
Tema: ”Derfra vores verden går – et foredrag om 

 fædrelandskærlighed” 

 

Onsdag den 23. oktober 2019 

Sted: Rosenbæk Huset 

Rosenbæk Torv 30, 5000 Odense 

(Forplejning 2 stk. smørrebrød + 1 

øl/vand/vin kr. 60.- betales senest fredag den 

11. oktober til konto nummer, se side 3) 

 

Kl. 10.00 - 11.00 Velkomst og foredrag 

Ved Historiker Henrik Jensen    

Gennem årtier har ledende politikere, intellektuelle og meningsdannere forher-

liget det globale medborgerskab med alt, hvad dertil hører af fokus på menne-

skerettigheder og mangfoldighed. 

 Nationalstaten er til gengæld blevet gjort synonym med smålig provinsialisme 

og undertrykkende flertalskultur. Samtidig skyller bølger af nationalisme ind 

over Europa. Brexit, Le Pen i Frankrig, ultranationalistiske bevægelser i Øst-

europa er eksempler på dette blandt mange andre.  

Kl. 11.00 - 11.15 Kaffepause 

En undersøgelse viser, at langt de fleste danskere først og fremmest ser sig 

som borgere i eget land. Er alle disse danskere nationalister?  

Det er næppe tilfældet. Som et værn mod nationalisme og anden radikalisme 

har vi brug for at genopdage ord og begreber for det at være borger i Danmark, 

herunder de borgerlige dyder. I stedet for at skændes om, hvad der er ægte 

dansk eller ej, trænger vi til at gå bag om de begivenheder og strømninger, der 

formede os som nation. Hvorfor gled begreber som patriotisme, nationalfølel-

se og fædrelandskærlighed ud af sproget? 

 

Nationen er det, der sætter os i stand til at sige 'vi'. Men vi må på en national 

dannelsesrejse for at genopdage de tider og steder, der har sat sig deres spor: 

Hvor er vi? Hvad er vi? Hvad skal vi gøre? Findes der en vej mellem nationa-

lismens afgrund og ligegyldighedens grøft? 

Kl. 12.00 - 13.00 Frokost 



Kl. 13.00 - 15.30 Temaet fortsætter: 

Hvad er nationalisme og populisme? – Et foredrag om 

fortid og fremtid for retsstat og demokrati.  

 

Ved ekstern lektor Helga Molbæk-Steensig 

fra juridisk fakultet på Københavns Universi-

tet 

Vi hører ofte, at nationalismens spøgelse går 

gennem Europa, og at vi lever i populismens tid. 

Men hvad betyder det? Er populismen noget 

nyt? Er den farlig? Og hvis den er, hvordan be-

skytter vi så vores samfund? Hvorfor er det så 

vigtigt for en populist, som Viktor Orban at få kontrol med domstolene? Og 

hvilken rolle spiller vores ideer om nation og fædrelandskærlighed i alt dette? 

 

Til dette foredrag tager vi fat om roden på en samfundsmæssig tendens, der 

både bekymrer rigtigt mange, og som samtidigt har mange tilhængere. Hvor-

dan er populismen anderledes end al anden politik, som jo også handler om at 

være populær, for ellers får man jo ikke flertal til at kunne gennemføre sin 

politik? Og hvad har den med menneskerettigheder, demokrati og retsstat at 

gøre? 

For at komme nærmere en definition af populismen og dens forbindelse til 

nationalismen, tager vi på en tidsrejse tilbage til vores allerførste ideer om 

retsstatsprincipper, grundlæggende rettigheder og demokrati. Herefter tager vi 

med filosoffer og frihedskæmper-

re op igennem historien til ska-

belsen af vore stater og nationer, 

etableringen af vores demokratier 

og fremkomsten af et internatio-

nalt samfund, helt frem til de 

nyeste politiske strømninger i 

Europa.  

 


