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The National Church and the Nation – an Analysis of the Role of 
the National Church in the Faroese Nation Formation 

Summary 
The purpose of the following thesis is to examine the role of the national church in 

connection with the Faroese nation formation. Moreover, a comparison will be made 

between the Danish and the Faroese nation formation. The nation formation will be 

analyzed by means of three different theories of nationalism. 

 
Modernism is the most recognized theory on nationalism. Principally, it states that the 

nation is a product of modern times. Moreover, nationalism was the forerunner of the 

nation. Nationalism was a tool for the elite to create support for the industrialized society. 

National symbols and traditions are therefore artificial artifacts constructed by the elite. 

The communities that had existed before the French Revolution had been limited to the 

local community. 

 

The second approach is perennialism. Adrian Hastings advocates that the nation is 

founded on Christianity and the Bible in a vernacular language. Furthermore, nations are 

developed from so-called ethnies. These ethnies are based on common culture, tradition 

and language. When the Bible was translated into vernacular languages the ethnies 

developed into nations. Furthermore, the biblical message gave an example in Israel of a 

nation. 

 

As a compromise between the above-mentioned theories, Anthony D. Smith launched the 

theory etnosymbolism. Smith argues that one must look at the ethnies in order to 

understand the nation. The nation was created in the aftermath of the French Revolution. 

However, nations are based on already existing ethnies. Nationalism reinterpreted 

symbols and traditions from these ethnies, in order to form nations. 
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Danes have lived within a cultural unity for hundreds of years. However this does not 

define a nation. The Danish nation was formed in the aftermath of the Reformation. 

Several parameters were current. Firstly, the Bible was translated into Danish. It meant 

that the language became stabile. A national literature evolved, i.e. hymns and prayer 

books. Secondly, the Reformation meant that the church became a state institution and 

the clergy became public servants. In other words, Danes were receiving the same 

benefits all over the nation and thereby identifying with each other.  

 

The National Church has a central role in the Danish nation. One reason being it’s role in 

the nation formation.  

 

Since the year 1000, Faroese people have inhabited The Faroe Islands, but they have been 

under respectively Norwegian and Danish rule. However, there is no historic evidence 

that the Faroe Islands have ever been considered anything other than Faroese. This is 

partly due to the fact that the Faroese language has been the backbone in the Faroese 

culture, and it has been carried through traditional lays.  

 

The Reformation did not have the same consequences on the Faroe Islands as in 

Denmark. One of the main reasons was the lack of a written language. The Faroe Islands 

did not have a vernacular bible until the 20th century. The Faroe Islands were a part of 

the church of Denmark, the liturgy was in Danish and many of the priests were Danish as 

well. However, the Faroese took the church to themselves as their own, and it became a 

part of their culture. The church, moreover, offered an example of a nation in the Jewish 

people. 
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In the late 19th century, The Faroe Islands experienced nationalism, subsequently with 

becoming a modern society. This cultural movement started among Faroese students in 

Copenhagen and soon thereafter spread to The Faroe Islands. It was based on traditions 

and symbol that had existed in the Faroese society since its origin. One of the main goals 

was to get the Faroese language into the church. In 2007, the Reformation had come full 

circle. The Faroe Islands had their own national church and a liturgy in their vernacular. 
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1 Folkekirken og nationsdannelse – en analyse af 

folkekirkens rolle i den færøske nationsdannelse 

1.1 Introduktion 

Efter at have været en del af den danske kirke i 600 år blev Færøernes Folkekirke 

selvstændig Skt. Olai dag 2007. Til denne nationalfest, hvor nationalisme og religion 

årligt mødes, skulle kirken, som historisk var båret af færinger selv, også få administrativ 

og økonomisk selvstændighed fra Danmark. I en periode, hvor mennesker bliver mere 

sekulariserede, mangfoldige og individuelle, var det interessant at se, hvordan hele den 

færøske nation kunne samles om kirken som national institution. 

 

I mere end 1000 år havde færinger været kristne, og dette har sat tydelige spor på kultur 

og åndsliv på Færøerne. Da nationalismen var på sit højeste, var en af de vigtigste 

målsætninger at få det færøske sprog ind i kirken, som havde en central rolle i 

færingernes dagligdag.  

 

Den færøske Folkekirke skulle være en fortsættelse af den danske Folkekirke. Man kan 

ikke tale om en færøsk Folkekirke uden at se på den danske kirke. Som en del af det 

danske rige, har Færøerne også været en del af den danske Folkekirke. Ikke desto mindre 

har gudstjenesten været praktiseret på færøsk siden 1960’erne, og siden 1990 har 

Færøerne været et selvstændigt stift og Havnar Kirkja været domkirke. Kirken i Danmark 

blev underlagt staten i 1536. Det har lagt op til visse spørgsmål om, hvilke forhold der 

har været anderledes på Færøerne, da der er gået så lang tid for den nordatlantiske nation 

at få sin egen national kirke. Hvad har det betydet for Færøerne som nation, at de har haft 

en dansk kirke? Det er relevant at komme ind på den danske nation og kirke for at svare 

på de færøske forhold af forskellige grunde. Færøerne er aldrig blevet en del af den 

danske nation, selv om kirken har været et samlingspunkt for danskere og den formentlig 

har haft en afgørende rolle i opbyggelsen af en dansk nationalstat. At kirken har haft en 
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signifikant rolle for den danske nation kan stadig ses i dag, hvor den adskillige gange er 

nævnt i Grundloven. 

 

Den færøske kirkes selvstændighed var en naturlig følge af de politiske strømninger, som 

har været på dagsordenen de sidste årtier, hvor Færøerne har fået en større grad af 

selvstændighed fra Danmark. Denne selvstændighedsbevægelse er en følge af den 

nationalisme, som opstod blandt færinger i slutningen af det 19. århundrede. Den startede 

som en kulturel bevægelse, men resulterede i en politisk deling af den færøske 

befolkning. Skulle Færøerne være en selvstændig stat eller forsat være en del af det 

danske kongerige som en særegen nation? 

 

1.2 Problemformulering 

Ovennævnte overvejelser og valget af kilder ligger til grunde for specialets formål, som 

er at undersøge, hvilken rolle folkekirken har haft i den færøske nationsdannelse. For at 

afklare dette vil specialet besvare følgende spørgsmål:  

• Hvorledes spiller folkekirken en rolle i nationsdannelse? 

• Hvilke ligheder og forskelle kan identificeres igennem en komparativ analyse af 

den folkekirkes rolle i henholdsvis den danske og den færøske nationsdannelse? 

• Hvilken rolle har folkekirken haft i samfundet i historisk kontekst? 

• Hvornår blev den færøske nation dannet? 

 

Nationsdannelsen vil blive undersøgt i forhold til tre teorier: modernisme, perennialisme 

og etnosymbolisme. 
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1.4 Motivation 

Både personligt og akademisk har jeg haft en stor interesse i religion og kirkelige forhold, 

og hvorvidt disse har spillet en rolle i politik, kultur, historie eller social kontekst. 

Folkekirken spiller en interessant rolle i vores samfund, da den har en direkte påvirkning 

på alles liv i form af bl.a. kirkebøgerne, som bliver brugt til folkeregistrering. 

Folkekirken frembringer stærke følelser for nogle, hvorimod det for andre blot er en 

institution, som er en del af de faser folk gennemgår i livet: barnedåb, konfirmation, 

ægteskab og begravelse. Tendensen er, at færre mennesker går regelmæssigt i kirke i 

vores samfund, og i takt med globalisering ser man flere religioner i samfundet.  

 

Igennem mit studie i engelsk og europæiske studier, har jeg ved flere lejligheder 

beskæftiget mig med religion. Et aspekt har særlig været tilbagevendende. Nemlig 

forholdet mellem religion og politik.  

 

Efter at have gjort undersøgelser om emnet, kom jeg frem til, at folkekirken har haft og 

stadig har en særlig rolle i samfundet, og at det ikke er tilfældigt, at kirken var blandt de 

første sagsområder at blive overtaget af det færøske Hjemmestyre efter 

Overtagelsesloven blev vedtaget i 2005. Endvidere kunne jeg konstatere ud fra Adrian 

Hastings, at både kristendom og kirke i visse tilfælde har haft en grundlæggende rolle i 

nationsdannelsen. Det var derfor interessant at se på det færøske forhold mellem nation 

og kirke. 

 

1.5 Metode 

Specialet opstiller en teoretisk ramme, som indeholder antagelsen, at kristendommen og 

de lutherske folkekirker har haft en særlig betydning i nationsdannelsen. Dette lægger op 

til hypotesen, at folkekirken har en særlig rolle i den færøske nationsdannelse. Endvidere 

fremsættes to teorier, som i en eller anden forstand modsiger hovedteorien.  
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Specialets metodiske struktur består af to undersøgelser. Den første undersøgelse består i 

at se på, om Danmark som nation er udviklet med kristendommen og folkekirken som 

grundlag. Dernæst vil specialet undersøge, hvordan den færøske kirkehistorie har 

udviklet sig i forhold til den danske. Dette vil medføre en komparativ analyse, hvori det 

undersøges, hvilke teorier kan iagttages. Den danske nationsdannelse er relevant, da den 

færøske folkekirke skal ses som en fortsættelse af den danske folkekirke, som den har 

været en del af i flere århundreder. 

 

Specialet vil være delt op i fem kapitler. Det første kapitel indeholder teorierne, som 

omhandler nationsdannelse og nationalisme, og hvad årsagerne til disse er. Kapitel to ser 

på sammenhængen mellem teorien og den danske folkekirke. Kapitel tre vil omhandle 

kirken på Færøerne, begyndende med et kort historisk tilbageblik. Derefter vil kapitlet 

undersøge sammenhængen mellem nationalisme, sprog og kirke på Færøerne, og hvilken 

betydning disse faktorer har haft for Færøernes nationsdannelse. Sluttelig vil kapitel tre 

analysere og diskutere den færøske nationsdannelse ud fra teorierne og den historiske 

baggrund. I kapitel fire udledes en konklusion. 

 

1.6 Valg af teori 

Teoriernes funktion i specialet er at besvare, hvordan den færøske nation er opstået. 

Valget faldt på Adrian Hastings som hovedteoretiker, da han som både religions-, 

historie-, og sprogkyndig har fornyet den perennialistiske tilgang og har sat 

spørgsmålstegn ved modernisternes syn på nationsdannelse. Derudover inddrager 

Hastings de nordiske lande i sine overvejelser, når han antager, at bibelsk kristendom har 

været et grundlæggende element i nationsdannelse.  
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Modernismen har været den dominerende teori inden for nationalisme forskning de sidste 

50 år. Der er mange prominente teoretikere inden for denne tilgang. Derfor er der ikke 

valgt en bestemt teoretiker, da teorien derimod beskrives generelt. Modernismen er 

inddraget, fordi den fokuserer på den udvikling, der fandt sted efter Den franske 

Revolution, og den nationalistiske strømning, som bredte sig ud over Europa, endda op til 

de Nordatlantiske øer. 

 

Disse to modstridende teoretiske indfaldsvinkler førte til etnosymbolisme, som er en 

forsoningsteori imellem perennialisme og modernisme. Ved at inddrage etnosymbolisme 

har specialet tre forskellige tilgange til nationsdannelse, som dermed gør det muligt at 

fastslå den færøske nationsdannelse. 

 

1.7 Valg af kilder 

Specialets teoretiske litteratur udgøres primært af Adrian Hastings bog ’The Construction 

of Nationhood’. Politisk kommentator, Ralf Pittelkows ’Forsvar for nationalstaten’, og 

Jan Lindhardts ’Folkekirken’ bliver brugt i det danske eksempel for at understøtte 

Hastings perennialistiske teori.  

 

’Nationalisme’ af Anthony D. Smith er et værk, der dækker flere teorier inden for 

nationalisme og nationsdannelse. Bogen giver et klart billede af de tre teorier, som bliver 

brugt i specialet. Anthony D. Smith er også manden bag etno-symbolisme, og bogen er 

derfor også grundlaget for denne tilgang.  

 

Kapitlet om Danmark er baseret på adskillige kilder. Martin Schwartz Lausten dækker 

den historiske udvikling. Endvidere bidrager teologer Peter Lodberg og Jan Lindhardt 

med deres syn på kirkens rolle i det danske samfund.  
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Dr. theol. Petur Martin Rasmussen, præst og kirkehistoriker, danner med sine værker 

grundlaget for den historiske og kirkelige udvikling på Færøerne. Sprogforsker, Jóan 

Hendrik Winther Poulsens, artikler i ’Mál í mæti’ og Jákup Reinert Hansens Ph.d. 

afhandling ’Mellem kor og skib’ giver  indblik i henholdsvis den sproglige udvikling som 

det færøsk sprog har gennemgået fra middelalderen op til i dag og i kampen om at få 

færøsk ind i kirken. 

 

Der er desuden blevet brugt adskillige andre bøger og artikler i specialet som omhandler 

emnerne nationalisme og kirke. Tilsammen har de givet et nuanceret billede af kirkens 

rolle i den færøske nationsdannelse. 

 

1.8 Afgrænsning 

Det teoretiske afsnit omhandler kun den ene gren af essentialisme, nemlig perennialisme. 

Primordialismen er ikke relevant for det aktuelle emne så specialet vil derfor kun 

fokusere på Adrian Hastings perennialistiske tilgang.  

 

På grund af emnets vidt omspændende periode fra omkring år 1000 til 2007, kan 

specialet ikke gå i dybden med den historiske udvikling på Færøerne. I stedet vil specialet 

belyse nogle grundtræk af den kirkelige udvikling i tiden,  fra Færøerne blev kristne og til 

overtagelsen af kirken i 2007. Endvidere vil specialet ikke komme ind på de politiske 

strømninger på Færøerne siden Hjemmestyrelovens ikrafttræden i 1948 og op til 

Overtagelsesloven, som resulterede i, at kirken blev overtaget af det færøske 

hjemmestyre i 2007. 
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Specialet refererer adskillige gange til Den franske Revolution. Det første kapitel vil kort 

komme ind på nogle af følgerne af revolutionen. Men pga. specialets problemformulering 

vil det ikke være muligt at gå i dybden med den moderne velfærdsstats indførelse. 

 

Sluttelig vil specialet af hensyn til omfanget ikke komme ind på den danske nationalisme 

i Guldalderen. I stedet fokuserer specialet på, hvorledes den danske nation blev dannet og 

på kirkens rolle i den forbindelse. 
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2 Teori 

2.1 Nation og nationalisme 

For at kunne tale om nationsdannelse bliver man først nødt til at skelne mellem nation, 

stat og nationalstat. Staten er de politiske og administrative institutioner, som styrer et 

givet territorium. Staten eksisterer kun i kraft af territorier og befolkninger (Herslund, 

2007: 3). Der er flere definitioner på begrebet nation, som strækker sig fra objektive 

faktorer, såsom sprog, religion, skikke, territorium og institutioner til de mere subjektive 

holdninger som opfattelse og følelser (Smith, 2003: 23). Mere simpelt kan man sige, at 

nationen udgøres af det folk som bebor et bestemt territorium. De fleste nationer betragter 

sig selv som helt enestående sammenlignet med andre nationer. Som man vil se senere, 

har ordet nation eksisteret helt tilbage til den tidlige middelalder; men spørgsmålet er, 

hvorvidt det har samme betydning i dag? Nationalstaten er en sammensætning af de to 

ovennævnte, hvor en befolkning med en fælles identitet og selvstændigt territorium 

anerkender staten som øverste myndighed (Herslund, 2007: 5). Ifølge Ralf Pittelkow tog 

nationalstaten sine første skridt, da staten for alvor begyndte at lytte til folkets krav og lod 

sig påvirke af dem (Pittelkow, 2004: 26). Nationalstatens begyndelse dateres som regel til 

Den franske Revolution.  

 

National identitet er den kollektive identitet, som befolkningen får fra sin egen historie, 

myter, nationale helte, sprog, kulturelle monumenter, folklore og særlige geografiske 

træk. Derudover kan identiteten ses ud fra symboler og klædedragter. 

 

Nationalisme på den anden side er en ideologi, som beskriver stærke følelser for selve 

nationen. Nationalisme kan frembringe stærke følelser i mennesker, lidenskabelig 

loyalitet, kærlighed, had og motivationen til at begå vold og mord for nationen (Barbour 

et Carmichael, 1999: 2). Anthony D. Smith definerer nationalisme som ”en 
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altovervejende interesse for nationen. Nationalisme er en ideologi, som sætter nationen i 

centrum for sine anliggender og tilstræber at fremme dens trivsel” (Smith, 2003: 21).  

 

Der er forskellige teorier om nationer og nationalisme, som drøfter, om nationen er et 

produkt af nationalismen, eller om nationen gik forud for nationalismen. Det følgende 

kapitel vil se på tre teorier for at skabe en forståelse for henholdsvis Færøernes og 

Danmarks nationsdannelse, samt analysere i hvilket omfang, folkekirken har spillet en 

rolle i nationsdannelse. 

 

2.2 Modernisme 

Modernisme er den mest udbredte teori om nationalisme og nationsdannelse. Blandt de 

mest kendte modernister finder man Ernest Gellner, Benedict Anderson, Eric Hobsbawm 

og fra Danmark Uffe Østergaard. Det modernistiske syn på nationalisme og nationen 

tager udgangspunkt i, at nationalisme er et moderne fænomen, som opstod i kølvandet på 

Den franske Revolution. Ydermere er både nationen, nationalstater og nationale 

identiteter opstået som et led i det moderne samfund. Den franske Revolution indførte, 

ifølge modernisterne, en ny form for menneskeligt fællesskab (Smith, 2003: 69). Den 

franske Revolution blev et symbol på borgerlighed, sekularisering og konstitutionelle 

rettigheder sammen med forestillingen om folkesuverænitet. Revolutionen bredte sig over 

Europa i form af de nationale befrielsesbevægelsers kamp mod europæisk enevælde 

(Leksikon.org: Nation). Man må derfor ud fra modernismen skelne imellem nutidens 

nationer, som er et resultat af den moderne verden og de tidligere kollektive, kulturelle 

identiteter (Smith, 2003: 152).  

 

Grundlæggende mener modernister, at de stater, man havde set før Den franske 

Revolution, ikke havde haft nogen kollektiv plan, men i stedet var blevet skabt af 

enkeltpersoner eller en herskerklasse i deres navn. Der eksisterede ikke politisk aktive 
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borgere, og staten havde ingen institutioner, som f.eks. standardiseret offentlig 

undervisning o.a., som kunne imødekomme borgernes behov og indflydelse (Smith, 

2003: 68).  

 

En af Benedict Andersons pointer i hans meget omtalte bog ’Imagined Communities’ er 

ideen om de forestillede fællesskaber. Anderson mener, at nationen er et forestillet 

politisk fællesskab, som blev muligt at danne efter det, som han kalder religioners og 

monarkiers fald (Smith, 2003: 72). Før Reformationen var europæere samlet i et religiøst 

forestillet samfund, som blev udskiftet med nationale kirker efter Reformationen. Men 

som et led i kærligheden til fædrelandet opstod en ny religion, nationalisme, med sine 

egne symboler og ritualer (Smith, 2003: 69). Anderson mener med andre ord, at nationen 

udfylder det tomrum, som var en konsekvens af monarkiers fald og religionens dalende 

rolle i samfundet (Smith, 2003: 72). Nationalismen blev derfor som en ny religion for 

befolkningen. 

 

Anderson hævder endvidere, at nationen kun kan forestilles som en begrænset enhed, da 

det ikke er muligt for en nation at omfatte alle mennesker. Anderson anvender 

betegnelsen forestillede samfund, fordi ’the few members of even the smallest nation will 

never know of their fellow members, meet them or even hear of them, yet in the minds of 

each lives the image of their community’ (Anderson, 1991: 6). Dette fællesskab 

muliggjortes, fordi Den franske Revolution indførte en ny form for menneskeligt 

fællesskab og en ny slags kollektiv identitet (Smith, 2003: 69). 

 

Et af modernismens kendetegn er også, at man ikke mener, at nationen gik forud for 

nationalisme, men omvendt, at nationalismen var grundlaget for nationen, nationalstater 

og det internationale fællesskab (Smith, 2003: 69). Derudover argumenterer modernister 

også for, at nationalismen begyndte blandt eliten og derfra bevægede sig ned til den 

almene befolkning. Ernest Gellner siger således: ”nationer er udtryk for en læsekyndig, 
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skoleoverført ’højkultur’, understøttet af specialister og af et massebaseret, 

standardiseret, obligatorisk, offentligt undervisningssystem. Ved at oplære en mobil, 

læsekyndig arbejdsstyrke støtter nationer til gengæld industrialismen, som opmuntrer 

nationalismen” (Smith, 2003: 71). Gellners argument er altså, at nationalismen var 

nødvendig for at opretholde det industrielle samfund. I det industrielle samfund har man 

brug for en vis national identitet for at opretholde en solidaritet mellem borgerne. 

Nationalismen og nationen er med andre ord artefakter, frembragt af intelligentsiaen og 

borgerskabet for at samle den almene befolkning (Smith, 2003: 130). 

 

Særlig Eric Hobsbawm, som er af en marxistisk opfattelse, mener, at det er den 

herskende klasses ideologi, som blev gældende. Denne klasse eller elite var borgerskabet, 

som introducerede den nationale ideologi for resten af befolkningen. Nationalismen blev 

indført fra oven, gennem institutioner som kirke, hær, skolepligt, fest- og flagdage, samt 

gennem medier som dagblade. Derigennem indoktrineres den brede befolkning til at 

identificere sig med nationen og dens symboler. Desuden er der nogle traditioner og 

symboler, som får særlig status. Symbolernes og traditionernes særlige status er ikke 

nødvendigvis begrundet i, at de var der før nationalismen. Ofte er de opfundne, men 

bliver betragtet som gamle. Det gælder f.eks. folkedragter. Disse opfundne traditioner 

blev brugt bevidst for at sikre stabilitet og opbakning til den politiske elite. Det har været 

en form for social manipulation (Smith, 2003: 114).  

 

Benedict Andersons tese er, at den moderne nation er baseret på en fornemmelse af 

samhørighed mellem landsmænd, der aldrig har mødt hinanden, men alligevel føler at de 

tilhører det samme fællesskab. Denne følelse af samhørighed gjorde printkapitalismen 

mulig. Printkapitalismen er en konvergens af kapitalismen og printteknologien, som 

gjorde bøger og aviser til en massevare i Europa og tilgængelig for den brede befolkning 

fra midten af 1700 tallet (Anderson 1991: 37).  
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Endvidere mener Benedict Anderson, at printsprogene grundlagde den nationale 

bevidsthed på tre forskellige måder: 

1. De forskellige dialekter inden for et sprog fik mulighed for at forstå hinanden 

igennem print. På den måde blev folk bevidste om et sprogligt fællesskab, som 

blev starten på det nationale forestillede fællesskab. 

2. Printkapitalismen gjorde sprog mere stabile. Som eksempel nævner Anderson det 

franske sprog, som varierede meget i skrift og tale i det 12. århundrede, men blev 

stabilt, da det fik sin egen masseproducerede litteratur. De fleste europæiske sprog 

fik deres nuværende form i det 17. århundrede. 

3. Mindre dialekter klarede ikke kampen med de større dialekter, som lå tættere op 

mod printlitteraturen, og dermed kunne flere dialekter samles om et fælles sprog. 

(Anderson 1991: 45). 

 

I konvergens mellem printkapitalismen og skriftsproget fik man en læsekyndig 

befolkning, som kunne kommunikere med staten og omvendt. Benedict Andersons 

holdning til sproget og nationen kan opsummeres i citatet: ”fra starten var nationen 

undfanget i sprog, ikke i blod” (Anderson, 1991: 145). Endvidere argumenterer den 

kendte historiker og modernist, Eric Hobsbawm, at udviklingen af nationale sprog og 

ikke mindst skriftsprog var en forudsætning for opbygningen af bureaukratiske stater. 

Den enkelte borger skal kunne kommunikere direkte med staten og omvendt, hvilket 

kræver et fælles tale- og skriftsprog (Wilker, 2001: 173). 

 

Sammenfattende mener modernisterne, at nationer blev dannet som en naturlig følge af 

nationalismen som opstod som et led i moderne tider efter Den franske Revolution. Med 

andre ord er nationalismen et produkt af industrialismen, urbanismen og kapitalismen. 

Nationalismen var et redskab for eliten til at skabe en læsedygtig befolkning, som kunne 

forbedre industrialismen og til gengæld fik nogle borgerlige rettigheder.  
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2.3 Perennialisme 

Perennialisme betyder noget som har været i flere år. Perennialister hævder, at nationer 

altid har eksisteret som et resultat af den kontinuitet, som i nogle tilfælde har været siden 

oldtiden op til moderne tider. Et sådan eksempel er England. Selv om modernisme er den 

førende ideologi blandt forskere, så mener mange i befolkningen, at lige præcis deres 

nation har eksisteret siden tidernes morgen (Smith, 2003: 73). Der er to retninger 

perennialisme. Den første retning er ’kontinuerlig perennialisme’, hvor nationer kan 

spore deres oprindelse tilbage til middelalderen og i nogle tilfælde til oldtiden. Den anden 

retning af perennialisme er ’tilbagevendende’, hvor nationalisme er et tilbagevendende 

begreb, som kommer til syne i alle historiske perioder og kan findes på alle klodens 

kontinenter (Smith, 2003: 75). Ifølge den ’tilbagevendende perennialisme’ er nationer 

således ’naturlige fællesskaber, som ikke tilhører nogen bestemt periode i historien.  

 

2.3.1 Adrian Hastings: Kristendom og nationsdannelse 

I bogen ’The Construction of Nationhood – Ethnicity, Religion and Nationalism’ 

udfordrer den engelske teolog Adrian Hastings modernisternes syn på nationalisme, ved 

først og fremmest at sige, at der ikke er nogen direkte forbindelse mellem nationalisme 

og modernitet. Hastings mener derimod, at man skal længere tilbage i historien for at 

finde oprindelsen til nationen og nationalisme, helt tilbage til middelalderens England. 

Dette er i overensstemmelse med det perennialistiske syn på nationen. Endvidere mener 

Adrian Hastings, at der er en direkte forbindelse mellem bibelsk kristendom og 

nationalisme. Det har været kirkens brug af Bibelen, som har medført, at etnicitet har 

udviklet sig til nationer (Lodberg, 2001: 26). 

 

Hastings baserer sin teori på, at nationer og nationalisme bygger på en fælles etnicitet og 

litterær udvikling. Ved etnicitet forstår Hastings en fælles kultur, hvorved en gruppe 

mennesker er fælles om grundreglerne i deres liv. Dette er alt fra lov og orden til troen på 
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en gud, ritualer, og hvordan man opfører sig i samfundet. Disse grundregler bliver alle 

delt gennem det talte sprog. Derfor mener Hastings, at etnicitet og talesprog er meget tæt 

forbundet (Hastings, 1997: 21). 

 

Adrian Hastings hævder, at etniciteten udvikler sig til nationer eller sammenhængende 

enheder inden for en nation, når deres særegne talesprog bevæger sig fra kun at være et 

talesprog til også at være et skriftsprog, i det omfang, at det jævnligt bliver brugt i 

produktionen af en litteratur (Hastings, 1997: 12). Når et sprog får et skriftsprog, bliver 

det mere statisk, end hvis det alene var mundtligt. Dermed får man en sproglig 

ensformighed, som strækker sig over større distancer og tid. På baggrund heraf skabes en 

udtrykkelig bevidsthed om en fælles identitet baseret på et modersmål (Hastings, 1997: 

20). På den anden side er det også vigtigt, at skriftsproget bliver brugt i en levende og 

populær litteratur. Jo mere litteratur et sprog får, desto mere stabilt bliver det, og det 

bliver nemmere at udtrykke aktuelle tanker, og flere mennesker vil forstå hinanden 

(Hastings, 1997: 22). Her har oversættelsen af Bibelen fra latin spillet en særlig rolle. 

Som et led i Reformationen og Modreformationen blev Bibelen oversat til adskillige 

folkesprog, og liturgien blev på modersmålet. Dermed gik man fra et dobbelt 

sprogsystem med det nationale sprog som det ene sprog og latin som andet, til et enkelt 

sprogsystem. 

 

Hastings hævder, at England er prototypen på de europæiske nationer. Hovedårsagen til 

dette er, at allerede i det 12. århundrede var der en engelsk oversættelse af Bibelen, og 

dermed havde England allerede fået sit eget skriftsprog, som havde en samlende effekt 

for folk (Hastings, 1997: 19). For andre europæiske lande skete denne udvikling ikke, før 

Reformationen.  

 

I tillæg til skriftsproget fik bibeloversættelsen også stor betydning for nationsdannelsen. 

Oversættelserne og Bibelens indhold har, ifølge Hastings, haft en stor betydning for 
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denne dannelse. Der hyppige brug af ordet nation i engelske tekster fra middelalderen har 

været med til at få englændere til at se sig selv som en nation. Hastings nævner i sin bog 

flere tilfælde, hvor ordet nation blev brugt om det engelske folk. I midten af 1500-tallet 

var ordet godt fæstet i det engelske sprog (Hastings, 1997: 16). Allerede i Wycliffs 

bibeloversættelse fra 1350 ser man brugen af nation i det engelske sprog, og 50 år før det 

havde Richard Rolle of Hampole brugt ordet nation i sin oversættelse af Salmerne 

(Hastings, 1997: 17). 

 

Hastings hævder, at ordet nation har samme betydning i dag, som det havde i 

middelalderen, hvorimod flere modernister argumenterer, at ordet nation ikke har den 

samme betydning i dag. Derfor ser Hastings på brugen af ordet nation i Vulgata,1 som er 

den standardiserede latinske oversættelse af Bibelen. Ordet natio blev regelmæssigt brugt 

i den latinske oversættelse og blev oversat til nacioun, som senere blev nation. Ordets 

betydning var et folk, som er distinkt i kraft af sprog, love, vaner, måder at dømme på og 

skikke (Hastings, 1997: 17). Hastings går videre og tager eksempler fra både Gamle og 

Nye Testamente, hvor ordet nation er blevet brugt i de engelske oversættelser. I Mattæus 

24, 7: ’For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and there will 

be famines and earthquakes in various places’ og i Esajas 2 v.4: ‘And He shall judge 

among the nations, and shall rebuke many people: and they shall beat their swords into 

plowshares, and their spears into pruning hooks: nation shall not lift sword against 

nations, neither shall they learn war any more’ Hastings foreslår, at den engelske brug af 

ordet nation har sikret en standardiseret brug af ordet fra det 14. til det 20. århundrede 

(Hastings, 1997: 16). Hastings understøtter sin teori om ordet nation med Johnsons 

engelske ordbog fra 1755, som definerer nation som: ”et folk som adskiller sig fra andre 

folk, generelt set igennem deres sprog, oprindelse eller regering” (Hastings, 1997: 14). 

 

                                                        
1 Vulgata: Blev i 1546 den officielle Bibel i den katolske kirke. Det er latinoversættelse af Det Gamle 
Testamente fra hebraisk og Det Nye Testamente fra græsk. Oversættelsen blev udført i årene mellem 382 
og 405 på foranledning af pave Damasus som var pave fra 366 til 384. 
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Udover selve ordet nation har englændere set sig ud fra den førnævnte definition allerede 

i 731, da Bede2 skrev den engelske kirkehistorie. Heri beskrev Bede englændere, selvom 

England på det tidspunkt var sammensat af northumbriskere, jyder, saxer og anglere. 

Bede inkluderer dog ikke det øvrige Britannien som englændere, fordi det var sammensat 

af fire forskellige folk med forskellige sprog, hvorimod de førnævnte delte sprog og kirke 

(Hastings, 1997: 38). 

 

Foruden den store betydning bibeloversættelsen havde for det engelske sprog, og hvordan 

englændere opfattede en nation og sig selv, så har Bibelens indhold også haft en direkte 

betydning for englændernes selvopfattelse og tidlige nationsdannelse. Jøderne, som man 

læser om i Bibelen, var et folk med statslige institutioner, tempel, konge og en hierarkisk 

embedsstruktur med det tre-leddede embede i oldkirken. Dette forbillede for 

statsdannelsens bureaukratiske hierarki blev senere brugt i genopbygningen af 

Vesteuropa efter Romerrigets sammenbrud (Lodberg, 2001: 27). Budskabet i Det Gamle 

Testamente er meget simpelt med dets politiske ideal om en hellig nationalitet og et 

helligt kongedømme. Enhver nation kunne være Guds udvalgte folk, forudsat at den var 

ægte kristen og trofast mod kirken (Smith, 2003: 138). 

 

Som bevis for, at Det Gamle Testamente har været forbillede for nationsdannelse, og at 

den ikke hænger sammen med modernisme eller Europa, mener Hastings, at man skal se 

på umoderne nationer som oldtidens Etiopien og Armenien. Hastings argumenterer for, at 

Etiopien er et skoleeksempel på en nation, der spejler sig i Det Gamle Testamente som 

det ’nye Israel’. I en myte, som har sin oprindelse omkring det 6. århundrede, berettes, at 

etiopere bar Pagtens Ark fra Jerusalem til Etiopien for dér at grundlægge deres nation. 

Etiopien har været bevidst om sin egen historie i 1500 år med en national litteratur, 

inklusiv Bibelen på modersmålet. Liturgien har også haft en stor indflydelse på deres 

                                                        
2 Bede (673-735) var munk, videnskabsmand og forfatter. Hans mest kendte værk er ’Historia ecclesistica 
gentis Anglorum’, som gav ham titlen far til Englands historie. Historien begynder med Cesar invasion af 
England og forsætter med hvordan Kristendommen blev indført og kirkens historie op til Bedes dage.  
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nationale identitet (Hastings, 1997: 151). Derimod har man i Europa set, at 

nationsdannelse ikke er sket i Renæssancens Italien eller i Frederik den Stores Preussen 

(Hastings, 1997: 205). 

 

At det er kristendommen, som pga. af det israelske forbillede og de mangfoldige 

bibeloversættelser har haft speciel indflydelse på nationsdannelse og ikke religion 

generelt, understøtter Hastings med at henvise til den tredje gren af de Abrahamiske 

monoteistiske religioner, nemlig Islam. Islam er en verdensreligion, som har mange 

lighedspunkter med både Jødedommen og Kristendommen. Trods dette har den haft en 

nærmest ’anti-national’ effekt (Hastings, 1997: 187). Islams nærmest nedbrydning af 

nationer skyldes Umma, som er det samfund, som alle muslimer er medlemmer af uanset, 

hvor i verden de er. Umma transcenderer nationen, og insisterer på koranbaserede 

arabiske reglers hellige status og udelukker dermed enhver helliggørelse af folkesprog 

(Smith, 2003: 138). For at samle folk i et enkelt samfund, Umma, er det derfor 

nødvendigt for Islam at, arabisere kulturen i muslimske lande (Hastings, 1997: 201). 

 

I modsætning til Kristendommen er Islam en monolingvistisk religion, og det muslimske 

trossamfund er baseret på ét helligt sprog, arabisk, og Koranen skal læses på dette sprog. 

Derfor er Islams oprindelige kultur baseret på assimilation i stedet for oversættelser, som 

er tilfældet med Kristendommen (Hastings, 1997: 200).  

 

Selv om den kristne Bibel og liturgi i flere århundreder kun var på latin og græsk over 

hele Europa, så har de to sprog aldrig fået en hellig status i Kristendommen på samme 

måde som arabisk har i Islam. Hastings argumenterer, at hvis Kristendommen skulle have 

et helligt sprog, skulle det være aramæisk, som var Jesu sprog, eller græsk, som Det Nye 

Testamente er skrevet på. Der har været enkelte tilfælde, hvor pavedømmet i Rom har 

gjort forsøg på at gøre latin til Kristendommens sprog (Hastings, 1997: 194), men dette 
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går, ifølge Hastings, imod Kristendommens natur, som bygger på Jesu udsagn i Matt 28, 

19: ”Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple”.  

 

Hvor Det Gamle Testamente gav et billede af en nation i form af Israel, det udvalgte folk, 

så refererer Det Nye Testamente til en verden af flere folk og nationer. Derfor har 

Bibelens indhold haft så stor betydning for nationsdannelse. Enhver nation kunne nu 

spejle sig i at være Guds udvalgte folk. Dette var ikke længere kun forbeholdt jøderne. 

 

Sammenfattende foreslår Adrian Hastings, at nationen blev skabt, da etnier fik deres 

særegne skriftsprog og en levende litteratur. Endvidere fungerede Bibelen som et 

forbillede på, hvad en nation er. Nationalismen kom først bagefter, da nationen følte en 

trussel udefra. I Englands tilfælde skete dette allerede i middelalderen, fra det 12. til det 

15. århundrede, da England var under fransk styre. Ironisk nok har det engelske monarki 

stået i vejen for engelsk nationalisme. Hastings mener, at den engelske nation var forud 

for kongeriget, da kongen havde tendens til at give det franske sprog forrang i årene med 

fransk magt selv efter, at befolkningen havde taget afstand fra det (Hastings, 1997: 48).  

 

Endelig nævner Hastings syv distinkte faktorer, hvormed kristendommen har været med 

til at etablere de europæiske nationer. Disse punkter bliver ifølge Hastings opfyldt af 

adskillige europæiske lande, særlig de lutherske.   

 

1. Helliggøre nationens begyndelse: I Irland har Skt. Patrick og på Færøerne har 

Sigmund Brestisson været med til at grundlægge nationen. Sidenhen har 

nationalister tilegnet sig begyndelsen som et symbol på deres nationale identitet 

og kristne værdier og sammenhængen mellem disse. 
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2. Mytefisering og markering af store trusler mod den nationale identitet: Dette har 

man set i Danmark, hvor Dannebrog, ifølge sagnet, faldt ned fra himlen til Kong 

Valdemar i 1219, mens han var i krig imod esterne i Estland. Kong Valdemar var i 

gang med at bekrige de ’vantro’ estere i Guds navn og med pavens velsignelse. 

Mytefiseringen er også sket, når man har oplevet, at et enkelt individ har sveget 

nationen, truet frihed, religion og love og dermed givet en stærkere følelse af ’os’ 

og ’dem’. 

 

3. Præstestandens sociale rolle: Allerede tidligt fik præstestanden i Europa en 

betydelig rolle i nationernes opbygning, da de fungerede som mellemmænd 

mellem folket og de magthavende. På basis af præstestanden blev folk forenet 

under en konge. 

 

4. Produktionen af en litteratur på modersmålet: Som før nævnt havde de bibelske 

oversættelser stor betydning for de europæiske sprog, da det betød, at flere sprog 

fik et skriftsprog og dermed kunne kanalisere deres fælles etnicitet.  

 

5. Etableringen af en bibelsk model af nation: Det Gamle Testamente har givet en 

detaljeret beskrivelse af Israel, og hvordan en Gud-centreret nation skal se ud, og 

hvordan Gud vil behandle den, hvis den er troløs. 

 

6. Dannelsen af selvstændige nationale kirker: Denne faktor er nok mest relevant i 

protestantiske og ortodokse lande, hvor man har selvstændige nationale kirker, 

som har været tæt integreret med kongemagten. De magthavende har ikke skullet 

stå til ansvar for paven i Rom. 

 

7. Opdagelsen af en enestående hellig national skæbne: Følelsen af at være 

Guds udvalgte folk: Igen er der tale om forbilledet, som Det Gamle Testamente 

har givet i form af jøderne, og som Det Nye Testamente tillod alle folkeslag at 
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føle jf. Matt 28, 19. Det nye Testamente giver et billede af en verden med flere 

nationer. Det tillader den enkelte nation at føle, at de har en særlig hellig skæbne 

(Hastings, 1997: 188-196).  

 

Sammenfattende kan man sige, at Hastings kriterier for nationsstatus er: 1) den er en 

etnicitet 2) den er bundet i et folkeligt sprog og litteratur, 3) den er modelleret efter den 

bibelske prototype (Smith, 2003: 145). Endvidere deler Hastings den nationale udvikling 

i tre store udviklingsstadier: 1) En tidlig middelalderlig epoke med mundtlige etniciteter. 

2) En senmiddelalderlig/tidlig moderne epoke. 3) En moderne æra med ideologisk 

styrede nationer i anden udgave (Smith, 2003: 135). Med andre ord er det ikke alle 

nationer, der kan spores tilbage til middelalderen eller længere tilbage. Nationens opståen 

fra etnier er ikke noget som sker fra dag til anden.  

 

Med England som prototypen for andre europæiske nationer, mener Hastings, at 

nationalisme ikke har noget at gøre med modernitet, som Hobsbawm og Anderson 

foreslår. Derimod er de næsten helt tilfældigt blevet en del af hinanden, og en af 

grundene er, at Englands politiske og økonomiske succes gjorde landet til et forbillede for 

andre europæiske nationer. Som det første industrialiserede land kunne det eksportere sin 

succes som en følge af sin nationsstatus (Hastings, 1997: 28). 

 

Som Hastings kommer ind på, bruges det latinske ord 'nation' til at betegne et folk 

eller en stamme, som skiller sig ud ved sprog, love, vaner, vurderinger og skikke. Med 

disse ord beskrev en normannisk biskop waliserne som en natio allerede i 1140 (Böss, 

2007). Adrian Hastings gør det klart, at det ikke er så simpelt, at en nation eksisterer 

eller ikke-eksisterer. Nationer vokser ud af etnier, krige og religiøse forskelle. 

Endvidere vokser de ud af litteratur, nationalistisk propaganda og administrativt pres. 

Alle disse faktorer sammenlagt grundlægger nationen, så man kan ikke på et givet 

tidspunkt sige, om der er tale om en nation eller ikke (Hastings, 1997: 26).  



Side 25 af 80 

 

 

2.4 Etnosymbolisme 

Som et kompromis mellem ovennævnte modernisme og perennialisme har Anthony D. 

Smith lanceret sin egen tilgang i form af etnosymbolisme. Smith mener grundlæggende, 

at modernismen er en stærk teori, der ikke tager hensyn til historien, hvorimod 

perennialismen fokuserer på historien, men ikke er teoretisk stærk.  

 

Ligesom modernisterne hævder Smith, at nationen er et specifikt moderne fænomen, men 

i modsætning til dem mener Smith, at de moderne nationer er bygget op omkring myter 

og erindringer, der kan dateres tilbage til middelalderen, og i nogle tilfælde antikken. 

Etnosymbolismen opfatter derfor ikke nationsdannelsen som en konstruktion eller en 

opfindelse. Tværtimod er nationsdannelse ifølge Smith: ”en genfortolkning af allerede 

eksisterende kulturelle motiver og en rekonstruktion af tidligere etniske bånd og følelser” 

(Smith, 2003: 117). På den måde udgør etnosymbolismen en direkte forbindelse mellem 

moderne nationer og de etnier, som var før dem. 

 

Mange mener, at etnosymbolismen er en moderat version af perennialisme pga. 

forbindelsen mellem moderne nationer og tidlige etnier. Det, som gør etnosymbolismen 

distinkt i forhold til perennialismen, er, at den anerkender historiske afbrydelser i etniske 

sammenslutninger (Smith, 2003: 119). Etnosymbolisme fokuserer i højere grad på 

traditioner, myter, symboler og det etniske fællesskab som grundlaget for en nations 

kollektive nationale identitet. Med andre ord: de subjektive elementer (Smith, 2003: 83). 

Disse symboler er blevet overleveret igennem etnier. Smith definerer en etnie som: ”den 

navngivne menneskelige befolkning, der associeres med et særligt territorium og deler 

såvel afstamningsmyter og historiske erindringer som elementer af en fælles kultur” 

(Smith, 2003: 120). Nationen bliver i modsætning hertil defineret som en befolkning, der 

deler et historisk territorium, fælles myter og erindringer, en fælles politisk kultur og 

fælles rettigheder (Smith, 2003: 27). 
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Vedrørende nationens opståen mener etnosymbolismen ikke, at man kan se på tidligere 

historiske former for kollektiv og kulturel samhørighed i direkte forbindelse med 

nutidens nationer. Dette vil være anakronistisk, da man ikke kan se ”tidligere epokers 

forhold og politik i lyset af nutidens kollektive mål og nationalistiske bestræbelser”, som 

Hastings fremfører med sit eksempel af den engelske nation. Ikke desto mindre har disse 

forhold påvirket nationernes opståen (Smith, 2003: 84). Nationen er ikke nødvendigvis 

dannet i en lineær udvikling fra etnien. Nogle etnier forsvinder for derefter at genopstå 

som nation på et senere tidspunkt, f.eks. antikkens Grækenland. 

 

Etnosymbolisme mener hverken, at det nationen udvikledes oppe fra og ned som 

modernisterne eller nede fra og op som Hastings. Derimod er det forholdet mellem de to 

retninger, der er karakteristisk for etnosymbolismen. I nogle tilfælde har traditionerne og 

myterne blandt befolkningen inspireret de intellektuelles vækkelsestiltag (Smith, 2003: 

83). Smith argumenterer mod Hobsbawms synspunkt om de opfundne traditioner og 

symboler. Smith mener, at Hobsbawms teori om ’sociale ingeniører’ ikke giver nogen 

plads til følelse eller moralsk vilje. Etnosymbolisterne er af den opfattelse, at eliten 

genfortolkede de eksisterende symboler og rekonstruerede traditionerne for at 

inkorporere tidligere bånd og følelser. Derigennem har man en direkte forbindelse 

mellem de førmoderne etnier og nutidens nationer (Smith, 2003: 117). 

 

Smith skelner mellem tre forskellige forhold i etnosymbolismen: 

1. Kulturel kontinuitet: Denne kan findes i kollektive egennavne, sproglige koder og 

etniske landskaber, der kan overleve efter det fællesskab, de var knyttet til. Som 

eksempel nævner Smith kartagernes puniske kultur omkring 500 år efter Kartagos 

ødelæggelse. 

2. Etniers og nationers genkomst: Dette forhold henviser til, at etnie- 

nationsbegrebet refererer til en form for kulturel resurse og menneskelig 
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sammenslutning. Denne kan findes i alle historiens epoker. I forhold til 

perennialismen henviser etnosymbolismen til, at den ikke nødvendigvis har været 

kontinuerlig siden den første opståen. 

3. Forholdet mellem fortid, nutid og fremtid: Her peger etnosymbolismen på 

genfortolkningen, idet at eliten prøvede at genopdage sin oprindelse og guldalder 

i historien i håb om at kunne genskabe den. Dette er den grundlæggende forskel 

mellem modernisme og etnosymbolisme, idet etnosymbolismen peger på 

nationens dannelse i sammenhæng med tidligere etnier og kollektive identiteter 

(Smith, 2003: 119-120). Etnosymbolismen kritiserer modernismen for 

’blokerende nutidighed’, som er et fokus udelukkende på den nuværende 

generations synspunkter og interesser i at forme fortiden (Smith, 2003: 117). 

 

2.5 Opsummering og kritik 

Adrian Hastings udgav bogen ’The Construction of Nationhood’ i 1997 som en kritik af 

modernismens manglende hensyn til førmoderne nationer som England, Sverige, 

Armenien og Etiopien. Med bogen har Adrian Hastings fornyet perennialismen, som var 

dominerende op til 2. Verdenskrig. Den dominerende tanke var, at nationalistisk ideologi 

var en nyskabelse, men nationer havde altid eksisteret. Hastings giver derimod den 

bibelske kristendom æren for nationsdannelse, også i de førmoderne tider. Uden 

Kristendommen og Bibelen på modersmål ville nationer og nationalisme, som vi kender 

dem i dag, aldrig kunne have eksisteret. Nationer er derfor ikke naturlige fællesskaber, 

men et resultat af bibeloversættelser og udviklingen fra etnie til nation, som skete pga. af 

skriftsproget. 

 

Der er uenighed mellem modernister og perennialister om, hvorvidt nationen blev skabt 

som følge af nationalismen og intelligentsiaer, som førte den videre til befolkningen eller 

om den er udviklet fra etnier med fælles traditioner (Smith, 2003: 111). Begge teorier 

giver skriftsproget en stor del af æren, men på hver sin måde. Hastings hævder, at når 

Bibelen blev oversat til modersmål, kunne mundtlige etnier bevæge sig imod at være en 

nation, som kunne spejle sig i det jødiske eksempel på en nation. Det var ikke nødvendigt 
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for hele befolkningen at læse i Bibelen, fordi præsterne gjorde det for dem hver søndag. 

Derudover spillede Bibelens indhold også en direkte rolle i, at de kunne spejle sig i den 

jødiske nation. Benedict Anderson mener derimod, at printkapitalismen og den offentlige 

skole, hvor litteratur endelig kunne blive masseproduceret og række ud til alle folk, var 

starten på nationalismen, som var forgænger for nationen. Som en mellemvej imellem 

disse teorier finder man etnosymbolismen, som ser en sammenhæng mellem de 

middelalderlige, og endda ældre, etnier og de moderne nationer. Forskellen på Hastings 

og Smiths etnier er opfattelsen af, hvornår de udvikler sig til en nation. Hastings mener, 

som før nævnt, at det sker med udviklingen af et skriftsprog og national litteratur, 

hvorimod Smith argumenterer, at nationsdannelsen sker som følge af nationalismen på 

samme måde som modernisterne; men den sker på baggrund af de etnier, som allerede 

eksisterede og genskabelsen af tidligere symboler og traditioner.  

 

Hastings svaghed er, at han drager en lige linje fra de tidlige etnier til nutidens nationer. 

Der bliver ikke taget hensyn til, at samfundstyperne og statsformerne er forskellige. 

Etnosymbolismen ser til gengæld etnien som grundlaget under den nationalisme, som 

opstod efter Den franske Revolution. 

 

Modernismen har været den dominerende teori inden for nationalisme siden midt i det 20. 

århundrede, og den giver et klart svar på den nationalistiske bevægelse, som satte 

dagsordenen i Europa efter Den franske Revolution. Men den tager ikke hensyn til de 

nationer/etnier, som har eksisteret i førmoderne tider. Den giver heller ikke et svar på, 

hvorfor nationalisme tit søger tilbage til historien og oprindelsen for at skabe en fælles 

følelse blandt masserne. Derudover giver den ikke nogen anerkendelse til de 

fællesskaber, som eksisterede før Den franske Revolution. 

 

Det er igen her etnosymbolismen bliver relevant, da den taler om etnier, som har 

eksisteret op til nationalismen i form af fælles traditioner, sprog og myter. 
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Etnosymbolismen udviklet som et kompromis imellem modernisme og perennialisme, og 

dette er også tydeligt, da den giver stor opmærksomhed til de nationale bevægelser i 

kølvandet på Den franske Revolution. Men den lægger derudover ligeledes stor vægt på 

de etnier, der havde eksisteret før dette. Etnosymbolismen viser sig derfor at kunne 

forklare, hvorledes det gamle blev fornyet i nationalismen.  

 

Disse tre tilgange inden for nationalisme skal herefter anvendes for at analysere 

Danmarks og Færøernes pågældende nationsdannelse.  
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3 Danmark, nation og kirke 

3.1 Danmark 

Det følgende kapitel vil undersøge den danske Folkekirkes rolle i Danmarks 

nationsdannelse og dens forhold til danskernes nationale identitet. Danmark er relevant 

dels pga. den politiske relation imellem Færøerne og Danmark, dels fordi den danske 

Folkekirke har en særstatus i samfundet. En status, den har haft siden Danmark blev 

kristnet. 

 

Ifølge Uffe Østergaard er national bevidsthed og politisk kultur to sider af samme sag, 

især i dansk tradition (Østergaard: 1). Da den politiske kultur i Danmark er meget 

påvirket af kirken, kan man endvidere sige, at den nationale bevidsthed og folkekirken er 

tæt knyttet. Lindhardt mener endvidere, at den moderne velfærdsstat er et produkt af, at 

stat og kirke i Danmark udgør en enhed (Lindhardt, 2005: 45). Præster er statslønnede 

tjenestemænd, kirkeministeriet forvalter Folkekirken og ministeren er medlem af 

regeringen. Dertil er monarken født og tvunget medlem af Folkekirken og bliver formelt 

dens øverste chef (Lindhardt, 2005: 47). Selv om de færreste danskere går regelmæssigt i 

kirke, så mener Jan Lindhardt, at det ikke er nødvendigt, fordi de dagligt går i 

danskheden, og opfatter kirken som værende identisk med det at være dansk (Østergaard: 

3). Årsagen til dette finder man i det evangelisk lutherske syn på forholdet mellem kirke 

og stat. Siden har den politiske kultur været præget af, at Gud har haft samme adresse 

som statsoverhovedet. 

 

Ud fra historien kan vi se, at danskere i flere århundreder har levet sammen inden for 

rammerne af den samme stat med en fælles identitet og derigennem et folkeligt 

fællesskab, som er fundamentet for samhørighed, fortrolighed og tillid (Pittelkow, 2004: 

8). Spørgsmålet bliver dog, hvornår blev den danske nation dannet? 
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3.2 Historisk perspektiv 

Siden Kong Harald Blåtand omkring 960'erne fik ristet i runeskrift, at have gjort danerne 

kristne, har kristendommen spillet en essentiel rolle i danskernes bevidsthed. Danmark og 

de øvrige nordiske lande havde op til dette tidspunkt dyrket den gamle asatro. Ifølge Peter 

Lodberg, har det stor betydning for den danske folkekirke, at man kan trække en direkte 

linje fra Harald Blåtand til nutidens danskere og den danske monark (Lodberg, 2001: 23). 

Selv om Jellingestenen ofte bliver betegnet som Danmarks dåbsattest, mener Ralf 

Pittelkow, at danskerne eksisterede som danskere, før det blev ristet i sten i Jelling  i kraft 

af, at det var et folk med fælles religion, sprog og skikke (Pittelkow, 2004: 51). Med 

andre ord er der meget, der tyder på, at Danmark som etnie har eksisteret allerede i den 

tidlige middelalder inden for rammerne af den samme stat med en fælles identitet. 

Derigennem har danskerne fået et folkeligt fællesskab, som er fundamentet for 

samhørighed, fortrolighed og tillid (Pittelkow, 2004: 8). 

 

Da kong Svend Estridsen (1047-74) bragte Danmark fra vikingetiden ind i middelalderen, 

fik kirken en væsentlig rolle i samfundet. Bispedømmer blev etableret i alle dele af riget , 

stenkirkerne, som vi kender dem i dag, blev opført sammen med store domkirker. 

Allerede i 1104 blev en ærkebiskopstol oprettet i Danmark, og dermed var danskerne ikke 

underlagt en tysk ærkebiskop, da Danmark blev et selvstændigt bispedømme under den 

romersk-katolske kirke (Schwarz Lausten, 1999: 11).  

 

Over hele Europa bredte der sig en fornyelsesbevægelse omkring år 1000. Paverne ville 

kæmpe imod indblanding fra verdslig side i kirkens anliggender: “Verdslige magter 

skulle respektere kirkens love, som strakte sig langt ind i det borgerlige samfund, så 

ægteskabssager, arvesager... og meget mere faldt ind under den kirkelige 

domstol”(Schwarz Lausten, 1999: 12). Fyrster og konger svarede igen med deres egne 

love. I Jyske lov fra 1241 står skrevet i fortalen: “Thi ligesom den hellige kirke styres af 

pave og biskop, således skal hvert land styres og værges af kongen eller hans 

embedsmand”(Schwarz Lausten, 1999: 15). Middelalderen var altså stærkt påvirket af en 
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konstant magtkamp mellem pavekirken i Rom og de europæiske konger og fyrster. I 

Nordeuropa afskaffede Reformationen den rivalisering, som havde fundet sted mellem 

stat og kirke de sidste århundreder (Knudsen et al. 2000: 11). 

 

3.3 'Giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud hvad Guds er' 

Da Martin Luther i 1517 satte sine 95 teser op på slotskirkens dør i Wittenberg, blev det 

et opgør med hele den middelalderlige samfundsstruktur. Luther havde på en rejse til 

Rom fået øjnene op for, at der ingen steder i Bibelen stod om noget munkevæsenet, om 

valfartsrejser og om at mennesker selv kunne bidrage til deres frelse gennem fromhed, 

gode gerninger, køb af afladsbreve og gaver til kirken (Schwarz Lausten, 1999: 28). 

 

Reformationen startede i Tyskland, men bredte sig hurtigt langt ud over Tysklands 

grænser. I Tyskland fik den en særlig betydning, idet den blev en del af den tyske 

nationale identitet. I Reformationen trådte det tyske folk frem med myndighed. 

Forudsætninger blev lagt for tysk kultur og national statsdannelse (Oftestad, 2001: 13). 

Det tyske folk stod til ansvar for deres fyrster og ikke for paven i Rom. Luthers 

oversættelse af Bibelen til tysk var også et vigtigt led i nationsdannelsen, selv om 

nationen blev dannet godt 200 år senere. Oversættelsen standardiserede det tyske sprog 

for hele landet. Folk kunne herigennem identificere sig med andre tyskere.  

 

Martin Luther var ikke den eneste reformator i Europa. Den evangelisk-lutherske 

reformation udviklede en egentlig statskirkeordning. På den anden side udviklede den 

calvinistiske model frie menigheder, højst bundet sammen af en synodal ordning, altså en 

form for paraplyorganisation med egen generalforsamling (Oldenburg et al. 2007: 12). 

Den model kender vi bedst fra Skotland og Holland. 

 

Luther ville ikke skabe en ny kristen kirke, men kirken skulle genskabes til det, som man 

kunne læse om i Det Nye Testamente (Schwarz Lausten, 1999: 28). Noget af det vigtigste 
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for Luther var, at kirken skulle opgive enhver økonomisk og politisk magt. Det samme 

skulle gøres gældende i forholdet til retssystemet og domstole. I stedet skulle kirken 

udelukkende beskæftige sig med evangeliets forkyndelse. Samtidig med, at staten overtog 

kirkens ejendomme, skulle den også overtage de opgaver, som havde været kirkens i 

form af sygepleje, undervisning, socialvæsen og folkets religiøse opdragelse (Lindhardt, 

2005: 46). For at begrunde denne nye tilstand udviklede de lutherske teologer det, man 

kalder ”læren om de to regimenter”, som absolut har belæg i Luthers kirkebegreb – og 

måske endda også hos Paulus, om end dennes motiver har været anderledes (Oldenburg et 

al. 2007: 14). Denne lære går i hovedtræk ud på, at verden er skabt af Gud, og Gud har 

indsat to regimenter, et Lovens og et Åndens. Det betyder, at staten ikke må blive 

religiøs, og kirken ikke må blive politisk. Selv om Luthers tanke havde været, at stat og 

kirke skulle være adskilte, blev realiteten i de nordiske lande, at kirken kom under 

kongen. Ifølge Per Ingesman, dr. phil., skulle kirke og stat i de nordiske lande arbejde 

sammen for at skabe det kristne samfund (Knudsen, 2000: 86).  

 

Reformationen forløb hurtigt og relativt fredeligt i Danmark. En af grundene var, at 

Reformationen i Skandinavien foregik oppe fra og ned (Knudsen, 2000: 40). 

Reformationens aktører var ikke blot teologer bundet af deres religiøse overbevisning, 

men også konger, fyrster og politikere, som ønskede at finde en politisk løsning på 

konflikten mellem den romerske kirke og staten. Luthers kirkebegreb passede godt til 

fyrsternes ambitioner om at opnå åndelig og økonomisk magt. For hvis de kunne beskytte 

kirken, kunne de selv indkassere en enorm fordel (Oldenburg et al. 2007: 13). Desuden 

var Martin Luther bange for de revolutionære kræfter, som Reformationen havde udløst, 

og søgte derfor sikkerhed hos de tyske fyrster. Kirken fik nu en dobbeltkarakter. På den 

ene side blev de ramme om en religiøs virksomhed, og fik ganske megen autonomi. På 

den anden side blev de brugt til statslige verdslige formål (Knudsen, 2000: 12).  

 

Trods kongens opbakning til Reformationen i Danmark, blev befolkningen ikke 

protestanter fra den ene dag til den anden. Folk havde levet som katolikker med adskillige 
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sakramenter. Antallet af disse blev begrænset til kun to sakramenter, dåben og nadveren. 

Senere blev konfirmationen også indført som sakramente. De protestantiske biskopper fik 

til opgave at oplyse og lære folket at forkaste læren om aflad, skærsild, helgener og pave. 

En lære, som de havde fået ind med modermælken, var nu at betragte som falsk lære 

(Schwarz Lausten, 1999: 47).  

 

Reformationen blev i 1536 en realitet i Danmark. Kirke og stat til ét regimente. I stedet 

for den konstante magtkamp mellem kirke og konge, som havde fundet sted gennem 

middelalderen, allierede de to sig i Danmark. Kongen blev kirkens overhoved og skulle 

styre og beskytte den, og præsterne blev kongens statslønnede tjenestemænd. At kirke og 

stat blev til ét regimente, havde tre vigtige aspekter med sig for kongen. 

 

1. Kongen fik ejendomsretten til kirkens jordbesiddelser, som i Danmark på det 

tidspunkt var 40 % af Danmarks jord (Lindhardt, 2005: 46). 

2. Kongen fik kontrol over den største og måske bedst organiserede organisation i 

landet. 

3. Reformationen gav kongen forpligtelser over for uddannelsesvæsenet, sygdoms- og 

fattigdomsvæsenet (Knudsen, 2000: 43). 

 

Med andre ord blev den danske kirke som følge af Reformationen en statskirke, og staten 

fik kirkelige opgaver, noget som stadig er meget tydeligt i vores moderne samfund, og 

som har sat spor i vores holdning til velfærdsstaten.  

 

Ud fra perennialisten Adrian Hastings perspektiv har Reformationen været grundlaget for 

etableringen af Danmark som en nation. Danmark havde nu sin egen kirke, som ikke 

skulle stå til ansvar for paven i Rom, men for den danske konge. Endvidere blev kongen 

forpligtet til at tage sig af offentlighedens velfærd, som i forhold til nutidens standard har 

været yderst beskeden. Endelig havde bibeloversættelsen ifølge Hastings den betydning, 
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at Danmark bevægede sig fra at være en mundtlig etnie til at være en nation med et 

skriftsprog og national litteratur. 

 

3.4 Sprogligt perspektiv 

Danmark var igennem middelalderen et tosproget land. Dansk var folkesproget, men latin 

var dominerende i kirken og uddannelsessystemet. Latin blev spredt via den romerske 

magt og overlevede Romerriget med flere hundrede år, bl.a. i akademia, men længst i den 

katolske kirke, hvor latin stadig er i brug i dag, og hvor der findes en instans i Vatikanet, 

der fremdeles driver latinsk sprogrøgt, laver nye latinske ord osv. (Bull, 2005). Situation i 

Danmark op gennem middelalderen minder således om situationen i dag, hvor engelsk er 

dominerende i forretnings- og uddannelsesverdenen. En grundlæggende forskel er dog, at 

latin blev betragtet som et helligt sprog, hvilket engelsk ikke bliver. 

 

I mange hundrede år skrev alle, der ville nå hele Europa med deres forfatterskab, på latin. 

Kirken havde monopol på næsten alt skriftsprog og litteratur i Vesteuropa. I Danmark 

skrev historikeren Saxo om Danernes Bedrifter omkring år 1200 på latin. Indførelsen af 

bogtrykkerkunsten i 1455 samt oversættelsen af Bibelen betød, at bøger blev mindre 

bekostelige for almindelige mennesker. Den første bog trykt på dansk var Rimkrønike, 

som udkom i 1495. Med sine godt 5000 vers fortæller Rimkrøniken om de danske 

kongers historie op til Christian I. I 1665 blev en god del af de islandske eddakvad om 

fællesnordiske gudemyter oversat til dansk og dette gav danskere indblik i deres fælles 

historiske baggrund (Lundgreen-nielsen, 2005). 

 

Skabelsen af et dansk skriftsprog og Reformationens vægt på personlig læsning af 

Bibelen bidrog sammen med trykkekunsten til et nationalt sprogfællesskab i Danmark 

(Pittelkow, 2004: 24). Dette har været med til at gøre sproget til noget nationalt for 

danskere. 
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Reformationen medførte som sagt oversættelsen af Bibelen til nationale sprog. Luther 

færdiggjorde sin oversættelse til tysk i 1534, og den første danske oversættelse bestående 

af både Gammel og Nye Testamente udkom allerede i 1550 (Bach-Nielsen, 2007). Siden 

oversættelsen i 1550, som var baseret på Luthers tyske bibel, er der jævnligt kommet nye 

oversættelser af Bibelens oprindelige græske og hebraiske skrifter. Disse oversættelser er 

skrevet på samtidens sprog. Oversættelserne har været med til at udvikle det almindelige 

skrive- og talesprog i Danmark, da folk i tidligere tider kom jævnligt i kirke og hørte det 

'nye' sprog. I dag er nutidsdansk stadig i høj grad farvet af kristendommens ord og 

vendinger, som bærer forestillinger og værdier og derigennem påvirker os i dagligdagen 

(Bach-Nielsen, 2007). En undersøgelse fra 2009 viser, at Bibelen stadig har stor 

betydning for en million danskere. En ud af fem danskere svarer, at Bibelen enten har 

”meget stor” eller ”rimelig stor” betydning for dem selv (Schou, 2009). 

 

Bibelens brug i kirken og særlig de riter, som har haft størst betydning for folk, nemlig 

dåb, konfirmation, ægteskab og begravelse, har været med til at give et sprog til folks 

følelsesregister, oplevelser, observationer osv. Ritualernes sprog går ad mange kanaler, 

hvor hele følelsesregistret aktiveres. Et eksempel: Salmer, der synges i forbindelse med 

jul eller begravelse, synges forskelligt og understøtter og fremkalder forskellige følelser 

(Borup, 2005).  

 

Ligesom Hastings mener Pittelkow, at Reformationen, den folkelige bibellæsning, den 

såkaldte bønnebog og gudstjenester på modersmålet er udgangspunktet for en 

protestantisk nationalisme, som voksede sig meget stærk i 1600-tallet (Pittelkow, 2004: 

22). Denne nationalisme vedkendte en særlig national identitet til forskel fra andre 

befolkninger. Og folket begyndte at kræve indflydelse i statens virke. 

 

Reformationen medførte også, at den danske gudstjeneste blev en 

salmesangsgudstjeneste. Salmesangen blev menighedens væsentligste aktivitet under 

gudstjenesten på højde med præstens prædiken. Salmerne indeholder centrale udtryk for 
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den kristne tro og var derfor velegnede til at lære menigheden kirkens 

kristendomsforståelse. Selv om digteren Hans Christensen Sthen (1540-1611) var den 

første betydelige danske salmedigter, så var det Thomas Kingos salmer (1643-1611) der 

med dens beskrivelser af naturens skønhed, og fortolkning af menneskelivets barske 

vilkår, der blev en betydningsfuld del af den danske og færøske gudstjeneste (Nørhøj, 

2008). 

 

Salmerne repræsenterer dansk spiritualitet. Provst Peter Balslev-Clausen, salmeforsker, 

mener, at Danmarks kristne enhedskultur er båret af salmesangen. Derudover henviser 

han til, at salmerne af Kingo, Brorson, Ingemann og Grundtvig er teologi og litteratur på 

et sublimt niveau. Teksterne, som digterne har skrevet, kan bære selv de tungeste tanker. 

Derfor har salmerne i Danmark en anden position end i mange andre lande (Christensen, 

2006). 

 

Et sprogs historie kan ikke uden videre skilles fra folkets, litteraturens, kirkens og skolens 

historie. Adrian Hastings grundtanke er, at gennem et litterært sprog og national litteratur 

er grænserne for kultur og folk fastsat (Smith, 2003: 137). Dette litterære sprog blev 

muligt, da Bibelen blev oversat, og man begyndte at få en national litteratur, bl.a. 

andagts- og salmebøger. 

 

En af Reformationens grundtanker var, at Guds ord skulle lyde til menigheden på dens 

eget sprog i stedet for som tidligere på latin. I det øjeblik Bibelen blev oversat til dansk, 

bevægede Danmark sig fra at være et sproglig etnie til at være en nation.  

 

3.5 (Velfærds)staten som et produkt af Reformationen 

I den katolske tidsalder var den moderne stat ikke opfundet, så civilsamfundet var på 

kirkens hænder. Efter Reformationen måtte kongen i samarbejde med lutherske teologer 

genopbygge det civilsamfund, som havde været den katolske kirkes op til Reformationen. 
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Præstestanden blev således tjenestemænd i staten (Oldenburg et al., 2007: 14) 

 

Reformationen betød for Danmark, at man fik en national statskirke. Dette har tit ført til 

diskussionen om, hvem dette var til størst fordel for. Fik kirken gennemført sit lutherske 

kirkeprogram igennem kongemagten? Eller brugte staten kirken i 

statsopbygningsprocessen? 

 

Kongen fik brugt en velorganiseret kirke til at opretholde sin autoritet ud i alle dele af 

riget (Lodberg, 2001: 31). Et godt eksempel på dette er kirkebogen, som oprindelig blev 

brugt som en skatteudskrivningsbog, og som stadig i dag bliver brugt til civil registrering. 

Endvidere kunne sognepræsten anvendes som kongens øje og stemme i selv det mest 

afsides samfund og være med til at kontrollere den offentlige moral i sine prædikener, 

bl.a. ved at erklære skattesnyderi for synd og ved at fortælle menigheden, at det at gøre 

militærtjeneste ikke blot var at tjene fædrelandet, men også at tjene Guds ære (Knudsen, 

2000: 45). Tim Knudsen nævner også som eksempel Sverige, hvor præsterne havde til 

opgave efter prædiken at ”læse op fra prædikestolen, nye love, nye forbud, meddelelser 

fra centrale, regionale og lokale myndigheder, efterlysninger af forbrydere og bortløbne 

grise, lysninger eller indkaldelser til sognemøder”. Inden for kort tid var det muligt for 

en bestemmelse, udfærdiget i Stockholm, at blive kundgjort til hele den svenske 

befolkning (Knudsen, 2000: 90). 

 

De lokale præster blev således budbringere mellem staten og borgerne. Fra borgernes side 

skruede man op for forventningerne til staten op om at være ansvarlig for folkets velfærd 

(Knudsen, 2000: 39). Fra kongens side gav man borgerne pligter og rettigheder. Staten 

udviklede sig dermed til en nationalstat, hvor staten lyttede til folkets krav og rettigheder 

jf. Pittelkow. Det er vigtigt at pointere, at det ville være anakronistisk at sammenligne 

denne form for nationalstat  med den, som er i dag. 
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Hastings pointe er, at da præstestanden blev mellemmand mellem konge og folk, 

samledes danskere under en konge. De levede herefter under de samme love og forhold. 

De kunne identificere sig med hinanden i større forstand end i den lokale landsby, som 

Benedict Anderson hævder. 

 

Det var ikke alene en fordel for staten at alliere sig tæt med kirken. I de første 100-150 år 

efter Reformationen var det på en række felter kirkens folk, der formulerede målene, og 

staten, der satte sin magt ind på at gennemføre dem (Knudsen, 2000: 70). Med andre ord 

udøvede kirken en række tjenester til borgerne; men der gjorde det i kongens navn.  Det 

var således statslige tjenester udført af kirken. 

 

Ifølge Jan Lindhardt er disse opgaver særlig tydelige inden for fire områder i dagens 

Danmark. 

 

1. Samfundet følger kirkeåret 

I Danmark følger hele samfundet kirkeåret, dvs., at hele samfundet er indrettet efter en 

kirkelig kalender og de helligdage, som kirken har. Butikker og erhvervsliv holder hellig- 

og søndagslukket. Skoler har fri jul, påske og pinse (Lindhardt, 2005: 48). Som en 

fuldstændig modsætning hertil har man USA, hvor butikker har åbent 24/7 og de 

nationale fridage er 'Thanksgiving' og '4th of July', som ikke religiøst betinget. 

2. Undervisningsområdet 

Uddannelsesområdet har været et vigtigt element i etableringen af de nordiske 

velfærdsstater (Lodberg, 2001: 31) Fra kirkens side var det, for at borgerne skulle kunne 

tilegne sig kristendommens lære, og for staten var det vigtigt, at borgerne kunne gøre 

nytte i verdslige sammenhænge (Knudsen, 2000: 82). I den katolske æra var der kloster- 

og katedralskoler rundt om i landet. Efter Reformationen overtog staten disse institutioner 

og iværksatte undervisning på statens vegne (Lindhardt, 2005: 50). Siden 1736 har der 

været tvungen konfirmationsforberedelse i Danmark, og senere blev konfirmationsbeviset 
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lig med afgangsbevis. Som et af de første lande i verden indførte Danmark tvungen 

skolegang i 1814. Nogle få årtier senere var analfabetismen næsten udryddet i Danmark 

(Lodberg, 2001: 31). Den tidlige udvikling af læsefærdighed har også været med til, at de 

skandinaviske bønder var bedre uddannede og oplyste end de fleste andre bønder over 

hele verden. Det var også en forudsætning for bøndernes deltagelse i det offentlige liv 

(Knudsen, 2000: 42). I 1975 blev den danske folkeskole og folkekirken formelt adskilt 

ved skoleloven. Kristendomsundervisningen blev herefter et humanistisk religions- og 

livsanskuelsesorienterings fag (Schwarz Lausten, 1999: 33). Selv om faget er ændret 

meget indholdsmæssigt, er kristendomsundervisning stadig et fag på alle skoletrin i den 

danske folkeskole. Derved har kristendommen været en stor del af udformningen af den 

danske folkeskole. Jan Lindhardt nævner som et modsat eksempel USA, hvor 

anvendelsen af kirkelige, i.e. katolske privatskoler er høj, fordi kirkelige emner er 

ekskluderet fra den offentlige skole (Lindhardt, 2005: 50). 

3. Hospitalsvæsenet 

På samme måde som med folkeskolen har danskerne haft tradition for at have en stor 

tiltro til det offentlige sygehussvæsen. De har nærmest en religiøs tiltro til det. Dette er et 

resultat af, at staten efter Reformationen overtog, de infirmerier, som katolske klostre 

rundt om i landet havde drevet (Lindhardt, 2005: 49). Reformationen overførte altså det 

traditionelle ansvar for 'caritas'3 for de syge og fattige fra den katolske kirke til staten. 

Igen kan man drage en parallel mellem danske og amerikanske tilstande, hvor flere af de 

største hospitaler i USA tilhører forskellige kirker. 

4. Folkets åndelige ve og vel  

Historisk har kirkens rolle i samfundets kollektive opdragelse været meget central. 

Præsten var født medlem af sognets styrende organ, hvilket bl.a. betød, at han havde 

tilsynsopgaver i skole og fattigvæsen (Lodberg, 2001: 33). Derudover kunne kirken følge 

med i den åndelige opdragelse igennem autorisering af lærebøger og kravet om 

konfirmation (Lindhardt, 2005: 51). Selv om der på dette område er sket en stor reduktion 

af den kirkelige indflydelse, så er Danmarks Radio Public Service-lov et levn fra denne 
                                                        
3 Caritas betyder kærlighed og velgørenhed. 'Deus Caritas est' betyder Gud er kærlighed. I dag er Caritas 
en International Katolsk hjælpeorganisation. 



Side 41 af 80 

 

kollektive opdragelse. Public Service er lig med at arbejde i folkets tjeneste. Folketinget 

fastsætter licensen, og Danmarks Radio skal til gengæld påtage sig en række 

samfundsmæssige og kulturelle opgaver så som at sikre, at danskerne får et stort og 

alsidigt udbud af kvalitetsudsendelser. Blandt disse skal et vist antal timer om ugen være 

kirkelige. Staten overtog kirkens rolle med hensyn til at opdrage folket til borgere, og i 

processen har staten nået ud til borgerne gennem folkeskolen, landsdækkende aviser og 

Danmarks Radio (Lodberg, 2001: 14).  

 

At have en fælles national identitet er som før nævnt lig med at leve i takt. Danskerne 

lever i takt pga. de statslige institutioner, som blev overtaget fra kirken efter 

Reformationen. Danskerne går i folkeskole, holder fri om søndagen og i helligdagsferier. 

De ser det offentlige sygehusvæsen og resten af velfærdsstaten som noget nærmest 

religiøst. Disse forhold har været med til at styrke danskernes kollektive nationale 

identitet, hvilket understøtter Hastings teori om, at Danmark har eksisteret som en nation 

siden 1500-tallet og ikke er et resultat af moderne tider, som modernisterne argumenterer 

for. 

 

3.6 Nationen dannes 

I Danmark ændrede Reformationen middelalderens samfundsforhold, som havde været 

baseret på personlige relationer igennem feudalisme. Den konstante magtkamp mellem 

paven i Rom og de europæiske konger og fyrster resulterede i, at kirken havde 

ejendomsret på en stor del landbesiddelser. Reformationen betød også, at i takt med, at 

kirken kom under kongen, overtog staten ikke alene disse besiddelser, men også det 

ansvar for befolkningen, som kirken tidligere havde haft. Med besiddelserne fulgte altså 

også et ansvar for folket. Statslige institutioner blev grundlagt, bl.a. offentligt 

sygdomsvæsen og skolevæsen. Præsterne blev kongens embedsmænd og kunne nu 

formidle både Guds og kongens budskab til hele befolkningen. Det betød, at den loyalitet, 

som havde været over for Gud og paven i Rom nu blev overført til kongen og den 

nationale kirke. 
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Det folkelige fællesskab udviklede sig også på drastisk vis som følge af Reformationen. I 

sin tidlige form bestod det folkelige fællesskab af, at man delte sprog, religion og konge - 

hvilket Adrian Hastings kalder en etnie. Reformationen ændrede dette fællesskab. 

Danskernes folkelige fællesskab blev forstærket i en national kirke, hvor alt foregik på 

modersmålet. Endvidere blev folkets samhørighed og selvbevidsthed forstærket i kraft af  

den store og voksende indflydelse befolkningen havde på staten (Pittlkow, 2004: 50). 

 

Udover at have været grundlaget for den danske nation, har Reformationen også haft en 

rolle i den danske nationalstat. Pittelkow mener, at danskere står i en dobbeltrolle i 

forhold til nationalstaten. På den ene side udgør de en nation, på den anden side udgør de 

også borgere, der stiller krav på individuelle rettigheder. Denne individualisme kan ifølge 

sognepræst, Claus Oldenburg, også spores tilbage til Reformationen. Reformationens 

opgør med den romersk-katolske kirke har skabt en individuel selvstændighed blandt 

protestanter, i hvert fald på det religiøse plan. Den romersk-katolske kirkes selvforståelse 

indeholdt en påstand om at være den institution, der nærer og selv er Guds åbenbaring i 

tid og rum, hvorimod Reformationen fremfører tanken om, at mennesket stod direkte 

over for Gud (Oldenburg, 2007: 12). Individets krav til staten om visse rettigheder kan 

igen ses ud fra de kirkelige opgaver, som staten overtog som følge af Reformationen. Ralf 

Pittelkow påpeger, at det særlige forhold mellem folk, stat og individ i Danmark er en 

grundfæstet del af den nationale identitet.  

 

Allerede i kong Harald Blåtands dage udgjorde danskerne et folk med fælles sprog, 

love, skikke og kultur. Danskernes nationalisme er rodfæstet i kristendommen. 

Nationen Danmark så dagens lys pga. Reformationen. Martin Luthers tanker 

forstærkede idéen om Danmark som en særegen nation. Ved at spejle sig som nation i 

Det Gamle Testamentes billede af det jødiske folk, fik Danmark en statskirke under 

kongen og gik fra at være en mundtlig etnie til at være en nation med dansk 

bibeloversættelse, litteratur, herunder salmer på modersmålet, og præstestanden blev 
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kongens tjenestemænd, som fungerede som mellemmænd mellem borgere og stat.  

 

Den danske nation, nationalstat og nationale identitet er i direkte forbundet med 

kristendom og folkekirken. Nationalismen som europæisk strømning etablerede ikke 

nationen. Nationen var dannet i forbindelse med Reformationen. Ud fra Hastings teori 

forstærkede Den franske Revolution, printkapitalismen og romantikken de følelser 

som kristendommen allerede havde plantet i folket. 
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4 Færøerne, nation og kirke 

4.1 Kirken på Færøerne 

Den færøske kirkes historie rækker mere end 1000 år tilbage. Som de fleste andre kirker, 

er den mærket af, at den er kirke i præcis dette land og for dette folk. Petur Martin 

Rasmussen, dr. theol. og kirkehistoriker, fremhæver dog, at den færøske kirke skal 

betegnes som en udenlandsk plante, som har fæstet sine rødder på Færøerne (Rasmussen, 

1978: 7). Kirken har fået sine særpræg fra Irland, Norge og Danmark. Den danske 

indflydelse er dog den mest tydelige i dag igennem de danske prædikener, salmebøger, 

katekismus og selvsagt den danske bibel, som blev brugt fra Reformationen og op i det 

20. århundrede. Kristendommen på Færøerne går dog længere tilbage end i Danmark, 

idet irske munke i 600-tallet slog sig ned på øerne for at søge ensomheden (Larsen, 

2007).  

 

Efter at have været en del af den danske folkekirke i 600 år, blev Færøernes Folkekirke 

selvstændig ved Skt. Olai 2007. Dette blev den som led i Overtagelsesloven fra 2005 og 

den øgede selvstændighed, Færøerne har arbejdet for siden Hjemmestyrelovens 

indførelse i 1948. Nu skulle kirken, som havde været båret af færinger i en eller anden 

forstand gennem alle årene, selv være administrativt og økonomisk selvstændig. 

 

Det følgende afsnit omhandler Færøernes historie, kirke og sprog fra de første bosættelser 

op til overtagelsen af Folkekirken i 2007. Hvad har kirken og overtagelsen betydet for 

færinger fra nationsdannelse til øget selvstændighed? Hvilken rolle har kirken haft for 

den færøske nation op til overtagelsen? 
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4.2 De første bosættelser 

Dicuil4 skrev i 825 bogen ’Liber de Mensura Orbis Terrae – Om jordkodens 

udstrækning’. Et af afsnittene i bogen beskriver en gruppe af små øer, der lå tæt ved 

hinanden. Her havde eneboere og irske munke boet hundrede år tidligere for at søge 

ensomheden, men pga. vikinger var øerne ikke befolkede mere, men fyldt med får og 

havfugle. Formodentligt er det Færøerne, Dicuil beskriver (Debes, 1990: 63)  

 

Færeyingasaga, skrevet på Island omkring år 1200 i Heimskringla, fortæller os, at 

Grímur Kamban var den første mand, der bosatte sig på Færøerne. Dette var samtidig 

med, at Harald Hårfager var konge i Norge omkring år 900. Hvilken kilde, der er mest 

nøjagtig kan diskuteres, men alt tyder på, at de første bosættelser på Færøerne har været 

deromkring (Rasmussen, 1978: 13). 

 

Heimskringla handler om begivenheder på Færøerne i tiden fra øernes bebyggelse af 

nordmænd til Tróndur í Gøtus død omkring 1035. Den er skrevet af Snorri Sturluson 

nogle hundrede år senere, som en del af de islandske sagaer. Sagaens hovedpersoner er 

førnævnte Tróndur í Gøtu og Sigmundur Brestisson. 

 

Sagaen begynder med, at Tróndur dræber Sigmunds far, men skåner Sigmund, som på det 

tidspunkt er et barn. Det skulle Tróndur senere fortryde. I 997 tager Sigmund Brestisson 

til Norge efter bud fra Ólav Tryggvason, som var konge i Norge fra 995 til 1000. Kongen 

ville overbevise Sigmund om at lade sig døbe til den kristne tro. Til gengæld lovede han 

Sigmund sit venskab samt at han ville gøre ham til høvding på Færøerne. Sigmund 

handler efter kongens bud og bliver døbt. Året efter i 998 rejser Sigmund tilbage til 

Færøerne for at kristne færinger. Han samler folket på tinge og bringer bud fra kongen 

                                                        
4 Dicuil (født omkring år 760) var irsk munk og geograf, som skrev om øerne omkring England og 
Skotland efter egne observationer.  
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om, at der har været et religionsskifte, og at folk skal lade sig døbe. Færingerne tager ikke 

godt imod disse nyheder og vil ikke døbes af de præster, som kongen har sendt fra Norge. 

Sigmund må i stedet vælge en mere udiplomatisk metode. Om natten bryder han ind hos 

Tróndur í Gøtu, og med sværd i hånden giver han ham to muligheder at vælge imellem: 

enten at blive døbt eller at blive dræbt. Tróndur vælger det første, og sammen rejser de så 

rundt på øerne og døber folket.  

 

Fra år 1000 bliver Færøerne regnet for at være et kristent land. I 1035 siger man, at 

middelalderen på Færøerne begyndte. Tróndur í Gøtu døde, og Færøerne kom officielt 

under den norske krone (Jørgensen, 2000: 28). Færøerne er blevet kristnet få år efter 

øernes nordiske naboer. De fleste historikere er enige om, at den gamle asatro hos 

nordboerne allerede på dette tidspunkt var begyndt at skrante. Omkring år 900 antages 

det, at de fleste nordboer havde hørt om kristendommen, bl.a. fra deres besættelser i 

England, som havde været et kristent land i nogle århundreder (Rasmussen, 1978: 19). 

 

4.3 Færøernes statslige situation 

Kort efter de første bosættelser på Færøerne blev der oprettet et Alting på Færøerne, der 

virkede som lovgivende forsamling og dømmende instans. På dette tidspunkt var 

Færøerne et selvstændigt land uden noget tilhørsforhold til andre lande (Hvidbog, 1999: 

21).  

 

Tróndur í Gøtus død i 1035 medførte, at Færøerne blev en del af det norske rige. Som 

konsekvens blev Bergen nu Færøernes vigtigste kontaktpunkt med omverdenen. Retsligt 

blev Altinget ændret til Lagting. Ændringen indebar bl.a., at tinget ikke længere havde 

den lovgivende kompetence, da denne var blevet overdraget til norsk jurisdiktion, dog 

med det forbehold, at Lagtinget kunne vedtage særlige foranstaltninger for færøske 
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særanliggender. Endvidere bevarede Lagtinget den dømmende myndighed (Hvidbog, 

1999: 23). 

 

Den nordiske Union i 1380 indebar, at Færøerne blev indlemmet i det store dansk-norske 

rige, men dette medførte dog ikke nogle direkte forandringer for de færøske forhold. 

Indgåelsen af fredstraktaten i Kiel den 14. januar 1814 betød, at Norge blev afstået til 

Sverige. Færøerne, Island og Grønland vedblev at være en del af det danske rige. To år 

senere i 1816 blev Færøerne formelt indlemmet i det danske rige som et amt (Poulsen, 

2004: 302), og Lagtinget blev ophævet. Lagtinget blev genoprettet den 16. marts 1852, 

dog uden lovgivende kompetence. Det skulle alene være rådgivende i forhold til 

Rigsdagen (Harhoff, 1993: 302). Som dansk amt blev amtmanden rigets øverste 

repræsentant på Færøerne. Færøerne bevarede en særlig jurisdiktion i forhold til de 

resterende amter. Der krævedes således en særlig kundgørelse for love på øerne, for at de 

skulle være gældende. Dermed blev de nordatlantiske øer ikke en integreret del af det 

danske lovgivende forsamlings jurisdiktionsområde, hvilket de andre amter var (Sølvará, 

2002: 19). 

 

Efter Anden Verdenskrig, hvor Færøerne havde været under britisk besættelse, blev 

færinger mere politisk nationalt bevidste, og dette resulterede i Hjemmestyreloven, som 

blev vedtaget i Folketinget i 1948. Loven indebar, at Færøerne fik flere områder at 

forvalte. Sidenhen har Færøerne konstant arbejdet frem mod en større selvstændighed. I 

2005 blev en lov vedtaget i henholdsvis Folketinget og Lagtinget om overtagelse af sager 

og sagsområder til de færøske myndigheder.  Loven har fem undtagelser, som indebærer, 

at følgende områder ikke kan overtages af det færøske hjemmestyre: 1) statsforfatningen, 

2) statsborgerskab, 3) Højesteret, 4) udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik og 5) 

valuta- og pengepolitik (Thorsvig Hansen, 2007: 13). 
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Efter at loven var vedtaget, gik Landsstyret umiddelbart i gang med at forberede 

overtagelsen af Folkekirken, som indtil da havde været dansk forvaltningsområde. Ud fra 

Adrian Hastings perspektiv er det ikke tilfældigt, at kirken var blandt de første områder, 

der blev overtaget, da en selvstændig kirke er en væsentlig betingelse for etableringen af 

en nation. De fleste kan dog blive enige om, at Færøerne er etableret som nation og 

bevæger sig frem mod status som selvstændig nationalstat. 

 

I 1993 kom juristen Frederik Harhoff med ordet ’rigsfællesskab’, som siden er blevet 

brugt for at forklare den statslige situation mellem Danmark, Færøerne og Grønland. Heri 

sagde han:”… Ud fra en mere objektiv betragtning bør man slet og ret betegne Riget som 

dét, det er: nemlig et fællesskab mellem tre rigsdele, der er grundlæggende forskellige for 

så vidt angår sprog, kultur, klima, livsmønster og identitet. Dette fællesskab holdes 

sammen af en fælles historie og en gensidig politisk og økonomisk interesse, der i dag er 

udtrykt i en fælles forfatning” (Adriansen, 2003: 435).  

 

På trods af, at Færøerne har været underlagt både den norske og den danske trone, er der 

historisk belæg for, at Færøerne hele tiden blev betragtet som et selvstændigt land. 

(Sølvará, 2002: 19). I dette land var færinger bosatte. Der har med andre ord været tale 

om en særegen etnie på Færøerne, som ikke er  regnet med i den danske etnie. 

 

4.4 Kirken på Færøerne 

I 1104, da de nordiske lande blev til et ærkebispedømme, blev Færøerne også et stift 

underlagt stiftet i Nidaros, Norge. Efterfølgende i 1300-tallet fik Færøerne også tilknyttet 

præsteskole, som blev landets åndelige centrum. Den lærde Kong Sverre (1151-1202), 

som var opvokset i Kirkebø på Færøerne, fik sin præstelærdom fra dette sted. Det betød, 

at de fleste præster på Færøerne selv var færinger og havde forståelse for og indsigt i 

færøske forhold.  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Man må gå ud fra, at Reformationen indføres på Færøerne samtidig med, at den indføres i 

Norge i 1537, da Færøerne stadig var tæt knyttet til kirken i Norge. Ifølge Reformationen 

var det et grundvilkår, jfr. Kapitel II, at kirkeprædiken blev forrettet på modersmålet. I 

den danske kirkeordination fra 1537 blev det afgjort, at prædiken skulle være på 

modersmålet. Der blev dog ikke taget hensyn til, at kongeriget var sammensat af flere 

lande med hver sit sprog. Modersmålet blev opfattet som kongens modersmål, som var 

dansk. Dermed blev det danske sprog kirkesprog i hele kongeriget med undtagelse af 

Island (Rasmussen, 1978: 32). Der skulle gå ca. 400 år, før man med rette kunne betragte 

Reformationen som gennemført på Færøerne, og først efter dette åremål kunne færinger 

komme til en færøsk gudstjeneste. 

 

Reformationen betød også, at præsteskolen i Kirkebø blev nedlagt, og at man nu måtte til 

København for at studere teologi. Den store afstand og trange økonomiske kår resulterede 

i, at de fleste præster på Færøerne blev danskere. Fra Reformationen til omkring år 1900 

udgjorde normeringen af præster et antal på syv. Hovedparten af de tjenstgørende har 

været danskere. Antallet af kirker var 39. (Rasmussen, 1987: 53). Med syv præster og 39 

kirker kan man hurtigt regne ud, at 32 kirker har stået tomme hver søndag, indtil man 

begyndte med degnegudstjenesten. Mangelen på færøske præster og det danske 

kirkesprog resulterede i, at dansk blev ”Vorherres eget sprog” og færøsk fik, ifølge 

Michelsen, samme status som dansk i Sydslesvig: ”Et simpelt almue- og omgangssprog” 

(Michelsen, 1983: 138). Michelsen fremfører også, at præsterne benyttede deres autoritet 

til at føre udryddelseskamp mod færøske navne, sagn og kvad. Hvorvidt dette har været 

en decideret udryddelseskamp eller bare uvidenhed om kulturel og sproglig 

mangfoldighed kan dog diskuteres.  

 

I forhold til Hastings tese om nationsdannelse og sprogets betydning, har Reformationen 

været et stort tilbageskridt for den færøske nationsdannelse. Skønt dansk og færøsk ligger 
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tæt op ad hinanden, fik færinger ikke en bibel, og dermed udviklet en litteratur på deres 

modersmål. Dette skulle ifølge Hastings have medført en manglende nationsfølelse på 

Færøerne. Men andre faktorer i kirken har spillet ind. 

 

Efterreformationstiden på Færøerne har på flere måder været den samme som i Danmark. 

Det tog tid, før den færøske befolkning optog de nye traditioner. Det begrænsede antal 

præster og datidens manglende infrastruktur medførte, at flere af de 39 kirker har stået 

tomme hver søndag, indtil man begyndte med degnegudstjenesten (Rasmussen, 1987: 

53). Den daglige kontakt med præsterne har været meget begrænset og kun omkring de 

større bygder, hvor præstegårdene lå. Når det er sagt, så har præsternes rolle på Færøerne 

været den samme som i resten af kongeriget. De var kongens tjenestemænd og havde 

ansvar for den kollektive opdragelse. Der findes utallige eksempler på, at præsterne var 

interesserede i såvel uddannelse af folket som i ungdommens velfærd (Rasmussen, 1978: 

36). 

 

Præstestanden på Færøerne havde sin loyalitet til kongen i Danmark, en konge som var 

langt væk fra færingernes dagligdag. Dette går igen imod Hastings argumenter om 

præstestanden. Hastings tanke er nemlig, at præstestanden blev national frem for at være 

pavens budbringer. På Færøerne var præstestanden mere national i den katolske æra, da 

det var færinger som blev uddannet på en færøsk præsteskole, hvorimod de protestantiske 

præster var danske og tit manglede indblik ind i færøske forhold. 

 

På trods af præsternes indflydelse på færinger fik Kingos salmebog og Brochmands 

postiller langt større indflydelse på folket. Den sidstnævnte blev oplæst hver søndag af 

degnen i alle de kirker, hvor præsten ikke holdt gudstjeneste, og der i stedet var 

degnegudstjeneste (Michelsen, 1983:138). Degnegudstjenesten og husandakt var med til 

at gøre kristendommen til en meget stor del af færingernes liv. Da præsterne af gode 

grunde ikke kunne nå at prædike i alle bygder, måtte menigheden selv klare det. Der blev 
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læst op af Luthers Katekismus og Brochmands prædikener, og Kingos salmer blev sunget 

i kirker og hjem. Dette medførte, at færinger, ifølge Lucas Debes5, kunne deres Saglige 

Kundskab, og dets lige fandt man ikke hos den almene dansker (Rasmussen, 1978: 36). 

Det bibelske forbillede, Israel, har derfor haft samme indflydelse på færinger som på 

danskere, om end det ikke var formidlet på modersmålet.  

 

Petur Martin Rasmussen påpeger, at kirken på Færøerne i højere grad end andre steder 

har været ’folkets kirke’ efter Reformationen. Dette skyldes bl.a. degnegudstjenesten og 

andagtsbøgerne, som blev anvendt til oplæsning i hjemmene (Rasmussen, 1978; 37). Det 

åndelige liv blev på den måde varetaget af færingerne selv mere end af præsterne. 

 

Kirken på Færøerne efter Reformationen har med andre ord fungeret på to plan. Den har 

været dansk med dansk sprog og prædikener, men den er blevet båret af færinger, som 

pga. præstemangel har taget sig af deres egen forkyndelse. Man kan sige, at selv om 

kirken var dansk, gjorde færinger den til deres egen. Et godt eksempel på dette er også 

Kingos salmer, som er blevet sunget på gøtudansk6 på Færøerne, og som stadig i dag 

bliver sunget på dansk, endda til Skt. Olaj, hvor religion og nationalisme mødes. Der har 

været forsøg på at oversætte Kingos salmer f.eks. Sorrig og glæde – Harmur og gledi. 

Men disse oversættelser har ikke vundet genklang i den færøske befolkning.  

                                                        
5 Lucas Debes(1623-1675) var født i Stubbekøbing, Danmark. Præst i Torshavn fra 1651-1670, da han blev 
provst. Derudover rector på latinskolen. Skrev Færoæ & Færoa Reserata (1673), som omhandler færøske 
forhold under Gabels tiden. Bliver betragtet som en fortrinlig og pålidelig kilde for denne periode af færøsk 
historie. 
6 Gøtudansk: En humoristisk betegnelse af det danske, som tales på Færøerne. I den mest outrerede form 
udtales hvert bogstav hårdt og distinkt. En udtale af dansk i den retning forstås bedre af skandinaver. 
Færinger har traditionelt anvendt gøtudansk, når de læste højt af danske tekster og sang danske salmer 
(Poulsen, 2004:  384). 
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4.5 Færøsk 

I dag er færøsk lovfæstet som Færøernes hovedsprog; men dette er ingenlunde et resultat 

af en rolig og ’naturlig’ udvikling, men skyldes ifølge sprogforsker Jóhan Hendrik W. 

Poulsen snarere en bevidst sprogpolitik. Et næsten hårdhændet indgreb over for den 

skæbne, som uvægerlig ville have været blevet sproget til del, hvis tingene uforstyrret 

ville have fået lov til at gå sin gang (Poulsen, 2004: 93). Dansk har stået så stærkt i det 

færøske samfundsliv, at det i § 11 i Hjemmestyreloven fra 1948 hedder, at ”Færøsk 

anerkendes som Hovedsproget, men Dansk skal læres godt og omhyggeligt, og Dansk kan 

lige saa vel som Færøsk anvendes i offentlige forhold”.  Dansk står stadig stærkt i det 

færøske samfundsliv, både i skole og medier. Man kan med rette sige, at færinger er 

tosprogede.  

 

Det færøske sprog har sit udspring i de oldnordiske dialekter, som blev overført til 

Færøerne, da disse blev koloniserede i 800-tallet. Indtil ca. år 800 udgjorde de nordiske 

sprog, som tilhører den indoeuropæiske sprogstamme, en enhed, som man kaldte den 

danske tunge. I den urolige tid, der fulgte efter vikingetiden, spaltedes sprogene i to 

grupper, østnordisk, som omfatter dansk og svensk og vestnordisk, som omfatter norsk, 

islandsk og færøsk (Jensen, 1967: 104). Færøsk har fonetisk udviklet sig til et særegent 

sprog, der adskiller sig fra både norsk og islandsk (Djupedal, 1964: 144). Lars S. Vikør, 

professor i lingvistik, skelner mellem skandinaviske og nordiske sprog. Skandinaviske 

sprog omfatter dansk, svensk og norsk, og fælles for dem alle er, at de har været udsat for 

en stor tilstrømning af tyske låneord imellem det 14. og 16. århundrede. Islandsk og 

færøsk kalder Vikør for ø- eller isoleret nordisk. Fællesnævneren for alle fem sprog er 

nordisk. (Barbour et Carmichael, 1999: 106).  

 

Et sprogs historie kan ikke uden videre skilles fra folkets, litteraturens, kirkens og skolens 

historie. Ifølge Lisbeth H.S. Michelsen er dette særligt gældende for Færøerne 
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(Michelsen, 1983: 137), hvor sproget ikke kom ind i kirken, skolen og i litteraturen 

førend i det 20. århundrede. Men trods dette har sproget været fundamentet under den 

etnie, som har levet sammen i Nordatlanten siden de første bosættelser i den tidlige 

middelalder. 

 

Bortset fra to runesten fra ca. år 1000 er der ingen skriftlige historiske kilder på færøsk 

førend omkring år 1400. Fra den tid er der bevaret nogle få diplomer af retslig karakter. 

Af dem fremgår, at man på dette tidspunkt stadig talte et sprog, der ikke afveg meget fra 

norsk og islandsk. Derimod er der fra Norge og Island en overvældende rig og varieret 

middelalderlitteratur. De ældste håndskrifter er fra omkring det 12. århundrede (Poulsen, 

2004: 36). Endvidere blev Det Nye Testamente oversat til islandsk allerede før 

Reformationen, og kort efter i 1584 forelå hele Bibelen på islandsk. Dette medførte, at 

Island aldrig fik en fremmed præstestand (Michelsen, 1983: 138). 

 

Overgangen fra færøsk til dansk skriftsprog kan sættes til tiden omkring år 1500. Efter 

dette tidspunkt blev det ikke mere anset for nødvendigt at henvende sig til færinger på 

deres eget sprog (Rasmussen, 1987: 55). Herefter har det færøske sprog været under 

konstant ’danisering’ igennem dansktalende embedsmænd, præster og en systematisk 

skoleundervisning på dansk. Daniseringen af færøsk havde ifølge den danske 

sprogforsker Rasmus Rask (1787-1832) gjort færøsk mere plat og nærmet det betydeligt 

til det danske sprog (Rasmussen, 1987: 57). I 1845 blev et skolevæsen oprettet på 

Færøerne som et led i den almindelige modernisering af staten under den sene enevælde. 

Der var tale om et dansksproget skolevæsen, selv om hensigten næppe har været kulturel 

undertrykkelse. Da der ikke var nogen norm for, hvordan færøsk skulle skrives, blev det 

en selvfølge, at undervisningssproget måtte være dansk (Østergaard, 2008: 6). Den 

kendte færøske forfatter William Heinesen fortæller i ’Fra min skoletid’ fra 1964: 

”Skolen var med sin have og lukkede gårdsplads en verden for sig. Skønt den bar navnet 

Færøernes Mellem- og Realskole havde den sandt at sige ikke meget med Færøerne at 
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gøre. Det var en dansk skole, hvor eleverne lærte dansk natur og dansk kulturliv at 

kende, og undervisningssproget var dansk, selv hvor det drejede sig om færøske lærere 

og færøske elever. Vi lærte alt om Danmarks historie fra stenalderen til nutiden, men 

intet om Færøernes historiske skæbne, som dog kun til dels hænger sammen med det 

danske riges. Og på samme måde med de andre fag. Vi kunne fortælle om Jyllands heder, 

Møens kridtklinter og Bornholms granit, men Færøernes basalt blev aldrig nævnt. Vi 

kendte navnene på danske sunde, fjorde, skove og byer, men ville vi have noget at vide 

om Færøerne, måtte det ske udenfor skolen” (Heinesen, 1964). Det færøske sprog var 

nødvendigt i skolerne for at kunne undervise i færøske forhold. 

 

Til trods for det danske sprogs tilstedeværelse på Færøerne forblev færøsk folkets 

talesprog, dog i høj grad påvirket af danske ord og vendinger, især når der var tale om 

emner uden for dagliglivets håndgribelige emner (Poulsen, 2004: 306). Det har betydet, 

at selv om Færøerne rent politisk var en del af det danske kongerige, så forblev øerne en 

sproglig etnie. 

 

4.6 Kædedans og kvad 

”Færinger har holdt liv i den gamle kædedans, kaldet færøsk dans. Og den færøske dans 

har holdt liv i færinger. Færøsk ville næppe eksistere uden den”. (Egen oversættelse). 

Sådan begynder indgangen til ”Tann nýggja kvædabókin”. Mangelen på et skriftsprog og 

litteratur har resulteret i, at det færøske sprogs fornemste udtryksform har været kvad- 

eller folkeviselitteraturen, som bliver kvøðin, sunget, i kædedansen. Kædedansen, som 

menes at have fransk oprindelse, var udbredt over hele Vesteuropa og Norden i 

senmiddelalderen og lever stadig i bedste velgående på Færøerne. I pietismens tidsalder 

mødte den stor modstand fra kirkerne, og på Island blev den forbudt på foranledning af 

præsterne. Færinger har ikke været pietistisk fromme før efter vækkelsesbevægelsernes 

fremkomst i det 20. århundrede. Dermed har kædedansen og kvad fået lov til at leve side 

om side med det kirkelige liv. Jákup Dahl fortæller, at folk kolde vinterdage kunne træde 
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dansen et par omgange, når de kom hjem fra kirke, for at få kulden ud af de stivnede 

lemmer efter at have siddet to-tre timer i kirken under Brochmands alenlange prædikener 

(Rasmussen, 1987: 58).  

 

Den store skat af kvad og ballader, som blev og stadig bliver sunget til kædedansen, har 

ifølge Jóhan Hendrik W. Poulsen haft stor betydning for sprogets bevarelse og senere 

ordforrådets fornyelse (Poulsen, 2004: 385). Kædedansen, som bliver kaldt for færøsk 

dans, er et spil og samtidig en forestilling. Med ord, toner og dansetakt bliver historier 

fortalt i ringen. Danserne holder hinanden i hånden og danser i en ring med ryggen udad.  

 

Flere ting tyder på, at færinger i middelalderen, om end de ikke har beskæftiget sig med 

litterære sysler, har haft kendskab til skriftens kunst. Dette fremgår af, at de har haft stort 

kendskab til de historier, som kendes fra sagaer og eddadigte. Disse historier er blevet 

overleveret igennem flere århundreder igennem kædedansen (Poulsen, 2004: 37). At flere 

af historierne kommer fra den islandske litteratur er tydelig derved, at flere kvads 

indledningsvers siger ”Skrivad í bók so breida” – skrevet i så bred en bog! (Poulsen, 

2004: 38), hvor der bl.a. henvises til Heimskringla. 

 

Svend Grundtvig7 (1824 – 1883), som beskæftigede sig med den færøske 

folkevisetradition, mente, at forskellen mellem Island og Færøerne var, at i Island var den 

gamle litteratur ’balsameret’ i gamle skindbøger. De færøske viser var derimod en 

direkte fortsættelse af den gamle norrøne kultur, idet de stadig var levende i folkemunde 

og i folkets liv (Rasmussen, 1987: 83). Grundtvig mente således, at færingerne udgjorde 

en slags missing link mellem danskerne og de gamle nordboer. Derudover 

                                                        
7 Svend Grundtvig samlede sammen med Jørgen Bloch alle tilgængelige optegnelser af færøske kvad, i alt 
234 numre på tilsammen ca. 70.000 vers, i det store håndskrevne værk Føroya kvæði, Corpus Carminum 
Færoensium. 
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sammenlignede han det færøske sprogs rolle med det danske sprog i Slesvig, som har 

været under konstant påvirkning af tysk, men ikke desto mindre er forblevet dansk og 

ikke en dialekt af tysk (Østergaard, 2008: 8). 

 

De ældste kvad er fra det 14. århundrede, hvor temaerne ikke er særfærøske, men fra 

populære litteraturværker fra de nordiske egne, både i skrift og tale. I det 16. og 17. 

århundrede blev to danske visebøger kendt på Færøerne, og færinger lærte sig de danske 

viser. Dette har uden tvivl resulteret i, at nogle færøske kvad er blevet glemt. Ikke desto 

mindre har færinger digtet nye kvad, som overlevet igennem tiderne. Men mangelen på 

skriftsprog har gjort, at indholdet har undergået ændringer, indtil det blev skrevet ned i 

det 18. århundrede. Omkring år 1800 starter en ny kvadlitteratur på Færøerne. Blandt de 

kendte digtere er Nólsoyar Páll. 

 

Som en mand af oplysningtiden var Poul Nolsøe, Nólsoyar Páll (1766-1809), i en ung 

alder ude at sejle i verden, og her lærte han andre og større folkeslag at kende. Endvidere 

mødte han de strømninger, som var oppe i tiden. Da han kom tilbage til Færøerne i 1797, 

tog han kampen op mod den Kgl. Enehandel. Hans bedst kendte kvad er Fuglakvæði. Her 

digter han om de danske embedsmænd, som regerer Færøerne, og sammenligner dem 

med begærlige rovfugle, som generer småfuglene (det færøske folk). Men strandskaden, 

tjaldrið, (Nólsoyar Páll selv) beskytter småfuglene og generer rovfuglenes spil gang på 

gang. Sidenhen er strandskaden blevet Færøernes nationalfugl. Derudover bliver 

Nólsoyar Páll betragtet som manden, der startede den færøske nationale bevidsthed 

(Dahl, 1980).  

 

Færøsk er, som før nævnt, den færøske befolknings talesprog og er også blevet til alles 

skriftsprog, men dette var en sej kamp. Selv om der havde været enkelte forsøg på at lave 
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et færøsk skriftsprog før 1846, var det først, da Venceslaus Ulricus Hammershaimb8 

(1819-1909) udviklede et skriftsprog, som var grundet på det etymologiserende princip 

med islandsk og norrøn ortografi som model, at færinger kunne begynde at skrive på 

færøsk (Poulsen, 2004: 95). Hammershaimbs hensigt med at gøre skriftsproget så 

etymologiserende som muligt var at hæve det over de lokale dialekter og komme så tæt 

på oldnordisk og islandsk som muligt. Dette skulle forøge sprogets værdighed. Før 

skriftsproget havde færinger været et stumt folk, uden aviser, litteratur eller noget andet 

organ, hvor de kunne komme til orde. Oprindelig skulle sproget kun bruges til 

folkloristisk brug, samtidig med at dansk blev brugt i offentligheden (Barbour et 

Carmichael, 1999: 126). Skønt færinger havde fået et skriftsprog, fik man ikke straks en 

litteratur. Der skulle gå 92 år fra, at Hammershaimb udviklede skriftsproget, til det blev 

undervisningssprog i skolerne. I 1960 kunne man holde en færøsk gudstjeneste med 

færøske ritualer, bibel og kirkesalmebog. 

 

4.7 Kirkesprog 

Fra Reformationen og op i det 20. århundrede var dansk færingernes kirkesprog. Man 

overdriver nok ikke, når man påstår, at der var folk som tvivlede på, om Gud kunne forstå 

færøsk. Bibel, salmer og andre religiøse tekster blev ikke oversat til færøsk, men 

indførtes i dansk sprogdragt ligesom i Norge (Poulsen, 2004: 305). Man måtte nu til 

København for at studere teologi, og da det var forholdsvis få færinger, der rejste den 

lange vej, blev resultatet, at de fleste præster på Færøerne var danskere. Eftersom 

færinger kunne gøre sig forståelige på dansk, var det ikke nødvendigt for præsterne at tale 

og prædike på andet end dansk. Dansk overtog således den rolle, som latin havde haft 

over hele Europa op til Reformationen. Det blev kirkens sprog og det sprog som de lærte 

talte. Selv de præster, som var færinger, prædikede på dansk, og ifølge Petur Martin 

Rasmussen talte ældre mennesker helt op til 1960’erne dansk med præster. (Rasmussen, 

1978: 32). 

                                                        
8 V.U. Hammershaimb var færøsk præst og filolog  
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Der er intet, der tyder på, at det var dansk arrogance, som gjorde, at dansk blev 

færingernes kirkesprog i 400 år. Det har snarere været pga. manglende hensyn til, at 

kongeriget bestod af fire forskellige nationer. Så da Bibelen var blevet oversat, og man 

begyndte at prædike på modersmålet, har det været kongens modersmål, som blev 

kongerigets sprog. Island blev dog undtagelsen. Oddur Gottskálksson oversatte Bibelen 

til islandsk allerede i 1584 fra Luthers Bibel og Vulgata. Den blev trykt i 500 eksemplarer 

og fik stor betydning for både islandsk kirke og sprog (Funding, 2008: 29). Petur Martin 

Rasmussen antyder, at dette siger mere om islændinge, færinger og nordmænd, end det 

gør om danskere (Rasmussen, 1978: 137). 

 

Det var en lang proces at få færøsk anerkendt som religionssprog på Færøerne. Den 

sværeste del var at overvinde hjemmefronten, da man igennem så mange århundreder var 

vant til, at dansk var det hellige sprog og færøsk for plat til at kunne udtrykke så høje 

emner (Poulsen, 2004: 97). J.H. Schrøters oversættelse af Mattæusevangeliet, udgivet af 

det Danske Bibelselskab i 1823, fik ikke en positiv modtagelse, hverken fra den almene 

befolkning eller sprogkyndige. Hammershaimb gjorde i 1855 et forsøg på at prædike på 

færøsk, men det blev kritiseret så meget, at han aldrig talte færøsk i kirken igen, selv om 

han var det færøske skriftsprogs fader. Meget tyder på, at færinger i København fik lov til 

at komme til færøske gudstjenester, før det blev tilladt på Færøerne. Det færøske kirke- 

og menighedsarbejde i København begyndte omkring 1890. Der har været tale om 

degnegudstjeneste. Det er med andre ord en kendsgerning, at gudstjeneste på færøsk blev 

afholdt i København, før det skete på Færøerne (folkakirkjan.fo).  

 

I 1894 skrev Emil Bruun, sognepræst i Torshavn, tre artikler om kristendom og 

nationalitet. Disse artikler førte til en offentlig debat om sprogets betydning i kirken. 

Bruun argumenterede ud fra et bibelteologisk perspektiv, at man kunne spore 
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fædrelandskærlighed og nationalitetsfølelse i Det Nye Testamente både hos selve Jesus 

og hos Paulus (Rasmussen, 1987: 139). Han var altså enig med Adrian Hastings i 

Bibelens forbillede for nationen. Trods dette anerkendte Bruun ikke den færøske 

nationalitet. Derimod mente han, at ”Nationalitetsforskellighederne ikke er det 

oprindelige, ja at de ere en Følge af Synden”. Han gik videre og sagde, at 

”Folkeslagenes og Sprogenes Fremkomst saa langt fra at betegne et Fremskridt, at den 

tværtimod betegner et Affald fra Gud, et Syndefald, at den i sig selv er af det onde.” 

(Rasmussen, 1987: 140). Som argument for dette henviser han til det kristne samfund, 

som han havde oplevet igennem samtaler med udlændinge om kristelige emner, hvor han 

har følt, at ”man ikke længere hører til to Nationaliteter, men til det ene Kristenfolk” 

(Rasmussen, 1987: 144). Endvidere kom han ind på Reformationen og det latinske sprogs 

tilbagegang i de protestantiske lande. Bruun henviser til, at latin blev erstattet af nationale 

sprog fordi ”Menighederne ikke længere vare fortrolige med det gamle Kirkesprog”. 

Men det var ikke alle nationale sprog, der skulle være kirkesprog. I Tyskland var det 

højtysk og ikke alle andre tyske folkesprog, som blev kirkesprog. I det danske kongerige 

var det højdansk og ikke folkesprogene norsk og færøsk (Rasmussen, 1987: 147). Til 

trods for, at Bruun var enig med Hastings i begrebet den bibelske nation, så mente han 

ikke, at alle folk skulle have adgang til Bibelen på deres modersmål. Bruun nævnte ikke 

noget om det israelske folk i Det Gamle Testamente, og hvordan de skulle have været et 

forbillede for nationen og følelsen af at være det udvalgte folk. Slutteligt viste Bruun 

forståelse for, at færinger vil ”bevare deres sprog, sæder og skikke og nationale 

ejendommeligheder i borgerlig, social og politisk Henseende” (Rasmussen, 1987: 152). 

Dette var holdningen blandt de fleste, som var imod, at færøsk blev kirkesprog. Sproget 

skulle bevares, røgtes og holdes rent, så længe det ikke blev brugt i offentlige 

anliggender, kun som hidtil som almuens talesprog (Rasmussen, 1987: 152). 

 

Bruuns holdning til sproget i kirken er meget tvetydig. Han ser betydningen i 

Reformationen, hvor folk fik lov til at høre Guds budskab på deres modersmål. I dette 
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punkt er han enig med Hastings. Men i det færøske tilfælde mener han, at det er vigtigere 

at tilhøre kristendommen end en nation.  

 

Den kendte nationalist og sprogforkæmper, Jóannes Patursson, var meget uenig i Emil 

Bruuns argumenter om kirkesprog. Han mente, at årsagen til, at folkesprogene blev 

kirkesprog efter Reformationen, var, at folk aldrig havde forstået latin, og at kirken i skjul 

holdt folket nede i ”uvidenhed og åndelig trældom” (Rasmussen, 1987: 148). Derudover 

anførte han, at det ikke var meningen, at færøsk blev kirkesprog med ét slag. Der måtte 

først en holdningsændring til hos befolkningen, så man fik øjnene op for, at eget 

modersmål passede bedre til den færøske gudstjeneste (Rasmussen, 1987: 158). Dette 

passer også sammen med bibeloversættelsens betydning for sprog, og hvordan folkets 

følelsesregister hænger sammen med Bibelen og salmer jf. Kapitel II. Selv om 

bibeloversættelser er med til at forme et følelsesregister, så ville en færøsk 

bibeloversættelse og kirkeritualer bedre forstås, hvis de blev tilpasset det allerede 

eksisterende færøske følelsesregister. Processen går dermed begge veje.  

 

Den færøske avis Dimmalætting var overbevist om, at blev færøsk kirkesprog, så ville det 

medføre flere onder end goder for befolkningen. Deres religiøse tankegang ville derved 

brydes, og de ville næppe gå med til, at de ”kære danske salmer” blev udskiftet med 

oversættelser. Resultatet ville være, at det færøske folk ”aandeligt talt vil sulte ihjel, og 

det religiøse liv vil sygne hen” (Rasmussen, 1987: 157).  

 

Digteren og nationalisten, Fríðrikkur Petersen, var enig med Bruun i, at der var praktiske 

vanskeligheder i at indføre færøsk som kirkesprog. Endvidere ville det være til skade for 

kristendommen på Færøerne (Rasmussen, 1987: 157). Petersen mente dog, at 

kristendomsundervisning i skolerne skulle være på færøsk. Han hævdede, at det var 
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unaturligt og endda naturstridigt at undervise i den kristelige børnelærdom på noget andet 

sprog end modersmålet. Den færøske undervisning skulle være et supplement til den 

danske gudstjeneste (Rasmussen, 1987: 171). Endvidere mente han, at de færøsktalende 

præster kunne gøre brug af færøsk i hjemmeberettelser og katekisation, ”for bedre at 

blive forståede” (Rasmussen, 1987: 173). Petersen er delvis enig med Hastings om 

modersmålets betydning. Man kan sætte spørgsmålstegn ved Petersens holdning, 

eftersom han er bedst kendt som en af de fremmeste færøske nationalister. Men taget i 

betragtning, at kirken var folkets kirke, så var anvendelsen af det danske sprog ved 

gudstjenesten så indgroet, at det var naturligt, at denne fandt sted på dansk.  

 

Der var flere bibel- og sprogkyndige, som gjorde det muligt for færinger at holde 

gudstjeneste på færøsk; men Jákup Dahl er den, som uden tvivl har bidraget mest til det 

formål, både med sine oversættelser og som en fortaler for færøsk som kirkesprog 

(Rasmussen, 1978: 132). Som oversætter af Bibelen fra de oprindelige sprog, byggede 

han videre på Hammershaimbs arbejde og udformede et færøsk kirkesprog igennem 

Bibelen og talrige salmer. 

 

Første gang, Jákup Dahl prædikede på færøsk, var i 1908 i Menighedshuset i Torshavn 

samtidig med, at der blev sunget færøske salmer. Dette skulle Jákup Dahl forsætte med i 

de kommende år, selv om det ikke blev godt modtaget af alle. I 1917 klagede amtmanden 

over ham, fordi han i en mindehøjtidsgudstjeneste for Reformationen sagde, at Luthers 

Reformation ikke var fuldkommen på Færøerne endnu, fordi færinger ikke kunne høre 

Guds ord på deres modersmål (Rasmussen, 1978: 141).  

 

I 1956 autoriserede Københavns biskop H. Fuglsang-Damgaard den første færøske 

kirkesalmebog. Bogen blev dog ikke trykt før i 1960, og i 1961 afløste den danske 

salmebog ’Salmebog for Kirke og Hjem’. Den indeholdt oversættelser af salmer fra tysk, 
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islandsk, norsk, engelsk og selvfølgelig dansk. Derudover var der originale salmer af 

færøske salmedigtere, stærkt inspireret af den danske salmetradition (Rasmussen, 1978: 

149). Sammen med Jákup Dahls bibeloversættelse, som blev taget i brug 1961 kan man 

sige, at det tog mere end 400 år at indføre Reformationen på Færøerne, og der skulle gå 

yderligere 40 år, før selve kirken blev selvstændig. I 1961 var den færøske nation dannet 

uden brug af en bibeloversættelse. 

 

Kristendommens indflydelse beror ifølge Hastings ikke alene på bibeloversættelser og 

Reformationen. Hastings mener, at blandingen af budskabet om et udvalgt folk i Det 

Gamle Testamente og Jesu udsagn om alle folkeslag i Det Nye Testamente har gjort, at 

de fleste nationer føler, at de er Guds udvalgte folk og føler sig som en nation. Dette ses 

meget tydeligt for Færøernes vedkommende. Da der ikke var nogen bibeloversættelse, 

var det ikke muligt at skabe sin egen litteratur. En af Hastings pointer er, at skriftsproget 

var med til at gøre det generelle sprog mere stabilt. Den stærke kvadtradition på Færøerne 

har dog haft denne rolle for det færøske sprog.   

 

4.8 Nationalismen 

Da færøsk begyndte at dukke op på papir efter godt tre århundreders fravær, var 

nationalromantikken endnu den toneangivende ideologi i dele af Europa, og dette satte 

sine spor på den færøske nationalisme støttet af det grundtvigske syn på folkelighed: at 

mennesket kun kan leve frit ud fra sine historiske, sproglige og kulturelle forudsætninger 

(Reinert Hansen, 2004: 67). 

 

Den færøske nationalisme begyndte i 1870’erne, da færøske studenter med deres nye 

skriftsprog begyndte at digte sange om og til modersmålet. De færøske studenter, som 

havde gået på de grundtvigske højskoler, var stærkt påvirket af den romantiske idé om, at 

nationens sjæl kommer til udtryk i folkets sprog. Det var Fríðrikkur Petersen og John 



Side 63 af 80 

 

Gudmundsen Effersøe (1852-1906), der var initiativtagere, og det var Petersens sange, 

som berørte den nationale, færøske folkesjæl. Savnet efter hjemlandet gjorde det let at 

sætte ord på følelser. I 1888 blev Føroyingafelag stiftet, hvis formål var: at holde det 

færøske sprog i hævd og ære og sætte færinger i stand til at klare sig i alle henseender. I 

perioden 1890 til 1901 udgav foreningen også avisen Føroyingatídindi, der anlagde den 

sprogrensende linje. Aldrig før havde kærligheden til landet, dets folk og natur haft en 

kanal, som satte den i stand til at forløse følelserne. Nemlig modersmålet som skriftsprog 

(Brix, 2002: 22).  

 

Inspirationen til bevægelsen kom forskellige steder fra. Først og fremmest havde 

nationalromantikken som strømning bredt sig ud over Europa nogle årtier før. Endvidere 

havde flere af de færøske studenter gået på danske højskoler, og Grundtvigs salmer havde 

fundet genklang på de nordatlantiske øer. Jóannes Patursson (1866-1946), en af de 

ledende personligheder i den tidlige nationalisme, havde fået landbrugsuddannelse i 

Norge og var givetvis påvirket af det norske målstræv, hvorimod digteren Rasmus 

Effersøe (1857-1916), som var af islandsk afstamning, var klart inspireret af den 

islandske selvstændighedsbevægelse (Poulsen, 2004:47)  

 

Den færøske nationalisme startede som en bevægelse om de kulturelle krav. 

Romantikerne var enige om, at Færøerne var et særegent territorium med fælles sprog, 

historie og kultur. Sidenhen udviklede det sig til en debat om, hvorvidt modersmålet 

skulle bruges i kirke og skole. Denne debat kulminerede i 1906, da den færøske 

nationalisme blev politisk. De færinger, som havde arbejdet side om side for at skabe 

bedre kår for det færøske sprog og digtet utallige fædrelandsdigte, blev splittet i to 

forskellige partier Sjálvstýrisflokkurin (selvstændighedspartiet), med Jóannes Patursson 

og Sambandsflokkurin (samhørighedspartiet), hvor Fríðrikkur Petersen blev medlem.  
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Nationalismen, som færinger tog til sig i slutningen af det 19. århundrede, adskiller sig 

ikke fra den proces, som modernisterne taler om. Færøerne bevægede sig fra at være et 

feudalt bondesamfund til at blive et moderne samfund med fiskeri og fiskeindustri. Et 

offentligt skolevæsen blev etableret, og færinger generelt blev mere oplyste. Endvidere 

blev transportmulighederne mellem Færøerne og hovedstaden i Danmark bedre således, 

at flere færinger kunne rejse den lange tur for at få en uddannelse. Samtidig blev de 

påvirket af de strømninger, som havde været på kontinentet de sidste hundrede år.  

 

Blev den færøske nation dannet som konsekvens af denne bevægelse, eller har nationen 

rødder længere tilbage i historien? 

 

4.9 Etnie til nation 

Færinger flest er enige om, at Færøerne er en nation. Flere vil desuden mene, at Færøerne 

er en nation uden stat, da der ikke er tale om en selvstændig nationalstat. På dansk 

skelnes der sjældent mellem nation og stat. Nation er derfor identisk med stat. Dette ses 

på navnet de Forenede Nationer, der består af stater og ikke af folk. Pga. denne sprogbrug 

mener Uffe Østergaard, at det er svært for danskere at anerkende Færøerne som nation 

(Østergaard, 2008: 3). Færøerne kan ikke defineres som stat, da de ikke er selvstændige, 

ikke er medlemmer af FN, og der ikke eksisterer et færøsk statsborgerskab, men et dansk, 

som omfatter Danmark, Grønland og Færøerne. Trods dette har Færøerne flere statslige 

egenskaber som Lagting, Landsstyre og den førnævnte Overtagelseslov, som gør, at 

Færøerne overtager flere og flere sagsområder. I Danmarks Grundlov fra 1953 § 1 står: 

”Denne grundlov gælder for alle dele af Danmarks rige”. I Forfatningskommissionens 

betænkning nr. -837/78 bd. 1-2 bliver sagt, at Danmarks Rige består af tre dele: Danmark, 

Færøerne og Grønland. I dag er der enighed om, at der er tale om tre nationer inden for et 

rigsfællesskab, og hvor Færøerne ikke automatisk er underlagt Danmarks politik. Det kan 

nævnes, at hverken Færøerne eller Grønland er medlemmer af EU (Østergaard, 2008: 4). 
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Ud fra Færøernes historie kan man hurtigt forstå, at færinger har levet sammen som et 

folk eller rettere en etnie siden de første beboelser. De har levet i takt med det samme 

sprog, kultur og traditioner. Hvornår kan man ud fra de tre omtalte teorier konstatere, at 

den færøske nation er dannet, og at øerne har udviklet sig fra etnie til nation?  

 

Det vigtigste element i denne etnie har været sproget. Sprog og kultur er tæt forbundet. 

Sprog hjælper folk at værne traditioner, forme opfattelser og give en markant indflydelse 

på social opførsel og samkvem. ”Alle andre kulturelle forskelligheder betragtes som 

underordnet sprogforskellene, ja ofte ligefrem som virkninger af sproglige forhold. Hvis 

man deler sprog, deler man identitet…” (Wilker, 2001: 160). Mange har lyst til at 

definere nationen ud fra sprog. I nogle tilfælde accepterer folk, at de tilhører samme 

nation, men at deres fælles sprog har flere dialekter. I andre tilfælde kan to folk have 

sprog, som er nært beslægtede, men de ser det som hver deres sprog, fordi de tilhører 

hver deres etniske gruppe (Barbour et Carmichael, 1999: 12).  

 

Perennialisternes syn, og særlig Hastings er, at Færøerne var en nation før nationalismen 

opstod i København. Selv om mangelen på skriftsprog og dens statslige position i det 

danske kongerige har medført, at færinger ikke fik en bibeloversættelse som led i 

Reformationen, så har den bibelske kristendom og kirken været med til at styrke 

færingernes nationale bevidsthed.  

 

Ud fra de syv punkter, som Hastings opstillede, hvormed kristendommen havde spillet en 

rolle i nationsdannelsen, opfylder Færøerne flere af dem: 

 

1. Man har helliggjort begyndelsen. Sigmundur Brestisson og Tróndur í Gøtu har 

fået heltestatus på Færøerne. Sigmundur særlig fra kirkens side, da han har fået 

æren for at kristne Færøerne. Tróndur har en særlig heltestatus blandt 
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nationalister, da de mener, at han arbejdede imod norsk kongemagt over 

Færøerne.  

2. Historien om Sigmundur og Tróndur er blevet mytefiseret.  

3. Selv om præstestanden på Færøerne var dansk, så har dens sociale rolle været 

afgørende på Færøerne. Det har været præsterne, som tog sig af de fattige, syge 

og uddannelsen af folk i kristendommen.  

4. På trods af at Færøerne ikke har haft nogen skriftlig litteratur førend i slutningen 

af det 19. århundrede, så er der blevet digtet på færøsk helt fra middelalderen op 

til i dag. Disse kvad har så levet i folkemunde i den færøske dans. Kvad- og 

dansekulturen på Færøerne er uden tvivl grunden til, at færinger har kunnet 

bevare deres eget sprog. Selv om sproget har været under en konstant 

’danisering’, så har der været en vis stabilitet i sproget pga. folkeviserne. 

5. Uanset sprog så er det bibelske budskab det samme. Derfor har færinger også fået 

en bibelsk model til skabelse af en nation igennem både Det Gamle og Det Nye 

Testamente. På trods af den statslige situation i det norske og danske kongerige, 

tyder meget på, at både færinger og danskere har set færinger som et særligt folk.  

6. Det er i Hastings sjette punkt om dannelsen af selvstændige nationale kirker, at 

Hastings teori ikke kan bruges i det færøske tilfælde. Som en del af det danske 

kongerige, har færinger haft den danske kirke som sin kirke. Dette er ikke meget 

anderledes end den rolle, den katolske kirke havde før Reformationen. Latin blev 

skiftet ud med dansk som helligt sprog, præsterne var danske, og gudstjenesten 

forrettedes på dansk. Men man kan ikke se bort fra, at færinger specielt med 

degnegudstjenesten har gjort kirken til deres egen. Degnene har, når præsten ikke 

har været til stede, stået for deres egen forkyndelse og dermed deltaget aktivt i 

selve kirkelivet. 

7. Færingers nationale bevidsthed blev meget forstærket af nationalismen som 

opstod i det 19. århundrede. Her opdagede man også, at man havde en hellig 

national skæbne. Dette kommer frem i de digte og sange, som romantikerne skrev.  
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Hastings mener ikke, at alene det, at man er en etnie gør den til nation. Derimod er det en 

blanding af de ovennævnte punkter. Nationen vokser ud af etnier pga. krige, religiøse 

uenigheder, en litteratur på modersmålet, nationalistisk propaganda og administrativt 

pres. Ud fra Hastings perspektiv har Færøerne været mere end en etnie alene. Følelsen af 

’os’ og ’dem’ i forhold til Danmark har også været til stede før 1870’erne bl.a. i Nólsoyar 

Pálls Fuglakvædi.  

 

Ud fra et modernistisk perspektiv kan man ikke tale om en færøsk nation før 

nationalismen, som opstod blandt færøske studenter i København. Uffe Østergaard, 

modernist, går så vidt som til at sige, at den færøske nation blev til på Regensen i 

København den 26. februar 1876 (Østergaard, 2008: 9).  

 

Færøerne havde gennemgået nogle store samfundsmæssige ændringer som betød, at de 

havde bevæget sig fra at være et feudalt samfund med den kongelige monopol handel til 

et kapitalistisk samfund med havfiskeri og fiskeindustri, samt en fremvoksende 

arbejderklasse, handelsstand og redere.  Fiskeindustrien udgjorde nu den vigtigste eksport 

fra øerne. 

 

Det er heller ikke tilfældigt, at nationalismen opstod i København blandt de studerende 

og derfra bevægede sig til Færøerne. Dette er i overensstemmelse med modernisternes 

syn på, at nationalismen opstår blandt intelligentsiaen og eliten og derfra breder sig ud 

blandt befolkningen. Det nye kapitalistiske samfund havde brug for en holdningsændring 

i befolkningen. Fiskeslupperne havde brug for mænd, som før havde arbejdet på land på 

bondegårdene. 
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For at få tag i befolkningen med den nationalistiske bevægelse så man på Færøerne - som 

så mange andre steder - mange nye nationalsymboler. I dag bliver disse symboler 

betragtet som en fastslået færøsk national symbolik. Spørgsmålet er, hvorvidt disse 

symboler er opfundne artefakter fra elitens side, eller dette var symboler, som kunne 

findes i den færøske historie og derfra genfortolkes, jf. Anthony D. Smiths 

etnosymbolske tilgang. 

 

De nationale symboler, som opstod som konsekvens af nationalismen, var både af officiel 

og uofficiel karakter. De som er blevet en del af den færøske nationale bevidsthed og 

identitet. Symbolerne er blevet folkets ejendom, uanset deres politiske holdning til 

Rigsfællesskabet, hvilket ikke var en selvfølge for 100 år siden. Der har været en strategi 

fra nationalisternes side med disse symboler.  

 

Merkið, som er Færøernes nationalflag, er et af disse opfundne nationale artefakter. Det 

var en ung jurastuderende på Regensen ved navn Jens Oliver Lisberg, der i 1919 sammen 

med sine kammerater skitserede det færøske flag. Skitsen dannede grundlag for et rigtigt 

flag, der blev syet af en kvinde ved navns Ninna Jacobsen. I forhold til Dannebrogs 

mytefiserede oprindelse i Estland, er Merkiðs oprindelse veldokumenteret (Adriansen, 

2003: 349). Det var skabelsen af et artefakt, som skulle samle færinger under et korsflag 

magen til deres nordiske naboer. 

 

Det var ikke uproblematisk at gøre Merkið til Færøernes nationalflag. De første år efter 

dets fremkomst blev det brugt til forskellige sommerstævner og Skt. Olaj festen. Alle 

færinger tog det med tiden til sig, og med indførelsen af Hjemmestyreloven i 1948 blev 

Merkið også godkendt af den danske regering som Færøernes nationalflag. I dag 

repræsenterer flaget færinger inden for sport, kultur, handel osv., og der flages med det på 

samme måde, som danskerne bruger Dannebrog (Adriansen, 2003:359). 
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Af andre uofficielle nationalsymboler er der selve sproget. Inger Adriansen mener, at 

mere end noget andet var det sproget, som var med til at skabe og opretholde den færøske 

nation (Adriansen, 2003: 272). Sproget i sig selv har haft en samlende effekt. Det har 

skabt en national sammenhængskraft mellem færinger. Sproget har derudover været 

bærer af den kultur og identitet, som har gjort færinger forskellige fra danskere. Den 

færøske nationalromantik inkorporerede de færøske kvad, sagn og folkekultur i den 

moderne færøske digtning. Færinger havde fået skriftsprog og kunne dermed sætte navn 

på nationen og folket. 

 

Derudover har sproget også haft betydning for andre nationale symboler, som f.eks. den 

færøske dans. Den færøske dans siges at eje livet i det færøske sprog. Selv om dansen har 

levet på Færøerne siden middelalderen, så er det i nyere tid, at den har fået status som 

fastslået national symbolik. Som følge af nationalismen fik den færøske dans en 

renæssance i det 20. århundrede. Inger Adriansen nævner, at det ved Dronning 

Margrethes officielle besøg på Færøerne er blevet tradition, at hun deltager i kædedansen 

iklædt den færøske dragt og synger med på de gamle kvad. Dette ville have været 

utænkeligt for Christian X, fordi dansen, dragten og de øvrige folkekulturelle udtryk på 

hans tid endnu ikke var blevet udviklet til en fastslået national symbolik (Adriansen, 

2003: 347).  

 

Skt. Olaj er Færøernes national dag og en kulmination af national symbolik som sange, 

flag, færøsk dans, nationaldragt osv. Dagen samler alle færinger, også dem bosat uden for 

Færøerne. Det er en nationaldagsfejring med en aktiv brug af kulturelle udtryk, som alle 

synes at opfatte som typisk færøske (Adriansen, 2003: 368). Samtidig med at 

nationaldagen og den færøske dans er blevet en del af færingernes nationale identitet, er 

den færøske nationaldragt efterhånden også blevet hvermandseje. I sin nuværende form 

begyndte man at se den i starten af 1900 tallet, da nationalismen var på sit højeste. Man 
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kan derfor fristes til at sige, at den er et opfundet symbol.  Dragten er dog baseret på 

traditionelle uldne hverdagsdragter, som færinger har brugt som arbejdstøj. Dragten er 

derfor en rekonstruktion af det tøj, som færinger havde været iklædt i århundreder. I dag 

bliver dragten brugt som festdragt til bryllupper, barnedåb, eksamensfester og ved regent- 

eller statsbesøg. Endvidere er det blevet tradition, at Dronningen har dragten på, når hun 

er på Færøerne. Derudover har hun også båret den ved officielle lejligheder i Norge. 

 

De nationale symboler, som færinger værdsætter højt i dag som noget specielt færøsk og 

gammelt, er i de fleste tilfælde symboler, der er kommet i kølvandet på den nationale 

vækkelse, som opstod i København. Kærligheden til moderlandet kom til udtryk, når 

færinger på deres eget modersmål begyndte at skrive om følelserne og længselen efter 

hjemlandet. Med sproget kunne de færøske studenter både konstruere og genfortolke 

traditioner og symboler. Fælles for de fleste af disse nationale symboler er, at de tager 

udgangspunkt i den færøske historie og liv generelt. Symbolerne er blevet folkets 

ejendom, uanset hvilken politisk holdning man har til Rigsfællesskabet. Dette var dog 

ikke en selvfølge for 100 år siden. Det har dog været en strategi fra nationalisternes side 

med symbolerne. Konstruerede eller genfortolkninger, så er det fælles for de, at de samler 

færinger om en fælles kultur og identitet. Symbolerne har i flere tilfælde afspejlet ønsket 

om større selvstændighed. Undertiden har de også rummet en historisk, juridisk eller 

moralsk begrundelse herfor. Derfor er denne symbolik kommet til at spille en væsentlig 

rolle i kampen mellem centralmagten i København og nationalpolitiske aktivister i rigets 

periferi (Adriansen, 2003: 432). 

 

Den voksende færøske bevidsthed i det 20. århundrede afspejlede sig i skabelsen og den 

flittige brug af de nationale symboler, ikke mindst under 2. Verdenskrig, hvor den fysiske 

adskillelse fra Danmark viste, at Færøerne kunne klare sig under andre auspicier. Denne 

selvstændighed blev forstærket efter indførelsen af Hjemmestyret i 1948 og har hos nogle 

politiske partier været med til at fremme ønsket om en selvstændig nation (Adriansen, 

2003: 433). 
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Inger Adriansen påpeger, at et problem med Rigsfællesskabet er dens manglende 

symbolik. I fællesanliggender er det stadig dansk symbolik, der dominerer i 

Rigsfællesskabets sammenhænge (Adriansen, 2003: 438). Historisk set har Det Danske 

Rige bestået af folk, der talte dansk, tysk, frisisk, samisk, islandsk, færøsk og grønlandsk 

samt mange danske og norske dialekter. Det eneste samlende symbol for denne 

befolkning var kongen (Adriansen, 2003: 434). Det kan derfor tænkes, at hvis samme 

indsats havde været gjort for det danske kongerige, så ville Færøerne være blevet en 

integreret del af Danmark. 

 

Forskellen mellem nationsdannelsen i Danmark og på Færøerne er, at den danske nations 

rødder er stærkere og ældre end Færøernes. Adriansen argumenterer derfor, at årsagen til, 

at Grundlovsdagen, den 5. juni, er det nærmeste, danskere kommer en egentlig 

nationaldag, selv om den ikke bliver fejret som nationaldagene i Norge og på Færøerne. 

Årsagen hertil er, at der ikke har været brug for dette fænomen. Hun siger endvidere: 

”Den danske nation har bestået i århundreder, og nationalfejringer med iscenesættelser 

af forestillede fællesskaber er en form for mental mørtel, der især er brug for ved 

nationsbygning i unge og yngre nationer” (Adriansen, 2003: 239). Ikke desto mindre har 

Danmark også oplevet en periode med ’nye’ symboler. I 1830 var der kun få officielle 

symboler. Dannebrog var ikke nationalflag, men alene forbeholdt statsmagten. Kongens 

enevælde var vel iscenesat på det symbolske plan (Adriansen, 2003: 289). Men allerede 

kort tid efter forfatningen havde danskerne fået en anden sammenhængskraft. 

Forfatningen Danmarks Riges Grundlov. Den blev nu et vigtigt symbol for befolkningen 

(Adriansen, 2003: 289). Efter få år havde Dannebrog udviklet sig til at blive nationalflag 

og blive brugt til privat flagning. Oehlenschlägers fædrelandssang fra 1820’erne ’Der er 

et yndigt land’ begyndte at dukke op til nationale friluftsmøder, og med sine positive 

beskrivelser af landskabet, sproget, historien og folket kunne den røre den danske 

folkesjæl, og danskere kunne i sang glædes over deres fællesskab (Adriansen, 2003: 290) 
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Den danske nations stærke og gamle rødder skyldes hovedsageligt kirkens rolle i 

nationsdannelsen, som kan fastslås til Reformationen. Kirken på Færøerne har ikke haft 

en direkte rolle i nationsdannelsen, men den har med sit eksempel på en nation forstærket 

den færøske sproglige etnie. 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5 Konklusion 

I dag betragter færinger sig selv som en særegen nation, og som de fleste andre nationer 

tror man, at lige netop deres nation har sin oprindelse langt tilbage i historien, helt tilbage 

til landets oprindelse. Ser man nærmere på en nation ud fra teorier inden for nationalisme 

og nationsdannelse, som specialet har fremlagt, så ser man hurtigt, at nationer ikke er et 

fællesskab, som har eksisteret siden tidernes morgen. Nationer er et resultat af udvikling. 

Derfor kan det være svært at sætte dato på en nationsdannelse.  

 

Specialet har gennemgået tre forskellige tilgange til nationsdannelse, modernisme, 

perennialisme og etnosymbolisme for at få forståelse for den færøske nationsdannelse. 

Modernismen tager udgangspunkt i, at nationen er et moderne fænomen, som blev skabt 

igennem nationalisme. Nationalismen var et redskab for intelligentsiaen til at få 

opbakning fra befolkningen til industrialiseringen. Nationalismen fik befolkningen til at 

identificere sig med en hel nation i stedet for med det lokalsamfund, som de havde 

identificeret sig med før. Lokalsamfundene var ifølge modernister kulturelle fællesskaber 

uden nogen overordnet plan. Kernen i den modernistiske tankegang er med andre ord, at 

nationalismen var en forgænger for selve nationen og et produkt af moderne tider.  

 

Som en kontrast til modernismen, finder man Adrian Hastings, perennialist, hvis 

grundlæggende tese er, at nationens oprindelse i flere tilfælde kan spores helt tilbage til 

den tidlige middelalder. Hastings nævner England som prototypen for nationen, som med 

sine tidlige bibeloversættelser og kristne budskab om et jødisk folk med konge og gud 

blev et forbillede for den engelske nation. Ud fra denne teori danner kirken rygraden i de 

første europæiske nationer. 

 

Adrian Hastings argumenterer, at man ikke kan sige, at nation eksisterer eller ikke 

eksisterer, fordi den dannes ud fra adskillige aspekter. Det er derfor svært at sige præcist, 
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hvornår en nation er dannet. Hastings mener dog, at grundlaget for nationen er den 

bibelske kristendom og Bibelen på modersmålet, fordi denne vil være nødvendig for, at 

få et standard skriftsprog, som sætter nogle grænser for nationen, og den er nødvendig for 

at udvikle en national litteratur, som kan bære kultur og historie for nationen.  

 

Kompromiset mellem de to ovennævnte teorier er etnosymbolismen. I denne tilgang 

konstaterer Anthony D. Smith, at nationen blev skabt i moderne tider, men ser ikke bort 

fra de fællesskaber, som var før nationen, etnier. Disse etnier er grundlaget for den 

moderne nation. Ved at genfortolke og forny symboler og traditioner fra disse, kommer 

nationen ind i billedet. Borgerne samledes i deres fælles historie, kultur og sprog for at 

skabe nationen. 

 

I den danske nation er det tydeligt, at Reformationen har haft en afgørende rolle for 

nationsdannelsen. Danskere havde op til Reformationen levet side om side i en kulturel 

og sproglig etnie i flere århundreder. Harald Blåtands runesten beretter om, hvordan han 

samlede Danmark og kristnede folket. Allerede i Danmarks dåbsattest, den store 

Jelingsten, står der, at Kristendommen har været en del af danskernes liv. Dermed har de 

fået det bibelske billede af Israel at spejle sig i. Reformationen gav danskere Bibelen på 

deres modersmål. Endvidere kom kirken under kongen, og dermed overtog kongen 

ansvaret for borgerne fra kirken. Dette fungerede ved, at præsterne tog sig af opgaverne i 

kongens navn. Kongen fik en samlende effekt for danskere. De kunne identificere sig 

med andre danskere pga. af kongen og de institutioner, som han stod for. Danmark står 

derfor i kontrast til Benedict Andersons modernistiske tilgang om, at folk før Den franske 

Revolution kun identificerede sig med folk i deres nærmiljø, og man derfor ikke kunne 

snakke om en nation. Danmark står som et skoleeksempel på Adrian Hastings teori om 

nationsdannelse. Kirken og Kristendommen generelt er forankret i både nationen og 

staten. Derfor er det, som Jan Lindhardt antyder, ikke nødvendigt for danskere at gå 

regelmæssigt i kirke, fordi kirken er en del af danskheden, som de oplever i dagligdagen. 

Modernismen argumenterer, at dette bare var et kulturelt fællesskab, som ikke havde en 
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overordnet plan og som var udført af en herskerklasse - i dette tilfælde kongen. Men det 

som modernismen ikke tager hensyn til, er præstestandens rolle i samfundet. Præsterne, 

som fungerede som mellemmænd mellem kongen og folket, gav folket visse rettigheder.  

Præsternes arbejde blev udført i kongens navn. Derfor var de samme institutioner at finde 

rundt om i hele alt riget. Nationalismen, som danskere tog til sig under Guldalderen var 

ikke en konstruktion af en nation. Derimod var det en forstærkelse af følelser for en 

nation, som var etableret. Det kom til udtryk ved en genfortolkning af symboler og 

traditioner, som havde sit grundlag i Danmarks historie og kultur. Her kan Dannebrog 

nævnes. Det havde været kongens flag op til Grundlovens vedtagelse, men nu udviklede 

sig til at være folkets eller nationens flag. En af forklaringerne på, at Danmark ikke har en 

nationaldag, som Norges 17. maj og Færøernes til Skt. Olaj, er, at den danske nation har 

så dybe rødder i historien. Endvidere har danskere haft den fordel, at kongen havde sit 

sæde i København, og at kirkens sprog var dansk. 

 

Færøernes nationsdannelse foregik ikke på samme måde som den danske, selv om 

landene oplevede Reformationen samtidig, og landene tilhørte det samme rige. På trods 

af, at Færøerne har været en del af henholdsvis det norske og det danske kongerige, har 

Færøerne formået at bevare sit eget sprog. Endvidere har sproget formået at bære 

Færøernes kultur og historie, og den færøske dans har bevaret sproget. 

 

Historisk har man ikke taget hensyn til, at det danske kongerige har bestået af flere 

nationer med hver sin kultur og sit sprog. Derfor blev Reformationen gennemført med 

dansk som kirkesprog på Færøerne. Dette har næppe været pga. politisk arrogance, men 

af manglende forståelse for kulturel mangfoldighed. Ikke desto mindre har kirken i sin 

danske form haft indflydelse på den færøske nation. Uanset sprog, har kirkens budskab 

været det samme. Færinger har derfor set sig selv som det udvalgte folk med det jødiske 

folk som forbillede. Præsterne har derudover haft samme funktion på Færøerne som i 

resten af riget. Det vil sige, at de har virket som kongens tjenestemænd på Færøerne, med 

de samme opgaver som i resten af riget. Det har skabt en solidaritet for kirken og kongen. 
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Dette ses stadig i dag, hvor færinger generelt er meget ’royalistiske’ og betragter 

Folkekirken som folkets kirke. Færinger har stået i en tvetydig rolle i forhold til sin 

nationale identitet. På den ene side har de haft noget særfærøsk i sproget og den færøske 

dans. På den anden side har kirken, som statslig institution gjort færinger til en del af en 

større helhed. Under nationalismen var det derfor vigtigt at få det færøske sprog ind i 

kirken. Der måtte dog først en holdningsændring til hos færinger, som mente at Gud ikke 

forstod deres modersmål. I 2007, da kirken blev overdraget til færøsk administration var 

det svært at forestille sig, at kirkelige ritualer for blot 50 år siden blev forrettet på dansk.  

 

Der er ingen tvivl om, at det færøske samfund gennemgik store ændringer i 1800 tallet. 

Landet ændredes til at blive et industrielt fiskerisamfund. Færinger blev generelt mere 

oplyste, hvilket ifølge modernister var motivationen for nationalismen. Nationalismen 

ville fremme færinger til det moderne samfund. Modernismen gik videre med dette ved at 

argumentere, at eliten opfandt symboler og traditioner for at få befolkningen til at tage 

med nationalismen, som dannede nationen til sig. I det færøske tilfælde må det dog 

konstateres, at størstedelen af symbolerne og traditionerne ikke var opfindelser og 

konstruktioner, men snarere genfortolkninger.  

 

Dette bringer os tilbage til Hastings pointe, at nationer eksisterer eller ikke eksisterer, 

men dannes pga. en udvikling. Meget tyder dog på, at Færøerne som nation tog de første 

skridt, da unge studenter begyndte at bruge deres nye skriftsprog til at digte om deres 

kærlighed til moderlandet. Dog var grundlaget for en nation allerede skabt igennem 

kirken.  

 

Det er blandingen af Hastings og Smiths teori som bedst forklarer den færøske 

nationsdannelse. Det var en etnie, som udviklede sig til en nation. Etnien har været 

kontinuerlig siden Sigmundur Brestisons og Tróndur í Gøtus dage pga. Kristendommen 

og sproget. Færøerne som nation blev dannet af nationalismen som færinger tog til sig 
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omkring 1900. Men motivet var ikke industrialisering eller kapitalisme. Det var snarere 

den kultur og traditioner, som var at finde i den færøske historie. 

 

Den færøske nationsdannelse passer i overensstemmelse med etnosymbolismen. Den 

danske nationsdannelse passer i overensstemmelse med Hastings teori. Modernismens 

svaghed står ved, at den ikke tager hensyn til de kulturelle fællesskaber som var før 

nationen. Hvorimod både Hastings og Smith sætter dem i forbindelse med nationen. 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