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Historien om en gnidningsfri dansk nationsopbygning i 

1800-tallet er et skønmaleri. Danmark og danskhed er ikke det 

uundgåelige resultat af konsensus, men derimod resultatet af 

en konfliktfyldt periode, som mange forskelligartede kulturelle 

og politiske kræfter var med til at forme. Vores syn på fortiden 

er ikke mindst påvirket af kunstneriske fortolkninger som fx 

Frederik Vermehrens En jysk fårehyrde på heden fra 1855, H.W. 

Bissens Den tapre Landsoldat fra 1858 og Carla Colsmann Mohrs 

Flagene til Sønderjylland sys på Christiansborg fra 1919. Den 

tapre landsoldat står i dag i Fredericia som sejrrigt minde om 

Første Slesvigske Krig, men heller ikke monumentets tilblivelse 

var uden voldsomme konflikter. Og i kølvandet på nederlaget i 

1864 begyndte kampene om, hvordan den danske historie skulle 

fortælles.

I 1800-tallets Danmark fandtes nemlig flere opfattelser af dét 

at være dansk. Det resulterede i grupperinger og konflikter, 

som har fortonet sig i vores nutidige opfattelse af, hvad der 

var tidens nationale identitet. Culture and Conflict: Nation-

Building in Denmark and Scandinavia, 1800-1930 diskuterer den 

danske nationsopbygnings mange facetter, dens kulturer og 

modkulturer, ligesom bogen kvalificerer den aktuelle diskussion 

af, hvad dansk kulturel identitet engang var, og hvordan vi skal 

se den i dag.
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