ÅRHUNDREDETS
FESTIVAL

REVOLUTION

DEMOKRATIET VAR
EN DRIVKRAFT FOR
DE REVOLUTIONÆRE
— AF NOA KJÆRSGAARD HANSEN

De demokratiske bål, der blev tændt i det
meste af Europa i 1848, nåede også til
Danmark. Dog uden helt den samme intensitet – for kongen var nemlig kommet revolutionen i forkøbet. Dengang var demokrati
en tvetydig størrelse, i dag låser vi det fast i
frygten for at miste det, mener Anne Engelst
Nørgaard, lektor ved NTNU i Norge.

Demokratiet i dag er truet, og derfor skal det beskyttes. Det virker
til at være den generelle overbevisning, når man læser avisen eller
følger de politiske debatter. Uanset hvor man kigger på det politiske spektrum, findes der bekymringer for demokratiets beståen.
Nogle opfatter demokratiet som truet af populister, andre af New
Public Management, globalisering, neo-liberalisme eller muslimsk
indvandring. Andre endnu opfatter demokratiet, som vi ser i konspirationsteorier, truet af en magtfuld, overstatslig konspiration.
Det er der en særlig grund til, forklarer Anne Engelst Nørgaard, der
er lektor ved NTNU i Norge, hvor hun forsker i demokratiets politiske og historiske oprindelse:
”Vores demokratibegreb i dag står i stærk kontrast til diskursen i
1848, hvor demokrati var noget, der lå langt ude i fremtiden. I dag
tænker vi den demokratiske guldalder som noget der ligger bag
os. Derfor skal vi nu beskytte, det vi har.”
Det var da også vore dages opfattelse af demokrati, der fik Engelst Nørgaard til at interessere sig for demokratiets ophav og for
den grundlovsgivende rigsforsamling i Danmark:
”Jeg skrev mit første forskningsprojekt om demokratibegrebet i
slutningen af 00’erne, et årti hvor Danmark var i krig i Afghanistan
og Irak, og hvor vi bl.a. havde Muhammedkrisen. Det var et årti
med mange konflikter, hvori demokratiet stod som et afgørende
begreb, der fyldte meget i den offentlige debat. Dengang talte
man om, at vi skulle indføre demokrati i fjerne dele af verden, og
demokratibegrebet blev ofte beskrevet som noget, der nærmest
lå i den danske DNA. Ligesom Dannebrog, kunne man få indtryk
af, at demokratiet var faldet ned fra himlen til os i en fjern fortid.
Denne historie syntes jeg var spændende at udfordre,” forklarer
hun og fortsætter:
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”Hvor kom ideen om demokratiet som noget særligt i vores kultur
egentlig fra? Denne oprindelige nysgerrighed kom til at danne
grundlag for mit arbejde med demokratibegrebets historie.”
EN REVOLUTIONSBØLGE OVER EUROPA
For at forstå demokratiets oprindelse, skal vi et smut tilbage i
historien og kigge på, hvordan demokratiet, som både styreform
og ide, kom til Europa – for det faldt rent faktisk ikke bare ned fra
himlen.
”I 1848 vælter en kæmpe revolutionsbølge gennem Europa, som
starter i Paris og lynhurtigt breder sig til rigtig mange byer. Her bliver demokrati et populært ord for mange revolutionære. Demokrati
er noget, mange gerne vil identificere sig med. Man kunne eksempelvis anlægge et demokratisk skæg,” forklarer Engelst Nørgaard
og fortsætter:

REVOLUTION
”Men det er ikke nødvendigvis sådan, at en politisk revolution fører
til demokrati. Mange af revolutionerne i 1848, endte fx i kontrarevolution, og selv i Danmark, hvor man faktisk fik etableret en styreform, der blev stående, opfattede man den i første omgang ikke
som et demokrati. Efter 1789 ser vi dog mange politiske revolutioner, hvori de revolutionære typisk var drevet af ideer, vi opfatter
som beslægtede med demokrati; folkestyre, almindelig stemmeret,
lighed for loven, magtens tredeling. Og de ideer fungerede som en
drivkraft for de revolutionære aktører.”
Det er da tydeligvis heller ikke bare en modetendens inden for ansigtsbehåring, for efter den franske revolution bliver det gradvist
umuligt at føre en politik, der ikke tager udgangspunkt i ideen om,
at legitim magt udgår fra folket.
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HVIS VI FØLER, AT DET POLITISKE SYSTEM
IKKE LØSER DE PROBLEMER, VI HAR, SÅ GÅR
VI UD OG LÆGGER PRES PÅ. OG NÅR MAN
GÅR PÅ GADEN FOR AT DEMONSTRERE,
SPILLER MAN – UDEN MÅSKE AT TÆNKE
OVER DET – PÅ REVOLUTIONSFRYGT.
Så herfra er man nødt til at lytte til folket for at undgå nye revolter?

Lige netop frygten for revolten, dannede også grundlag for hurtig
handling fra kongen, fortæller Engelst Nørgaard:

”Ja, men med forskellig betoning af det folkelige element alt afhængigt af politisk ståsted. Der er nogle, for hvem det sande er at
have folket repræsenteret, mens mange europæiske konservative
fra midten af 1800-tallet nok især går med i den retning, fordi de er
bange for en voldelig revolution,” specificerer Engelst Nørgaard.

”Der er en vældig politisering i marts 1848; der er folkemøder
og utallige diskussioner. Det kulminerer i det såkaldte folketog
til Christiansborg, hvor ca. 10.000 mennesker samles og går til
kongen for at få afsat det gamle ministerium og få et nyt, der kan
løse nationalitetsspørgsmålet og skabe en forfatning. Men da man
kommer frem til Christiansborg, har Frederik den 7. allerede afsat
det gamle ministerium og dermed imødekommet deres krav.”

KÆRT BEGREB HAR MANGE BETYDNINGER
Selvom den demokratiske styreform også kommer til Danmark i
disse år med alle dens mange betydninger, var det ikke nødvendigvis et begreb, man kastede om sig med, fortæller lektoren:
”Da vi fik grundloven i 1849, var der ikke nogen, der opfattede den
som demokratisk. Den forestilling er først opstået senere.”
Brugte man overhovedet begrebet demokrati?
”Ja, man brugte det især på datidens venstrefløj, hvor det var en
måde at bedømme forskellige forholds ’folkelighed’ på, om de var
demokratiske, men det blev også brugt som en slags partibetegnelse og om den forfatning og styreform, man ønskede at skabe.
De nationalliberale på midten af det politiske spektrum, brugte det
også, men mest som et akademisk begreb. På den konservative
højrefløj var det i høj grad et begreb, man forbandt med den franske revolution og frygten for terror, vold, oprør og blod i gaderne,”
beretter Engelst Nørgaard.
KONGEN TRUES MED OPRØR
Kampråbet om demokrati væltede også ind over Danmark i 1848. I
1840erne havde der udviklet sig en politisk opposition, der ønskede en dansk nationalstat med integration af Slesvig og udskillelse
af Holsten, og i det tidlige 1848 blev der fra regeringens side taget
initiativ til en reformering af enevældens styreform. Reformerne
bliver dog overhalet indenom af revolutionsudbruddet i Europa.

Det nye liberale ministerium skriver herefter et udkast til en grundlov, som bliver forelagt den nationalt valgte forsamling og herefter
diskuteret fra oktober 1848 til maj 1849, før grundloven endelig er
på plads i juni 1849. Selvom overgangen i København blev fredelig,
var revolutionen dog stadig en del af retorikken, fortsætter Engelst
Nørgaard:
”Orla Lehmann, der var leder af marts-bevægelsen, spiller på revolutionsfrygten i den adresse, han med folketoget går til kongen for
at aflevere, hvori han anmoder majestæten om ikke at drive nationen til fortvivlelsens selvhjælp. Heri ligger underforstået en trussel
om, at hvis ikke kongen imødekommer folket, så kan det være, de
tager skeen i den anden hånd og griber til vold.”
Det var dog ikke i hele kongeriget, at det gik fredeligt for sig:
”I hertugdømmerne Slesvig og Holsten foregik et væbnet oprør, som udviklede sig til egentlig borgerkrig i det vi kender som
Treårskrigen. Man kan argumentere for at det var revolutionære
skridt, som den slesvigholstenske bevægelse tog, da den oprettede en provisorisk regering og begik et væbnet kup mod fæstningen Rendsborg i marts 1848. Volden var der, men foregik altså ikke
i hovedstaden, hvilket den ellers typisk gjorde i europæiske stater
i 1848.”
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VI BRUGER STADIG REVOLUTIONSSYMBOLIK
Selvom Danmark udefra ofte opfattes som en jævn nation uden
de store udsving, et fladt landskab og få farlige dyr, så giver Anne
Engelst Nørgaard, dog ikke meget for myten om, at danskere historisk set ikke er særligt revolutionært anlagte:
”Jeg er meget skeptisk over for den ide. Men det er jo noget, man
tit hører. I 1848 var det også en myte, som mange af dem, der var
bange for demokratiet, brugte aktivt: At vi i Danmark er fredelige,
vi har ikke det her vilde, iltre temperament, vi finder ud af tingene
på en rolig og diplomatisk måde. Det er selvfølgelig selvforstærkende og læner sig op ad romantikkens idé om, at forskellige
folkeslag har deres egne karaktertræk.”
Mens der i dag ikke nødvendigvis er en ny revolution på vej, så
står det dog heller ikke helt stille i de danske gader, der igen og
igen fyldes op af folkelige bevægelser mod alt fra klimakrise til
racisme. Så selvom det nogle gange kan virke som om, demokrati
er noget, vi føler er faldet ned fra himlen, mener Engelst Nørgaard
ikke, at vi tager det for givet:
”Det virker til at kunne vække til politisk handling, hvis folk mener,
at deres rettigheder bliver krænket. Jeg tror ikke, vi opfatter demokrati, som noget vi kan tage for givet. Hvis vi føler, at det politiske
system ikke løser de problemer, vi har, så går vi ud og lægger
pres på. Og når man går på gaden for at demonstrere, spiller
man – uden måske at tænke over det – på revolutionsfrygt. Det er
revolutionssymbolik.”
VORES DEMOKRATI HAR MEGET MERE POTENTIALE
Til gengæld mener lektoren, at vi er en anelse fastlåste, hvad angår vores demokratibegreb. Og så er vi tilbage ved guldalder-tanken. Mens den radikale opposition i 1848 så demokrati som noget
utopisk, der lå langt ud i fremtiden, er tidsopfattelsen helt anderledes og tilbageskuende i dag:

PROGRAM

”Der hvor der i virkeligheden er et potentiale, er i udviklingen af
demokratiet. Vi har en ret snæver opfattelse af, hvad demokrati er
og kan være. I Vesten er det almindeligt at tænke, at demokrati er
lig med en bestemt repræsentativ styreform: Vi går ned og stemmer hvert 4. år og så ordner vores repræsentanter resten for os.
Det betyder, at vi ofte ikke har blik for, at der er mange måder at
organisere et demokrati på, og mange andre former for demokratisk deltagelse. Vi har vores repræsentativt valgte ledere, men vi
accepterer også apatisk, at der er mange ting, vi ikke kan ændre
på,” siger Engelst Nørgaard og nævner et eksempel:
” Når vi diskuterer politik i Danmark accepterer vi uden videre,
at økonomien sætter nogle bestemte grænser for, hvilken politik
der kan føres. Her fremføres ofte et argument om, at økonomi er
en videnskab, og at dem der har forstand på det, må forklare os,
hvordan det hænger sammen. Hvis man skal være lidt fræk, kan
man sige, at det argument minder om argumenter, man kan se i
1800-tallets diskussioner om stemmeret, hvor mange argumenterede for, at politik ikke kunne demokratiseres, for det havde almindelige mennesker slet ikke forstand på. Men måske kunne man
forestille sig en mere demokratisk styring af økonomien?”

Anne Engelst Nørgaard er førsteamanuensis i 1800-tallets historie ved NTNU i Trondheim, Norge. Hun beskæftiger sig især med
demokratiets historie, politisk kultur i 1800-tallet og bondebefolkningens deltagelse i det politiske og offentlige liv. For tiden
er hun også involveret i et internationalt forskningsprojekt, der
undersøger parlamentarisk kultur og ideer om repræsentation og
folkesuverænitet i Vesteuropa fra 1700 til i dag.

Oplev Anne Engelst Nørgaard til Århundredets Festival,
04.-13. marts 2022. Bl.a. på scenen i Helsingør Teater i Den
Gamle By, når hun sammen med skuespillere og musikere
fortæller historien om Casinomødet og enevældens endeligt i
Danmark

