
Danmark er danskernes land, og borgerne skal
have mulighed for at leve i et trygt retssamfund,
der udvikler sig i overensstemmelse med dansk
kultur … Kulturen består af summen af det dan-
ske folks historie, erfaringer, tro, sprog og sæd-
vaner. Beskyttelse og videreudvikling af denne
kultur er en forudsætning for landets beståen
som et frit og oplyst samfund.1

Det er næppe en overraskelse for nogen,
at en kerne i Dansk Folkepartis principper er
at definere Danmark som danskernes land, og
det kommer næppe heller som en overraskel-
se, at partiet vil beskytte og forsvare dansk
kultur. Derimod er det nok kommet som en
overraskelse for mange, at Dansk Folkeparti
skulle blive Danmarks største arbejderparti
målt i andel af arbejdervælgere. Partiet har si-
den midten af 1990’erne hentet sine vælgere
fra mange forskellige partier, men det er ikke
mindst Socialdemokratiet, der har leveret væl-
gere til Dansk Folkeparti. Det har givetvis bi-
draget til, at Socialdemokratiet har fortsat sin
bevægelse i retning af at ville bevare dansk
kultur2 og ganske sikkert også til, at partiets
flygtningepolitik er blevet strammet markant
igennem det sidste årti. Denne radikalisering
er også at finde hos både Venstre og Det Kon-
servative Folkeparti, men det er knap så inte-
ressant i denne sammenhæng. Det interessante
er, at Danmark og dansk kultur tilsyneladende
er blevet så vigtige temaer, også blandt arbej-
dere, at det er blevet emner, der har betydning
for, hvor vælgerne sætter deres kryds på valg-
dagen. Denne udvikling kan være svær at for-
stå set i lyset af det meste af den danske arbej-
derhistoriske forskning. Tendensen til en op-
vurdering af det nationale blandt arbejderne
stiller fagfeltet arbejderhistorie overfor en helt
ny udfordring med at forklare, hvordan arbej-
derne kunne tage nationen Danmark til sig
som et afgørende omdrejningspunkt for deres
politiske bevidsthed.

Det er påkrævet, at det nationale bliver un-
dersøgt både tematisk, teoretisk og politisk af
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arbejderhistorikere. Tematisk, fordi det er
nødvendigt, at historikerne begynder at for-
holde sig til det nationale i arbejderbevægel-
sen. Teoretisk, fordi det stiller nye krav til an-
vendelsen af teori og metode at analysere det
nationale, og hidtil anvendt teori kan dårligt
forklare de seneste års udvikling. Politisk, for-
di det efterhånden ser ud til, at den solidaritet,
der er at finde i Danmark, er en national soli-
daritet. Spørgsmålene er derfor: Hvad betyder
nation og nationalisme, og hvordan har arbej-
derhistorikerne forholdt sig til de temaer?

Nation og nationalisme
Der findes ikke noget klart og entydigt svar
på, hvad nation og nationalisme er, da defini-
tionerne afhænger af ens teoretiske baggrund
og måske også af ens politiske overbevisning.
En mulig definition af en nation er: “en navn-
givet menneskelig befolkning, der besidder et
historisk territorium eller hjemland og deler
fælles myter og erindringer, en offentlig mas-
sekultur, én økonomi og fælles rettigheder og
pligter for alle medlemmer.”3 Afhængigt af
teoretisk ståsted kan en nation bestemmes
som et politisk-kulturelt fællesskab eller som
et etnisk-biologisk fællesskab. I den første be-
stemmelse er et nationalt tilhørsforhold noget,
borgerne får gennem tildelelse af borgerskab,
mens den anden bestemmelse ser det nationa-
le som noget, borgerne fødes ind i. Disse to
modsatte opfattelser har været gældende siden
Ernest Renan opstillede modsætningsparret i
artiklen “Hvad er en nation?” i 1882.

I de senere års teorier om nationer har det
været diskuteret, om nationer er primordiale,
hvilket vil sige, at de er oprindelige og har
været til lige så længe, der har været mennes-
ker, om de er perennialistiske, hvilket vil sige,
at de er vedvarende og eventuelt gentager sig,
også selvom de forsvinder for en tid, eller om
de er modernistiske, hvilket vil sige, at de hi-
storisk set er nye.4 Alle tre forestillinger om
nationer vil imidlertid kunne forfægtes ud fra
forestillinger om, at der er tale om både et til-
delt fællesskab og et slægtskabsforhold. I for-
længelse heraf kan nationalisme defineres

som “en ideologisk bevægelse, der vil opnå
og opretholde autonomi, enhed og identitet på
vegne af en befolkning, der af nogle medlem-
mer opfattes som konstituerende en faktisk el-
ler mulig nation”5 Det er vigtigt at understre-
ge, at følelsen af et nationalt fællesskab ikke
behøver at føre til nationalisme.

I nationsdefinitionen peges der umiddelbart
på nødvendigheden af både et kulturelt og po-
litisk fællesskab; de fælles myter, erindringer
og den offentlige kultur peger på et kulturelt
fællesskab, mens kravet om lige rettigheder
og pligter peger på behovet for et politisk fæl-
lesskab. Fra et arbejderhistorisk synspunkt er
der imidlertid nogle problemer forbundet med
en sådan definition af nationen. Sagt på en an-
den måde er det dels uklart, hvornår der er li-
ge rettigheder i et givet samfund, dels er det
uklart, om lige rettigheder er en nødvendig
forudsætning for et nationalt fællesskab. Dette
kan eksemplificeres med det demokratiske
gennembrud, der i 1849 i Danmark gav valg-
ret til uberygtede mænd over 30 år med egen
husstand. Således blev det mandlige borger-
skab sammen med en del gårdejere centrale
for konstruktionen af både nation og nationa-
lisme. Herfra bliver det imidlertid svært at be-
gribe, hvordan kvinder eller uformuende kun-
ne være nationalister på det tidspunkt. Hvis
definitionens krav om lige rettigheder følges,
bliver det først muligt at tale om nationale
fællesskaber efter 1915, hvor valgretten blev
udvidet til også at omfatte kvinder og fattige.
I den optik bliver nationalismen et ganske nyt
fænomen i Danmark, men også problematisk
da det nok for mange har været muligt at have
stærke nationale følelser uden at have de for-
melle borgerrettigheder. Dermed er der nok
grund til at antage, at oplevelsen af en fælles
kultur har været ganske afgørende for forestil-
lingen om et nationalt fællesskab.

Således har arbejderne ikke i begyndelsen
været dele af det nationale fællesskab, hvis
definitionens krav om lige rettigheder følges,
det er noget, der er blevet givet dem af bor-
gerskabet. Det passer da også fint med, at ar-
bejderbevægelsen – også i Danmark – startede
med at være internationalt orienteret, da det
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nationale fællesskab blev set som et borgerligt
fællesskab. En sådan forestilling om et natio-
nalt fællesskab er beskrevet i Søren Mørchs
Den sidste Danmarkshistorie og i Eric Hobs-
bawms Nations and Nationalism since 1780.6

Desværre lider begge under den svaghed, at
de ser en opløsning af det nationale fælles-
skab i tiden efter 1945. Begrundelsen herfor
er, at den tiltagende internationalisering og
europæisering i Danmarks tilfælde betyder af-
givelse af politisk magt til den Europæiske
Union. Begge forfattere har selvfølgelig ret i,
at det politiske fællesskab flytter sig fra et na-
tionalt til et europæisk niveau, men deres idé
om opløsning af de nationale fællesskaber ef-
ter 1945 er båret af, at de ikke tillægger den
kulturelle del af de nationale fællesskaber no-
gen videre betydning, da kulturelle fællesska-
ber blot har fungeret som midler til bevaring
og skabelse af politiske fællesskaber. Den for-
tolkning forekom nok plausibel, da Mørchs
(1996) og Hobsbawms (1990) analyser ud-
kom, men den er blevet næsten umulig at op-
retholde i lyset af den efterfølgende udvikling,
hvor nye nationalismer er opstået rundt om-
kring i Europa.

Hvad de to forfattere har ret i er, at de na-
tio-nale politiske fællesskaber faktisk har
været i opløsning også i det seneste tiår. Det
forekommer derfor oplagt at fokusere på de
kulturelle fællesskaber som bindemidler for
nationerne. Imidlertid er afgrænsningen af
kulturelle fællesskaber mindst ligeså tvivl-
somme som af-grænsningen af de politiske.
En pointe ved Søren Mørchs Danmarkshisto-
rie er, at der ikke er en fælles kultur i form af
for eksempel en fælles historie, da danskerne
ikke har lært den samme Danmarkshistorie,
og en hel del danskere har kun et sporadisk
kendskab til Danmarkshistorien fra deres fol-
keskoletid.7 Alligevel er der tilsyneladende en
forestilling blandt danskere om et kulturelt na-
tionalt fællesskab, og det synes afgørende at
få præciseret, hvori denne forestilling består,
samt hvor og hvornår den er dannet. Det er
nemlig en mulig hypotese for forståelsen af de
nye nationalismer, at det kulturelle fællesskab
tager over, når det politiske forsvinder. En un-

dersøgelse af kulturfællesskabet vil derfor
være et bidrag til at forstå og forklare de nye
nationalismer, og måske også til at forandre
dem. 

Arbejderhistoriens historie
Ser vi på arbejderhistoriens historie, er der
som antydet ikke ret meget hjælp at hente.
Helt overordnet kan arbejderhistoriens histo-
rie opsplittes i to faser, hvor den første fase
faldt i mellemkrigstiden, mens den anden fase
faldt i tiden fra midten af 1960’erne.8 Den an-
den fase befinder vi os endnu i, men arbejder-
historien har – som andre felter i historiefaget
– undergået en hel del forandringer.9

Den første mere systematiske akademiske
interesse for arbejderbevægelsens historie
kom med oprettelsen af Institut for Historie
og Samfundsøkonomi i 1927.10 I denne fase
gik arbejderhistorie i vidt omfang ud på at
kortlægge de forskellige organisationers histo-
rie, eller det handlede om at registrere løn- og
prisudviklinger. Den første fase i de professio-
nelle historikeres udforskning af arbejderhi-
storien var dermed meget empirisk orienteret,
og måske endda teoretisk baseret på positivis-
me.11 I tilbageblik er det værd at understrege,
at de spørgsmål, der blev stillet i mellemkrigs-
tiden, var politiske, økonomiske og sociale;
det var ikke de kulturelle spørgsmål, der var
på dagsordenen. Dette forhold kan givetvis
forklares med, at formålet med oprettelsen af
instituttet var politisk, og der sad da også poli-
tiske repræsentanter i instituttets bestyrelse.12

Da den anden fase af de professionelle hi-
storieskriveres udforskning af arbejdernes hi-
storie satte ind i midten af 1960’erne, var der
en række gentagelser fra den tidligere fase.
Der var således stadig tale om kortlæggelser
af partiers og organisationers historie og i den
forstand også om en stærk empirisk oriente-
ring,13 men der blev også budt på flere nye
aspekter. Et vigtigt træk var, at der ikke var ta-
le om en politisk styret forskning, som tilfæl-
det havde været med Institut for Historie og
Samfundsøkonomi, men der var tale om vidt-
rækkende politiske debatter, også om hvordan
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arbejderhistorie skulle bedrives – og det er hi-
storisk set slående. I tilgift fulgte en række
teoretiske overvejelser om nødvendigheden af
en marxistisk tilgang til arbejdernes historie,
og selvfølgelig også om hvilken marxistisk
tilgang, der i så fald måtte være bedst. Det in-
debar blandt meget andet, at reformisme og
klassekamp blev to af grundtemaerne i
1970’ernes udforskning af arbejdernes histo-
rie. I den forbindelse fulgte også en række
overvejelser over ikke mindst Socialdemokra-
tiets nationale orientering, men formålet med
disse undersøgelser var at analysere politiske
strategier, ikke at overveje kulturelle aspekter
af partiets nationale orientering.14 Det gav i
øvrigt god mening i en tid, hvor ideologiske
og sociale spørgsmål var helt udbredte emner
i den daglige presse.

I løbet af 1980’erne skete der en række for-
andringer af forskningen i arbejderhistorie,
men der var også nogle velkendte træk, der
blev bevaret. Således fortsatte kortlægningen
og den empiriske orientering, og der begyndte
at komme revisioner af de allerede undersøgte
områder og emner. Men der var også en del
nye temaer, som blev gjort til genstand for un-
dersøgelse, og de var ofte kulturhistoriske. Til
gengæld var ældre arbejderhistorikere af den
overbevisning, at de teoretiske, metodiske og
politiske debatter var blevet mindre domine-
rende, end de havde været i den sidste halvdel
af 1970’erne.15 Når det var muligt at se udvik-
lingen i 1980’erne som et udtryk for en afpoli-
tisering af fagfeltet, skyldes det blandt andet,
at den politiske historie blev set som værende
selve formålet med arbejderhistorie.16 De kul-
turelle aspekter af arbejdernes historie blev
således ikke set som havende videregående
politiske konsekvenser, hverken af dem der
forestod de kulturelle undersøgelser eller af
andre. Da de kulturelle og mere hverdagsagti-
ge forhold vandt indpas, skete der nemlig
nogle gange det, at den nye forskning blev
konserverende i den forstand, at livet i forti-
den blev beskrevet som hårdt og slidsomt,
mens arbejderne senere har fået meget bedre
vilkår. I den forstand har der været tale om en
farlig sti at betræde.

Selvom det nok med den politiske historie
fortsat var muligt at forstå og forklare den til-
tagende borgerliggørelse af samfundet, så gav
den ikke som i 1970’erne anledning til håb
om, at den også kunne bidrage til en foran-
dring af dette vilkår. Der var da også opmærk-
somhed på, at arbejderhistorien begyndte at
savne undersøgelser, der kunne forklare, at
store dele af arbejderklassen faktisk ikke pla-
cerede sig selv i denne klasse, men snarere
hørte til småborgerskabet.17 Det er derfor ikke
underligt, at der var opstået et ønske om nye
analyserammer, som kunne indfange, hvad
der var på spil omkring 1990.18

I årene efter 1990 blev emnerne for forsk-
ningen i arbejdernes historie endnu en gang
udvidet: Endnu flere kulturtemaer blev under-
søgt, gamle organisationsanalyser blev revur-
deret, sociale forhold blev genstand for nye
undersøgelser, og det blev igen populært med
biografiske undersøgelser.19 Men især to nye
emner var fremtrædende i den nye arbejderhi-
storie. Det ene var udforskningen af arbejder-
bevægelsens ageren under anden verdenskrig,
mens det andet var venstrefløjens og ikke
mindst kommunisternes opgør med fortiden.20

I denne periode var det ikke blot Socialdemo-
kraterne, men hele den samlede venstrefløj
der var kommet i defensiven. Begge de nye
temaer fungerer som illustrationer af og for-
klaringer på den efterfølgende afpolitisering
af fagfeltet. Arbejderhistorie havde mistet sin
uskyld. Med socialdemokraternes rolle i sam-
arbejdspolitikken og de mere eller mindre
korrekte fortolkninger af venstrefløjen som
sovjettro var det efterhånden blevet en speget
affære at henvise til fortidens sejre. Det blev
mindre relevant at bekende sig til socialisme
endsige til en bestemt form for socialisme for
at bedrive arbejderhistorie. Det var blevet et
fagfelt, historikeren kunne interessere sig for
som for et hvilket som helst andet felt – om
end måske med en lidt højere grad af social
indignation.

En præcisering af, hvad der foregik i fag-
feltet arbejderhistorie ved årtusindskiftet, må
nødvendigvis fremhæve, at der var tale om et
blomstrende forskningsfelt, idet nye emner og

ARBEJDERHISTORIE NR. 2 20054



VI ANDRE. INDLEDNING TIL MINITEMA OM ARBEJDERNE OG DET NATIONALE 5

Det højrepopulistiske Dansk Folkeparti forsøger at konstruere et billede af
sig selv som det rigtige, gode gamle Socialdemokratiet. Her Dansk Folkeblad
til kamp for kolonihavehyggen og ”Gamle Danmark”. (www.danskfolkepar-
ti.dk)



områder fortsat blev opdyrket. Arbejderhisto-
rie var i øvrigt også set i lyset af tidligere ti-
ders forskning vedvarende ateoretisk og apoli-
tisk, men det kan være, at det netop var en af
grundene til, at fagfeltet fortsat blomstrede, da
der ikke på forhånd var lagt restriktioner for
forskningen. Men det kan virke forstemmen-
de, at der kun sjældent blev lagt op til analy-
ser, som kunne bidrage til historisk at forkla-
re, hvad der var på spil socialt, politisk og
kulturelt i form af en tiltagende national ori-
entering blandt arbejderne målt eksempelvis i
en øget tilslutning til Dansk Folkeparti. Lige-
som der fortsat kan være god grund til at ef-
terlyse nye analyserammer, der kan bidrage til
at indfange, hvad der er på spil i disse år, hvor
spørgsmål, der tidligere blev opfattet som so-
ciale eller økonomiske, i dag opfattes som
kulturelle; eksempelvis når der tidligere blev
talt om økonomisk omfordeling til fattige, så
tales der i dag om at lære indvandrere dansk
og integrere dem i samfundet i stedet for at
overveje, om der kunne være tale om sociale
eller økonomiske problemer.

Arbejderhistorien og 
det nationale
Der har naturligvis været undtagelser fra den-
ne generelle udvikling. I artiklen “Socialis-
men og fædrelandet. Arbejderbevægelsen
mellem internationalisme og national stolthed
1871-1940” i Dansk identitetshistorie beskrev
Niels Finn Christiansen, hvordan den social-
demokratiske del af arbejderbevægelsen star-
tede med at være internationalt orienteret. Der
havde været nationalt orienterede indslag ek-
sempelvis i 1840’erne blandt andet med ud-
sigt til valgret også til arbejdere. Imidlertid
var det den internationale tankegang, der do-
minerede i hvert fald indtil 1915. Denne inter-
nationale orientering blev smukt formuleret af
Gustav Bang i 1908 i Vor tid. Det moderne
Samfunds- og Kulturliv i Fortællinger for Fol-
ket, hvor det forlød, at vi: “opfatter ikke læn-
ger Folk af fremmede Nationaliteter som no-
get fjendtligt eller i bedste Fald som noget os
uvedkommende; vi opfatter dem som Menne-

sker af samme Art som vi selv, om end deres
Sprog kan være os ukendt og mange Træk af
deres Tankegang og Kultur uforstaaelige.”21

Ved første verdenskrigs udbrud begyndte par-
tiet at skifte kurs i retning af en national ori-
entering og det begyndte at overtage en række
borgerlige nationale symboler som eksempel-
vis Dannebrog, der ellers var blevet opfattet
som et stærkt nationalt symbol indtil 1919. I
1930’erne blev dette skifte i retning af en nati-
onal orientering legitimeret med, at den natio-
nale kultur, historie og sproget blev bundet
sammen med de sociale forbedringer, som So-
cialdemokratiet havde bidraget til at gennem-
føre i Danmark.22

Niels Finn Christiansens undersøgelse af
Socialdemokratiets forhold til det nationale er
som resten af Dansk identitetshistorie kun
sparsomt funderet teoretisk og bygger over-
vejende på kildestudier, men også en smule på
Claus Brylds undersøgelser af Socialdemokra-
tiets historie, der bortset fra en enkelt kilde-
samling og et par specialer repræsenterede de
få undersøgelser, der fandtes af Socialdemo-
kratiets forhold til det nationale i starten af
1990’erne.23 Niels Finn Christiansens påvis-
ning af, at Socialdemokratiet havde været na-
tionalt (frem for internationalt) orienteret efter
1915 kom for så vidt ikke som nogen overras-
kelse. Det var en del af Socialdemokratiets
historie, der var blevet fremlagt i Claus Brylds
forskning og udbygget også efter at Dansk
Identitetshistorie udkom i 1992.24 Hos Bryld
havde det heddet, at nok var Socialdemokrati-
et orienteret nationalt i tiden efter 1914, men
partiet var ikke nationalistisk.25 Den nationale
orientering styrkedes under verdenskrisen
1929-33, og det gjaldt generelt i de euro-
pæiske lande. I Danmark appellerede Social-
demokratiet til nye samfundsgrupper, og det
kunne efterhånden karakteriseres som et fol-
keparti, der også appellerede til nationalfølel-
sen i midten af 1930’erne.26 Sigtet med at de-
monstrere Socialdemokratiets nationale orien-
tering var at angive en af de grundlæggende
faktorer for det klassekompromis, som
velfærdsstaten kom til at bygge på. Hermed er
en del af grunden lagt til en forståelse af parti-
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ets nationale orientering, men det er i høj grad
i tråd med den politiske historie. Der mangler
imidlertid en præcisering af, hvordan partiet
var nationalt orienteret i mellemkrigstiden, og
hvad det vil sige, at det ikke var nationalis-
tisk.27 Der kan således findes en række under-
søgelser af Socialdemokratiets nationale ori-
entering i tiden før 1945, men der mangler un-
dersøgelser af tiden efter.

Er spørgsmålet, hvordan de nationale sym-
boler anvendes, og hvilke symboler der over-
hovedet er nationale, da er Inge Adriansens
Nationale symboler i Det Danske Rige 1830-
2000 en mere præcis undersøgelse. Adrian-
sens undersøgelse er både et oversigtsværk
over de vigtigste danske nationale symboler
og en analyse af disse symboler og deres virk-
ninger. Endvidere er der tale om en under-
søgelse, som indbefatter både de officielle og
de uofficielle symboler.28 Desværre er arbej-
derbevægelsen kun behandlet sporadisk; dels
er den overvejende repræsenteret ved partier-
ne Danmarks Kommunistiske Parti og Social-
demokratiet, dels undersøges det ikke, om der
er en særlig form for nationalitet på spil
blandt arbejderne. De drukner så at sige i
mængden af alle dem, der har anvendt natio-
nale symboler, og det vil være ønskeligt med
en undersøgelse af lige præcis arbejderbe-
vægelsens symbolanvendelse, der kunne bi-
drage til en sammenkobling imellem arbejder-
nes kulturelle og politiske historie.

I dette nye emne har der i første omgang
været tale om analyser af gammelkendte om-
råder som eksempelvis de politiske partier, og
i den forstand er der tale om en revurdering af
tidligere forskning, samtidig med at der bidra-
ges med noget helt nyt. Det er således ikke
kun Socialdemokratiet, der har været genstand
for nye undersøgelser, men også Danmarks
Kommunistiske Parti og Socialistisk Folke-
parti.29 Det kommer næppe som en overras-
kelse, at DKP har haft en national orientering,
men det er først i de seneste år, at dette for-
hold er blevet grundigere analyseret. Imidler-
tid er det ikke kun partierne, der har været
genstand for sådanne nyfortolkninger. Det har
også været tilfældet bredere i arbejderbe-

vægelsen; eksempelvis er arbejderbevægel-
sens holdning til fremmed arbejdskraft analy-
seret, noget bredere er der set på de sociale
bevægelsers forhold til det nationale.30

Minitemaet om det nationale
De fem artikler i minitemaet er i tråd med
forskningen i arbejderhistorien og det nationa-
le, men der er tale om fem helt nye bidrag
med andre vinkler end de hidtidige. Minite-
maets første og indledende artikel “Vi Andre”
er en historiografisk introduktion til emnet.
Herefter følger artiklen “Frederik Dreiers anti-
nationalisme” af Morten Møller, der er en un-
dersøgelse af Frederik Dreiers kritik og be-
kæmpelse af nationalismen i midten af 1800-
tallet samt en præcisering af Dreiers antinatio-
nalisme. Dermed er fokus ikke som så ofte på
Dreier som socialist, men snarere på Dreiers
forhold til det nationale og nationalismen.
Frem for at tale om antinationalisme kunne
det nok synes mere mundret at tale om en in-
ternationalisme, men det er en pointe i Morten
Møllers læsning af Dreier, at der er tale om en
egentlig modstand mod de stærke nationalis-
tiske strømninger omkring treårskrigen. Møl-
ler tager afsæt i Dreiers historiesyn, der dan-
ner grundlag for kritikken af den nationalis-
tiske historiebrug. Herfra demonstreres Drei-
ers kritikker af nationalismen, og der peges
på, hvordan han fremhæver politikken frem
for kulturen i sin samtidskritik. Hermed viser
Møller, at Dreier så politikken som rum for
forandring og kulturen som konserverende for
samfundet.

I “Ud i naturen – bliv en nordisk medbor-
ger” analyserer Niels Kayser Nielsen forbind-
elseslinierne mellem en folkelig nationalisme
og det socialdemokratiske velfærdsprojekt i
Norden i første halvdel af 1900-tallet. Ud-
gangspunktet for undersøgelsen er en række
forskellige kulturelle repræsentationer i Nor-
ge, Sverige, Finland og Danmark. Analysen
demonstrerer, hvordan der er tale om forskel-
lige former for nationalisme i de fire lande,
samtidig med at det bliver gjort klart, at natio-
nalismen er funderet i specifikke landskaber
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såvel som i specifikke kroppe. Hermed bliver
det klart, at nok er nationale historiefortæl-
linger centrale for konstruktioner af nationa-
lisme, men de suppleres stærkt af den kropsli-
ge erfaring af nationen, herunder også af ople-
velserne af dens kulturelle repræsentationer.
Med Niels Kayser Nielsens analyse bliver det
således klart, at en forståelse af national iden-
titet er betinget af en forståelse af de kulturel-
le forhold, der kun dårligt kan komme til syne
via analyser af politisk historie alene. Samti-
dig demonstreres det, hvordan de kulturelle
repræsentationer har en klar sammenhæng
med den politiske historie.

Jesper Jørgensens artikel “Vort parti er et
dansk parti” har hentet sin titel fra parolen ved
Danmarks Kommunistiske Partis landsparti-
konference i 1938. På dette tidspunkt havde
partiet netop anlagt sin nye nationale strategi
efter at have været internationalt orienteret si-
den sin stiftelse i 1919. Den nye strategi hang
tæt sammen med et kursskifte i Komintern i
1935, der indebar, at de nationale kommunist-
partier skulle bruge nationalfølelsen i sin
kamp mod fascismen. DKP fastholdt den nye
nationale linje frem til 1952, hvor der blev
formuleret en klar teoretisk linje for forholdet
mellem det nationale og det internationale. En
slags dobbeltpatriotisme som hengav sig til
både Sovjet og Danmark. Jesper Jørgensen
definerer sluttelig DKP’s nationalisme med et
politisk nationsbegreb, der indebærer, at det
nationale er et (politisk) tilvalg, ikke et (nød-
vendigt) kulturelt nedarvet forhold. En pointe
her er, at det er muligt at være dansk på man-
ge forskellige måder, og endvidere at det er
meningsløst at kalde nogen for ’udanske’,
hvis de definerer sig selv som ’danske’.

Sebastian Lang Jensens artikel “’Det natio-
nale’ i venstrefløjens EF-modstand 1957-72”
er en undersøgelse af, hvordan venstrefløjen
har brugt det nationale i kampen mod EF.
Venstrefløjen er repræsenteret ved DKP og
SF, men der er også enkelte referencer til unge
socialdemokrater. I partiernes første modstand
mod Fællesmarkedet blev der udtrykt en frygt
for ophævelsen af dansk selvstændighed, og
Fællesmarkedet blev set som en trussel mod

den danske nation, hvilket ikke mindst blev
tydeligt gennem anvendelsen af den for dansk
identitet så velkendte skræmmefigur “tysker-
ne”. I retorikken om truslen mod det danske
arbejdsmarked blev skræmmefiguren udvidet
til at omfatte de horder af arbejdsløse sydeu-
ropæere, der ville oversvømme Danmark og
true dansk kultur. I venstrefløjens senere mod-
stand blev nordisk samarbejde formuleret som
et godt alternativ, fordi de nordiske landes
folk ikke var nogen trussel mod hverken
dansk kultur eller det danske arbejdsmarked. I
kampen mod EF afløste “folket” således “ar-
bejderklassen”, og “dansk kultur” kom til at
fremstå mere tydeligt end socialisme hos både
SF og DKP. Heri kunne der nok synes at
fremstå nogle modsætninger for de ellers in-
ternationalt orienterede partier, men det blev
klaret ved at definere “det nationale” som en
del af et større internationalt hele.
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Abstract
Anne Trine Larsen: We Others. An introduc-
tion to a mini-theme on workers and the natio-
nal question, Arbejderhistorie 2/2005, pp. 1-9.
These years it appears that the national ques-
tion has assumed an added importance for
working class voters. At the same time histori-
ans of the labour movement have only dealt
with this subject in a sporadic way until now.
It is therefore high time to ask what the natio-
nal question and nationalism really amounts
to, and what role it has played historically in
the labour movement. With a point of departu-
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re in a discussion of the concept of nation,
and its relation to politics and culture, the at-
titude of labour historians to the subject is ex-
amined. New research directly relevant to this
issue is indicated after which four articles are
introduced on the mini-theme ´workers and
the national question`.
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