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Michael Pihl hidser sig op i en kronik i Berlingske ’Statslig krig mod danskheden’.
Skytset rettes imod Statens Museum for Kunst og hvad han kalder ’Uffe Østergårdmyten’, som går ud på, at fædrelandskærlighed først dukker op i 1800-tallet.
Nej, skriver MP, ’et overvældende kildemateriale dokumenterer opfattelser af et
dansk folk, der delte kultur, sprog, identitet på tværs af stænder mod andre folk –
længe før 1800-tallet.’
MP henviser til Saxo, der dog i sit værk ikke delte sprog med danskerne. Han var
globalist og skrev på latin. Saxo bruger ordet patria, der oversættes med fædreland.
Ergo skriver MP, har vi beviset på fædrelandskærlighed!
Den gode Saxo skriver dog i sin indledning, at Danmark er ’et land der først for
nylig er blevet indlemmet i den almindelige kirke og inden da lå passivt hen, uden
adgang til det latinske sprog eller til religionen.’ Samme Saxo foragter jyderne, som
er feje og ikke vil betale tiendeskat, og skåningerne skal kanøfles, fordi de ikke vil
anerkende sjællænderen Absalon som kirkeligt overhoved. Der er ikke meget fælles
kultur og sprog blandt stænder og landsdele.
På en gravplade for Valdemar (et russisk navn) den Store læser man, at han var
’fædrelandets befrier’. MP konkluderer følgelig, at hos Valdemar har vi forestillingen
om fædrelandet som et kollektivt begreb, der også indeholder tanken om et nationalt
fællesskab.
Flot sagt om en mand, der havde vundet enemagten i Danmark i en blodig
borgerkrig, og som anerkendte den tyske kejser som sin lensherre. Danmark solgt
politisk til kejseren som et len! Det rimer ikke på dansk nationalfølelse.
MP henviser dernæst til Poul Helgesen gennem et langt citat, hvori Helgesen 1534
siger, at vi påmindes til enighed af mange enighedsvilkår. Disse vilkår går stort set på
rent religiøse forhold, som intet har at gøre med fædrelandet. Og glem ikke at han var
tilhænger af den ’katolske union’ og harcelerede imod de folk og konger, der ønskede
en national dansk luthersk kirke.
Rent anakronistisk giver MP Saxos ord Patria (fædreland) en værdiladning, som
hører 1800-tallet til. Men hans dagsorden ligger vist nærmest en moderne udgave af
sætningen ’laboremus pro patria’ (lad os arbejde for fædrelandet). Det står over
elefantporten til bryggeriet Carlsberg, og patria gælder snarest brygningen af øl. Men
dér, hvor MPs hjerte tilsyneladende finder sit patria, er hos Landskampagnen "Fuldt
stop for indvandringen nu", som anvender og tilsmudser Carlsbergs slogan.

