede den tyske poet og 

lingvist August Heinrich Hoffmann von Fallersleben tekster til melodien. Teksten hylder Tyskland 

über alles og betragtedes allerede dengang for at være revolutionerende. Hymnen tilsammen med 

flaget var to af symbolerne, som blev brugt ved den tyske Marts revolution i 1848. (Geisler, 2005, s. 

69) Den oprindelige mening med den første strofe i hymnen var en opfordring til national enhed, 

ikke for at sætte Tyskland i modsætning til andre nationer, men derimod i modsætning til 

regionalisme og provinsialisme (Durst-Andersen, 2009, s. 42) Det var dog også først efter den tyske 

statsdannelse, at sangen nærmest blev monopoliseret af nationalister og imperialister. Hymnen blev 

officielt den tyske republiks nationalsang i 1922. Efter 2. verdenskrig beholdt sangen sin status i 

Vesttyskland for endelig at gælde for det samlede Tyskland i 1991. "Das Lied der Deutschen" havde 

også været brugt under nazitiden, hvilket gør sangen til et af de få nationalistiske elementer, som 

Tyskland ikke forkastede efter krigen. Denne handling blev dog også mødt af massiv kritik fra den 

udenlandske presse, som frygtede endnu en tysk oprustning. (Geisler, 2005, s. 71) Konnotationerne 
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til nationalismen og militarismen i sangen forblev et debatteret emne mellem det politiske højre og 

venstre. Hvor højre så hymnen som en del af den tyske kulturarv, anerkendte venstre partierne den 

internationale kritik af relationen til naziregimet. Regeringen forsøgte at indføre, at sangen kun skulle 

bestå af det knap så nationalistiske 3. vers, men dette har dog vist sig at være svært at gennemføre. 

Efter samlingen i 1991 er den officielle standpunkt dog, at kun det tredje vers må synges ved 

officielle lejligheder mens det er tilladt at synge alle sangens vers uofficielt brug.  

Ved denne sammenligning mellem de tre lande kan man altså se, at nationalsymbolerne i henholdsvis 

Frankrig, Danmark, og Tyskland associeres med forskellige historiske og politiske begivenheder og 

bruges samt genfortolkes på denne baggrund. Fælles for dem alle er, at de først og fremmest 

forbindes med nationalstaten. 

6. EU-symboler 

De 3 symboler, som beskrevet ovenfor, findes også på EU-plan. En egentlig europæisk 

”kulturpolitik” blev først en realitet i løbet af 1970’erne. I 1973 vedtog fællesskabet ”Deklarationen 

om Den Europæiske Identitet” som formulerede et fælles juridisk, politisk og moralsk grundlag for 

medlemslandene. Den daværende belgiske præsident Leo Tindemans fik til opgave, at undersøge 

forventningerne til det europæiske samarbejde i de enkelte medlemslande. Dette resulterede i en 

rapport som fastslog, at det var nødvendigt at få en fælles solidaritetsfølelse landene imellem. For at 

samarbejdet kunne bevæge sig fremad på et fælles plan, blev man nødt til at kunne appellere til 

medlemslandene på et folkeligt plan. Skabelsen af de europæiske symboler blev en del af denne 

folkelige appel, som både skulle gøre det muligt for medlemslandenes borgere at genkende sig selv 

og hinanden som europæere, samt give resten af verden en mulighed for at identificere fællesskabet 

som en enhed. (Wilken, 2001, s. 49-50) 

Europa-dagen fejres den 9. maj. Denne dato i 1950 fremlagde Robert Schuman sit forslag om 

oprettelse af et organiseret Europa, som en forudsætning for opretholdelsen af fredelige forbindelser. 

Europa-dagen fejres ofte med forskellige oplysningsaktiviteter for at øge kendskabet til EU blandt 

den brede befolkning. 

Det europæiske flag er ikke alene symbol på Den Europæiske Union, men også på Europas 

fællesskab og identitet i en bredere forstand. Cirklen af gyldne stjerner står for solidaritet og harmoni 
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mellem Europas befolkninger. Flaget har tolv stjerner, fordi tallet tolv traditionelt er symbol på 

perfektion, fuldstændighed og enhed.  Flagets historie går tilbage til 1955. Europarådet overvejede, 

hvilket symbol man skulle have til eget brug. Efter mange drøftelser blev det nuværende logo 

vedtaget - en cirkel bestående af tolv gyldne stjerner på blå baggrund. Europarådet opfordrede 

derefter andre europæiske institutioner til at vedtage anvendelsen af dette flag, og i 1983 fulgte 

Europa-Parlamentet denne opfordring. Endelig i 1985 valgte samtlige EU's stats- og regeringschefer 

flaget, som det officielle logo for Den Europæiske Union. Alle europæiske institutioner har brugt det 

siden begyndelsen af 1986. 

Europa-hymnen beskrives ikke alene som Den Europæiske Unions hymne, men også som Europas i 

en bredere forstand. Musikken stammer fra Ludwig van Beethovens 9. Symfoni, som han 

komponerede i 1823. Symfoniens sidste sats består af Beethovens musik til "An die Freude", skrevet 

i 1785 af Friedrich von Schiller. Dette digt udtrykker Schillers idealistiske forestilling om hele 

menneskehedens forbrødring - en forestilling, som Beethoven delte. I 1972 besluttede Europarådet at 

bruge Beethovens tema "An die Freude" som sin egen hymne.  I 1985 valgte EU's stats- og 

regeringschefer den som Den Europæiske Unions officielle hymne. Meningen fra EU’s side er ikke, 

at den skal erstatte medlemsstaternes nationalsange, men snarere at den skal være en hyldest til deres 

fælles værdier og enhed i mangfoldigheden. (Den europæiske Unions symboler, 2011) 

De europæiske symboler er altså skabt som kendingsmærker for den politiske enhed, som EU udgør. 

Tilsammen med mottoet ”forenet i mangfoldighed” og euroen, udgør disse elementer rammen for det 

internationale samarbejde. Spørgsmålet er så hvad dette betyder for nationalsymbolerne i takt med, at 

EU’s udvides og det supranationale samarbejde intensiveres. Gennem det seneste årti, er der set 

tydelige tegn på en stadig tættere tilknytning til nationalstaten samt bredere EU-skepsis. Et eksempel 

herpå, er det hollandske og franske nej til Forfatningstraktaten i 2005.  

I næste afsnit vil jeg tage stilling til globaliseringens indvirkning på nationalsymbolernes nuværende 

rolle såvel nationalt som internationalt. 

7. Globaliseringens betydning for den nationale symbolik 

I de forrige afsnit har jeg stillet en teoretisk ramme samt en historisk ramme omkring min 

problemstilling. Nu vil jeg se nærmere på det postmoderne fænomen som kaldes globaliseringen, og 
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denne størrelses betydning for nationalstaten. Globaliseringen er udtryk for økonomisk, politisk og 

kulturel udveksling mellem de forskellige verdensdele. I denne opgave, som omhandler de 

europæiske nationalstater, vil jeg koncentrere mig om Den Europæiske Union, og hvordan denne 

institution påvirker de nationale symboler. Til dette vil jeg bruge Koefoeds nationalismer, som 

understøttelse for globaliseringens indvirkning. 

EU er først og fremmest et politisk og økonomisk samarbejde, som gennem skabelsen af deres egen 

symbolik, beskrevet i forrige afsnit, har tilstræbt også at have en kulturel dimension for at være 

”forenet i mangfoldighed”. Konflikten herved består dog i, at medlemslandene allerede har deres 

egen symbolik, og EU’s visioner omkring kulturel integration har, indtil videre, været mislykkede.  

Chris Shore uddyber i Building Europe, hvor vigtige symboler kan være for en national eller en 

europæisk identitet: 

 

”The role that symbols play in the articulation and formation of patterns of consciousness and 

identity is crucial to understand how Europe is being constructed as a political community. Most of 

the fundamental categories and concepts pertaining to European integration, like those which give 

flesh and form to the idea of nationhood, are represented through symbols. It is only through 

symbols that the meanings and “reality” of ideas such as “state”, “nation”, “citizenship”, 

“Europe” itself can be rendered tangible and comprehensible”. (Shore, 2000, s. 36) 

 

EU-Kommissionen har også måttet erkende, at yderligere integration skal realiseres gennem 

initiativer indenfor kultur og kommunikation. De identificerede derfor flere områder, hvorved man 

kunne appellere til den brede befolkning, for at promovere den europæiske ide. Forslag der kom på 

bordet var f.eks.; en flersproglig EU tv-kanal – til at bringe folk tættere sammen; et europæisk 

akademi for videnskab – til at hylde og viderebringe europæisk videnskab og oprindelsen af 

europæisk civilisation, samt et Euro-lotteri for hele Unionen. Herudover kan tilføjes EU’s initiativer 

til at lette udveksling og frivilligt arbejde i uddannelsessektoren. Symbolerne blev tilføjet for at skabe 

et ”folkeligt Europa”. Det var Kommissionens overbevisning, at den europæiske befolkning ville 

blive mindet om deres fælles arv og identitet ved disse symboler, og derved blive mere knyttet til 

Europa som enhed.(Ibid., s. 46-47) Dette har dog ikke indtil videre været tilfældet. Med reference til 

bl.a. Shore påpeger Lisanne Wilken i sin bog Enhed i mangfoldighed?, at det er uklart om EU-

Kommissionen mener, at en fælleseuropæisk politik allerede findes og blot skal ”opdages” eller 
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genfortolkes, eller om det er noget, man er i færd med at konstruere (Wilken, 2001 s. 51) Det 

betyder, at det er uklart, selv for Kommissionen, om EU-fællesskabet er et etnosymbolsk eller et 

socialkonstruktivistisk projekt. Ved at appellere til vores ”fælles europæiske historie” må man spørge 

sig selv om denne historie i det hele taget har en fælles kulturel dimension, og derfor også om 

manglen af samme er årsagen til, at de europæiske symboler ikke lader til at repræsentere nogen 

folkelig værdi. EU har da også efter de første kulturelle initiativer i 1970’erne markedsført sin evne 

til at favne mangfoldigheden i Europa. Denne mangfoldighed har dog også vist sig at kunne svække 

samarbejdet indefra, idet de forskellige nationale prioriteter og udgangspunkter ofte fører til 

langstrakte politiske processer – et godt eksempel herpå er Forfatningstraktaten. 

 

Gennem det seneste årti er der set tydelige tegn på en stadig tættere tilknytning til nationalstaten samt 

bredere EU-skepsis. Et eksempel herpå, er det hollandske og franske nej til Forfatningstraktaten i 

2005. Nej til Forfatningstraktaten var først og fremmest et nationsanliggende og et udsagn mod 

interne forandringer i den nationale sfære. Sidenhen har Lissabontraktaten
7
, et mere forsigtigt udspil 

fra EU’s side, erstattet alle tidligere traktater. Ordet ”forfatning” blev derved erstattet af ”reform” og 

mest bemærkelsesværdigt i denne sammenhæng, blev EU-symbolerne fjernet fra den nye traktat. I 

Forfatningstraktaten var symbolerne centralt placeret i traktatens del I om definitionen af Unionen og 

dens mål. (Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten, 2007) Man kan kun tolke 

denne modvillighed fra nationalstatens side mod at miste suverænitet til EU, som nationernes ønske 

om, at bevare deres egne værdier, traditioner og symboler, som for de fleste vestlige stater er 

rodfæstet i den demokratiske stat. Michael Böss udtrykker det udmærket ved at portrættere den irske 

liberale journalist og økonom Garret FitzGerald:  

 

”Selvom FitsGerald repræsenterer den EU-begejstrede liberale elite i Irland, har han altid set det  

                                                 

7
Stats- og regeringscheferne for EU's 27 medlemslande mødtes til topmøde i Bruxelles den 21.-23. juni 2007. 

Her blev der efter lange forhandlinger opnået enighed om et mandat til en regeringskonference, som skulle 

udarbejde den nye traktat for EU. Mandatet benævnte den nye traktat "Reformtraktaten". Samtidig med fik det 

portugisiske formandskab til opgave at udarbejde et traktatudkast. På EU-topmødet i Lissabon den 18.-19. oktober 

2007 lykkedes det at opnå enighed om den nye traktat. Traktaten blev formelt underskrevet den 13. december 2007 i 

Lissabon, hvorfor den har fået navnet Lissabon-traktaten.  
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europæiske samarbejde som et middel til at fremme nationale interesser, ikke som en erstatning for 

de selvstændige europæiske nationalstater og begyndelsen af dannelsen af en supermagt”. (Böss, 

2006, s. 383)  

 

Frygten for EU som supermagt er ikke ny, men den er blevet mere udbredt efterhånden, som EU får 

flere medlemmer og bliver mere multikulturel. Ordet ”forfatning” gav den europæiske befolkning 

den fornemmelse af, at deres egne nationale love og interesser ville blive underkendt med tiden. Den 

europæiske integration har vist at være en svær størrelse at inkorporere på et folkeligt kulturelt plan, 

hvilket får os til at spørge os selv om en ”europæisk nationalstat” overhovedet vil være mulig. 

Etnosymbolisten Anthony D. Smith har en mening om dette emne: 

 

”If there is a basis for transcending the nation-state, it is located in the “patterns of European 

culture” and traditions like Roman law, Greek philosophy and science, Hebraic ethics and Christian 

theology, as well as their Renaissance and Enlightenment successors. These traditions have 

permeated the European continent to produce a “European culture-area” (Smith, 1993, s. 133) 

 

Smith mener dog, at manglen på fælles sprog og fælles historie er faktorer, som står i vejen for at den 

europæiske befolkning kan relatere på et kulturelt og følelsesmæssigt niveau til EU, idet det er disse 

bestanddele som udgør et folkeligt fællesskab. Socialkonstruktivisten Gellner argumenterer modsat 

for, at individet i bund og grund ikke har brug for en nationalstat for at kunne fungere: 

 

”Having a nation is not an inherent attribute of humanity, but it has now come to appear as such” 

(Gellner, 1983, s. 6) 

 

Den socialkonstruktivistiske ide om, at nationalstaterne ikke længere vil være aktuelle i den 

postmoderne tid, er blevet sat på prøve af de europæiske supranationale kræfter. Det er ikke lykkedes 

EU at knække koden til at samle den europæiske befolkning omkring EU-symbolikken. 

Professorerne Ulrick Beck og Anthony Giddens mener, i deres indlæg til Dan Jørgensens 

Eurovisioner, at svaret på dette dilemma skal baseres på kosmopolitisk integration. I stedet for at 

harmonisere på alle planer bør forskelligheden omfavnes: 
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” …hvis der er en ide, som kan forene europæerne i dag, er det ideen om det kosmopolitiske Europa, 

fordi det fjerner europæernes bekymring for at miste deres identitet, ophøjer den konstitutionelle 

tolerance de mange europæiske nationer imellem til et mål og på samme tid åbner nye politiske 

arenaer for handlen i en globaliseret verden” (Beck & Giddens, 2006, s. 23) 

 

De to professorer mener, at EU's folkelige tilgængelighed skal findes i accepten af en multikulturel 

organisation. Jævnført Koefoeds ”stereotype”, vil et kosmopolitisk EU i teorien medføre en højere 

frigørelse af nationalstaten, og dermed også påvirke tilknytningen til de nationale symboler. Böss 

supplerer her med, at mange globalister mener, at et nationalt demokrati er omsonst, da det nationale 

samfund ikke længere er herre over sin skæbne. En kosmopolitisk virkelighed, hvor de  

overnationale organer på alle områder enten supplerer eller underkender den nationale lovgivning, 

kan gøre det nationale demokrati til transnationalt. Böss understreger dog også, at denne illusion om 

et kosmopolitisk samfund, ikke er noget vi kommer til at se i den nærmeste fremtid, da den nationale 

identitet er en faktor, som ikke bør undervurderes (Böss, 2006, s. 403) 

 

Jeg vil nu se nærmere på hvordan de tre EU-stater positionerer sig i forhold til det europæiske 

samarbejde, herunder særligt deres syn på de europæiske symboler. 

7.1 Frankrig 

Tidligere i denne afhandling fastslog jeg, at Frankrig er en politisk konstrueret stat, som gennem den 

republikanske styreform, over en længere periode, fik samlet det franske folk til en nation. Jeg har 

også fremhævet højrepartiet Front National, som eksempel på den politiske højredrejning, som 

særligt det vestlige Europa oplever i disse år. Frankrig er en af EU’s grundlæggere, og en af de 

ledende stemmer på den politiske front på grund af sin geografiske og befolkningsrige størrelse. Den 

nu tidligere præsident Nicolas Sarkozy blev kendt for at fokusere på et stærkt Europa, og sammen 

med den tyske kansler Angela Merkel tage styringen under den nuværende økonomiske krise for at 

redde den europæiske valuta, euroen. (Sådan vil Sarkozy og Merkel redde EU, 2012) Men selvom 

Frankrig nyder denne indflydelse i EU, benyttede det franske folk muligheden for at fastslå deres 

behov for national suverænitet, ved klart at stemme nej til Forfatningstraktaten i 2005. Det franske 

forfatningsråd havde bestemt, at EU-forfatningen ikke kunne eksistere side om side med den franske 

nationale forfatning, og en afstemning var derfor nødvendig for at gøre de to forfatninger 

kompatible. Denne ændring blev godkendt i Versailles-paladset i februar 2005. Det franske folk 
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underkendte dog denne politiske beslutning, da knap 55 % afviste traktaten tre måneder senere. 

(Scrutin du 29 mai 2005, 2012) Det var ikke kun den ekstreme højrefløj, som talte imod traktaten – 

forfatningselementet havde også skabt splid i det socialistiske parti, hvor nogle af medlemmerne 

frygtede for konsekvenserne af den nedsatte demokratiske medbestemmelse for nationalstaten, som 

resultatet af øgede flertals beslutninger (Euro fighters, 2004) Afvisningen af traktaten kan også 

bruges som eksempel på Koefoeds kritiske nationalisme, som en afvisning af en supranational 

indflydelse på den nationale lovgivning. 

Franskmændene har gennem Republikkens historie fået et nært forhold til de nationale symboler. På 

trods af den politiske værdi de repræsenterer, har den franske befolkning en følelsesmæssig 

tilknytning til disse symboler, som er udtryk for staten og la patrie. Der er herved ikke tale om den 

folkelige tilknytning, som danskerne har, men udviklingen har vist, at på dette punkt er det 

ligegyldigt om nationalstaten er politisk konstrueret eller historisk og kulturelt betinget – modstanden 

mod at inkludere en kulturel og symbolsk dimension til den europæiske integration, har vist sig at 

være et bredt fænomen på tværs af EU’s interne grænser. Den europæiske meningsmåling 

Eurobarometer, som udarbejder europæisk statistik, udformede mellem 2006 og 2007 nationale 

rapporter for alle medlemsstater omkring tilknytningen til EU. Den franske rapport viser, at selvom 

franskmændene er tilfredse med at være en del af Unionen, mener flere og flere, at udviklingen går 

den gale vej. Ved spørgsmålet om, hvor stolte franskmændene er over at være franskmænd versus at 

være europæer var 46 % meget stolte over at være franske, mens 44 % var stolte. 14 % var ligeledes 

meget stolte af at være europæere, mens hele 46 % var stolte.
8
 Endvidere er hovedparten af 

franskmændene for EU som en politisk union (49 %) Disse tal viser, at selvom Frankrig oplever EU-

skepsis, er befolkningen næsten lige så stolte over at være europæere, som at være franskmænd. 

Tendensen tyder dog også på, at det nationale islæt tager forrang i forhold til det europæiske, hvilket 

vil sige, at man først og fremmest er borger i en nationalstat og dernæst europæer i en større 

enhed.(Eurobarometer 66 - France, 2006)
·
 Jævnført ved Koefoeds nationalismer, har Frankrig altså 

nogle kosmopolitiske træk, men i sidste ende vinder kritikerens skepsis overfor EU. Denne tendens 

kan også ses i en nyere Eurobarometer analyse, hvor 42 % af de adspurgte vil betegne dem selv som 

udelukkende franskmænd, mens 45 % vil betegne sig som franskmænd og europæere, i denne 

rækkefølge. De resterende respondenter sætter deres europæiske identitet forud for den nationale. 

                                                 

8 Se Bilag 2  
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(Eurobarometer 73, 2010)
9
 I en tidligere national analyse fra 2005, genkender 96 % Europa-flaget, 

og størstedelen associerer dette flag med noget godt. Hele 59 % mener, at flaget skal hænge side om 

side med det franske flag på offentlige bygninger, men kun 39 % kan ligefrem identificere sig med 

det.(Eurobarometer 62 – France, 2005) Disse resultater viser, at Frankrig er en nationalstat, hvor det 

at være europæer, er blevet et politisk symbol, men dette betyder dog ikke, at hverken EU og 

Europa-flaget er blevet en del af den franske identitet
10

.  

Den franske skepsis er en holdning, som også kan findes i den danske befolkning. 

7.2 Danmark 

Danmark har allerede, før end Forfatningstraktaten blev en realitet, været en stat, som har gået sine 

egne veje i EU regi. Det danske nej til Maastricht-traktaten i 1992 var den første åbenlyse protest 

imod den europæiske integration fra dansk side. Det lykkedes det politiske Danmark, at få traktaten 

igennem efter forhandlingen omkring de 4 forbehold. Forbeholdene omfatter retslige og indre 

anliggender, forsvar, euroen samt unionsborgerskab. Dette betyder, at Danmark ikke deltager i 

retssamarbejdet på overstatsligt plan, er afskåret fra militære operationer under EU’s ledelse, ikke 

deltager i euro-samarbejdet og ikke har unionsborgerskab. Sidstnævnte har dog ingen betydning i 

praksis, efter at Amsterdamtraktaten i 1997, indarbejdede forbeholdet i den fælles definition af 

unionsborgerskabet i TEUF art. 20. Forbeholdet blev dermed alle medlemsstaters "forbehold". 

(Unionsborgerskab, 2012) Danskerne afviste at fjerne euro-forbeholdet i 2000, og på trods af 

kontinuerlig politisk debat, står de 4 forbehold stadig ved magt. Sådanne resultater viser, at den 

kritiske nationalisme er dominerende i den danske befolkning.  

Den nationale rapport fra Eurobarometer fra 2007 omkring tilknytningen til EU konkluderer dog, at 

danskerne generelt er positive overfor EU - herunder særligt unge og højtuddannede. Derimod er 

danskerne mere splittede, når det drejer sig om en fælles politisk union, og de er betydeligt mere 

skeptiske end gennemsnittet i EU. Omdrejningspunktet for denne skepsis er yderligere geografisk 

udvidelse og særligt spørgsmålet om en europæisk forfatning. (Eurobarometer 66 - Danmark, 

2007)
11·

 Den danske skepsis kan fortolkes som en frygt for, at dansk suverænitet skal forsvinde 
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blandt de mange større befolkningsrige stater. I rapporten fra 2005 konkluderes det endvidere, at 

selvom 94 % af danskerne kender det europæiske flag og generelt forbinder det med noget godt, kan 

størstedelen dog ikke identificere sig med det, og hele 79 % modsætter sig, at Europa-flaget skal ses 

på offentlige danske bygninger ved siden af Dannebrog. ( Eurobarometer 62 - Danmark, 2004)
12

 

Disse resultater påviser, at selvom danskerne overvejende er positive overfor de politiske tiltag, som 

EU foretager, har de ingen folkelig appel, og den danske befolkning afviser, at inkludere Europa-

flaget på lige fod med Dannebrog. Danskerne adskiller sig derved fra franskmændene, som 

accepterer Europa-flaget i det offentlige rum, som et politisk symbol. På grund af Dannebrogs 

folkelighed tillader danskerne ikke, at det europæiske symbol skal have samme status. Den nationale 

tilknytning er da også målt en smule højere end franskmændene, idet analysen fra 2010 viser, at 43 

% vil betegne sig som danskere, mens 52 % vil betegne sig som danskere og derefter som europæere. 

De resterende respondenter sætter omvendt deres europæiske identitet højere end den danske. 

Mellem de tre EU-stater, er danskerne derved den nation, som sætter deres nationale identitet højest i 

forhold til den europæiske. Det kosmopolitiske syn på Europa er altså endnu mindre repræsenteret i 

Danmark end i Frankrig. 

7.3 Tyskland 

Tyskland adskiller sig fra Frankrig og Danmark ved at være den mest EU-venlige stat. En 

undersøgelse fra Konrad-Adenauer Foundation offentliggjort i 2011, viser en stigning i tilhængere af 

det europæiske samarbejde i Tyskland. 

“There has never been such a broad approval to German membership in the EU: 48 % said, the EU 

would bring more advantages than disadvantages. 1999, this number was only at 27 %. A whole 

71 % of Germans agreed that overall the EU is a good thing. That is duplication since the 1990s. 

Asked on the topic of German interests, pro-Europeans can see a positive result. Though 59 % said 

that Germany should work on German interests primarily, 30 % said that the government should put 

national interests aside at times”. ( Kramer, 2011)  

Ovenstående citat tegner et overordnet positivt billede af det tyske EU-forhold. Jeg hæfter mig dog 

også ved, at 59 % af tyskerne mener, at regeringen skal sætte tyske interesser først. Det viser en 

nationalstat, som lige så stille også finder eller genfinder et nationalt udgangspunkt for det statslige 
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sammenhold. Resultaterne viser naturligvis også en stat, som generelt er glade for det europæiske 

projekt. 

Eurobarometers nationale analyse fra 2006 understøtter det faktum, at tyskerne generelt er mere EU-

positive på alle fronter. I sammenligning med Danmark og Frankrig er flertallet (73 %) tilhængere af 

en europæisk forfatning, mindre negative overfor yderligere udvidelse af Unionen og endvidere er 59 

% for udviklingen af EU af en politisk union. (Eurobarometer 66 - Germany, 2006)
13

 Tyskerne er 

også blandt dem, som føler en stærkere identificering med EU. Hele 59 % føler sig knyttet til 

Europa. I Eurobarometers nyere analyse fra 2010 beskriver 39 % af tyskerne sig udelukkende ud fra 

deres nationalitet, mens 44 % betegner sig selv som tyskere og dernæst europæere. (Eurobarometer 

73, 2010)
14

 Dette beviser, at tyskerne lægger vægt på Europa og dennes rolle i en international 

sammenhæng. Koefoeds kosmopolitisme er her bedst repræsenteret, idet Tyskland siden EU's 

oprettelse har været forkæmper for europæisk integration, og prioriteret det internationale 

samarbejde lige så højt som national politik. Man kan argumentere for, at tyskerne er så EU-venlige, 

fordi en del af den ”nye” tyske identitet er opbygget omkring politisk fokus på internationalt 

samarbejde. EU eksisterede som en afgørende international magtfaktor fra oprettelsen af det nye 

Tyskland, og er derfor blevet en naturlig del af det politiske grundlag, i modsætning til andre 

europæiske stater, hvor EU har skullet integreres ind i samfundet. Den nationale rapport fra 2005 

viser, at hele 57 % af tyskerne identificerer sig med EU-flaget, hvilket er henholdsvis 20 % og 23 % 

flere end franskmændene og danskerne.
15

  (Eurobarometer 62 – Germany, 2005) Tyskland er dog 

ikke upåvirket af den skepsis, som i disse år dominerer tidens ånd Selvom resultaterne fra 2010 

ligeledes understreger en lavere udelukkende national selverkendelse, i forhold til Frankrig og 

Danmark, viser statistikken også, at lige så mange tyskere som franskmænd sætter deres europæiske 

identitet først (12 %)
16

 Disse resultater viser, at den tyske befolkning også påvirkes af de debatter 

som globaliseringen har medført. 

Anna Sandberg og Detlef Siegfried omtaler ligefrem i deres bog omkring tysk kulturhistorie, at 

fodbold-VM i Tyskland i 2006 ligefrem rejste en debat om ”ny-patriotisme” 
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”Under verdensmesterskabet opstod en hidtil uset begejstring for de tyske nationalfarver, som 

pludselig kunne ses overalt – på biler, husgavle, balkoner, som ansigtsudsmykning mv. I medierne 

blev den nye patriotisme tolket som enten en genopblomstring af 1990’ernes nationalistiske 

strømninger eller som en slag ”party-patriotisme”, der legede med de tyske nationalsymboler og på 

den måde demonstrerede et afslappet forhold til det nationale. Meget taler for, at det sidste er 

tilfældet”. (Sandberg, 2012, s. 427)  

Selvom alle nationalisme-relaterede handlinger fortsat løfter øjenbryn i Tyskland, argumenterer 

Sandberg og Siegfried her for, at den unge generations brug af de nationale symboler, blot er udtryk 

for det afslappede forhold til tyskhed og tysk identitet, en generation som hverken føler skyld over 

fortiden eller relation til den ekstreme nationalsocialisme, men som blot omfavner Tyskland som det 

er.  

Tyskland er ligesom Frankrig et af de europæiske lande med størst kulturel mangfoldighed. Dette 

skaber naturligvis et kultursammenstød, der ligesom i Danmark og Frankrig giver anledning til 

politisk debat. Tysklands kansler Angela Merkel udtalte i oktober 2010, at multikulturalismen er død. 

Information skrev i en artikel herom:  

” Af historiske årsager er tyskerne ikke vant til den bramfri udlændingedebat, som kendes fra mange 

andre europæiske lande. Man har ikke noget succesfuldt højrepopulistisk parti, der vil forbyde 

tørklæder og kræver stop for indvandring. Indtil videre. For nu er trolden er ude af æsken: Islam er 

blevet tidens hotteste politiske emne i Tyskland. Både konservative og socialdemokratiske politikere 

tordner mod tvangsægteskaber, parallelsamfund, indvandringsstop og sharia. Med et trylleslag er 

den polariserede integrationsdebat blevet et dagligdags fænomen i tyske avisledere, talkshows og 

debatspalter. Det ser grangiveligt ud til, at tyskerne har fået deres helt eget version af den typiske 

europæiske udlændingedebat, og det har fået den centrum-venstreorienterede presse til at vågne op 

til dåd”. (Heeger, 2010)  

Som tidligere nævnt under ”tysk identitet” er den kontroversielle socialdemokrat Sarrazin en del af 

denne debat omkring mulighederne for at realisere et velfungerende multikulturelt og integreret 

Tyskland og Europa. Sandberg og Siegfried argumenterer dog også for i deres bog, at den kulturelle 

mangfoldighed er blevet en del af det tyske kulturliv, og derved også af den tyske selvforståelse. De 

taler derved for, at Tyskland har en mulig fremtid som en kosmopolitisk stat, en udvikling som 
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besværliggøres af den skepsis og ”kritiske nationalisme”, som fortsat præger Europa , bl.a. som følge 

af finanskrisen.  

Denne udvikling vejer tungt og kan få afgørende betydning for det fremtidige forhold mellem 

nationalstaten og EU. Af historiske årsager, har tyskerne ikke råbt højt om denne skepsis overfor 

andre kulturer eller EU i det offentlige rum, og selvom det er med spæde skridt, kan denne udvikling 

betyde, at tyskerne får en større anerkendelse af de nationale symboler og af deres egen germanske 

identitet, hvorved kosmopolitten bliver sværere at finde i lighed med Frankrig og Danmark. 

7.4 Opsummering 

For at opsummere kan jeg udlede af dette afsnit, at EU er et interkulturelt projekt, som har medført et 

stadigt tættere politisk og økonomisk Europa, men som fortsat ikke har formået at appellere til den 

europæiske befolkning på et kulturelt og symbolsk plan. Selvom statistikken ovenfor viser, at 

hovedparten af europæerne kender Europa-flaget, har de ingen emotionel tilknytning til symbolet. 

Overordnet set vurderer befolkningen i de tre udvalgte stater, at EU er en god ressource, men de tre 

nationer er ikke enige om den rolle, som organisationen bør have i forhold til nationalstaten. 

Statistikkerne fra Eurobarometer viser overordnet en modsatrettet udvikling. I takt med at EU 

udvides, bliver de nationale symboler mere og mere vigtige, idet foreningen i mangfoldighed er 

lettere sagt end gjort. 

Frankrig er en af EU's grundlæggere, og har som en politisk konstrueret stat, et grundlag for at 

integrere EU og EU-symbolerne, som en del af deres nationale identitet. Dette ses eksempelvis ved, 

at det franske flag primært bruges i officielle sammenhænge, ofte side om side med det europæiske. 

Franskmændene deler dog også en stærk fælles historie, og har været meget igennem for at realisere 

den franske nationalstat. Denne franske identitet og fælleskabsfølelse kommer særligt til udtryk 

gennem de nationale symboler, hvilket også medfører, at franskmændene er tilbageholdne med at 

adoptere nye internationale symboler ind i den franske sfære. 

Danmark er som en kulturel baseret nation, og en mindre spiller i europæisk sammenhæng, generelt 

skeptisk overfor yderligere europæisk integration, og de europæiske symboler. Danskerne har ikke 

været igennem de store frihedsrevolutioner eller været direkte involveret i de to verdenskrige. Den 

danske identitet og danskheden er derved en størrelse, som har fået lov til at udvikle sig uden de 

massive omvæltninger, hvilket f.eks. viser sig ved danskernes private forhold til Dannebrog. Selvom 
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danskerne generelt er positive overfor EU, findes der også en skepsis overfor resultaterne af yderlig 

udvidelse og integration. Ligesom det franske parti Front National har Dansk Folkeparti haft stor 

succes ved at bruge de nationale symboler for at kommunikere deres synspunkter omkring en 

supranational magtfigur til danskerne.  

Denne skepsis er ikke lige så udbredt i nabolandet Tyskland, der ligesom Frankrig er en af 

grundlæggerne af det europæiske samarbejde. Den tyske højrefløj har ikke en ligeså stor rolle på den 

nationale politiske scene som i Danmark og Frankrig, men staten oplever de samme kulturkonflikter, 

som globaliseringen har ført med sig. Selvom den ældre generation stadig kan huske hvad en 

fordrejning af nationalromantikken kan føre med sig, ændrer det ikke ved, at den tyske nation har en 

rig kulturel fortid med elementer som er værd at bevare. Den unge generation har revet sig fri af 

nazismens skygge og skam, og omfavner de tyske nationalsymboler som eksempelvis ved VM i 

fodbold. Det vidner om et fremtidigt Tyskland, hvorved de nationale symboler kan stå i centrum for 

den nationale stolthed, som i de to andre EU-stater. 

På baggrund af denne analyse vil jeg i det kommende afsnit diskutere alle de beskrevne faktorer, som 

enten er essentielle for eller er en del af de nationale symboler. Her vil jeg særligt lægge vægt på den 

hypotese, som jeg fremsatte i indledningen.  

8. Diskussion 

I løbet af denne opgave har jeg været inde på mange forskellige vinkler, synspunkter og argumenter 

for at danne mig et overblik over de faktorer, som spiller en rolle for de nationale symboler. Det er 

disse faktorer, som jeg ønsker at diskutere i dette afsnit. Fra et teoretisk perspektiv, har jeg kigget på 

etnosymbolisternes og socialkonstruktivisternes forskellige syn på nation og stat samt Østeruds og 

Koefoeds vinkler på nationalisme. National identitet er en faktor, som jeg særligt er gået i dybden 

med, idet mit udgangspunkt for denne opgave er, at nationalsymbolerne i henholdsvis Frankrig, 

Danmark og Tyskland udgør en del af den enkelte nations nationale identitet, som fremsat i min tese.  

De danske, franske og tyske nationalsymboler udgør en del af den enkelte nations nationale 

identitet… 

National identitet er, som før beskrevet, en svær definerbar størrelse. Socialkonstruktivisterne 

definerer en national identitet som et kommunikationsfællesskab, som er blevet promoveret af staten 
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gennem kanaler som skolesystemet og medierne. Etnosymbolisterne ser samme størrelse, som den 

fortsatte reproduktion og nyfortolkning af værdimønstre, symboler, erindringer, myter og traditioner, 

som sammensætter nationernes distinktive arv, samt individernes identifikationer med mønsteret og 

arven og med dets kulturelle elementer. Tidligere i denne afhandling har jeg gennemgået national 

identitet i henholdsvis Frankrig, Danmark og Tyskland. Gennem disse afsnit mener jeg at have  

påvist ovenstående tese. Danmark er et godt eksempel på Smiths tankegang, idet den danske stats 

”nationalisering” eller demokratisering på det kulturelle plan, mere eller mindre gik ud på at 

genfortolke allerede kendte symboler, som f.eks. Dannebrog og det danske kongehus. Disse 

symboler var allerede en del af det at være dansker, og blev gennem det 19. århundrede nu 

cementeret som decideret ”dansk”.  

Frankrig, derimod, har på grund af revolutionen skabt en ny fransk identitet med nye symboler som 

f.eks. Bastilledagen, som leder tilbage til 1789. Franskhed og fransk sprog blev, netop som 

socialkonstruktivisterne beskriver, skabt af staten og kommunikeret til borgerne, bl.a. gennem de 

nationale symboler, ved at undertrykke de regionale kulturer til fordel for det nye Frankrig.  

Tyskland er ligesom Danmark en nation, som op til 1940’erne har hentet deres nationale værdier i 

den før-moderne tidsalder; tysk protestantisme og kultur har været to af de gennemgående kræfter i 

dannelsen af en national identitet. Tysklands stærke kultur blev dog udgangspunkt for nazismens 

terror og ødelagde den nationale stolthed. Siden 1945 har Tyskland kæmpet for at genoprette en stat 

på demokratiske værdier, og nationale symboler er på ny blevet genfortolket for at skabe et politisk 

korrekt Tyskland, som søger genoprejsning for nazisternes gerninger. Man kan derved sige, at på 

trods af at Tyskland er baseret på en kulturnation med etnosymbolske træk, har det postmoderne 

Tyskland genfortolket eller konstrueret et nyt værdisæt som skal danne basis for tyskheden. Tyskerne 

har derved måtte ”genopfinde” og omdefinere hvad tyskhed er. De tyske nationalsymboler spiller en 

stor rolle i denne definition, som vist ved VM i fodbold i 2006.   

De tre nationalstater er altså gode eksempler på både etnosymbolisme og socialkonstruktivisme, men 

spørgsmålet er, om begge tilgange rent faktisk kan forklare nationalsymbolernes rolle og i så fald 

hvilken, der forklarer den bedst?  

Stort set al litteratur omkring nation og stat leder uigenkaldeligt tilbage til den franske revolution og 

den form for nationalstat, som rejste sig herfra. Den betydning har gjort det let for skribenter, som 

bl.a. Adriansen og Koefoed, at have dette som udgangspunkt for deres værker, som refereres til i 
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denne afhandling. Ideen om nationen som et kommunikationsfælleskab og forståelsen af  det 

historiske i nationalismeforskningen som Koefoeds beskriver som ”fortællingen om opkomsten af 

nationalstaternes geografi”, skaber en mindre kompleks referenceramme. I Adriansens værker 

omkring nationalsymbolik påviser hun dog, at mange af de gamle danske symboler har sin oprindelse 

før det 19. århundrede, hvorved argumentet omkring nationen, som et kommunikationsfællesskab, 

får svært ved at stå alene. I denne afhandling har jeg valgt at lægge vægt på de officielle symboler, 

og bortset fra Dannebrog, har socialkonstruktivisterne ret i, at disse symboler først blev aktuelle ved 

den moderne nationalstat. Derimod tages der ikke hensyn til, at både det franske og det tyske flag 

kan være konstrueret med farver som relaterer til den før-moderne periode. Udover dette udelukker 

socialkonstruktivisterne alle de ”ikke-officielle” symboler, som har været med til at forme nationen, 

ud fra Smiths definition af en national identitet. Fremhævede eksempler, som Jeanne d’Arc og 

Holger Danske, fortæller historien om to symboler, som blev synonymer med den enkelte 

nationalitet. I begyndelsen af min arbejdsproces på denne afhandling, har det også været nærliggende 

for mig at datere oprindelsen for nation og symboler omkring den franske revolution, simpelthen 

fordi, at det i første omgang logisk gav mening. Efterhånden er jeg dog blevet mere og mere bevidst 

omkring den etnosymbolske tankegang, og  argumentet for, at fundamentet for nationalsymbolerne 

har rødder længere tilbage i historien.  

Denne identitetsforståelse har været essentiel for endvidere at analysere den anden del af min tese: 

…Nationalsymbolernes betydning kan derfor overfortolkes som nationalisme, som særligt er blevet 

aktuel igen i det globaliserede samfund. 

Nationale symboler er en central værdifaktor for nationalister og partier med nationalistiske præg 

som Dansk Folkeparti og Front National. Ophøjelsen af nationen får større gennemslagskraft ved at 

referere til symboler, som understreger det nationale sammenhold og derved understøtter det enkelte 

budskab. Nationalisme er en term, som først er blomstret op med nationalstaten, men baseret på al 

den data, som jeg har gennemgået i denne afhandling, er det da muligt, at fastslå oprindelsen til 

denne faktor? I Østeruds 5 stadier af nationalisme fastslås de forskellige grader af nationalisme, lige 

fra loyalitet over for nationen til den ekstreme dyrkelse af samme, hvor andre befolkningsgrupper 

ofte fjendtliggøres. Som allerede nævnt tidligere i denne afhandling, har de to teoretiske tilgange 

forskellige opfattelser af nationalismens oprindelse. I afsnittet omkring national identitet, hvori jeg 

har set nærmere på den historiske udvikling, påviser jeg forskellige nationale udgangspunkter for 
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udviklingen og konstruktionen af denne faktor. Frankrig gjorde sig før revolutionen gældende som 

en politisk og kulturel stormagt, men en decideret national samling af det franske territorium fandt 

først sted i det 19. århundrede - skabt af den franske elite ved undertrykkelsen af de regionale sprog 

og kulturer.  I Danmarks tilfælde kan man argumentere for en national tilknytning, som gennem en 

længere periode udviklede sig nedefra – fra folket – for at manifestere sig ved den demokratiske 

grundlov i 1849. Dannebrog blev først folkeligt op i 1800-tallet, men har dybe rødder som flag for 

både flåden og kongen. Nationalismen i Tyskland begyndte allerede at røre på sig ved reformationen, 

men blussede for alvor op i 1800-tallet godt hjulpet på vej af Bismarck. Den interne turbulens har 

medført et afdæmpet forhold til de nationale symboler.  

Gennem denne afhandling har jeg argumenteret for, at nationalismen er blevet aktuel i en globaliseret 

tidsalder, som Østerud pointerer. Reaktioner som det folkelige nej til Forfatningstraktaten samt nylig 

europæisk statistik, påviser en stadig stærk tilknytning til den konstruktion, som nationalstaten 

udgør. Koefoeds nationalismer skitserer to stereotyper i den globale verden med vidt forskelligt 

udgangspunkt. Spørgsmålet er hvilken stereotype som er mest aktuel, den postmoderne patriot eller 

samtidens nomade? 

I det forrige afsnit omkring globaliseringen er de vigtigste pointer, som jeg har lag vægt på, det 

faktum, at nationalsymbolik - som flaget - har forskellige betydninger for den enkelte nation, samt 

den stadig tættere nationale tilknytning, som EU-samarbejdet skrider fremad. EU er nu mere end 

førhen blevet udvidet til et multikulturel samarbejde, hvor forening i mangfoldighed står i centrum. 

Konflikterne, som uigenkaldeligt medfødes af denne kulturelle mangfoldighed, og Kommissionens 

manglende evne til at kommunikere til den individuelle borger, afføder en noget hul kulturel 

dimension tilknyttet det europæiske projekt, som ikke kan erstatte en national identitet. Gennem 

denne afhandling har jeg fundet frem til, at national identitet er en kompleks størrelse, som har 

udviklet sig over en længere tidsperiode. Tilknytningen til de nationale symboler er derfor også over 

tid blevet til identifikationsmærker, som bruges til at skelne mellem de europæiske nationer. Set fra 

denne vinkel, er det derfor ikke så mærkeligt, at borgerne i EU-medlemsstaterne har svært ved 

pludseligt at knytte sig til nye EU-symboler, der ikke direkte relaterer til den franske, danske eller 

tyske nation. 

EU-statistikken viser en generel konsensus omkring EU som en positiv ting, jævnført Bilag 2, men 

samtidig viser Bilag 3, at medlemmerne mere og mere definerer sig ud fra deres nationalitet end som 
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værende ”europæere”. Skepsissen overfor EU er særligt koncentreret omkring emner, som yderlig 

medlemsudvidelse samt en EU-forfatning. EU er gået fra en vesteuropæisk ”kristen klub” til en 

altomfavnende organisation med 27 medlemmer. Sociale og økonomiske forskelligheder, samt den 

finansielle krises påvirkning af økonomien i flere stater, har medvirket til, at nationalstaten i sin 

nuværende form er sikret i den nærmeste fremtid. EU’s multikulturelle tilstedeværelse forener 

ganske vist det europæiske kontinent, men det gør også europæerne bevidste omkring deres forskelle. 

Som nævnt tidligere i denne afhandling, argumenterer Østerud for, at nationalismen er en størrelse, 

som særligt står stærkt i perioder med økonomisk ustabilitet. Det er derved ikke så mærkeligt, at den 

enkelte nation bliver mere bevidst om den nationale identitet og deres symboler. 

Summa summarum argumenterer jeg for, at Koefoeds skeptiker er den dominerende stereotype, hvis 

man ser overordnet på de tre EU-stater. Danmark udmærker sig, som en kulturel baseret stat, ved at 

være den største skeptiker overfor EU-symboler og forfatning. Både Frankrig og Tyskland, som 

begge spiller dominerende roller i det europæiske samarbejde, er delt mellem deres politiske og 

økonomiske dominans og nationernes skepsis overfor den internationale udvikling. Det 

kosmopolitiske samfund er en vision, som til en vis grad er blevet realiseret med de åbne 

landegrænser og fri handel, men nationalstaten har på ingen måde spillet fallit, og den europæiske 

mangfoldighed  har derfor vist sig, både at være projektets største styrke og svaghed. 

9. Konklusion 

Denne afhandling omhandler først og fremmest de nationale symbolers rolle i tre europæiske 

nationalstater. Gennem en historisk og teoretisk gennemgang af nationalsymboler som en del af den 

nationale identitet er jeg kommet frem til, at de nationale symbolers position står lige så stærkt om 

end endnu stærkere i det globaliserede Europa i forhold til førhen. 

EU har forsøgt at skabe en fælles europæisk symbolik. Men bestræbelserne på at skabe en 

samhørighed mellem europæiske borgere, på tværs af statslige grænser, er hidtil mislykkedes til trods 

for, at det økonomiske og politiske samarbejde er blevet udbygget til en union. En del af forklaringen 

kan ligge i den kendsgerning, at der ikke er fælles etniske kendetegn, som kan sammenknytte 

medlemslandene. Derudover findes der ikke på europæisk plan et levende repertoire af historiske 

myter og traditioner, som kan overskygge nationalstaternes dybe rødder. Når det, på trods af 

energiske forsøg, hidtil ikke har været muligt at skabe en europæisk identitetsfølelse i de bredere 
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befolkningslag i medlemslandene, må hovedårsagen nok søges i manglende sprogligt fællesskab og 

dermed manglende offentlighedskultur. EU har altså - som Koefoed omtaler ved den kosmopolitiske 

nationalisme – på ingen måde formået at forene sine medlemslande som en kulturel enhed, og derved 

fuldt ud udleve ideen om den frie bevægelighed. Gennem afsnittene omkring national identitet kan 

jeg udlede, at alle tre EU-stater har både kulturel og politisk basis for at holde sammen som nationer 

– et sammenhold, som særligt kommer til udtryk ved de nationale symboler, som adskiller en 

nationalstat fra en anden. Selvom jeg også har påvist, at disse fællesskaber er bygget på forskellige 

historiske baggrunde, har alle tre formået at opbygge tre velfærdsstater med det nationale spektrum i 

centrum. Flaget, dagen, sangene og nationale myter minder nationen om, hvem de er og hvor de 

kommer fra. Globaliseringen og den europæiske integration truer denne harmoni. Øjvind Østerud 

argumenterer for at nationalisme er en faktor, som blomstrer op i økonomiske svære tider. Dette er 

en sandhed som først og fremmest gjorde sig gældende i 1930’ernes Tyskland. Under den nuværende 

finanskrise, har EU observeret en større national skepsis overfor en supranational magtinstans og 

dennes påvirkning på nationalstaten i sin nuværende form.  

Førend disse forhold ændrer sig, og EU bliver i stand til at appellere direkte til den enkelte borger på 

den kulturelle front, er det svært at forestille sig andet end, at tilknytningen til nationalstaten og de 

tilhørende symboler, vil forblive dominerende i fremtiden.
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Bilag 1 - Eurobarometer 62 – Highlight: Holdning til det europæiske flag 

Frankrig

 

  20

Le drapeau européen 
 

 

Moins de vingt ans après sa création, comment est perçu le drapeau européen ? Dans quelle 

mesure les Français s’identifient-ils à lui ? En ce qui concerne la connaissance du symbole, 

les résultats sont sans équivoque : 96% des Français ont déjà vu ce drapeau et 96% savent 

l’associer à une réalité européenne (Europe, Union ou Communauté européenne…). Si le 

drapeau est perçu d’une manière très positive, seule une minorité des personnes interrogées 

s’identifient pourtant à lui, comme le montre le tableau ci-dessous.  

 
 Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord NSP 

Ce drapeau est un bon symbole pour l’Europe 81% 11% 7% 
Ce drapeau représente quelque chose de bien  71% 17% 12% 
Ce drapeau devrait se trouver sur tous les bâtiments 

publics de France à côté du drapeau national 
59% 35% 6%  

Je m’identifie à ce drapeau 39% 56% 5% 

 
 
Diriez-vous que vous êtes-vous très fier/assez fier/ assez peu fier ou pas du tout fier 
d’être Français/Européen ?   
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Comme toujours, la comparaison entre les deux variables « fier d’être Français » / « fier d’être 

Européen » met en relief une préférence pour le niveau national. Cependant, le sentiment 

« européen » continue de progresser. 13% des personnes interrogées sont « très fières » et 

55% « assez fières » d’être européennes, ce qui représente une hausse respective de 2 et de 7 

points en douze mois. A contrario, les catégories « assez peu fier » et « pas du tout fier » 

perdent chacune 3 points par rapport à l’enquête d’octobre 2003. Par ailleurs, les valeurs 

observées en France sont voisines de la moyenne UE-25, où les propositions « très fier » et 

« plutôt fier » d’être Européen recueillent respectivement 16% et 52% des suffrages.        
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Danmark 

 

 2

Figur 1.1: Kan De fortælle mig, hvad dette symbol står for? 
(respondenten fik fremvist et billede af det europæiske flag) (Ja-procent fremgår i figuren) 
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Kilde: Eurobarometer 62-målingen ved Gallup, efteråret 2004 (spg. 8b) 
 
Udbredt kendskab til det europæiske flag blandt danskerne 
94 pct. af danskerne svarede på undersøgelsestidspunktet ja til, at de vidste, hvad det 
europæiske flag står for. Det høje kendskab til flaget er forholdsvist uafhængigt af køn og 
af politisk orientering. Mænd har dog et lidt højere kendskab til flaget (96 pct.) end 
kvinder (91 pct.). Samtidig er der en svag tendens til, at personer der har en stærk 
politisk orientering, som enten højre- eller venstreorienterede, har et større kendskab til 
flaget end personer, der placerer sig i midten. 
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 3

Figur 1.2: Holdning til udsagnet ”Flaget står for noget godt” 
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Kilde: Eurobarometer 62-målingen ved Gallup, efteråret 2004 (spg. 9) 
 
Det Europæiske Flag har et godt image blandt danskerne 
Næsten 2/3 af danskerne er mest tilbøjelige til at være enige i udsagnet ”Flaget står for 
noget godt”. Det gælder både for kvinder og mænd. Dog er lidt flere kvinder end mænd i 
tvivl om deres holdning til udsagnet. Den politiske orientering har væsentlig betydning 
holdningen til udsagnet. Venstreorienterede er således markant mindre enige i udsagnet 
end højreorienterede. Dog er der også blandt venstreorienterede et flertal, der 
overvejende forbinder flaget med noget godt. 
 
Figur 1.3: Holdning til udsagnet ”Jeg identificerer mig med flaget” 

 Kilde: Eurobarometer 62-målingen ved Gallup, efteråret 2004 (spg. 9) 
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Tyskland 

Die große Mehrheit der Deutschen ist einverstanden mit der europäischen Flagge als Symbol der EU 

(83%). Ebenfalls für eine Mehrheit steht die Flagge für etwas Gutes (72%) und immerhin 57% 

identifizieren sich mit der europäischen Flagge; und jeder zweite Befragte findet, dass die 

Europaflagge neben der deutschen an öffentlichen Gebäuden gezeigt werden sollte. 

  

 4

Figur 1.4: Holdning til udsagnet ”Flaget burde ses på alle offentlige bygninger i Danmark 
ved siden af Dannebrog” 
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Kilde: Eurobarometer 62-målingen ved Gallup, efteråret 2004 (spg. 9) 
 
Flagets positive image har ikke fået danskerne til at tage flaget til sig 
Kun 34 pct. af danskerne er tilbøjelige til at være enige i udsagnet ”Jeg identificerer mig 
med flaget”. Flagets positive image har dermed ikke betydet, at danskerne generelt har 
accepteret flaget som deres eget på linie med Dannebrog. Det ses endnu tydeligere af, at 
alene 18 pct. af danskerne er tilbøjelige til at være enige i udsagnet om, at ”Flaget burde 
ses på alle offentlige bygninger i Danmark ved siden af Dannebrog”. For begge udsagn 
er respondenternes svar næsten helt uafhængigt af køn. Der er kun en marginal tendens 
til, at kvinder er lidt mere skeptiske eller er mere tilbøjelige til at svare ved ikke. 
 
Politisk orientering er derimod en stærkere faktor for i hvilken udstrækning, man 
identificerer sig med flaget. Mens alene 30 pct. af de venstreorienterede respondenter 
identificer sig med flaget, er det tilsvarende tal for de højreorienterede respondenter 45 
pct. Denne forskel afspejler sig imidlertid ikke i holdningen til, hvorvidt flaget burde ses på 
alle offentlige bygninger i Danmark ved siden af Dannebrog. Her er skepsisen næsten 
lige markant på tværs af politisk orientering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kandidatafhandling Maria Fossdahl Prehn oktober 2012 

  

Side 76 af 80 

 

Bilag 2 – Eurobarometer 66 – Highlight: Holdning til EU og til EU-forfatning  

Frankrig 

Less than one French citizen out of two (46%, -2) has a fairly good (40%, -2) or very good (6%, =) 

image of the EU; 20% (+1) have a fairly bad (15%, =) or a very bad (5%, +1) image of it.  

One French respondent in two (49%) is in favor of an evolution towards a European political union, 

39% are against it (12% do not know).  

Eighteen months after the “no” victory at the constitutional treaty referendum, 66% (+4) of the 

French support the idea of a European Constitution, 21% (-6) are against it and 12% do not know.  

66% (-3) of the French think the Constitution should be renegotiated, 16% (+2) feel it should be 

abandoned and only 9% (-1) think the Member States should continue its ratification.  
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C) IDENTITE NATIONALE ET EUROPEENNE 
 

 
 

Diriez-vous que vous êtes très fier/assez fier/assez peu fier/ 
pas du tout fier d'être français/européen ? 

46
44

7

2

14

46

12

4

Très fier Assez fier Assez peu fier Pas du tout fier

français européen

 
 
La  différence entre les variables « très fier d’être Français » (46%) et « très fier d’être 

Européen » (14%) reste élevée (32 points). 46% des interviewés se disent « assez fiers » 

d’être Européen et 44% « assez fiers » d’être Français.  

 

16% se déclarent « assez peu fiers » (12%) ou « pas du tout fiers » (4%) d’être Européens, 

tandis que 19% répondent spontanément ne pas se sentir Européens.   

 

Si l’on additionne les deux premières catégories, on obtient 59% de personnes fières d’être 

Européen, ce qui représente une baisse de 8 points par rapport au dernier sondage (mai 2006) 

et place la France exactement au niveau de la moyenne européenne. 

 

Au niveau de l’Union, les Slovènes (80%), les Polonais (75%), les Finlandais (71%) et les 

Hongrois (70%) apparaissent comme les plus fiers d’être Européens.  

 

Enfin, si 45% des personnes interrogées en France disent qu’il ne leur arrive jamais de penser 

qu’elles sont non seulement françaises, mais aussi européennes, 35% affirment que cela leur 

arrive parfois et 20% supplémentaires que c’est souvent le cas. 

 

Fierté nationale et européenne 
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Danmark 

In general, the Danes evaluate the membership of EU as a good thing. The support in general has 

declined a bit since the spring of 2006. However, the Danes are generally more positive than the 

average EU25 citizen. 

 

 

 

Tyskland 

57% der Deutschen fühlen sich manchmal oder oft als Europäer. Europaweit sind das 54%.  

40% (+8 Pp) der Deutschen halten eine gemeinsame Europäische Verfassung für hilfreich für die 

weitere europäische Entwicklung.  

Grundsätzlich sind 73% (+2 Pp) der Deutschen für eine Europäische Verfassung. Dagegen sind 17% 

(-2 Pp). Unentschieden sind 10% (+1 Pp).  

Europaweit sind 63% (+2 Pp) der Befragten für eine Europäische Verfassung.  

Nach den gescheiterten Verfassungsreferenden im Jahr 2004 ist nun auch in den Niederlanden (59%, 

+/-0 Pp) und in Frankreich (66%, +4 Pp) eine Mehrheit für eine europäische Verfassung. 
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Kapitel 3: Den europæiske politiske union 
Forrige kapitel belyste danskernes opfattelse af, om medlemskabet af EU har været en fordel for 
Danmark på en række området. Dette kapitel omhandler primært den politiske del af den 
europæiske integration og afdækker blandt andet danskernes villighed til yderligere afgivelse af 
beslutningskompetence.  
 

Uenighed om den politiske union 

De foregående afsnit har vist, at danskerne overvejende synes, at EU er en ’god ting’, og at 
medlemskabet har bidraget positivt til blandt andet de økonomiske forhold i landet, beskæftigelsen 
og miljøbeskyttelse.  
 
Men Figur 3.1 giver et lidt anderledes billede af den danske opbakning til EU. I spørgsmålet om, 
hvorvidt man er for eller imod en europæisk politisk union, er danskerne langt mere delte. Kun 42 
% af danskere er for udviklingen af en europæisk union, mens 44 % er imod..  
 
Sammenlignet med EU25-gennemsnittet er danskerne mindre indstillede på en politisk union.  
 
Figur 3.1 (QA11) Er du personligt for eller imod udviklingen af en europæisk politisk union? 

Angivet i procent 

42

44

14

54

30

15

For 

Imod 

Ved ikke

Danmark EU25

 

 
Blandt de helt unge, 15-24 årige, støtter 54 % op om en europæisk union, mens opslutningen 
noget lavere, 36 %, blandt de ældre, over 55 år. 
 
Der ses også en uddannelsesmæssig sammenhæng. Personer med en længerevarende 
uddannelse er mere positive end personer med en kort uddannelse, men de studerende er de 
mest positive i forhold til udviklingen af en europæisk politisk union.  
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EUROBAROMETER 6 6  First  Results 

-  7  -  

 

 

 
 

 
 

There are significant socio-demographic differences on this dimension, particularly in 

terms of the education, occupation and age of respondents. 67% of respondents who 

studied beyond the age of 20 consider that it is a good thing compared with 41% of those 

who left school the earliest (i.e. a difference as high as 26 percentage points). 68% of 

managers approve of membership compared with 45% of those who look after the home. 

60% of respondents aged 15-24 believe that it is a good thing to be part of the EU 

compared with 48% of those aged 55 and over. 
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Bilag 3 – Eurobarometer 73 – Highlight: Betegnelse af nationalitet 

 

 

STANDARD EUROBAROMETER 7 3                                                         VOLUME 2  -  SPRI NG 2 0 1 0  

 

 

I I I .EUROPEANS AND EUROPEAN CITI ZENSHIP 

 

1 . THE I DENTI TY AND CI TI ZENSHI P OF EUROPEANS 

 

-  Nat ionali ty rem ains the m ain determ inant  of the ident it y of Europeans -  

 

Europeans cont inue to define them selves principlally in term s of their  nat ional 

ident it y. W hen asked how  they see them selves in the near future4 3 , 4 6 %  of 

Europeans ident ified them selves only  by their nat ionality. 41% answered 

“(NATIONALITY)44 and European” and 7% said “European and (NATIONALITY)”. Only 3% 

described themselves as European only and 3% expressed no opinion. When all the 

percentages are added together, 87% of Europeans opted for an identity where their 

nationality comes before being European.  

 

A similar question was asked during the Eurobarometer wave in spring 2007 (EB67). An 

analysis of evolutions shows that the feeling of European citizenship has not increased in 

these three years and seems to have decreased slightly. In spring 2007, 42% of 

Europeans defined themselves solely by their nationality, 4 points less than measured in 

this survey. 44% defined themselves by their nationality and their European citizenship, 

3 points more than now. Finally, 8% mentioned “European and (NATIONALITY)”, one 

point more than today.  

 

 

                                                 
43 QE1. In the near future, do you see yourself as...? 
44 The person polled gave his or her exact nationality, for example: Belgian and European, or Slovak and 

European.  
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STANDARD EUROBAROMETER 7 3                                                         VOLUME 2  -  SPRI NG 2 0 1 0  

 

 
 

A socio- dem ographic analysis show s the im portance of social factors in the w ay 

respondents define their  ident ity. Thus, the oldest respondents, the least qualified 

and those at the bottom of the social scale are more likely to define themselves by their 

nationality alone. It should be borne in mind that these categories are traditionally the 

most “Eurosceptic”. Conversely, the higher social categories are far more likely to define 

themselves by both their nationality and their European citizenship. The differences are 

both real and significant, as the following examples show:  

- 54% of respondents aged 55 or over define themselves solely by their nationality 

compared with 41% of those aged 15 to 24 

- 61% of those who left school before the age of 16 define themselves solely by 

their nationality, compared with only 31% of those who studied until the age of 

20 or beyond (53% of the latter group define themselves as “(NATIONALITY) and 

European”) 

- 56% of those who place themselves at the bottom of the social scale define 

themselves solely by their nationality, compared with 39% of those at the top.  

 


