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Uffe Østergård activities January-December 2018 

 

 

Lectures  

4.1. “EU, hvad nu”, Odd Fellows patriark lejrmøde, Hjørring 4.1., 20.15-23.00 

7.1. “Hvor længe overlever EU – og Europa”, ’Ryslinge møde’, Ryslinge Frimenighed, Valgmenighed og 

Sognemenighed samt Ryslinge Høj- og efterskole, Ryslinge 7.1.2018, 14.15.-16.00 

18.1. “Arbejdets filosofi”, FEEK seminar Bjerremark Tønder, 18.1., 2018, 20.00-22.00 med Torkild Bak 

22.1. “Overlever EU?”, Århus Folkeuniversitet i København, Emdrup 22.1.2018, 19.45-21.30 

23.1. “Dansk nationalisme og identitet”, Herlufsholm kostskole 23.1.2018, 10.30-12.00 

30.1. “Ti bud på at redde EU og hvorfor Danmark skal forblive i EU”, med Jens-Peter Bonde, moderator Henrik 

Hoffmann-Hansen, Læsermøde Kristeligt Dagblad, København 30.1.2018, 16.30-18.30 

1.2. “Danmark, Norden og Europa. Retsstat, nationalstat og velfærdsstat”, Folkeuniversitetet i Viborg i samarbejde 

med Grænseforeningen og Foreningen Norden, Sortebrødrehuset i Viborg 1.2.2018, 19.30-21.30 

19.2. “Reformationens virkninger i Danmark”, Salling Kirkehøjskole, Jebjerg Efterskole 19.2.2018, 13.00-15.00 

21.2 “Nationalisme i Europa”, ’Mad og meninger’, Gl. Holte Kirke, Vedbæk, 19.30-21.00 

26.2. “Assimilation, integration og bindestregsdanskere”, ’Eftermiddagshøjskolen’, Den Bette Skole i Skelund og 

Folkeuniversitetet, Hadsund 26.2.2018, 15.00-17.00 

11.3. “Mellem imperier og nationalstater – stat og nation i Polen og Danmark 1918-2018”, diskussion med Marek 

Kornat, Historiske dage, Øksnehallen, København 11.3. 18, 13.50-14.20 

11.3. “Er EU’s mindretal fanget i det 19. århundrede? Folkenes eller nationernes selvbestemmelse?”, debat med 

Henrik Becker-Christensen og Jens A. Christiansen, SSW, Historiske dage, Øksnehallen, København 11.3. 18, 

14.30-15.00 

15.3. “Viktor Orbán og ungarsk politisk kultur” (med Hjalte Tin), als research, Kbh., 15.3., 18.00-22.00 

16.3. “Nordens historie – fra konglomeratstater til nationalstater”, svensk-dansk historielærerkursus, Katedralskolan, 

Lund, 16.3., 12.30-15.00 

17.3. “Nationalisme i Europa”, Folkeuniversitetet i Aarhus 17.3., 12.30-16.00 

21.3. “Danmark og Færøerne – Arven fra Oldenborgmonarkiet, imperium, konglomeratstat, nationalt homogen 

småstat med en kolonial arv”, DM seniorklub Nordjylland, Aalborg Stadsarkiv 21.3., 12.30-15.00 

22.3. “Hvordan og hvornår blev danskerne danske?”, Historisk Samfund for Viborgegnen, Sortebrødrehus Viborg 

22.3., 19.30-21.30 

13.4. 13. seminar i Velux projekt “Mapping the Public Value of Humanities”, Aalborg Universitet i København, A. C. 

Meyers Vænge 15, Kbh. SV, 16.00-17.00 

16.4. “Adelsnation, monarki, nation eller nationalstat – dansk national identifikation”, seminar ’National identitet i 

middelalder og tidlig moderne tid’, Historisk afdeling, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet 16.4. 

18, 14.45-15.15 

23.4. “Nationalisme i Europa”, Ebeltoft folkeuniversitet, kulturhuset i Ebeltoft 23.4. 19.00-21.00 

9.5. “Ti bud på at redde EU”, med Jens-Peter Bonde, ’Europadag’, Europabevægelsen i Kbh. og europæisk ungdom, 

Europahuset Kbh. 17.00-19-00 

24.5. “Hvad nu EU?”, med Jens-Peter Bonde, DEO, Wegeners gård, Vesterbro, 17.00-18.30 

25.5. “EU lovgivning og Danmark”, med Jens-Peter Bonde, Folketingets Europaudvalg, Christiansborg 25.5., 14.15-

14.30 
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25.5. “Kampen om historien”, oplæg om impact of the humanities, 15. seminar i Velux projekt “Mapping the Public 

Value of Humanities”, Aalborg Universitet i København, 15.30-16.00 

30.5. “EU, hvad nu”, Rotary Hadsten, 18.15-20.00 

1.6. “Hvordan omgås man russerne – og Mette Bock. Læren af finsk sikkerhedspolitisk realisme”, tale ved Kristeligt 

Dagblads sommerfest, Mogensdahl koncerthus, Kbh., 21.00-21.15 

17.6. “Genforening 1920 – et forbillede for Katalonien?” Debat med Anke Spoorendonk, European Free Alliance og 

Carsten Juhl, MF, i Sydslesvigteltet, Folkemødet Bornholm Allinge 10.15-11.30 

18.6. “Global nationalisme”, Vejle Rotary, Munkebjerg Hotel 12.15-14.00 

19.6. “Folk og identitet”, ’Om Danmark og danskerne’, Grundtvigs Højskole, Hillerød 9.00-11.45 

19.7. “Nord og syd i Europa – metafor eller realitet”, Studenterkredsens sommermøde om ’Europa’, Jyderup Højskole 

19.7.18., 14-17 

6.8. “Folk, stat og nation i Europa – fem modeller”, Grundtvigs Højskole, Hillerød 9.15-12.00 

7.8. “EU efter afslutningen af den europæiske parentes 1492-1992”, Grundtvigs Højskole, Hillerød 9.15-12.00 

4.9. “Europa hvorhen og EU’s fremtid”, det 3. akademi, Kildeskovhallen, Gentofte, 15.00-18.30 

7.9. “Separatisme eller autonomi – Slesvig 1920 og Katalonien 2018”, Paneldebat Ungdommens folkemøde, 

Valbyparken, Kbh. 11.30-13.00 

8.9. “EU’s udvidelsesplaner på Balkan”, Polyrkursus, bus Ljubljana-Piran, Slovenien, 12.15-13-15 

11.9. “EU 2018 – for lidt, for sent? Afslutningen på Europas 500 år som dominerende magt”, Piran, Polyrkursus 11.9., 

9.00-12.00 

16.9. “Europa hvorhen”, samtale med Anders Vistisen, MEP, Dansk Folkepartis årsmøde, Messecenter Herning 16.9. 

18, 12.20-13.00 

27.9. “Europa hvorhen”, seminar med Clement Kjersgaard, Anker Brink Lund, Brita Kvist og Hjalte Tin, Regensen, 

Kbh., arr. af Djøf 27.9., 14.00-17.00 

6.10. “Nationalisme i Europa”, Århus Folkeuniversitetet i København, Emdrup (med Mads Daugbjerg og Hjalte Tin) 

6.10. 10.00-16.00 

8.10. “Hvad nu EU?” (med Jens-Peter Bonde), Studiekredsen Hobro Bibliotek og Aalborg Folkeuniversitet 14.00-

16.00 

8.10. “Hvad nu EU?” (med Jens-Peter Bonde), Kjellerup Rotary klub, 19.00-21.00 (referat i Midtjyllands avis 13.10. 

18 s. 15) 

27.10. “Hvad nu EU?” med Jens-Peter Bonde og Kaare R Skou, Bellascenen Bogforum, Bellacenteret 11.00-11.30 

28.10. “Hvorhen Europa”, Bogforum Bellacenteret Kbh., 15.00-15.30 

6.11. “Hvad nu EU” (med Jens-Peter Bonde), DJØF Bruxelles, Den danske repræsention ved EU, Bruxelles 18.30-

21.00 

10.11. “Krig og fred efter 1. verdenskrig”, Folkeuniversitetet i København, Søndre Campus, 14.15-15.15 

13.11. “Gud som kulturbærer – kultur, nation og religion fra et luthersk synspunkt”, Aalborg provsti kursus, 

Folkekirkens videncenter Refugiet Løgumkloster, 14.30-17.30 

 

 

Conferences and seminars 

18.-20.1. “Arbejde”, FEKK seminar Bjerremark, Tønder 
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23.1. 18.00-22.00 red. møde Udenrigs, Det Udenrigspolitiske Selskab 

25.1. Europakonference “En ny renæssance for EU i en turbulent tidsalder – hvordan undgår Danmark at ende som det 

yderste land?”, Tænketanken Europa, Papirhallen, Kbh. 8.30-13.00 

23.2. 13. seminar i Velux projekt “Mapping the Public Value of Humanities”, Aalborg Universitet i København, A.C. 

Meyers Vænge 15, Kbh. SV, 12.00-24.00 med to tiltrædelsesforelæsninger af Frederik Stjernfelt og David Budtz 

Pedersen 

14.3. Research seminar Humanomics, med Per Aage Brandt, Aalborg Universitet i København, A.C. Meyers Vænge 

15, Kbh. SV, 16.00-18.00 

13.4. 14. seminar i Velux projekt “Mapping the Public Value of Humanities”, Aalborg Universitet i København, A.C. 

Meyers Vænge 15, Kbh. SV, 12.00-21.00 

16.4. Seminar ’National identitet i middelalder og tidlig moderne tid’, Historisk afdeling, Institut for Kultur og 

Samfund, Aarhus Universitet 16.4. 18, 10.00-16.00 

7.5. ‘25th anniversary of the Copenhagen Criteria’, Ministry of Foreign Affairs of Denmark 7.5 13.00-17.30 

9.5. “Danmarks rolle i EU og Europa” med statsministeren, Dansk Metal og Tænketank Europa, Dansk metal Kbh., 

9.5., 10.00-11.30 

25.5. 15. seminar i Velux projekt “Mapping the Public Value of Humanities”, Aalborg Universitet i København, A.C. 

Meyers Vænge 15, Kbh. SV, 14.00-22.00  

31.5. Polyr møde, Herlev, 12.30-15.00 

5.8-9.8. ’Globalisering og demokrati 2018’, tema ‘folk og demokrati’, Grundtvigs Højskole 

8.9-16.9. ’Kina i verden’ 27. polyr ledelseskursus, Piran, Slovenien 

29.9. ’Populisme’ ved Anna Libak, Skolekredsmøde Grundtvigs Højskole, Hillerød, 13.00-20.00 

5.-7.11. Samtaler i Bruxelles med Poul Skytte Christophersen, Jeppe Tranholm Mikkelsen, generalsekretær DER og 

næstformand for Europakommissionen Frans Timmerman og andre 

 

 

Media: Newspaper articles and interviews 

5.1. “Hævn efter massedrab har været det normale i historien” (interview ved Anders Holmgaard), Kristeligt Dagblad 

5.1. 18, 4 

10.1. “Sociolog Anthony Giddens fylder 80”, klumme Kristeligt Dagblad 10.1.18, 8 

10.1. “Folkedans går tilbage – og hvad så” (interview) DR P4 Sjælland 10.1., 

11.1. “Danmark vil samle EU i kamp for trosfrihed. Der skal være mere handling og mindre papirarbejde fra EU’s side 

i hjælpen til forfulgte religiøse mindretal, lød det, da Udenrigsministeriet i går lancerede sin nye enhed for 

trosfrihed. Nødvendigt at inddrage EU, men fokus på forfulgte kristne vil skabe værdipolitisk uenighed, vurderer 

professor i historie” interview ved Jens From Lyng), Kristeligt Dagblad 11.1., 1 

12.1. Arne Hardis, Weekendavisen 12.1., 2 (omtale af bog) 

13.1. “I årtier var de politiske fjender – nu er de gået sammen om at redde Europa” (interview sammen med Jens-Peter 

Bonde ved Christian Bennike), Information Moderne Tider 13.1., 8-9 

14.1. “80 procent af vælgerne vil finde sig hjemme i de her forslag”, (interview sammen med Jens-Peter Bonde ved 

Martin Kaae), Jyllands-Posten 14.1., 14-15 

14.1. “EU” (interview sammen med Jens-Peter Bonde), Nordjyske 14.1., 

15.1. “Hvordan redder vi EU?”, (interview sammen med Jens-Peter Bonde), DR 2 Dagen, 17.45-18.00 
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16.1. “Ten Commandments to save the EU”, Euobserver 16.1. 18 

17.1. “Nu vil skeptikeren og føderalisten redde EU – sammen” (interview sammen med Jens-Peter Bonde ved Henrik 

Hoffman-Hansen), Kristeligt Dagblad 17.1., 1-2 

17.1. “Hvordan redder vi EU?”, (interview sammen med Jens-Peter Bonde ved Anne Haubek), DR P1 Orientering 

17.1. 17.15-17.30 

19.1. “De baltiske land har været i klemme mellem russere og tyskere i århundreder”, Kristeligt Dagblad 19.1., 2018, 4 

(essay) 

21.1. “Hvordan redder vi EU?”, (interview sammen med Jens-Peter Bonde ved Louise Winfeld Høberg), DR P1 

Orientering Europa 21.1. 17.30-17.45 

22.1. “Hvordan redder vi EU?”, (interview sammen med Jens-Peter Bonde ved Lars Trier Mogensen), ’Det røde felt’, 

Radio24syv, 11.00-11.30 

23.1 “Danmark risikerer at blive part i spansk konflikt. Den catalanske separatistleder Carles Puigdemont ved 

ankomsten i går til Københavns Universitet, hvor han skulle deltage ved et debatarrangement. Det vil blive set 

som en sejr for de catalanske nationalister, at Danmark har åbnet armene for den catalanske separatistleder Carles 

Puigdemont, siger eksperter. Venstre kritiserer folketingsmedlemmer for et planlagt møde med Puigdemont i dag” 

(interview ved Christian Birk), Kristeligt Dagblad 23,1. 18, 1 

24.1. “Flygtninge og immigranter i EU” (samtale), ’Rushys roulette’, Radio24syv 11.30-1200 

26.1. “Fra talt til skrevet. Finsk sprog”, Weekendavisen Ideer 26.1. 18, 13 

30.1. “Historisk set. Hitler blev mere populær i de første år ved magten”, klumme historisk set, Kristeligt Dagblad 

30.1., 1 

6.2. “Samerne – nation, folk eller mindretal” (interview), DR P1 kultureftermiddag, 14.20-14.30 

16.2. “Henri de Monpezat, prins af Danmark (1934 til 2018)”, Weekendavisen 16.2. 2018, 7 (nekrolog) 

16.2. “Den iberiske dominobrik. Catalonierne og de nationale mindretal” (interview ved Rasmus Vangshardt), Grænsen 

80:1, 2018, 24-27 

23.2. “Er danskerne truede?” samtale med Steen Hildebrandt, radio24syv optaget på café Under Elmene kl. 10.00-12.00 

1.3. “Er danskerne truede?” samtale med Steen Hildebrandt, ’mikrofonholder’ (ved Amanda Schwartz), radio24syv 

1.3., 13.00-14-00 

5.3. “Jagten på historien” (1:8), Borgerkrigen i grænselandet. Under den slesvigske krig fra 1848-50 begyndte 

nedturen, så Danmark endte som en ministat i Europa. Hvad skete der? Var treårskrigen et slesvig-holstensk oprør 

mod den danske stat, som med fuld ret skulle nedkæmpes eller var det en borgerkrig mellem flere nationaliteter, 

hvor danskernes rolle dengang ligner serbernes i dag? Historikerne Uffe Østergaard og Bjørn Svensson kæmper 

på argumenter om den rette fortolkning, DR K 5.3., 10.25-11.00 (genudsendelse fra 2002) 

5.3. “Sosialdemokratiske SPD stemmer ja til koalisjon med Merkels CDU: Klare for fire nye år” (interview ved Amal A. 

Wahab), Klassekampen (Norge) 5.3.18 

6.3. “Det lille stativ, der forlænger det aktive liv. Intet sted er rollatoren så udbredt som i Skandinavien. Det vidner om 

disse landes praktiske omgang med livet og mangel på forfængelighed”, klumme ’historisk set’, Kristeligt 

Dagblad 6.3., 2018, 3 

9.3. “Valdemarerne”, Weekendavisen 9.3.18, 13 (svar på Mikael Venges kritik 2.3.) 

18.3. ’Croque monsieur’, Samtale med Master Fatman, Radio24syv 18.3., 7.10-7.50 

23.3. “To ligeværdige lande”, (interview med Martin Breum om Rigsfællesskabet), Weekendavisen 23.3., 4 

9.4. “Kampen om fjernsyn med ’halm i træskoene’. Provinsafdelingen i Århus 1973-86”, Klumme ’historisk set’, 

Kristeligt Dagblad 9.4. 2018, 3 

11.4. ’News & Co.’, (med Jakob Nielsen, Ane Cortzen, Troels Mylenberg, Janni Pedersen), TV2News 16.00-18.00 
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13.4. ”Grønland og Færøerne udfordrer det historiske begreb om nation. Rigsfællesskabet. I debatten om indretningen 

af den danske helstat i 1830’erne og 1840’erne sejrede afvisningen af regioner. Siden har vi haft en centralistisk 

nationalstat, og det gør det svært at tale om forholdet til Grønland og Færøerne”, (essay) Kristeligt Dagblad 13.4. 

18, 5 

19.4. “Personnummeret runder et halvt århundrede. Det unikke danske cpr-nummer fylder i år 50 år, men rødderne til 

det kan føres helt tilbage til den effekt, Reformationen havde på Danmark”, Kristeligt Dagblad 19.4. 18, 3, 

Klumme ’historisk set’ 

2.5. “Svenska akademin bygger på en elitær arv”, Kristeligt Dagblad 2.5.18, 7, klumme ’historisk set’ 

5.5. “Historiker: Marx har på uhyggeligt mange måder fået ret”, Kristeligt Dagblad 5.5. 18, 8 

5.5. “Man kan gøre sig bevidst om sin historie – eller blive dikteret af den” (interview ved Mikkel Medom Jørgensen), 

Djøfbladet 05 maj 2018, 56-57 

14.5. “Den finske borgerkrig er et åbent sår” (essay), Kristeligt Dagblad 14.5. 18, 7 

17.5. “Verdens lykkeligste land – Frihed” (interview) 2:5, DR K, 20.30-21.00 

24.5. “Ti bud på at redde EU”, med Jens-Peter Bonde (interview), Kanal København 24.5., 12.00-13.00 

24.5. “Verdens lykkeligste land – Frihed” (interview) 3:5, DR K, 20.30-21.00 

25.5. “Bedre kontrol med EU er nødvendigt” (med Jens-Peter Bonde), Politiken Debat 25.5. 18, 7 

31.5. “Verdens lykkeligste land – melankoli” (interview) 4:5, DR K, 20.30-21.00 

4.6. “Hvor bliver det høje humør af, når vi fejrer grundlovsdag” (interview ved Kristoffer Kristensen), Kristeligt 

Dagblad 4.6., 2  

7.6. “Verdens lykkeligste land – hygge” (interview) 5:5, DR K, 20.30-21.00 

14.6. “Alle broer fører til København” (interview ved Morten Vestergaard), Jyllands-Posten Indblik, 14.6. 18, 6-7 

15.6 “25 år efter Københavnskriterierne: Geopolitisk realisme har indhentet EU”, klumme historisk set, Kristeligt 

Dagblad 15.6.18, 6 

26.6 “Kampen mellem hovedstaden og resten af Danmark har lange historiske rødder. Reelt har København og 

centraliseringen vundet trods de seneste forkølede forsøg på udflytning”, Politiken kronik 26.6.18, 5-6 

29.6 “Fra arvefjender til arvevenner. Frankrig og Tyskland der i disse uger kæmper sammen for at bevare deres idé om 

Europa, har været i konflikt fra 842 til Anden Verdenskrig (essay), Kristeligt Dagblad 29.6. 18, 5 

4.7. “Datidens djøf’ere tog dem: kapper, processioner og hatte. Den næsten totale afvikling af ritualer adskiller 

Danmark fra de fleste af vore nabolande, selv de nordiske, og det viser sig især i den universitære verden. Det er 

sjovt nok ikke 1968’ernes skyld”, klumme ’historisk set’, Kristeligt Dagblad 4.7. 2018, 3 

7.7. “Lige siden Horst Seehofer blev sportsminister har landsholdet tabt” (interview ved Christian Bennike om EU), 

Information 7.7., 8 

7.7. “EU’s krise” samtale med Jens Peter Bonde, DR P1 ’Bagklog’ med Esben Kjær, 11.00-11.15 

11.7. “Husmandsdrengen der opdagede Rusland” (Thomas Petersen 1938-2018), Kristeligt Dagblad 11.7. 18, 10 

14.7. “Man fejrer jo ikke et nederlag” (interview om nationaldage ved Søren Flott), Nordvestnyt ’Indblik og Udsyn’ 

14.7., 18 

16.7. “Aldrig før har fodboldspillet været så politisk” (interview ved Lars Henriksen), Kristeligt Dagblad 16.7.18, 1-2, 

VM i fodbold har aldrig før handlet så meget om national identitet. Så gårsdagens finale kan få vidtrækkende 

konsekvenser – både for Frankrig, der vandt, og Kroatien, der tabte efter en enestående indsats, lyder vurderingen 

20.7. “Brandvagten” (interview om Anders Samuelsen som udenrigsminister ved Mads Staghøj), Weekendavisen 20.7., 1 

og 3 
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20.7. “Kineserne kommer” (Rejselyst, tegneserie af Niels Roland på basis af Uffe Østergård), Weekendavisen Idéer 

20.7. 18, 11 

16.8. “Europas dominans er en afsluttet parentes i historien. Europa trues af folkevandring, der minder om Romerrigets 

undergang, og EU vil formentlig kun overleve som en løs koalition af nationalstater, der bindes sammen af 

projektet om at beskytte de ydre grænser. Det mener historiker Uffe Østergaard. Hans nye bog ”Hvorhen 

Europa?” udkommer i dag” (interview ved Tobias Stern Johansen), Kristeligt Dagblad 16.8. 2018, 7 

18.8. Hans Hauge, “Europa forgår”, Kristeligt Dagblad 18.8., 17 (anm.)  

20.8. Jes Fabricius Møller, “Nation, stat og imperium”, 20.8 blog (anm.) 

20.8. “Nationalstaterne i Europa?” (samtale med Anne Sofie Allarp), Datolinjen Radio24syv, 23.15-23.30 

24.8. Nikolaj Arve, “En europæisk parentes i historien”, Weekendavisen bøger 24.8., 43 (anm.) 

26.8. “Hvorhen Europa”, ’Europa i flammer’ (samtale med Jens Rohde og Christel Schaldemose), Radio24syv, 26.8., 

18.20-18.40  

29.8.  “Fra 1943 blev Danmark set som besat land” og “Fredsbesættelse” (essay), Kristeligt Dagblad 29.8. 18, 4 

6.9. www.Raeson, Uffe Østergaard om Europas fremtid: Der er ikke meget, der tyder på, at Europa har en fremtid på 

den magtpolitiske bane 06.09. 2018 

8.9. “Sveriges politik har alvorlige konsekvenser” (anmeldelse af Adamson), Kristeligt Dagblad 8.9., 16  

9.9. ’Vi super-europæere tog fejl af nationalstaten (interview ved Poul Anders Aarøe Pedersen, Politiken 9.9. 18 

 Fem hundrede års europæisk dominans er endegyldigt forbi. Det var i 1492, at Christoffer Columbus stævnede ud 

fra Den Iberiske Halvø, men siden 1945 har Europa gradvist tabt indflydelse, og der er i dag ikke længere udsigt 

til, at Europa atter bliver en stormagt. Det har de europæiske politikere selv fået spoleret, fordi de hellere vil have 

stærke nationalstater frem for et stærkt Europa. »Briternes EU-exit bliver det endelige stød. Herfra vil ingen 

længere være i tvivl om, at Europas automatiske dominansstilling i verden er forsvundet. I de seneste mange år 

har vi næsten kun set splittelse og svækkelse af EU. Det, der er blevet styrket, er ikke en europæisk identitet, men 

konkurrerende nationalstater. Som kun bliver mere og mere uenige med hinanden. Nationalstaterne er oven i 

købet så populære, at der er nogle, som vil have flere af dem. Catalonien for at nævne et eksempel«. Sådan siger 

historiker og professor, Uffe Østergård, der gennem et langt forskerliv har skrevet et utal af bøger og artikler om 

europæisk historie og national identitet, og som netop har udgivet en ny mursten om emnet under titlen ’Hvorhen, 

Europa?’. Alligevel er bogen ikke bare ’en ny i rækken’ i Uffe Østergårds forfatterskab. Afsættet for bogen er 

nemlig en ny faglig og personlig erkendelse om, hvor stor betydning man som historiker bør tillægge begreber 

som national identitet og sammenhængskraft. »Jeg må i dag erkende, at der aldrig har udviklet sig en fælles 

europæisk identitet og dermed heller ikke en europæisk offentlighed, sådan som jeg i sin tid troede. Jeg er selv 

uddannet som ’eksamineret’ europæisk føderalist fra College d’Europe i Brugge i 1970. Vi føderalister regnede 

dengang med, at det ville tage en generation, og derefter ville europæerne alle blive sådan nogle som mig, der 

taler seks europæiske sprog. I dag kan jeg blot konstatere, at det ikke er den vej, det er gået«, siger Uffe 

Østergård. Han peger på begivenheder som finanskrisen 2008, flygtningestrømme i 2015 og brexit i 2016 som 

nogle af de udløsende faktorer for den europæiske splittelse. Men man skal en bid længere tilbage i historien for 

at finde den måske mest skæbnesvangre beslutning, vedtagelsen af det indre marked: »Det grænseoverskridende 

markedssamarbejde har paradoksalt nok været motoren i det europæiske samarbejde. Men vi undervurderede 

dengang, hvilken betydning arbejdskraftens frie bevægelighed ville få. I dag er vi alle blevet konkurrenceudsatte, 

og det tror jeg, ingen rigtig havde set omfanget af, dengang beslutningen blev truffet. Det gælder alle brancher, 

altså ikke bare håndværkerfag eller industrien. Tag min nuværende arbejdsplads, CBS, her er det måske op mod 

halvdelen af mine kolleger, der kommer fra andre lande«, siger Uffe Østergård, der i dag har passeret 70 år og er 

tilknyttet CBS som professor emeritus. 

 Vælgerne føler sig snydt 

 Uffe Østergård beskriver arbejdskraftens frie bevægelighed som et revolutionerende princip med langsigtede 

konsekvenser for de nationaltsindede europæiske befolkninger, der siden har følt sig under pres udefra. Og han er 

helt med på, at man med rette kan placere en væsentlig del af ansvaret »hos os proeuropæere«. »Som Joschka 

Fischer (tidl. tysk udenrigsminister, red.) udtrykte det i 2000, har det europæiske samarbejde fungeret enormt 

godt, vi har faktisk sejret ad helvede til. Det eneste problem er, at vælgerne føler sig snydt«. Men mener du 

http://www.raeson/
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ligefrem, at vi hellere skulle have ladet været med at indføre det indre marked, den europæiske møntunion osv.? 

»Jeg tror, vi tog for hurtige skridt i Europa. Ser man tilbage, var det nok også en fejl at indføre direkte valg til 

EU-Parlamentet på et tidspunkt, hvor landene var nationale. Her skulle man have beholdt det gamle princip, at det 

skulle være en forsamling fra de nationale parlamenter. Det havde været mere ærligt. Generelt kan man om det 

europæiske samarbejde sige, at vi har prøvet mange ting. Det kunne være, at vi nu skulle prøve med sandheden, 

for vælgerne føler sig med en vis ret snydt«. Hvorfor har vælgerne grund til at føle sig snydt? »På mange måder 

får politikerne løn som forskyldt, når deres befolkninger nu vender sig mod EU. Det skyldes nemlig den måde, 

man både i og mellem landene har drevet det europæiske samarbejde frem: Man har i mange år handlet 

europæisk, men talt nationalt. Når regeringscheferne er kommet ud fra møder i Det Europæiske Råd, har de ikke 

henvendt sig til Europa, men til deres nationale offentligheder. Så politikerne har – for at sige det ligeud – været 

sparsommelige med sandheden, når de har talt til deres nationale offentligheder. De har sagt, at de har kæmpet 

mod fortsat EU-integration, mens de i virkeligheden har gjort det modsatte«. Er det så ikke mere reelt – som de 

højrenationale gør i dag – at sige åbent, at man vil sætte udviklingen i stå? »Jo, det kan man mene. Det eneste, 

jeg er bange for, er, at vi så svækker vores muligheder for at handle europæisk, og eksempelvis gøre det, som 

Margrethe Vestager forsøger på, når hun gennem retssager mod store private virksomheder forsøger at beskytte 

den lille europæiske borger. Det, som de højrenationale vil svække, er således først og fremmest EU-

Kommissionens muligheder for at handle. De vil også svække EU-domstolen i Luxembourg, fordi de mener, den 

er aktivistisk og driver samarbejdet fremad. Men det vil kun understrege og forstærke Europas svaghed, hvis vi 

ikke kan handle i fællesskab«. Er det ikke bare dig og andre supereuropæere, der her har svært ved at erkende, at 

drømmene om en føderation er knust? »Nej, det er faktisk, fordi jeg frygter den politik, de højrenationale vil føre. 

For den politik, de kan blive enige om, vil formodentlig bare være at sætte lovgivningen i stå. Og dermed sætte en 

stopper for den lovgivning, vi har allermest brug for, når det gælder at forhindre en ny finanskrise eller noget 

lignende. Problemet er, at vi ikke har en europæisk offentlighed, som kan udstille dette. I dag er det ikke et 

legitimt argument for en politiker at gøre noget af hensyn til Europa. I dag gør man kun noget af hensyn til 

nationale interesser. We are in it for the money, det er vi alle sammen, selv EU-modstanderne. De ved jo også, at 

EU er en god forretning. De mener bare ikke, at EU skal bestemme noget«. Vi må begrænse indvandringen. Uffe 

Østergård beskriver i sin nye bog, hvordan det inden for de senere år er kommet bag på ham, hvor stærk en kraft 

der ligger gemt i den nationale identitet, og hvordan det netop er den nationale sammenhængskraft, der er med til 

at svække vores forbindelse til de andre europæiske lande. »Ja, for vi tænker jo ikke os selv primært som 

europæere, men som danskere først og europæere siden. Det forklarer også, hvorfor vi ikke er gode til at 

indoptage nye fremmede i vores kultur. Den amerikanske forfatningspatriotisme har meget lettere ved dette. Vi 

europæere er vant til ensartethed«. Så man kan ikke både være fuldblodsdansker og fuldblodseuropæer? »Det kan 

man i hvert fald ikke i øjeblikket. Det er de stridendes staters tid, vi lever i netop nu. På lang sigt kan det måske 

godt lade sige gøre. Måske kan man forestille sig, at aksen mellem Putin, Erdogan og Trump og truslen fra Afrika 

kan drive os sammen i Europa. Så kan det måske pludselig gå hurtigt. Men risikoen for, at det krakelerer, og at 

forskellene bliver uddybet, er meget større«. 

Selv om du beskriver Europa som en falmende stjerne, så må der alligevel være en vis tiltrækning. Der er fortsat 

millioner af migranter, der ønsker at komme til Europa. Hvad forudser du, at migrationen vil komme til at 

betyde for Europas udvikling? »Jeg kan konstatere, at det stadig bedst kan betale sig at være flaskesamler i 

København end advokat i Lagos. Og så længe det er tilfældet, vil folk strømme til. Her begynder det at ligne 

Romerrigets undergang: I 400-tallet brød grænserne sammen, og barbarerne – vores forfædre – strømmede ind 

og overtog den herlige civilisation. Men de magtede ikke at videreføre den, så de romerske villaer forfaldt 

overalt på kontinentet. Det skabte på lang sigt en ny civilisation, men det er ikke så rar en periode at være en del 

af – mellemperioden – hvor der omkalfatres fra pax romana til nogle nye frankiske, germanske og latinske 

stater«. Men er det et forfaldsperspektiv, du ser for dig nu? »Ja, i høj grad. Det er derfor, jeg har gjort mig til 

talsmand for, at vi ikke kommer uden om at forsøge at afgrænse os mod indvandringen. Godt nok har vi i Europa 

objektivt set brug for at være indvandringslande, men så må det være en styret indvandring. For vores meget 

sårbare velfærdsstater kan ikke kan klare masseindvandringen med dårligt uddannede indvandrere«. Hvorfor 

egentlig ikke? »Det er gået op for mig, at velfærdsstaten ikke bare er en stærk økonomisk konstruktion. Den 

hviler også på nogle kulturelle og identitetsmæssige forudsætninger, som jeg i hvert fald havde undervurderet«. 

Hvordan kommer de til udtryk? »Følelsen af sammenhængskraft er en forudsætning for demokratiet – og i en 

dansk sammenhæng derfor også for velfærdsstaten: Man skal acceptere at blive stemt ned og alligevel føle, at det 

er en bindende beslutning, der bliver truffet. Ellers fungerer demokratiet ikke. Uden en stærk national identitet 

vil vi ikke dele udgifter og politikker med hinanden. Og som historiker må jeg erkende, at jeg har undervurderet 

betydningen af denne sammenhængskraft – af den nationale identitet«. Hvornår er dette gået op for dig? Det har 

været en meget lang og gradvis proces, som er sket sideløbende med finanskrisen og brexit, men skyldes måske 

først og fremmest, at der aldrig har udviklet sig en fælles europæisk identitet«. Nogle kunne måske finde på at 
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tilføje, at det faktisk hører til kernen i en europæisk identitet, at man skal hjælpe nødstedte – migranter og 

flygtninge – der kommer udefra. Så kan man ikke sige, at du med dette synspunkt selv er med til at svække den 

europæiske identitet? »Jo, bestemt. Jeg bliver da også beskæmmet af at læse interviews med menige spaniere, 

som selv kan huske Franco-tiden og spaniernes eget behov for at kunne flygte. Men selv i Spanien bliver de altså 

nødt til at lukke grænserne tæt – for man kan kun holde til så meget. Her er vi tilbage ved sammenhængskraften: 

Det ser efterhånden ud til, at demokratiet kun lykkes i nationalstaten«. (“Vi supereuropæere tog fejl af 

nationalstaten” interview ved Poul Aarøe Pedersen Politiken Debat 9.9. 18, 1-2) 

 

9.9. “Hvorhen Europa? (interview ved Brita Kvist), DR P1 Orientering Europa , 9.9. 18, 17.35-17.50 

10.9.   “Polen har eksisteret i hundrede år udfordret af anden verdenskrig og kommunisme. Siden 1918 har Polen 

eksisteret som stat udfordret af både Anden Verdenskrig og Sovjetunionen. To syn på landets identitet har 

konkurreret fra begyndelsen”, Kristeligt Dagblad 10.9. 18, 7 

11.9. “Groft sagt”, af Bent Blüdnikow, Berlingske 11.9. 18 

13.9. “Europaparlamentet” (interview ved Christian Bennike), Information 13.9. 18, 7-8 

15.9. Per Stig Møller, “Ja, hvor var det lige, vi skulle hen?”; Berlingske 15.9.18, 16 (anm.) 

1.10. Lone Nørgaard, “Europa – et kontinent på vej ned”, Den korte avis 1.10.18 (anm.)  

6.10. “Europas dominans er en afsluttet parentes i historien” (interview ved Tobias Stern Johansen), Kristeligt Dagblad 

Fagbøger 6.10. 2018, 50 

13.10. “Veteraner vil redde EU fra EU” (referat af foredrag med Jens-Peter Bonde i Kjellerup Rotary klub)), 

Midtjyllands avis 13.10. 18 

21.10. Mikael Jalving, “Nationalstaten er blevet global”; Jyllands-Posten 21.10.18, 20 (anm.) 

27.10. “Centraleuropa som kulturens hjerte” Kristeligt Dagblad 27.10., 18, 19 

27.10. “Norden og Europa” (interview ved Jørgen Johansen), den2radio 27.10 

31.10 “Hvad betyder Merkels afgang for Europa” (interview ved Christian Bennike), Information 31.1.18 

 

 

Articles and books 

“Kina vinder”, i Carl-Johan Bryld, Civilisationernes verdenshistorie. Vesten, Mellemøsten og Kina efter 1500, Århus: 

Systime 2017, 418-21 

“Sociolog Anthony Giddens fylder 80”, klumme Kristeligt Dagblad 10.1. 2018, 8 

“I årtier var de politiske fjender – nu er de gået sammen om at redde Europa” (interview sammen med Jens-Peter Bonde 

ved Christian Bennike), Information Moderne Tider 13.1. 2018, 8-9 

“Ten Commandments to save the EU”, Euobserver 16.1. 2018 

Hvad nu EU. Ti bud, med Jens-Peter Bonde, Forlaget Frydenlund (104 pp.), 17.1.2018, anmeldt af Per Stig Møller, 

Berlingske 21,1, 2018; Ole Fournais i Uddannelse; 

“De baltiske lande har været i klemme mellem russere og tyskere i århundreder”, Kristeligt Dagblad 19.1., 2018, 4 

(essay) 

“Fra talt til skrevet. Finsk sprog”, Weekendavisen Ideer 26.1. 2018, 13,  

“Hitler blev mere populær i de første år ved magten”, klumme historisk set, Kristeligt Dagblad 30.1., 2018, 11 

“Henri de Monpezat, prins af Danmark (1934 til 2018)”, Weekendavisen 16.2. 2018, 8 (nekrolog) 

“Den iberiske dominobrik. Catalonierne og de nationale mindretal” (interview ved Rasmus Vangshardt), Grænsen 80:1, 

2018, 24-27 
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“Det lille stativ, der forlænger det aktive liv. Intet sted er rollatoren så udbredt som i Skandinavien. Det vidner om disse 

landes praktiske omgang med livet og mangel på forfængelighed”, klumme ’historisk set’, Kristeligt Dagblad 

6.3., 2018, 3 

“Valdemarerne”, Weekendavisen 9.3.18, 13 (svar på Mikael Venges kritik 2.3.) 

“Kampen om fjernsyn med ’halm i træskoene’. Provinsafdelingen i Århus 1973-86”, Klumme ’historisk set’, Kristeligt 

Dagblad 9.4. 2018, 3 

“Grønland og Færøerne udfordrer det historiske begreb om nation. Rigsfællesskabet. I debatten om indretningen af den 

danske helstat i 1830’erne og 1840’erne sejrede afvisningen af regioner. Siden har vi haft en centralistisk 

nationalstat, og det gør det svært at tale om forholdet til Grønland og Færøerne” (essay), Kristeligt Dagblad 13.4. 

18, 5 

“Personnummeret runder et halvt århundrede. Det unikke danske cpr-nummer fylder i år 50 år, men rødderne til det kan 

føres helt tilbage til den effekt, Reformationen havde på Danmark”, Kristeligt Dagblad 19.4. 18, 3, klumme 

’historisk set’ 

“Svenska akademin bygger på en elitær arv”, Kristeligt Dagblad 2.5. 18, 7, klumme ’historisk set’ 

“Homo nationalis. Det nationale menneske”, i David Budtz Pedersen, Finn Collin og Frederik Stjernfelt (red.), Kampen 

om mennesket. Forskellige menneskebilleder og deres grænsestrid, Kbh.: Hans Reitzels Forlag 2018, 93-132 

“Historiker: Marx har på uhyggeligt mange måder fået ret”, Kristeligt Dagblad 5.5. 18, 8 

“Man kan gøre sig bevidst om sin historie – eller blive dikteret af den” (interview ved Mikkel Medom Jørgensen), 

Djøfbladet 05 maj 2018, 56-57 

“Den finske borgerkrig er et åbent sår” (essay), Kristeligt Dagblad 14.5. 18, 7 

“Bedre kontrol med EU er nødvendigt” (med Jens-Peter Bonde), Politiken Debat 25.5. 18, 7 

“25 år efter Københavnskriterierne: Geopolitisk realisme har indhentet EU”, klumme historisk set, Kristeligt Dagblad 

15.6. 18, 6 

“Kampen mellem hovedstaden og resten af Danmark har lange historiske rødder. Reelt har København og 

centraliseringen vundet trods de seneste forkølede forsøg på udflytning”, Politiken kronik 26.6. 18, 5-6 

“Fra arvefjender til arvevenner. Frankrig og Tyskland der i disse uger kæmper sammen for at bevare deres idé om 

Europa, har været i konflikt fra 842 til Anden Verdenskrig (essay), Kristeligt Dagblad 29.6. 18, 5 

“Datidens djøf’ere tog dem: kapper, processioner og hatte. Den næsten totale afvikling af ritualer adskiller Danmark fra 

de fleste af vore nabolande, selv de nordiske, og det viser sig især i den universitære verden. Det er sjovt nok ikke 

1968’ernes skyld”, klumme ’historisk set’, Kristeligt Dagblad 4.7. 2018, 3 

“ROLLATOR. IL PROLONGE LA VIE ACTIVE. Le déambulateur ou ambulateur”, Vox 110, juillet 2018 p.56 

“Husmandsdrengen der opdagede Rusland”, (Thomas Petersen 1938-2018), Kristeligt Dagblad 11.7. 18, 10 

“Europas dominans er en afsluttet parentes i historien. Europa trues af folkevandring, der minder om Romerrigets 

undergang, og EU vil formentlig kun overleve som en løs koalition af nationalstater, der bindes sammen af 

projektet om at beskytte de ydre grænser. Det mener historiker Uffe Østergaard. Hans nye bog ”Hvorhen 

Europa?” udkommer i dag” (interview ved Tobias Stern Johansen), Kristeligt Dagblad 16.8. 2018, 7 

Hvorhen Europa? Kbh.: Jurist- og Økonomforbundets Forlag (598 pp.) 16. august 2018; anmeldelser: Hans Hauge, 

“Europa forgår”, Kristeligt Dagblad 18.8., 17; Jes Fabricius Møller, “Nation, stat og imperium”, 20.8 blog; 

Nikolaj Arve, “En europæisk parentes i historien”, Weekendavisen Bøger 24.8., 43; “Nationalstaterne i Europa?” 

(samtale med Anne Sofie Allarp), ’Datolinjen’ Radio24syv, 23.15-23.30; ’Europa i flammer’ (samtale med Jens 

Rohde og Christel Schaldemose), Radio24syv, 26.8., 18.20-18.40; lektørudtalelse DBC 3.9., 43; Jytte Kjær 

Schou, “Hvorhen Europa?”, Litteratursiden 7.9. 18; “Hvorhen Europa? (interview ved Brita Kvist), DR P1 

Orientering Europa, 9.9. 18, 17.35-17.50; “Vi supereuropæere tog fejl af nationalstaten” (interview ved Poul 

Aarøe Pedersen) Politiken Debat 9.9. 18, 1-2; Per Stig Møller, “Ja, hvor var det lige, vi skulle hen?”; Berlingske 

15.9.18, 16; Christen Bonde, anm. i Bogmarkedet; Lone Nørgaard, “Europa – et kontinent på vej ned” (den korte 
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avis 1.10.18; “Mikael Jalving, “Nationalstaten er blevet global”; Jyllands-Posten 21.10.18, 20; Michael Böss, “Vi 

har brug for realister som Uffe Østergård”, Jyllands-Posten oktober 2018;  

“Fra 1943 blev Danmark set som besat land” og “Hvad betyder Fredsbesættelse” (essay), Kristeligt Dagblad 29.8. 18, 4 

“EU vil hverken være et imperium eller en stat”, Magasinet Europa 6.9 2018 

“Hvem er tyskerne? De tyske og de nordiske lande i Europa”, Venskab og fjendskab. Danmark og Tyskland i det 19. og 

20. århundrede. Festskrift til Karl Christian Lammers i anledning af hans 75 års fødselsdag 4. september 2018, 

redigeret af Rasmus Mariager og Niklas Olsen, Kbh.: Den danske Historiske Forening 2018, 30-50 

“Sveriges politik har alvorlige konsekvenser” (anmeldelse af Adamson), Kristeligt Dagblad 8.9., 16 

“Polen har eksisteret i hundrede år udfordret af anden verdenskrig og kommunisme. Siden 1918 har Polen eksisteret som 

stat udfordret af både Anden Verdenskrig og Sovjetunionen. To syn på landets identitet har konkurreret fra 

begyndelsen” (essay), Kristeligt Dagblad 10.9. 18, 7 

Forord til Jens-Peter Bonde, Find ud af EU. Globalisering og folkestyre i Danmark og EU, Kbh.: Frydenlund 9.10.18, 9-

12 

“Efterskrift: Tanker om kulturkampen. Et deltagerobservatørperspektiv på hvordan de professionelle historikere tabte 

kampen om fortolkningen af historien”, Sissel Bjerrum Fossat, Rasmus Glenthøj & Lone Kølle Martinsen (red.), 

“Konfliktzonen Danmark. Stridende fortællinger om nyere dansk historie, Kbh.: Gads forlag 2018, 334-359 og 

399-401 

“Europas dominans er en afsluttet parentes i historien” (interview ved Tobias Stern Johansen), Kristeligt Dagblad 

Fagbøger 6.10. 2018, 50 

“Finlænderne – 50 år med finsk historie og politik”, Helsinki, ’Vide Verden’, Århus: Aarhus Universitetsforlag 2018, 57-

76 

“Centraleuropa som kulturens hjerte” Kristeligt Dagblad 27.10., 18, 19 

“Europa tabte Første Verdenskrig”, Kristeligt Dagblad 12.11. 18, 7 

 

 

 

Peer Reviews 

Temp. Tidsskrift for Historie; Nations and Nationalism; Svensk Historisk Tidskrift; Hans Reitzels Forlag; Aarhus 

Universitetsforlag; Sfinx, tidsskrift for den mediterrane verden; Lumen – Lutheran Mentality and the Nordic, 

Aarhus Universitet; Kristeligt Dagblads Forlag; Gads forlag; Cambridge University Press; Scandinavian 

Journal of History; Kultur; Færøernes forskningsråd; Aarhus Universitetsforlag; 

 

 

Teaching 

 

 

Exams, CBS 

 

 

Opponent/evaluering 

Færøernes Forskningsråd maj 2018 
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Formand for disputatsudvalg Historisk afdeling, Humanistisk fakultet Aarhus Universitet 

Medlem af disputatsudvalg Saxo Institut, Københavns Universitet 

 

Search committee 

 

 

External Examiner 

Specialer og opgaver Institut for Statskundskab, KU, Statskundskab AU, Italiensk AU, januar; Jura AU, Europastudier 

AU, International Studies AU, februar 

Ifsk KU 15-16.1., oral exam; Ifsk KU, opgaver 

 

 

Other activities 

Årsmøde Orbis, TORS institut, KU 22.1., 17.00-18.00 

’Polyr møde’, restaurant Færgekroen, Christianshavn 24.1, 12.30-15.00 

’Polyr møde’, Herlev 31.5. 12.30-17.00 

 

 

Collaborative research projects 

“Forum for Europæisk Kirke Kundskab”, FEKK Tønder (1992-2018) 

“Mapping the Public Value of Humanities – impact”, Aalborg Universitet i København,” (2016-2020), Velux Fonden 

(ledet af Frederik Stjernfelt og David Budtz Pedersen, Aalborg University) 

“Lumen – Lutheran Mentality and the Nordic”, Aarhus Universitet (2015-2020) 

Confucius Institute, Copenhagen – Explaining Denmark for a Chinese audience 

 


