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Canada is a most improbable country. 

 Ronald Wardhaugh, canadisk lingvist 

 

That this improbable country has survived for a century and a half is worth 

celebrating. 

 Justin Trudeau, premierminister om Canadas forestående 150-årsjubilæum 

 

By its history a people lives.  

A.R.M Lower, canadisk historiker 

 

Societies vary in their organizing principles, in their basic beliefs of authority and 

values, and in their conceptions about the nature of their societies. 

Seymour Martin Lipset, amerikansk politisk sociolog 
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Kapitel 1 
 
Indledning:  Afhandlingens problemfelt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Over for Ottawas Parliament Hill – på den modsatte bred af Ottawa-floden i byen 

Gatineau – ligger der et arkitektonisk imponerende og indholdsmæssigt spændende 

museum. Museet, der er tegnet af den indiansk-candiske arkitekt Douglas Cardinal, er 

Canadas største og mest besøgte museum. I forbindelse med åbningen i 1989 hyldede 

de fleste politiske grupper museet som et symbol på ”et pluralistisk, multikulturelt 

samfund”. Museet rummede dengang seks forskellige permanente udstillinger: et 

museum for de oprindelige folk; et museum for det canadiske postvæsens historie; et 

børnemuseum; et museum for forhistorisk kultur; og endelig var der en Canada Hall, 

hvor de besøgende vandrede gennem scener fra Canadas historie over et tusind år under 

et sytten meter højt hvælvet loft.  

Museet gav den besøgende et interessant indblik i livet i det store og 

kulturelt mangfoldige land. Men også et indtryk af en berøringsangst over for 

konfliktfyldte begivenheder i landets historie og af en tøven over for at tale om en 

national historie.  I stedet for at kalde museet for ”Canadas Historiske Museum” eller 

ligefrem ”Canadas Nationalmuseum” fik det navnet Canadian Museum of Civilization.  

Sådan hed det stadig, da jeg besøgte det første gang i 2001 og anden gang i 2011. I min 

epilog vil jeg fortælle om, hvad der var sket med det i 2017, da jeg besøgte det for 

tredje gang.  

”Hvor canadisk er du?” Sådan lød overskriften på forsiden af dagbladet The 

Globe and Mail den 12. januar 2007. Canadiske medier diskuterer jævnligt Canadas 

og canadiernes identitet: Hvad er det at være canadiere? Hvad sker der med Canada? 

Hvem tilhører Canada? Hvorfor valgte du at flytte til Canada? Vil Canada overleve? 

Efter en ualmindelig mild vinter konstaterede en professor i engelsk på University of 

Ottawa, at mange canadiere ville opleve flere vintre af den slags som en trussel mod 

deres identitet. Hun henviste til canadiernes lange tradition for at opfatte deres kolde 
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klima og den årlige, heroiske kamp med is og metertykke snedriver som det, der gjorde 

dem forskellige fra amerikanere, briter og europæere. Allerede i midten af 1800-tallet 

kunne man i canadiske aviser se vittighedstegninger, der gjorde grin med indvandrere, 

der forsøgte at klare sig i den ufattelige kulde og de uhyrlige snemængder: ”At kunne 

tilpasse sig til den [canadiske] vinter blev på en måde set som en indikation på, om 

man hørte til; om man var i færd med at blive canadier” (MacLean’s 2012: 22).       

Canadiere har et stort behov for at forstå, hvem de er, og hvilke værdier 

deres land står for. De har en ”passion for identity”, som det i 1987 lød i titlen på en 

tekstsamling til brug for undervisning i Canadiske Studier (Mandel og Taras 1987). På 

Torontos indbydende havnefront – i hvert fald den del, der vender ud mod byens små 

grønne udflugtsøer – kunne byens borgere og turister på Canadas nationaldag den 1. 

juli 2011 deltage i en helt uvidenskabelig undersøgelse af deres syn på ”canadiske 

ikoner”. Undersøgelsen blev gennemført af et lille firma, DodoLab, som drives af 

kunstner- og designerparret Lisa Hirmer og Andrew Hunter. Dodolab iværksætter 

forskellige former for projekter, der har til formål at bevidstgøre folk om de 

udfordringer, det canadiske samfund står over for i dag – specielt udfordringer, der 

vedrører naturen, byens fysiske miljø og de sociale strukturer. Deres metode er 

”offentlige interventioner”, som skaber ”dialog og kritisk refleksion” og i bedste fald 

fører til konkrete resultater (Dodolab). I juli 2011 ønskede Hirmer og Hunter at lade 

deres landsmænd reflektere over Canadas nationale myter og symboler. 

Udgangspunktet var deres antagelse af, at sådanne kunne stille sig i vejen for 

indvandreres sociale inklusion og tilpasning til livet i Canada. De mente derfor, det var 

vigtigt at have nationale symboler, der udtrykte en kompleks selvforståelse og var med 

til at forhindre borgerne i at blive ofre for politisk manipulation.  

DodoLabs ”debatindlæg” på nationaldagen bestod af en udstilling i 

udkanten af en lille park på kajen. På en mur var der ophængt en række ”bingoplader”, 

der viste både kendte og til lejligheden opfundne nationalsymboler: en hånd, hvori der 

lå en canadisk dollar; en firhjulstrukken bil med en kano på taget; en vaskebjørn; en 

fisk på en snøre; to mennesker med hinanden i hånden; et kompas, der pegede mod 

nord; en benzinstander; en sendemast; et overvågningskamera; en helikopter; et telt på 

en mark uden for en storby – for blot at nævne nogle. Spørgsmålet lød: ”Er disse ikoner 

Canada?”. 

Over et tusind mennesker lod sig beredvilligt interviewe af DodoLabs 

medarbejdere om, hvordan de forstod dem, og hvilke de fandt rammende. De mest 

populære var hånden med dollaren, bilen med kanoen, vaskebjørnen, fisken på snøren, 

parret og kompasset. Men flere af fortolkningerne var dobbelttydige. Nogle mente 

således, at hånden rakte mønten frem – som symbol på den canadiske velfærdsstat – 

mens andre mente, den tiggede om flere – som om den tilhørte en af Torontos mange 

hjemløse. Firhjulstrækkeren blev dels forstået som symbol på canadiernes kærlighed 

til vildmarken, dels som udtryk for at kun dem med råd til dyre biler og fritidshuse har 

adgang til den. Parret med hinanden i hånden blev af de fleste set som et symbol på 
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kulturel mangfoldighed eller som det ”at komme godt ud af det med hinanden”; men 

mange troede også, det stod for homoægteskaber. Fisken på krogen blev fortolket 

forskelligt alt efter, hvor i Canada de adspurgte kom fra. De, der kom fra nord og vest, 

opfattede den som et symbol på fritidsliv i naturen, mens mange af dem, der kom fra 

Atlanterhavskysten, tolkede den som symbol på faldende ressourcer og overfiskeri. Der 

var kun ét ikon, som alle var enige om at forstå: kompaspilen, som pegede mod Nord. 

Den symboliserede nemlig den stærkeste forestilling om Canada i hele landets historie: 

Canada som et land, der adskiller sig fra andre lande ved at være formet af de særlige 

geografiske og klimatiske forhold i den nordlige halvdel af Nordamerika, en 

forestilling, som går igen i nationalhymnens femte linje om Canada som ”true North 

strong and free!”  

Udgør canadierne en nation, og er Canada en nationalstat? Hvis man ved 

en nation forstår en kulturelt homogen gruppe, der gør krav på sin egen stat, må svaret 

helt klart være nej. Og det samme må man sige om nationalstaten. Canada er ikke nogen 

nationalstat i den betydning, vi kender fra Europa, hvor befolkningen i en række 

kongedømmer over en lang historie udviklede en forståelse af sig selv i politisk og 

kulturel forstand. Canada er – som mange andre tidligere kolonier – en såkaldt 

statsnation: en stat, som blev til efter en politisk beslutning, og hvor borgernes 

medlemskab af nationen derfor i mindre grad er et spørgsmål om, hvor de er født, end 

om de identificerer sig med den stat, de lever i.  

Hvis man ved en nation forstår et civilt politisk fællesskab, der bygger på 

borgernes identifikation med deres stat og dens forfatning, offentlige institutioner og 

love, lever den canadiske befolkning dog ikke op til kriteriet for en nation. For den 

nuværende forfatning er aldrig blevet anerkendt af provinsen Quebec, og mange 

quebeckere ser ikke den canadiske stat som deres, men opfatter Quebec for at være 

deres sande stat, ja, en nationalstat inden for den canadiske føderation.  

Da canadiere uden for Quebec i 2010 blev spurgt om, hvorvidt de føler sig 

forbundet med Canada, svarede henholdsvis 70 og 25 procent, at de følte sig ”meget” 

eller ”temmelig forbundet”. Situationen forholdt sig dog helt anderledes i Quebec. Her 

svarede kun henholdsvis 24 og 38 procent ja. Hvis man kun spurgte de fransktalende 

quebeckere, svarede små 40 procent, at de ”ikke” eller ”næsten ikke” følte sig 

forbundet med Canada. Kun 18 procent af fransktalende unge mellem 18 og 24 

identificerede sig med Canada. Ifølge målingen mente 39,9 procent af de adspurgte i 

Quebec desuden, at provinsen ville klare sig bedre som selvstændig stat uden for 

Canada. Hvis alene fransktalende quebeckere blev spurgt, var andelen af tilhængere af 

selvstændighed 45 procent. Derimod identificerede et overvældende flertal (95 

procent) af befolkning i det, som ofte kaldes ROC (Resten af Canada) – inkl. 

indvandrere – sig med Canada (Toronto Sun 6. april 2010). Så rent umiddelbart viste 

undersøgelsen, at Canada består af to nationer. Men det var kun, fordi de indfødte 

nationer ikke var med i undersøgelsen. 
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Canada har nemlig en tredje befolkningsgruppe, som bruger ordet nation om sig selv: 

de oprindelige folk. I 2011-12 udgjorde de 1,4 millioner eller 4 procent af den samlede 

befolkning. Men der er ikke tale om en ensartet gruppe. De består af henholdsvis First 

Nations (nordamerikanske indianere, 859.970), métis (et blandingsfolk af indianere og 

europæere, 451.795) og inuitter (59.445). Mens de statistiske oplysninger siger noget 

om deres etniske identitet, findes der ikke målinger, der viser, om de også identificerer 

sig med den canadiske stat. En af de indikatorer, der dog kan bruges – om end med 

forsigtighed – er deres deltagelse i valg til forbundsstatens parlament i Ottawa. 

Valgdeltagelsen er betydeligt lavere blandt First Nations end blandt ikke-indfødte. 

Meningerne er delte om årsagerne. Det kan skyldes praktiske omstændigheder som 

dårlig kommunikation, socio-økonomiske problemer og geografisk isolation. Der er 

dog en betydelig sandsynlighed for, at den lave valgdeltagelse også kan forklares som 

et resultat af dels indfødt nationalisme (Cairns 2000; 2005: 23-26), dels de indfødtes 

smertefulde historiske erfaringer med den canadiske stats kolonisering af deres land.1 

Dertil kommer indvandrere, som identificerer sig mere med de lande, de kommer fra. 

Af mine foreløbige overvejelser kan man drage den konklusion, at selv om der i dag er 

et stort befolkningsflertal, der identificerer sig med Canada, så er der et betydeligt 

mindretal i Quebec og andre mindretal, der ikke gøre det. For så vidt må den 

nationsbygning, som den canadiske unions fædre ønskede at sætte i gang med den 

forfatningslov, der grundlagde staten i 1867 – The British North American Act (BNA)2 

– siges enten at være mislykket eller i det mindste ikke tilendebragt.  

Men der vil være nogle, der vil drage en anden konklusion. Da The 

Association of Canadian Studies i 2011 offentliggjorde en undersøgelse af canadiernes 

følelse af at være forbundet med Canada, resignerede en klummeskribent på The 

Edmonton Journal således over dens påvisning af, at Quebec lige så langsomt synes at 

drive længere og længere væk fra Resten af Canada. På den anden side syntes han dog 

heller ikke, at der var noget galt i dette: ”Jeg mener, at hvis dette land skal forblive 

samlet, vil det kun kunne ske gennem en decentralisering ud fra en respekt for den 

regionale diversitet. Enhed vil aldrig kunne tvinges ned fra oven eller blive dikteret af 

nationale eliter” (Gunter 2011). Ifølge tilhængere af dette syn på Canada behøver den 

canadiske stat ikke at hvile på et folk, der identificerer sig med den. De vil tværtimod 

hævde, at hele pointen med den canadiske føderalisme netop er, at den gør det muligt 

for Canadas mange regionale, etniske og endog nationale identiteter at leve sammen 

inden for rammerne af en decentral union. 

Ikke desto mindre vil jeg i denne afhandling påvise, at dette ikke er en 

opfattelse, som canadiske regeringer og premierministre har delt. De har tværtimod alle 

været opsat på at skabe en canadisk nation og således været ”nationsbyggere” – lige 

bortset fra den seneste i rækken, men derom om lidt. Lige siden Konføderationen i 

1867 har der været en bred politisk erkendelse af, at hvis Canada skulle kunne overleve 

                                                           
1 Se også Allison Harell 2009.  
2 BNA vil i afhandlingen blive betegnet som Forfatningsloven af 1867.  
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som land, var det vigtigt at befolkningen identificerede sig med den føderale stat og 

udviklede en canadisk nationalitet. National enhed har altid haft politisk topprioritet, 

og min afhandling vil dokumentere de forskellige former for nationsbygning, der har 

været tale om fra 1867 til i dag. Ja, også dem, der begyndte i den koloniale periode.    

   I modsætning til stater, der er opstået ved imperiers eller multinationale 

staters sammenbrud (f.eks. det nutidige Kroatien), eller som er blevet selvstændige som 

følge af revolutioner (f.eks. USA) eller nationalistiske bevægelser (f.eks. Irland), er 

Canadas vej til statslig autonomi og selvstændighed sket gradvist og uden større 

dramatik. Canada har derfor ikke nogen national ”oprindelsesmyte”, og selv om jeg vil 

vise, at canadiernes identitetshistorie går længere tilbage end 1867, så står de endnu 

med en udfordring: at bruge historien som en fælles kilde til en canadisk identitet, der 

ligger oven over deres forskellige ”begrænsede identiteter”.   

Lige siden Canadas samling i 1867 har landet flere gange været ved at falde 

fra hinanden. Det er der mange grunde til. Skønt Canada havde en lang kolonial 

forhistorie, havde de resterende britiske kolonier i Nordamerika efter den Amerikanske 

Revolution ikke meget til fælles ud over deres loyalitet over for Det Britiske Imperium, 

frygten for at USA skulle finde på at tvinge dem ind i republikken, og en økonomisk 

interesse i at slutte sig sammen. Dertil kom problemet med at forene to 

befolkningsgrupper med hver sit sprog og hver deres kultur og historie. En yderligere 

udfordring var, at den oprindelige befolkning oprindelig ikke blev anset for en del af 

den canadiske nation. Og endelig var der en geografisk grund: de store afstande mellem 

de beboede områder i det enorme land (Thorner og Frohn-Nielsen 2010: xiv). De 

dermed forbundne kommunikationsproblemer og de regionale forskelle af både 

økonomisk og politisk kulturel art har vanskeliggjort udviklingen af et ”forestillet 

fælleskab” (jf. Anderson 1983).   

Canadas forfatningsfædre var fuldt bevidste om de vanskeligheder, de stod 

over for, og de endte med at opgive den oprindelige plan om en enhedsstat til fordel 

for en føderation. Derved, mente de, ville det være muligt at tage højde for den nye 

stats regionale og kulturelle diversitet. Nogle af dem var dog overbevist om 

nødvendigheden af at skabe en fælles ”ny nationalitet”, der var forbundet med den 

imperiale identitet, altså et britisk-canadisk statsfolk. Men det var der dog langt fra 

enighed om. Flere af de fransktalendes ledere var minimalister og mente, at 

forfatningen skulle være ramme for to nationers separate liv inden for det nye 

statsforbund, hvis fortsatte tilknytning til Det Britiske Imperium blev anset for stadig 

mere problematisk i begyndelsen af det følgende århundrede. Men også blandt 

engelsktalende politikere var der nogle, som var af den opfattelse, at den nye union var 

skabt på en ”kontrakt” mellem kolonier, som skulle bevare deres egne kollektive 

identiteter, og derfor kun skulle være løst forbundet med hinanden. 
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Af samme grund anså mange udenlandske iagttagere ikke overraskende 

Canada for at være en ”kunstig enhed” (Siegfried 1966: 17).3 Den franske geograf 

André Siegfried (1855-1959), som besøgte Canada i begyndelsen af 1800-tallet, mente, 

at det var usandsynligt, at Canada ville overleve, og at det blot var et spørgsmål om tid, 

før staten ville blive indlemmet i USA. På det tidspunkt og langt op i 1900-tallet var 

der grupper i det engelsktalende Canada, specielt i de nye præriestater, der tilmed 

støttede den tanke. Da der i 1960’erne opstod en separatistisk national bevægelse i 

Quebec, bevægede Canada sig i tre årtier på randen af opløsning. Og selv om faren i 

dag synes at være drevet over, rummer Quebec stadig et mindretal af separatister på 

mindst 20 procent, og desuden er den nationale enhed udfordret af indfødte 

nationalister.   

I lyset af truslen fra Quebec-separatismen konkluderede de Liberales leder 

og premierminister fra 1968, Pierre Elliott Trudeau (1919-2000), at fortiden stod i 

vejen for Canadas fremtid: Nationalisme under enhver form var et onde, fordi den 

byggede på en historisk-kulturel bevidsthed, som skabte barrierer mellem samfundets 

grupper. Vejen til national enhed gik derfor gennem opbygningen af Canada som et 

politisk-civilt fællesskab af rettighedsbærende borgere. Canada kunne som stat ikke 

have nogen bestemt national-kulturel identitet og var derfor – kulturelt set – en 

postnational stat. Når han ikke desto mindre brugte en stor del af sin politiske karriere 

på at få den canadiske befolkning til at identificere sig med staten Canada, skyldtes det, 

at han var ”statsnationalist”. Som sine forgængere kæmpede han for skabelsen af en 

canadisk statsnation.  

Trudeaus skepsis over for ideen om Canada som et kulturelt og historisk 

fællesskab syntes dengang at passe godt til landets voksende kulturelle diversitet efter 

åbningen for ikke-europæisk indvandring i 1960’erne. Med tiden vandt den også 

genklang i postmodernistiske, venstreintellektuelle miljøer og blandt neoliberale 

globalister. I begge grupper kunne man møde den opfattelse, at det ligefrem var en dyd 

ved Canada ikke at have en samlende offentlig kultur og identitet. Eksempelvis beskrev 

forfatteren Robert Kroetsch i 1989 Canada som et land, som hørte en ny tid til: 

”decentralt, ustabilt, pluralistisk og derfor sandt demokratisk”. Netop manglen på 

enhed var i virkeligheden et samlende moment, lød hans paradoksale påstand: ”Det er 

vores mangel på enhed, og den bestandige bekymring over den, som forener os og giver 

os en slags identitet” (Kroetsch 1989: 25). En samtidig kulturskribent mente, at 

canadierne var et folk, som forstod, at deres land var ”en stat under udvikling snarere 

end en nation med ét absolut mål” (Powe 1993: 101). Canadiernes identitet bestod i 

netop ikke at have nogen identitet. At være canadier var at kunne være alt og hvad som 

helst. I samme ånd hævdede den internationalt kendte litteraturkritiker Linda 

Hutcheon, at i stedet for at begræde manglen på en stabil, fællescanadisk identitet, 
                                                           

3 Jeg vil senere vende tilbage til Siegfrieds iagttagelser af Canada omkring århundredskiftet. Den til dels selvlærte 

samfundsforsker, politiker og diplomat, som den canadiske historiker Frank Underhill senere kaldte ”Canadas 

Tocqueville”, er en enestående kilde til forståelse af, hvordan man omkring 1900 så på det canadiske samfund fra en 

ikke-britisk, europæisk og republikansk synsvinkel.   
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burde canadierne være stolte over deres identitetsløshed. For selve forestillingen om 

en canadisk identitet forudsatte, at der engang fandtes et ”oprindeligt” Canada. Men da 

dette var en myte, var forestillingen om canadisk enhed også illusorisk. Og hvordan 

kunne man så i det hele taget kalde Canada for en ”splittet” nation (Hutcheon 1991: 

7)?  

På den kulturelle venstrefløj var der derfor modstand mod enhver form for 

nationsbygning. ”Nationale projekter” var udtryk for en tendens i moderniteten til at 

”udslette forskel og konstruere et singulært, enhedspræget og homogent subjekt”. Post-

kolonialister var tilmed skeptiske over for de liberales forestilling om en pluralistisk 

og multikulturel canadisk nation. Den var et forsøg på at ”narre” Canadas indfødte folk 

til at acceptere kolonisternes ”betydninger” og ”eksklusive” nationsopfattelse (Mackey 

1991: 72-73).  

”Efter min opfattelse, er der ikke nogen canadisk identitet. Canada har ikke 

nogen national kultur,” sagde ministeren for multikulturalisme, Sheila Finestone, i en 

panelsamtale på tv i 1995. Værten på programmet replicerede, at ”mange mennesker 

vil have et problem med den opfattelse”. Det ville de sikkert også i forhold til en anden 

bemærkning under debatten, nemlig da et andet medlem af panelet spurgte: ”Hvad er 

en canadisk værdi?” (cit. Gwyn 1995: 182). Ikke desto mindre hævdede 

premierminister Justin Trudeau, der er søn af Pierre Elliott Trudeau, i 2015 i et 

interview med The New York Times, at Canada var verdens første ”post-nationale” stat 

og hverken havde nogen “kerneidentitet” eller “hovedstrøm” (Lawson 2015). Den 

udtalelse stod i skærende kontrast til det, som hans parti, de Liberale, blot få årtier 

tidligere hårdnakket havde hævdet, da det gik til forsvar for canadisk kultur i 

forbindelse med forhandlingerne om Frihandelsaftalen (FTA) og den 

Nordamerikanske Frihandelsaftale (NAFTA), som blev underskrevet i 1988 og 1991. 

Sidst i 1800-tallet hævdede den britiske journalist Goldwin Smith, der var 

bosiddende i Canada, at lighederne mellem canadiske og amerikanske værdier var så 

store, at det ville være en økonomisk fordel for Canada at blive integreret i USA (Smith 

1891). Næsten 100 år senere, i 1986, skrev en anden britisk journalist i Canada, Peter 

Brimelow, at Canada ”er ikke en nation”, og ”hele det anglofone Canada er ret beset 

en del af en større engelsktalende nordamerikansk nation” (Brimelow 1986: 1,6-7).  

  I et land, hvor en fjerdedel af befolkningen – den, der befinder sig i 

provinsen Quebec – to gange inden for de sidste 35 år har stemt om, hvorvidt de i det 

hele taget vil være en del af Canada, hvor mange mennesker i de vestlige provinser 

seriøst vil overveje selvstændighed i tilfælde af Quebecs exit, hvor de unges 

valgdeltagelse er alarmerende lav (Howe 2010), og hvor provinserne besidder en 

politisk autonomi, som normalt forbindes med selvstændige stater,4 kan det dog 

                                                           
4 Provinserne har politisk autonomi over uddannelse, sundhed, arbejdsmarkedsforhold, civillov, naturressourcer og lov- 

og ordenshåndhævelse og spiller en betydelig rolle i adskillige andre: velfærdspolitik, transport, landbrug, indvandring, 

sprog, kultur, finansiel regulering og miljø. Forbundsregeringen har kun den overordnede magt inden for kriminalret, 

internationale relationer, valuta, forsvaret og statsborgerskabsspørgsmål.    
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forekomme som et udtryk for letsind at påstå, at national enhed og identifikation med 

den stat, man er borger i, ikke betyder noget i det 21. århundrede.  
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Kapitel 2  
 
Formål, tese, metodik og forhold til anden forskning   

 
 

 

 

 

 

 
 

Formål  
 

 

Afhandlingens formål er at foretage en identitetshistorisk undersøgelse af forholdet 

mellem statsbygning, nationsbygning og nationsdannelse i Canada i perioden 1600-

2015. Jeg vil identificere faktorer der har bidraget til udviklingen af nationale, politiske 

og konstitutionelle identiteter i befolkningen og den canadiske stat, først i dens 

koloniale og siden dens postkoloniale form. Desuden vil jeg påvise en række 

centrifugale og centripetale kræfter i Canadas stats- og nationsbygningsprocesser for 

derved at belyse de udfordringer, der har været forbundet med at skabe en stat og en 

statsnation med udgangspunkt i en række britisk-nordamerikanske bosætterkolonier 

med to store sproggrupper, tre oprindelige folk, betydelige regionale og kulturelle 

forskelle og en stor og kontinuerlig indvandring.  

 

 

Hovedtese og forskningsspørgsmål 
 
Afhandlingen rummer mange underteser og delkonklusioner, som vil blive præsenteret 

undervejs i hvert af afhandlingens kapitler. Den overordnede argumentation kan dog 

formuleres således: 

Canadas politiske historie fra Konføderationen i 1867 til i dag har været 

præget af en bestræbelse fra politisk side på at skabe og bevare national enhed og få 

befolkningen til at identificere sig med den canadiske stat. Nationsbygning og 

bevarelse af national enhed har således altid haft høj politisk prioritet, og alle Canadas 

politiske ledere har siden 1867 haft disse mål for øje i deres regeringsførelse ved bl.a. 

at forfølge politikker, der har skullet forlige indre modsætninger af etnisk, regional og 

økonomisk art og styrke den nationale identitet. Sideløbende har en række 

nationsdannende faktorer og ikke-statslige nationsbygningsprocesser påvirket 

udviklingen af kollektive politiske og kulturelle identiteter – dels i kraft af 

intelligentsiaen (journalister, akademikere, filosoffer, kunstnere m.fl.) og dels i kraft af 
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det civile samfund (kirker, skoler, patriotiske foreninger og selskaber, fagforeninger, 

politiske partier, organisationer, dagblade, tidsskrifter m.m.) – uden at 

nationsbygningen dog kan siges at være lykkedes fuldt ud. 

Jeg vil konstatere, at Canada i dag befinder sig (1) i en uafklaret situation 

om sin egen statsmodel, (2) i en intern diskussion om statsfolkets identitet og (3) en 

opdeling mellem tre nationale grupperinger inden for unionen: en engelsk-canadisk 

nation, en Quebec-nation og en mængde oprindelige folk, som også gerne vil 

anerkendes som nationer. Afgørende for en forståelse af denne tilstand er at kunne 

påvise årsagerne til den, som jeg dels finder i en identitetshistorie, der går længere 

tilbage end 1867, og dels i Canadas forfatningshistorie siden 1763. Det er baggrunden 

for, at afhandlingen har både historisk og politologisk karakter.   

Det er på den baggrund afhandlingens originale ambition at præsentere en 

læsning af Canadas historie ud fra en tese om, at Canadas historie har været præget af 

brydninger mellem forskellige svar på følgende spørgsmål: Hvordan opstod Canada? 

Hvilken slags stat er Canada? Hvad vil det sige at være canadier? Findes der en eller 

flere folk/nationer i Canada og bør canadierne se sig selv som én nation og ét folk? 

Hvilke værdier skal det/de canadiske samfund bygge på? Hvad indebærer national 

enhed? Hvori består Canadas nationale interesser? Hvor er Canadas plads i geografien, 

historien og den geopolitiske orden? Og derfor også:  Hvilke politiske beslutninger og 

politikker har forsøgt at give de bedste svar på disse spørgsmål, og hvilke forestillinger, 

symboler, diskurser og fortællinger har understøttet og udtrykt dem?  

Jeg vil på baggrund af mine analyser drage den normative konklusion, at 

hvis canadierne skal kunne løse deres nationale og konstitutionelle problemer må de se 

deres historie som en vigtig kilde til fælles fortællinger, der kan skabe identifikation 

med Canada som stat og som ramme for et statsfolk, der kan rumme befolkningens 

forskellige ”begrænsede identiteter”. For en af de vigtigste forudsætninger for, at en 

demokratisk stat kan fungere og overleve, er, at dens befolkning identificerer sig med 

den.   

 
 

Afgrænsninger  
 

Afhandlingen har naturligvis ikke ambition om at inkludere alle kapitler og aspekter af 

Canadas identitetshistorie, da det ville kræve flere bind af samme omfang som 

nærværende. Der er således tale om et kronologisk udvalg af studier, som jeg finder 

mest dækkende for historien i dens longue durée. Jeg vil sætte fokus på de 

begivenheder, processer og personer, som har haft størst betydning for 

nationsdannelse, statsbygning og nationsbygning inden for føderationen, og vil kun 

komme ind på de enkelte provinsers historie, bortset fra Quebecs, i det omfang, det er 

væsentligt for den overordnede analyse, tolkning og argumentation. 
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 Givet afhandlingens store spændvidde vil visse dele af den bestå af synteser 

af en stor sekundærlitteratur, mens andre dele vil være baseret på egne undersøgelser. 

Afhandlingens originalitet består først og fremmest i dens analyser og fortolkninger af 

et langstrakt historisk forløb og i anvendelsen af den teori og metode, der ligger til 

grund for dem.     

  
 

Afhandlingens teoretiske og normative præmisser  
 

Afhandlingen bygger på en antagelse af, at en liberaldemokratisk stats funktionsevne 

– hvad enten der er tale om en enhedsstat eller en føderalstat – er afhængig af, at dens 

befolkning tilkender den legitimitet og identificerer sig med den og derfor anser sig 

selv som dens folk, dvs. som en nation. Denne præmis bygger på følgende overvejelser 

om national identitet og om forholdet mellem stats- og nationsbygning. 

Al vellykket stats- og nationsbygning kræver udviklingen af et symbiotisk 

forhold mellem stat og nation. I det øjeblik en befolkning ser staten som en legitim 

garant for dens levevis – og derved anser den for ”sin egen” – bliver den til et folk (en 

nation) med en kollektiv, politisk identitet, som afspejler sig i den enkelte borgers 

individuelle nationalitet.  

I States in a Changing World hævder Robert H. Jackson og Alan James, at 

borgernes identifikation med staten er en lige så vigtig komponent for en suveræn stat 

som dens territorium: 

 

Der er visse elementer (og forbundne problemer), som er fælles for alle 

stater (qua stater) og derfor kan diskuteres generelt. De har at gøre med 

psykologi og geografi: Ingen stat kan eksistere længe uden en permanent 

befolkning, som identificerer sig med den og er loyal over dens nationale 

regering. Og ingen stat kan selvfølgelig eksistere uden et bestemt 

territorium, som tilhører den alene. De essentielle komponenter i den 

almindeligt accepterede definition af en stat i international lov er en 

befolkning og et territorium foruden en effektiv regering. (Jackson og 

James 1993: 17)  

 

En stat, hvor befolkningens forskellige kollektive identiteter kommer i konflikt med 

hinanden, fordi der er grupper, der ikke identificerer sig med staten, er dømt til at bryde 

sammen: 

 

Når sådanne identiteter erstatter tilknytningen til en eksisterende stat, så 

bliver det psykologiske grundlag, den hviler på, undermineret, og staten 

kan, frataget sin grundlæggende støtte, kollapse. At generere og 

opretholde identifikation med staten er derfor et stadigt 
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”nationsbygningsprojekt”. Således prøver mange stater at få deres 

befolkninger til at udvikle positive identifikationer over for landet, f.eks. 

ved at ty til et repertoire af flag, emblemer, hymner osv. Men selv som 

nogle stater er yderst vellykkede i så henseende, er udviklingen af et 

loyalt civilt fællesskab ikke noget, som kan tages for givet af selv de mest 

vellykkede stater. (ibid.: 20) 

 

Vellykket statsbygning afhænger således af en vellykket nationsbygning (Fukuyama 

2014: 185). Nationsbygning handler om at skabe en fælles politisk identitet mellem 

borgerne, dvs. en fælles forståelse af deres politiske fællesskab og af hvilken form for 

stat, de er medlemmer af.  

Fælles politisk identitet er afgørende for, at demokratiet kan fungere. 

Princippet om folkesuverænitet betyder nemlig ikke, at det er tilstrækkeligt blot at give 

hver borger en stemme. Det kræver også, at borgerne udgør en beslutningstagende 

enhed. Det kræver, at de ikke kun stemmer ved valgene, men også til daglig er villige 

til at diskutere, lytte til og samarbejde med hinanden trods alle deres indbyrdes 

forskelle og uenigheder. Som den canadiske filosof Charles Taylor udtrykker det, 

kræver en moderne demokratisk stat et folk med en stærk kollektiv identitet, fordi 

demokratiet ”forpligter os til at udvise meget mere solidaritet og meget mere 

forpligtelse over for hinanden i vores fælles politiske projekt, end der blev krævet af 

fortidens hierarkiske og autoritære samfund” (Taylor 2017).  

Betydningen af befolkningens nationale identitet for staten viser sig 

specielt under kriser – som f.eks. krig eller økonomisk depression – hvor det er vigtigt, 

at borgerne sætter loyaliteten over for staten over deres loyalitet i forhold til deres 

stamme, landsby, by, region, delstat, etniske gruppe eller sociale gruppe.  

 

 

Metode  
 

Afhandlingen er en identitetshistorie, som bygger på både historisk metode og 

samfundsvidenskabelig teori. Kombinationen af historisk og samfundsvidenskabelig 

metodik blev tidligere anset for problematisk inden for historikermiljøet, fordi det 

kunne indebære, at afdækningen af fortiden ville blive påvirket af 

samfundsvidenskabernes tradition for at læse historien ud fra teoretiske og normative 

overvejelser. Man mente, at dette kunne føre til generaliseringer, der så bort fra 

modsigelser og gengav historiske forløb på en måde, som gav dem en mere eller mindre 

determineret karakter. Historikerne afholdt sig derfor længe fra at anvende 

samfundsvidenskabelige teorier og metoder og arbejdede i stedet ud fra den opfattelse, 

at hver ny begivenhed var enestående.  

Man kan dog med Theda Skocpol spørge, om den form for historie skaber 

erkendelse, og om den relativisme, dette historiesyn indebærer, reelt set er muligt, da 
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”historikere altid må trække, i det mindste implicit, på teoretiske ideer og 

sammenlignende referencepunkter” (Skocpol 1979: 35). Tilsvarende har 

samfundsforskeren til gengæld brug for at erhverve sig en betydelig viden om historien 

for at sikre sig mod spekulative fortolkninger og mod brugen af historien til 

sandsynliggørelse af egne eller andres abstrakte teorier.  

I dag er den koldfront, der tidligere lå mellem den historiske disciplin og 

samfundsvidenskaberne, dog passeret, og i visse lande – som f.eks. Irland – produceres 

noget af den bedst historiske forskning af akademikere, der er skolet i begge 

discipliner.5 Interdisciplinær forskning er mange steder i dag normen, og i øvrigt har 

den været bedrevet igennem et halvt århundrede inden for ”Canadian Studies”, dvs. det 

interdisciplinære områdestudie af Canada. Nærværende afhandling skal ses som en del 

af denne forskningstradition, som jeg selv har praktiseret gennem hele min akademiske 

karriere.6    

Min afhandling er som nævnt en identitetshistorisk undersøgelse, ja, den 

første af sin art i en canadisk forskningssammenhæng. Jeg vil betegne identitetshistorie 

som en særlig historiografisk genre. Jeg er selv blevet inspireret til at tage den op og 

udvikle den ud fra mit kendskab til et stort dansk forskningsprojekt, som blev sat i gang 

sidst i 1980’erne og førte til udgivelsen af Dansk Identitetshistorie I-IV i 1992 

(Feldbæk 1992) og dens forkortede udgave På sporet af dansk identitet samme år 

(Lundgren-Nielsen 1992).7  

Jeg gennemfører dog ikke en undersøgelse af alle typer kollektive 

identiteter i Canadas historie, men kun af dem, der har haft betydning for stats- og 

nationsdannelsen og unionens enhed, dvs. etniske, regionale og nationale identiteter. 

Sådanne kollektive identiteter er produkter af en bestemt historie og kollektivers 

erfaringer inden for bestemte geografiske, økonomiske, kulturelle, politiske og 

geopolitiske sammenhænge. Jeg har sat mig for at skrive en canadahistorie, der påviser 

disse.  

Identitetshistorie beskriver og analyserer, hvordan etnisk og national 

selvforståelse i tidens løb er kommet til udtryk i dokumenter, diskurser, politiske 

handlinger, forfatninger samt i massemedier, litteratur, samfundsdebat, historiografi og 

kunst. Jeg vil derfor inddrage primære kilder fra hele dette brede felt og supplere mine 

analyser og iagttagelser med et stor udvalg af sekundære kilder, foruden kvantitative 

undersøgelser og egne interview.  

                                                           
5 Forbilledet for mig selv i denne afhandling er den irske politolog Tom Garvin, som har et stort og internationalt 

anerkendt historisk-samfundsvidenskabeligt forfatterskab bag sig.  
6 Jeg begyndte inden for American Studies, bevægede mig derefter over i Irish Studies for efter ti år at ende i Canadian 

Studies. Områdestudier er interdisciplinær forskning, som kombinerer historie, samfundsvidenskab og kulturvidenskab. 

Der bedrives områdestudier ved talrige nordamerikanske og europæiske universiteter, og de områder, jeg selv har 

beskæftiget mig med, understøttes af nationale og internationale akademiske organisationer og fagtidsskrifter.    
7 Jeg stiftede bekendtskab med På sporet af dansk identitet i kraft af min daværende tilknytning i begyndelsen af 

1990’erne til Forlaget Spektrum som udgav bogen, og jeg har lige siden drømt om at skrive en lignende bog inden for 

mit eget forskningsområde.    
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Når det gælder studiet af nationsdannelse og udviklingen af nationale og 

etniske identiteter, er det nødvendigt at inddrage flere metoder. Som subjektive og 

diskursive fænomener kan kollektive identiteter kun observeres, undersøges og forstås 

gennem brug af flere forskellige tilgange, både kvantitative og kvalitative. Valget af 

metoder og kilder afhænger naturligvis af, hvilke kollektive identiteter, man ønsker at 

undersøge. Når det gælder nationalitetsstudier, kan man vælge enten at se på 

nationalitetens subjektive side – dvs. hvordan den føles, forestilles og udtrykkes – eller 

at undersøge dens objektive side – dvs. hvordan nationaliteten manifesterer sig 

materielt og politisk i eksempelvis nationale museer, officielle taler, politiske 

handlinger og officiel symbolik. I denne afhandling vil der blive lagt mest vægt på dens 

materielle og politiske sider, men dens mentale sider vil også blive afdækket. Det vil 

ske på grundlag af kvantitative undersøgelser. Den liste, som International Social 

Survey (ISSP) bygger på i undersøgelsen af national identitet, siger meget om, hvor 

kompleks en sådan opgave er:    

 

1. Vigtigste karakteristiske træk ved den nationale identitet 

2. Identifikation med sin egen nation  

3. National stolthed 

4.  Stolthed over sit lands  

     - demokrati 

     - politiske indflydelse i verden 

     - økonomiske præstationer 

     - velfærdssystem 

     - videnskabelige formåen 

     - sportspræstationer 

                        - kunst og litteratur 

                        - militære værn 

                        - historie  

                        - lige rettigheder for alle sociale grupper 

5. Holdning til pligten til at beskytte og støtte den nationale økonomi 

6. Viljen til at tillade internationale institutioners beslutninger blive gjort          

    gældende nationalt 

7. Holdning til at gennemtrumfe nationale interesser uanset, om det        

    medfører konflikter med andre lande 

8. Afvisning af udlændinges erhvervelse af jordejendom i ens land 

9. Præference for nationale film på nationale tv-stationer 

10.Beskyttelse af lokale virksomheder over for skader forvoldt af     

     internationale selskaber 

11. Holding til frihandel  

12. Holdning til internationale beslutningers beslutninger, selv hvis den    

      nationale regering er uenig og mener, der sker er suverænitetstab 
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  13. Adgang til verdensomspændende information gennem internettet  

  14. Vigtigheden af at befolkningen deler nationale skikke og   traditioner  

15. Holdningen til at en nationale regering støtter nationale mindretals  

      ønske om at bevare deres skikke og vaner 

16. Holdning til assimilation eller indvandrere og efterkommeres ret til at  

      bevare deres kultur og identitet 

  17. Syn på udlændinge og fordomme over for indvandrere 

  18. Holdning til indvandring  

  19. Holdning til, hvad der kræves for at opnå statsborgerskab 

20. Holdning til, om de samme rettigheder skal gælde både statsborgere og      

      lovlige indvandrere 

  21. Holdning til illegale indvandrere 

  22. Sprog anvendt i hjemmet og holdning til nationalt sprog 

  23. Etnisk identifikation og dens betydning  

 

ISSP’s liste er langt fra fuldstændig. En af dens mangler er holdningen til 

nationale symboler, fortællinger og forestillinger, forholdet mellem region/delstat og 

land/stat og synet på den nationale regerings og de politiske partiers rolle i samfundet.8 

Jeg har da heller ikke anvendt listen på en systematisk måde i min afhandling, men blot 

ladet mig inspirere af den.  

 Når antropologer studerer etnisk og national identitet, retter de blikket mod 

individets selvforståelse, altså den subjektive identitet. Mit eget formål er et andet: at 

undersøge objektive identiteter.  Det betyder, at jeg vil undersøge, om der ligger 

nationale forestillinger til grund for regeringspolitikker, der normalt ikke henregnes 

under ”identitetspolitik”, dvs. økonomisk politik, fordelingspolitik, udenrigspolitik, 

minoritetspolitik, energipolitik, velfærdspolitik, sprogpolitik, kulturpolitik og 

indvandringspolitik.  

Historiografi har til alle tider været vigtige midler til artikulation af 

nationale fortællinger, såvel de nationale master narratives som de lokale (Thijs 2008). 

Derfor vil afhandlingen jævnligt diskutere, hvordan de forskellige forløb og 

begivenheder i Canadas historie er blevet tolket, og hvilken indflydelse 

historieskrivningen har haft på identitetsdannelsen i givne perioder eller i eftertiden. 

 Mange af de emner, jeg vil komme ind på, har naturligvis været behandlet 

tidligere i den videnskabelige litteratur. Derfor vil jeg i det følgende afsnit placere min 

afhandling i en større forskningshistorisk sammenhæng.  

 

 
 
 

                                                           
8 Emner, som Mildred Schwartz har taget med i sin undersøgelse af canadisk identitet i Public Opinion and Canadian 

Identity (Schwartz 1967).  
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Forhold til anden forskning og kildebrug 
 
Hidtil har nationalismeforskningen først og fremmest været fokuseret på udviklingen 

af den europæiske nationalstat og europæiske nationalismeformer. Den har forsømt at 

undersøge nations- og nationalitetsdannelse uden for Europa, deriblandt i de stater, der 

blev dannet i de britiske bosætterkolonier: Canada, Australien, USA, New Zealand og 

Sydafrika. Det er min ambition i denne afhandling at råde bod på denne mangel og 

således at bidrage til forskningen i nationsdannelse, nationsbygning og nationalisme i 

post-koloniale stater. 

Nationalisme er blevet beskrevet som en ideologi, et princip og en doktrin 

(Gellner 1983; Breuilly 1993), der hævder en nations ret til politisk suverænitet over 

et nationalt territorium og derfor kræver en kongruens mellem nationen og den 

politiske enhed, staten. I deres gennemgange af forskellige former for nationalisme 

kommer hverken Ernest Gellner eller John Breuilly ind på Canada, men nævner blot 

Quebec. Det er faktisk almindeligt blandt nationalismeteoretikere at se bort fra 

canadisk nationalisme, og det skønt der i igennem hele 1900-tallet jævnligt blev talt og 

skrevet i medierne om behovet for en canadisk nationalisme og nationalitet.9 Der er 

dog undtagelser fra den udbredte tavshed i nationalismeforskningen .  

Anthony D. Smith kategoriserer således Canada som en 

”indvandrernation” – i lighed med USA og Australien –  der udviklede en 

”’pluralistisk’ forståelse af nationen, der accepterer og ligefrem hylder etnisk og 

kulturel diversitet inden for en overordnet politisk, juridisk og sproglig identitet” 

(1998: 194; 1995: kap. 4).10  John Coakley kalder Canada for en oprindelig 

”bosætterstat” med to sproglige grupper, der udviklede to forskellige former for 

nationalisme: en etnisk-national i Quebec og en først etnisk (med vægt på den britiske 

arv) og siden civil nationalisme i det anglofone Canada (Coakley 2012). Selv anser jeg 

Canada for at udgøre rammerne for en ”statsnation” (eller ”statsfolk”), dvs. en nation 

konstitueret af staten. Der er her tale om et fænomen, som man kender fra mange andre 

postkoloniale stater, og som afhandlingen vil vise, udviser Canada nogle af de samme 

problemer med manglende sammenhængskraft og en stærk national bevidsthed, som 

er almindelige for denne statstype. I dette tilfælde er det største problem, at 

quebeckerne opfatter sig som en historisk og kulturel nation og derfor ikke alle 

identificerer sig med den canadiske stat. 

Som den canadiske politolog Bernard Yack gør opmærksom på, er den 

”civile” canadiske identitet dog ikke i mindre grad en nedarvet kulturel identitet end 

quebeckernes ”etniske” identitet (Yack 1999). Civil identitet – hvad enten den gælder 

franskmanden, amerikaneren eller canadieren – er nemlig ikke blot baseret på et sæt 

rationelt valgte principper. Sådanne principper kan måske være en nødvendig 

betingelse for loyalitet over for det nationale fællesskab i liberale demokratier, men de 

                                                           
9 Se f.eks. Gellner 1983; Pryke 2009; Guibernau 1996; Hearn 2006; Anderson 1983. 
10 Se også Scheffer 2007.  
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udgør ikke en tilstrækkelig betingelse.  De er ikke det, der får den enkelte til at føle sig 

f.eks. fransk, amerikansk eller canadisk. Det gør derimod den kulturelle baggage, som 

individet bærer med sig, og som er betinget af nationale fortællinger, som individet er 

vokset op med. Der er således en kulturel, men ikke nødvendigvis etnisk, komponent i 

enhver civil nationalisme (Nielsen 1999). Det vil være et af min vigtigste delmål at 

eftervise dette.  

Da Canada blev grundlagt som stat i 1867, fandtes der ikke noget fælles 

sprog, nogen fælles kulturel tradition eller en fælles religion, som kunne hjælpe 

canadierne med at bygge en ”politisk-kulturel mur” mellem den nye stat og USA 

(Anderson 2001: 574).  Ej heller var der en sammenhængende historie, som kunne 

appellere til begge sproggrupper. Derfor fik den første generation af statslederes forsøg 

på at skabe en ”politisk nationalitet”, som kunne binde canadierne sammen, en materiel 

karakter. Håbet var, at der derved med tiden ville opstå et canadisk folk, eller det, som 

inden for forskningen kaldes en ”statsnation”. Sideløbende skete der dog i det civile 

samfund – i kirker, fagforeninger, klubber, tidsskrifter, historieskrivningen m.m. – en 

betydelig grad af kulturel nationsbygning. Jeg kommer ofte til at påvise disse to 

parallelle former for nationsbygning.  

Da nationsbygningen skete i en periode, hvor Canada kun langsomt 

udviklede sig fra at være en del af Det Britiske Imperium til at blive en uafhængig stat 

– og statens føderale struktur samtidig gjorde det muligt for den fransktalende 

befolkning at beholde og videreudvikle dens egen nationale identitet – havde en 

forenende pan-canadisme svære betingelser. Som historikeren Anthony Michel har 

skrevet, førte kulturel forskel og sociale opdelinger ”uundgåeligt til en række 

meningsfællesskaber med forskellige narrativer, der nogle gange konkurrerede med, 

nogle gange styrkede, hinanden” (cit. Hilmer og Chapnick 2007: 5). Derfor blev 

betydningen af ”Canada” mangfoldig, flydende og til tider modsigelsesfuld, og 

historikere og politologer har derfor peget på eksistensen af mange forskellige 

canadiske nationalismer.11 Denne tradition tilslutter jeg mig fuldt ud, og min afhandling 

er fuld af illustrationer af dette fænomen. 

Som tidligere nævnt er denne afhandling det første forsøg på at skrive en 

samlet canadisk identitetshistorie, og der findes derfor ikke værker, som min 

afhandling ligger i direkte forlængelse af. Der findes i Canada således ikke studier, der 

svarer til Dansk Identitetshistorie, dvs. som beskriver og analyser den kollektive 

identitetsdannelse over en længere historisk periode. Men selvfølgelig handler de 

klassiske historiske hovedværker om Canadas historie (f.eks. Lower 1946, Creighton 

1944 og Innis 1930) i høj grad om, hvordan politiske ledere og intellektuelle har 

                                                           
11 Se f.eks. Nationalism in Canada (Russell 1976), som først og fremmest har bidrag fra liberale akademikere, og 

Norman Hillmer og Adam Chapnick, Canadas of the Mind: The Making and Unmaking of Canadians Nationalisms in 

the Twentieth Century (Hillmer og Chapnick 2007), hvis redaktører var inspireret af Russells samling.  
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forstået Canada.12 Men disse værker er så bredt anlagt, at de ikke kan kaldes for 

egentlige identitetshistorier. Forfatterne er mere interesserede i at beskrive de 

omstændigheder, der førte til befolkningens voksende krav om parlamentarisme og 

politisk autonomi. I Colony to Nation følger Lower således bevægelsen ”fra koloni til 

nation”, men som den historiker, han er, foretager han ikke teoretiske overvejelser over 

f.eks. forskellen mellem kolonial og national identitet. Som det var tilfældet med andre 

af de store engelsk-canadiske historikere, spiller den frankofone befolkning desuden 

en birolle i hans historie om Canada (Lower 1946).  

Det samme gælder Donald Creightons The Road to Confederation 

(Creighton 1964). Creighton lagde afstand til den fransk-canadiske tradition for at 

forstå Konføderationen som en kontrakt mellem to ligestillede nationer Han tolkede 

Canadas historie ud fra et centralistisk og føderalistisk perspektiv og beskrev det 

franskcanadiske Canada før 1867 som et tilbagestående feudalt samfund. I Dominion 

of the North: A History of Canada (Creighton 1944) skildrede han Canadas oprindelige 

befolkning på en lignende måde: De var bærere af en tilbagestående kultur og passive 

iagttagere af en udvikling skabt af euro-canadiske kolonister, der repræsenterede 

Canadas fremtid og ville efterlade dem som historiens tabere. Kun i Harold Innis’ The 

Fur Trade in Canada (Innis 1930) møder man en historikers forsøg på at læse Canadas 

historie som en identitetshistorie: som mødet mellem to civilisationer, en europæisk og 

en nordamerikansk.  

Efterkrigstidens historikere beskrev Canadas ekspansion vestpå og den 

økonomiske forvandling, som samfundet gennemgik efter ankomsten af 

hundredtusinder af indvandrere fra det kontinentale Europa. Det gælder f.eks. Robert 

Craig Brown og Ramsay Cook i Canada 1896-1921: A Nation Transformed (Brown 

and Cook 1975). I takt med Canadas gradvise løsrivelse fra Storbritannien og imperiet 

begyndte identitetsspørgsmålet for alvor at få betydning for historikerne. For hvad var 

det nu at være canadier, og hvor stod Canada i den geopolitiske orden? Lige siden 

Anden Verdenskrig er der derfor udkommet en lang række bøger om canadisk identitet, 

f.eks. George W. Browns Building the Canadian Nation (Brown 1942), William L. 

Mortons The Canadian Identity (Morton 1961), Philip Buckner og R. Douglas Francis’ 

Canada and the British World: Culture, Migration and Identity (Buckner and Francis 

2006), José E. Igartuas The Other Quiet Revolution: National Identities in English 

Canada (Iguarta 2006) og senest C.P. Champions The Strange Demise of British 

Canada: The Liberals and Canadian Nationalism, 1964-68 (Champion 2010). Denne 

afhandling vil referere de emner, der er behandlet i disse bøger og en lang række 

specialstudier foruden adskillige politologiske studier af Canadas politiske historie og 

kultur, idet det netop er vigtigt for mig at påvise sammenhængen mellem historie, 

identitetsdannelse og politik. Om Canadas konstitutionelle og politiske identitet står 

                                                           
12 Innis 1930, Creighton 1944 og 1964, Lower 1946, Cook og Brown 1975. – Anden væsentlig litteratur om engelsk-

Canadas udvikling fra koloni til nation i relation til Det Britiske Imperium er Berger 1970 og 1986, Morton 1961,  

Buckner 2008) og 2005, Buckner og Francis 2006, Brown 1942, Ward 2007, Igartua 2006, Champion 2010, m.fl.  
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jeg især i gæld til teser og analyser i de refererede værker af Alan C. Cairns, Peter 

Russell, John Erik Fossum, Donald Smiley, Daniel Bell, Garth Stevenson og Alistair 

Cook. 

 Der findes ikke studier af canadisk nationalitet og nationalisme, som 

lægger lige store vægt på de to sproggruppers historie, eller som gengiver Canadas 

historie som et samspil mellem tre nationer – en engelsk, en fransk og en indfødt. Enten 

handler de om engelsk Canada eller fransk Canada eller om de oprindelige folk – om 

end der dog skrives oversigtsværker om Canadas historie, som er rimeligt 

afbalancerede.13 Jeg  har bestræbt mig på at dele sol og vind lige og således skrive en 

samlet identitetshistorie.  

I tillæg til den omfattende sekundærlitteratur bygger min afhandling på en 

lang række primærkilder, deriblandt (1) politiske taler og partiprogrammer, (2) 

avisartikler,  nyhedsmagasiner og hjemmesider, (3) love og højesteretsdomme, (4) 

statistikker og meningsmålinger, (5) officielle hvidbøger og rapporter, (6) æstetiske 

værker, kulturkritik og samfundsdebat og (7) egne interview foretaget i forbindelse 

med forskningsophold på University of British Columbia i 2013, Queen’s University, 

Kingston, i 2015 samt forskningsrejser til Nunavut, Labrador, Northwest Territories og 

Yukon Territory i 2012, 2014 og 2016.    

                 
 

    Afhandlingens opbygning 
 

Afhandlingen er opbygget ud fra to principper, et kronologisk og et tematisk. Den 

kronologiske struktur betyder, at afhandlingen kan læses som en historisk narrativ i 

traditionel forstand. Den tematiske tilgang betyder, at jeg ikke er bundet af 

kronologien, men kan foretage tidsmæssige spring i det enkelte kapitel for at kunne 

påvise sammenhænge mellem nutid og fortid. På den måde kan afhandlingen også 

læses som et portræt af nutidens Canada. Kapitlernes indledninger rummer en 

problemformulering og en angivelse af de teser, der er styrende for dem. Men da mange 

af dem er lange og opdelt i afsnit om særlige emner eller teoretiske overvejelser, skal 

de følgende rids over kapitlernes indhold ikke forstås som ”abstracts” i konventionel 

forstand, men skal snarere ses som en hjælp til at få overblik over afhandlingens 

indhold.  

Efter i kapitel 1 at have introduceret afhandlingens problemfelt og i 

nærværende kapitel at have gjort rede for dens formål, tese, metodik og forhold til 

anden forskning, gennemgår jeg i kapitel 3 dens vigtigste begreber og teorier. Jeg vil 

dog også trække på andre teorier, når der er behov for det.    

 I kapitel 4 redegør jeg for de historiske omstændigheder omkring 

vedtagelsen af Forfatningsloven af 1867 – også kendt som The British North America 

Act (BNA) – og analyserer de fire vigtigste debatter under unionsforhandlingerne: 

                                                           
13 F.eks. Douglas Francis m.fl., 2000a og 2000b, Bothwell 2006, Brown 2012 og Black 2014.   
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behovet for en union, statens struktur, forholdet mellem centralregering og provinser 

og spørgsmålet om en ”ny nationalitet”. Derefter analyserer jeg forfatningens indhold 

og karakter med særligt henblik på at belyse de dele af den, som senere skulle skabe 

uenighed og usikkerhed om Canadas konstitutionelle identitet, dvs. Canadas identitet 

som stat.   

I kapitel 5 redegør jeg for historien bag den franske koloni Nouvelle 

France. Min tese er, at bosætterne omkring 1700 havde udviklet en selvforståelse, som 

var præget af de særlige forhold i kolonien: dels de barske geografiske forhold, dels 

forholdet til de lokale indfødte og dels en styreform, hvor den katolske kirke spillede 

en rolle, som var anderledes end i Frankrig. Jeg vil vise, at kirken var med til at forme 

bosætternes syn på den nye verden, de havde slået sig ned i, og en vision for deres 

samfunds opgave i Den Nye Verden, og jeg vil argumentere for, at den fortælling om 

sig selv, de skabte, kom til at lægge en grund for fransk-canadisk nationalitet.    

 I kapitel 6 analyserer jeg det historiske forløb fra den britiske erobring af 

Nouvelle France i 1760 til den britisk-amerikanske krig 1812-1814. Jeg viser, hvordan 

der i denne periode blev skabt betingelser for politiske identiteter og værdier i Quebec 

gennem en række formative begivenheder og den socio-økonomiske udvikling. Jeg 

argumenterer for, at der under forfatningsprocessen fra den Kongelige Proklamation, 

over Quebec-loven til Forfatningen af 1791, der opdelte Provinsen Quebec i to dele, 

blev grundlagt et føderalistisk princip og en tradition for at imødekomme kulturelle 

minoriteter og håndtere konflikter ”fra oven”. Jeg påviser desuden, hvordan to 

forskellige måder at forstå frihedsbegrebet på – en konstitutionel og en republikansk – 

samtidig bidrog til at skabe to forskellige typer nordamerikanere: britisk-canadiere og 

amerikanere. Da forfatningsloven indførte et autoritært guvernørstyre blev der skabt 

betingelser for en reformistisk bevægelse, der siden blev radikaliseret, hvilket førte til 

oprør i begge dele af provinsen i 1830’erne. 
 I kapitel 7, som dækker perioden fra 1812-krigen og frem til oprørene i 

1830’erne, argumenterer jeg for, at krigen var stærkt medvirkende til at skabe en 

kollektiv bevidsthed om forskellen mellem canadiere og amerikanere. Derefter 

analyserer jeg årsagerne til reformbevægelserne i Øvre og Nedre Canada ud fra en tese 

om, at de skal forstås i lyset af den hidtidige samfundsstrukturs sammenbrud og en 

udbredt utilfredshed i middellagene med korrupte oligarkier og det ikke-repræsentative 

politiske system, briterne havde indført i 1791. Selv om oprørene i Øvre og Nedre 

Canada blev slået ned, fik de store politiske, ideologiske og identitetsmæssige 

konsekvenser, deriblandt skabelsen af Provinsen Canada.  

Kapitel 8 handler om unionstiden 1840-1867 og har mere karakter af en 

bred periodeanalyse. Selv om der var tale om en tid med mange civile konflikter, viser 

jeg, at den også var præget af vigtige nationsbyggende projekter i civilsamfundet og 

det politiske liv. I mange tilfælde blev civile initiativer understøttet af de koloniale 

myndigheder, der var interesserede i at modernisere kolonierne for at bringe dem på 

højde med udviklingen i USA. Unionsforfatningen opmuntrede ledende reformister til 
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at indgå et politisk partnerskab på tværs af den sproglige og konfessionelle grænse, 

hvilket ikke alene førte til indførelsen af parlamentarisk selvstyre, men også fremmede 

en føderalistisk ånd, som skulle få betydning for samlingen af de britisk-

nordamerikanske kolonier til en union i 1867.  

Formålet med kapitel 9 er at påvise den rolle, som de protestantiske kirker 

spillede i 1800-tallet for udviklingen af en britisk-canadisk identitet. Konfessionelle 

modsætninger – især mellem protestanter og katolikker – var en kilde til civile 

konflikter i Provinsen Canada og stod derved i vejen for en social og politisk 

integration. Alligevel kom de protestantiske kirkesamfund – og især den metodistiske 

kirke – til at bidrage til forestillingen om canadierne som en nation.  

Kapitel 10 handler om de forestillinger og visioner om Canada, som opstod i årene 

omkring Konføderationen. Først ser jeg nærmere på digteren og politikeren Thomas 

D’Arcy McGee, og den såkaldte Canada First-bevægelse, som han blev en inspiration 

for og som repræsenterede den første kulturelle nationalisme i engelsk Canada. 

Derefter argumenterer jeg for, at den i konservative kredse udbredte ”imperiale 

loyalisme” også var en canadisk nationalisme, og jeg finder belæg for det i en analyse 

af Canadas første historiografier.  

Kapitel 11 handler om perioden 1870-1920, der var præget af stigende 

intern splittelse og frygt for Canadas overlevelsesevne. Jeg tager udgangspunkt i 

dannelsen af det første partipolitiske system og portrætterer Canadas to vigtigste 

politikere på den tid, den konservative John A. Macdonalds og den liberale Wilfrid 

Laurier, som jeg vurderer for deres betydning som stats- og nationsbyggere.  

Kapitel 12 handler om Canadas tilblivelse som indvandrerstat. Jeg 

undersøger, hvilke betingelser der var for at blive betragtet som canadier i årtierne 

omkring århundredskiftet. Jeg eksemplificerer spørgsmålet ved at se på, hvordan man 

dengang så på indianere og indvandrere fra Fjernøsten, og hvilken form for 

indvandringspolitik, det indebar. Det store flertal af befolkningen bestod i begyndelsen 

af 1900-tallet endnu af efterkommere af indvandrere fra de Britiske Øer og 

Nordeuropa, og samfundet bar derfor som helhed præg af stor kulturel homogenitet, 

om end i to former: en fransk-canadisk, katolsk kultur i Quebec og en britisk-canadisk, 

protestantisk kultur i det øvrige Canada. I 1920’erne begyndte canadierne dog at 

opdage, at indvandringen var ved at forvandle Canada til en ”etnisk mosaik”, og jeg 

diskuterer, hvilken betydning dette fik forståelsen af canadiskhed. 

Hovedtemaet i kapitel 13 er canadisk udenrigspolitik fra Første 

Verdenskrig til og med Anden Verdenskrig. Jeg argumenterer for, at canadiernes 

deltagelse i Første Verdenskrig var nationsdannende, idet den styrkede engelsk-

canadiernes nationalfølelse. Ud fra en analyse af Vimy-slagets virkningshistorie 

vurderer jeg, hvorvidt krigen også ”fødte” en engelsk-canadisk nation, eller om der 

snarere var tale om en langt senere mytedannelse. Jeg konkluderer, at der en en sandhed 

i begge opfattelser. Min styrende tese er, at udenrigspolitik i mellemkrigstiden bevidst 
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blev brugt som et middel til nationsbygning, og at det især skete på grund af den 

Laurier-inspirerede embedsmand Oscar D. Skeltons indflydelse på den.    

Kapitel 14 handler om den nationalkulturelle ”vækkelse” efter Første 

Verdenskrig. Jeg viser, at den kom til udtryk i mange former, men at nationalsindede 

kunstnere, kritikere og forfattere var –  i lighed med Canada First-bevægelsen – 

Canadas geografi – specielt klimaet og de vilde, næsten mennesketomme landskaber i 

nord – var den vigtigste kilde til en fremvoksende canadisk identititet. Særligt 

indflydelsesrige var kunstnergruppen Group of Seven, men de blev hjulpet godt på vej 

af foreninger, klubber og tidsskrifter, hvor der blev diskuteret politik, 

samfundsspørgsmål og kulturelle emner i en sådan grad, at man for første gang kan 

tale om en canadisk offentlighed. Den bærende tese i kapitlet er, at den kulturelle 

nationalisme var udtryk for gennembruddet for en bevidsthed om, at Canada i kraft af 

sin geografi var forskellig fra både Storbritannien og USA, ja, var ved at blive en nation 

i sig selv.  

Men forestillingen om territorial enhed var lidt af en illusion. Formålet med 

kapitel 15 er derfor at redegøre for de regionale forskelle og deres politiske betydning. 

Jeg ser på regionalismen som et geografisk, historisk og politisk-økonomisk betinget 

fænomen, som har skabt ”begrænsede identiteter” og udgjort en centrifugal kraft, der 

har modarbejdet skabelsen af national enhed. Jeg argumenterer dog også for, at 

canadiske politikere har forsøgt at modvirke denne kraft, men at de har været hæmmet 

af uklarhederne i forfatningen om magtfordelingen mellem centralstaten og 

provinserne. 

I kapitel 16 analyserer jeg sammenstødet mellem to forskellige 

nationsbygningsprojekter i efterkrigstidens Canada: på den ene side den liberale 

regerings opbygning af en canadisk velfærdsstat med sociale rettigheder til alle 

canadiske borgere på tværs af provinserne, og på den anden side Quebec-regeringernes 

provins- og nationsbygning. Efter en introduktion til identitetsproblematikken i 

Quebec, går jeg videre med en analyse af socialpolitikken efter Anden Verdenskrig. 

Jeg fortolker den som både stats- og nationsbygning og viser, at den derfor 

fremprovokerede en reaktion i et Quebec, hvor man ønskede selv at have styr på 

velfærdspolitikken. Det fører mig videre over i en redegørelse for nationalismens 

historie i Quebec fra 1920’ernes ”klerikale nationalisme” over den Stille Revolution 

og til den politiske nationalismes gennembrud i 1960’erne.   

I kapitel 17 vender jeg på ny blikket mod selvforståelsen i engelsk Canada 

i efterkrigstiden. Her foregik der en offentlig debat om, hvorvidt canadierne var blevet 

et folk i sig selv med værdier og en kultur, som havde behov for at blive markeret og 

forsvaret i forhold til et stadig mere dominerende USA. Den modnede canadiske 

selvbevidsthed kom bl.a. til udtryk i den liberale regerings kultur- og udenrigspolitik 

samt i dens beslutning om at ændre statens officielle symboler. Min tese er, at de to 

politikker hang sammen og havde til formål at styrke Canadas nationale identitet og 

markere Canada som et fuldgyldigt og aktivt medlem af den nye, internationale orden.  
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 Kapitel 18 har jeg kaldt ”Trudeaus Canada” ud fra en konstatering af, det i 

høj grad var Pierre Eliott Trudeau, der fra sidst i 1960’erne og til hans afgang i 1984,   

kom til at præge det liberale Canadas selvforståelse. Min overordnede tese er, at selv 

om Trudeau kaldte sig ”anti-nationalist”, så var han i praksis båret af en 

”statsnationalisme”. Jeg redegør i kapitlet for Trudeaus syn på Quebec-nationalismen 

og hans forsøg på at samle Canada.  Hans visioner for Canada stødte dog på indædt 

modstand i Quebec, og i 1988 – fire år efter hans afgang og under den konservative 

Brian Mulroney – stod det klart, at Trudeaus vision om et Canada, hvor fransktalende 

quebeckere kunne føle sig ”hjemme”, og hvor de ikke længere ønskede hverken 

særstatus eller uafhængighed, syntes fjernere end nogensinde. Som en kulturel nation 

og som det ene af Canadas to historiske og grundlæggende folk kunne de ikke acceptere 

blot at være en del af et canadisk statsfolk.  

Kapitel 19 handler om den forfatningsproces, som blev indledt i 1960’erne 

af provinser, der ønskede sig en mere decentral føderation. Dette ønske blev dog 

konfronteret af Trudeau, som i stedet sigtede mod forfatningsændringer, der styrkede 

centralregeringens magt. I kapitlet viser jeg, hvordan det lykkedes for Trudeau at 

gennemføre en unilateral hjemtagelse og forfatningsreform, uden at han dog opnåede 

det, som han havde håbet på. Da forfatningsprocessen til sidst kuldsejlede i 1992, 

blomstrede Quebec-separatismen op på ny og bragte provinsen tæt på selvstændighed. 

Forfatningsprocessen førte også til en politisk bevidstgørelse af den indfødte 

befolkning, som nu krævede lignende rettigheder til kulturel suverænitet og politisk 

selvbestemmelse.  

I kapitel 20 retter jeg derfor fokus mod Canadas oprindelige folk. Jeg gør 

først rede for de canadiske indianeres historie, herunder koloniseringen af deres land, 

traktatprocesserne i 1800- og 1900-tallet og den canadiske regerings skiftende 

”indianerpolitik” op til nutiden. Derfra bevæger jeg mig ind i en analyse af indianernes 

og métis-folkenes situation i dag. Jeg læser deres krav på land og selvstyre ud fra en 

tese om, at der er tale om en afkoloniseringsproces.  

I kapitel 21 tager jeg linjer op fra kapitel 14 og 17, idet jeg analyserer 

Canadas forhold til USA og dets betydning for den økonomiske og kulturelle politik i 

perioden 1970-1990. Jeg gør rede for den økonomiske baggrund for den socialistiske 

og liberale anti-amerikanisme, der opstod i 1970’erne og 1980’erne. Desuden ser jeg 

på den blomstrende interesse for canadisk kultur, kritikernes identifikation af særlige 

canadiske temaer i litteraturen og skiftende canadiske regeringers forsvar for canadisk 

indhold i medierne. Jeg tolker dem som udslag af en modnet national selvbevidsthed 

og som et opgør med den postkoloniale, britisk-canadiske identitet. Ud fra nogle 

målinger af canadiernes værdier inden for de sidste 25 år vurderer jeg i den sidste del 

af kapitlet, hvorvidt de viser, at der – paradoksalt nok – rent faktisk skete en 

”amerikanisering” af de sociale værdier i Canada i denne periode. Jeg konkluderer, at 

dette ikke var tilfældet. Overordnet ønsker jeg med kapitlet at vise, hvordan både 

mediepolitik og økonomisk politik har en identitetspolitisk dimension.    
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Kapitel 22 handler om indvandringen til Canada efter Anden Verdenskrig, 

og hvordan den har påvirket både det canadiske samfund og forståelsen af, hvad det er 

at være canadier. Jeg gennemgår ændringer i indvandringslovgivningen siden krigen 

og giver et billede af samfundets demografiske forandringer. Derefter gør jeg rede for 

den statslige multikulturalismes historie fra 1991 i dag, og jeg diskuterer dens mulige 

betydning for integrationen af indvandrere. Jeg konkluderer, at multikulturalismens 

fortsatte popularitet i Canada skyldes, at den i dag fungerer som nationalt symbol.  

Kapitel 23 handler om Canada som en arktisk nation og om inuitternes 

plads i Canada. Den overordnede tese i kapitlet er, at Arktis siden indlemmelsen af det 

Arktiske Øhav i det nationale territorium begyndelsen af 1900-tallet har været et andet 

nationalt symbol og et nationalt interesseområde af vital strategisk og økonomisk 

betydning, ikke mindst fordi den arktiske region giver Canada en egenart i forhold til 

USA.  

 Med udgangspunkt i en diskussion af de mange selvmord blandt unge 

indfødte og deres mulige forbindelse til de tidligere kostskoler for børn af indfødte 

analyserer jeg i kapitel 24 den såkaldte forsoningsproces mellem euro-canadiere og 

Canadas oprindelige folk. I kapitlet diskuterer jeg, hvad forsoningsprocessen betyder 

for det canadiske samfund og canadisk selvforståelse. Om det sidste spørgsmål 

konkluderer jeg, at forsoningen må indebære, at canadierne begynder at forstå sig selv 

og deres samfund i lyset af deres lands historie fra kolonitiden til i dag, men jeg 

forudser dog, at en reel forsoning har lange udsigter.  

 I afhandlingens sidste kapitel samler jeg mine hovedkonklusioner og 

diskuterer, hvor Canada står i dag i spørgsmålene om nationalitet, national enhed og 

det føderale projekt.    
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Kapitel 3:  
 
Anvendte hovedbegreber og -teorier 
 
 
 
 
 
 

 
Indledning 

 
I dette kapitel vil jeg præsentere de hovedbegreber og teorier, som ligger til grund for 

afhandlingens fortolkninger og analyser. Som nævnt vil jeg undertiden inddrage andre 

teorier, hvor det er relevant. Efter en kort præsentation af nations- og 

nationalismeforskningens status og teori følger afsnit om begreberne nation, 

nationalisme, national identitet, nationsdannelse, nationsbygning og nationale 

narrativer sat i relation til den canadiske kontekst.  Derefter bevæger jeg mig over i 

teorier, der har speciel betydning for tidligere britiske bosætterkolonier: 

bosætterkolonialisme og bosætteridentitet, historisk institutionalisme, fragmentteori, 

teorien om formative begivenheder og føderalisme.  

 

      

       Nationalisme- og nationsteori  
 

Nationalisme 
 

Forskningen i nationer og nationalisme har altid været præget af mangel på teoretisk 

konsensus. Nationalismens oprindelse er blevet forklaret som et resultat af en bestemt 

kulturel-historisk udvikling (Geertz 1963; Armstrong 1982; Smith 1986; Hutchinson 

1994); af eliters forsøg på at styre statslige moderniseringsprocesser (Gellner 1983; 

Anderson 1983), resultatet af en ulige udvikling i kongedømmers periferier (Hechter 

1975) eller som et led i en opadstigende social gruppes statuskamp (Greenfeld 1992). 

Med inspiration fra marxismen ser atter andre nationalismen som en ideologi, der 

legitimerer økonomisk betingede magtforhold i en kapitalistisk stat (Hobsbawm 1990; 

Brown 2000; Öskirimli 2000). Og endelig er der dem, der anser nationsbygning for at 

være en integreret del af statsbygningsprocesser (Tilly 1975; Mann 1993; Breuilly 

1993).   

En del af forskningen udleder generelle træk ved f.eks. at typologisere 

(f.eks. Kohn 1965; Snyder 1968) eller beskrive generelle fænomenologiske, 
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psykologiske og semiotiske aspekter ved nationalisme (f.eks. Eriksen 1993; Searle-

White 2001; Hedetoft 1995). Mange forskere advarer dog mod at foretage vidtgående 

generaliseringer og understreger, at der historisk set har været mange veje til 

nationsdannelse, at nationalisme findes i mange varianter, og at nationer ikke er opstået 

på samme tid, og i øvrigt ikke er et kapitel af historien, som er afsluttet (Hettne, Sörlin, 

Østergård 2006; Calhoun 1997; Hearn 2006; Hutchinson 2016).   

For at skabe overblik over de mange nationalismeteorier er det i dag 

almindeligt at gruppere dem i forskellige paradigmer. Den længe gængse opdeling 

identificerede tre paradigmer: primordialisme, modernisme og etnosymbolisme. I de 

senere år er der dog udviklet en række nye tilgange med inspiration fra kvindestudier, 

postkoloniale studier, diskursanalyse og postmoderne dekonstruktivisme. Derved er 

det blevet vanskeligere at tale om klare paradigmer eller ligefrem ”skoler”.  

 Gellners berømte definition lyder, at nationalismen primært er ”et politisk 

princip, som hævder, at den politiske og den nationale enhed bør være kongruente” 

(Gellner 1983: 1).  Anvendeligheden af denne definition er begrænset af, at den ser 

bort fra nationalismens subjektive aspekter, og Gellners egne studier af nationalisme 

lider under, at han udelukkende anser nationsbegrebet for at være et politisk begreb, 

der opstod i forbindelse med den Franske Revolution og derfor afviser muligheden for 

at tale om ”nationer før nationalismen”, altså etnisk-nationale kollektiver uden nogen 

politisk identitet i moderne forstand (Armstrong 1982; se også Hastings 1997; 

Reynolds 1994; Schulze 1998; Llobera 1994; Hastrup 1985).14 Desuden er hans 

definition ikke anvendelig i forhold til stats- og nationsdannelser i lande, som ikke er 

typiske nationalstater som f.eks. postkoloniale stater som Canada.  

Canada blev skabt som føderation bestående af nogle britiske kolonier 

befolket af to folk med hvert deres sprog og andre kulturelle forskelle, ikke mindst 

konfessionelle. Ikke desto mindre ønskede føderationens fædre, at der med tiden 

udviklede sig en canadisk ”nationalitet”. En af dem, John A. Macdonald (1815-1891), 

kom som statens første premierminister til at stå i spidsen for en klassisk 

nationsbygningspolitik, og op gennem hele 1900-tallet var det almindeligt at kalde 

Canada for en nation, og at tale om behovet for en national identitet, der kunne binde 

befolkningen sammen. I 1970’erne og 1980’erne blev det endog på den canadiske 

venstrefløj anset som noget positivt at være nationalist – så længe man ikke var 

Quebec-nationalist.  

Canadas historie illustrerer derfor, hvad politologen Craig Calhoun korrekt 

påpeger, at nationalisme findes i mange varianter og ikke kun er et politisk fænomen, 

som er begrænset til en bestemt historisk periode. Indholdet og karakteren af en given 

nationalisme har været betinget af særlige kulturelle traditioner, specifikke sociale og 

politiske forhold, forskellige veje til statsdannelse og geopolitiske magtforhold:  

 

                                                           
14 Jf. mine egne: Böss 2006; Böss 2009; Böss 2014; Böss 2016. 
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Vi må se nationalismens diskurs som flerdimensional. Etnicitet er blot en 

af flere potentielle kilder til homogenitet og gensidig forpligtelse; mens 

homogenitet og gensidig forpligtelse er kendetegnende for mange 

nationer (eller nationalistiske ideologier), er de ikke kendetegnende for 

alle. Folk bindes også sammen (og deles) af statsmagt og militærmagt, 

deltagerdemokrati og andre institutionelle formationer. Nationer trækker 

på mange kilder, deriblandt selve nationalismens diskurs. (Calhoun 1997: 

23)  

 

Nationalisme er således et spørgsmål om, hvordan man italesætter nationen. Jeg selv 

definerer derfor nationalisme som ikke blot en ideologi og en doktrin, men også som 

en diskurs, i kraft af hvilken en befolkning identificere sig selv som et folk med ret til 

politisk selvbestemmelse (Böss 2006: 31).  

Politologen Alan C. Cairns skrev i 1995, at der fandtes fire konkurrerende 

nationalismer i Canada (Cairns 1995). Selv om der er gået 23 år siden dengang, er hans 

opdeling stadig valid. For det første er der en historisk pan-canadisme, som 

underbygger føderationen og forbundsregeringen og er det politiske udtryk for det 

politiske fællesskab af borgere i Canada. Cairns var af den opfattelse, at denne 

nationalisme, som er en form for minimaldefinition og forudsætter forestillingen om et 

universelt borgerskab, var i defensiven og blev udfordret af tre andre nationalismer. 

For det første af Quebec-nationalismen, som er ”ekspansiv”, for så vidt som den 

igennem de sidste 50 år har forsøgt at svække den pan-canadiske nationalismes magt 

over provinsens befolkning. Quebec-nationalismen hviler på en forestilling om, at 

Quebec udgør et særligt, nationalt samfund i kraft af provinsens historie, sprog og 

kultur. Quebec-nationalismen. For det andet udfordres pan-canadismen af ”ROC-

nationalismen” (ROC står for ”Rest of Canada”). Denne nationalisme er en reaktion 

på Quebec-nationalismen, idet den i tilfælde af føderationens sammenbrud ved 

Quebecs eventuelle fremtidige udtræden vil skulle danne grundlag for fremtidens 

Canada. Det største problem ved den er, at den mangler institutionelt grundlag, kun 

bygger på vage forestillinger og ikke har politiske partier eller repræsentanter til at 

understøtte den, da det i sig selv ville kunne styrke separatismen i Quebec. Endelig er 

der udfordringen fra et antal indfødte nationalismer blandt de oprindelige folk: First 

Nations, métis og inuitter. Disse nationalismer bygger – som Quebec-nationalismen – 

på et argument om, at de indfødte folk har deres egne historier, kulturer og identiteter. 

Med henvisning til FN’s Erklæring om Indfødte Folks Rettigheder påberåber de sig ret 

til at styre deres egne territorier, og First Nations kræver en revision af den canadiske 

forfatning, så den tilføjes et tredje niveau ud over det føderale og det provinsielle. De 

indfødte nationer har organisationer, der repræsenterer deres sag, og 

selvstyreprocessen befinder sig i dag i et vidt fremskredet stadium, især efter 

oprettelsen af territoriet Nunavut i 1999 og indgåelsen af en række traktater i British 

Columbia, Yukon og Northwest Territories. Dermed er Canadas politiske struktur i dag 
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mere kompleks end nogensinde, og der hersker i skrivende stund (april 2018) endnu 

stor usikkerhed om, hvor den indfødte nationalisme vil standse: om den f.eks. vil stille 

sig tilfreds med forestillingen om ”indfødte nationer inden for den canadiske 

føderation” på samme måde, som Quebec siden 2006 officielt har status af ”en nation 

inden for et forenet Canada”.  

 I min afhandling opererer jeg med en række andre nationalismer ud over 

dem, som Cairns nævner. Det drejer sig om enten fortidige eller nutidige varianter. For 

at tage de historiske først kan man i midten af 1800-tallet påvise en kolonial 

nationalisme, fortrinsvis i Provinsen Quebec, hvor reformister ønskede at opnå større 

politisk autonomi, ja, med tiden selvstyre i forhold til Storbritannien. Efter 

Konføderationen, som bragte autonomi men ikke fuld selvstændighed, nød en imperial 

nationalisme vid udbredelse, især i det engelsk-canadiske befolkningssegment. Den 

var kendetegnet ved en forestilling om, at Canadas interesse bestod i en fortsat 

tilknytning til imperiet. Den imperiale nationalisme blev dog ikke delt af det 

fransksprogede segment, som allerede fra 1820’erne havde været præget af en kulturel 

nationalisme, hvis formål var at udvikle og beskytte de fransktalendes sprog, religion 

og kultur, men ikke at opnå politisk selvstændighed. Den var altså fuldt forenelig med 

den føderalisme, Canada blev grundlagt på i 1867 og fortsatte derfor op gennem 1900-

tallet. Jeg vil i afhandlingen dog også identificere flere perioder præget af kulturel 

nationalisme i det engelsksprogede segment: omkring Konføderationen, efter Anden 

Verdenskrig og 1970’erne og 1980’erne. Endvidere har en økonomisk nationalisme 

spillet en vigtig rolle i Canadas historie. Den har typisk taget form af protektionisme, 

men har også kunnet antage andre former, idet økonomisk nationalisme kan forstås 

som et princip om vigtigheden af at sikre en stat økonomisk suverænitet. Efter Anden 

Verdenskrig har Canada været præget af en separatistisk nationalisme i Quebec. Den 

har været imødegået af politikker, som har haft til formål at styrke den nationale enhed 

og opretholde staten og dens territorium i dens eksisterende form, dvs. alt det, som 

enhver stat praktiserer, og som jeg derfor kalder statsnationalisme, et fænomen som er 

almindeligt i statsnationer, dvs. stater, der ikke bygger på et etnisk-nationalt flertal, 

typisk postkoloniale stater. Selv om Pierre Elliott Trudeau var erklæret ”anti-

nationalist”, var han i sin politiske praksis åbenlyst en statsnationalist. 

 

 

Nation 
 

Mens der er relativ stor konsensus blandt politologer om forståelsen af statsbegrebet, 

kan man ikke sige det samme om ”nationen”: om der er tale et kulturelt eller politisk 

fællesskab; om nationer er gamle eller moderne; om republikker bygger på nationer 

osv. Hvis man anskuer spørgsmålet rent abstrakt, kan man slippe uden om nogle af 

komplikationerne ved kort og godt at definere en nation som en befolkning, der 

identificerer sig med den stat, den lever i, og som den tilkender legitimitet. I den 
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udstrækning giver det mening at kalde den moderne liberal-demokratiske stat for en 

”nationalstat”, idet ”nation” her forstås som et politisk fællesskab, der ikke 

nødvendigvis har anden kultur til fælles end den dominerende politiske kultur i staten, 

dvs. de værdier, der ligger til grund for demokratiet og statens institutioner. I den 

betydning er der ikke forskel på en nationalstat i etnisk forstand og en statsnation. I 

begge tilfælde forudsættes der at eksistere en særlig relation mellem stat og folk: Som 

det suveræne folks repræsentant og styringsinstrument har staten ansvar for og pligt til 

at varetage folkets (fællesskabets) og borgernes (individernes) interesser og behov ved 

at levere en række kollektive goder som f.eks. frihedsrettigheder, velfærd og sikkerhed. 

Jeg vil dog sidst i dette afsnit levere en udvidet definition af nationen, da den ikke er 

tilstrækkeligt dækkende for nationen som fænomen. 

Mange af Europas ældste stater går tilbage til mere eller mindre etnisk og 

sprogligt homogene kongeriger og transetniske, flersprogede territoriale imperier, der 

opstod i middelalderen og renæssancen. I begge tilfælde skete nationsdannelsen 

gennem et kompliceret samspil mellem krig, statsbygning og den økonomiske, sociale 

og idémæssige udvikling (Mann 1993). De store imperiers bosætterkolonier i Syd- og 

Nordamerika udgjorde dog undtagelser fra denne form for nationsdannelse. Her kom 

bosætternes efterkommere til at udgøre den nye stats nationale kerne. Sådan skete det 

i de britiske dominion-stater New Zealand og Australien. Ligesom i USA, som også 

oprindelig var en bosætternation, kom befolkningen til at udgøre en statsnation, dvs. 

en nation konstitueret af staten. Fordi Canada havde to befolkningsgrupper med 

forskellig kultur og hvert deres sprog, var betingelserne for nationsdannelse fra 

begyndelsen vanskeligere her. Allerede ved Konføderationen i 1867 indså statens 

fædre dog, at der ville være behov for en sådan. Nogle af dem mente, at staten skulle 

medvirke til nationsbygningen, mens andre var skeptiske eller ligefrem fjendtligt 

indstillede over for tanken om en statsnation, fordi den ville true deres regionale eller 

kulturelle identitet.        

 Den britiske nationsforsker Anthony D. Smith definerer en nation som en 

”navngiven befolkning, som deler et fælles historisk territorium, fælles myter og 

historiske minder, en offentlighedskultur, en fælles økonomi og fælles juridiske 

rettigheder og pligter for dens medlemmer” (Smith 1991: 14). Historikeren Norman 

Davies beskriver tilsvarende en nation som ”et unikt suverænt folk, som umiddelbart 

kan skelnes fra andre unikt definerede suveræne folk, som er bundet sammen af en 

følelse af solidaritet, fælles kultur, sprog, religion og et geografisk territorium” (Davies 

1996: 7-8). I begge disse definitioner, som forekommer mere dækkende for tidligere 

tiders meget homogene folk – som eksempelvis ”danskerne” og ”irerne” – end for vor 

egen globaliserede tidsalders stadig mere heterogene folk – mangler der dog et 

afgørende element, der adskiller en etnisk gruppe fra en nation. Hvor en etnisk gruppes 

medlemmer deler visse kulturelle kendetegn – herunder et fælles sprog og 

bevidstheden om en fælles fortid, som de selv og deres ”andre” anser for at afgrænse 

dem fra andre grupper – så er det karakteristiske ved en national gruppe, at den ønsker 
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politisk selvbestemmelse. En nation er altså, til forskel for en etnisk gruppe, et 

”forestillet politisk fællesskab”, som den britiske historiker Benedict Anderson, 

definerer nationen (Anderson 1983). Det er en nyttig definition. Men også den har 

svagheder.  

Andersons definition får det til at lyde, som om nationen kun eksisterer 

kognitivt i dens medlemmers forestillingsverden. Det er ganske vist rigtigt, at en nation 

eksisterer i kraft af, at dens medlemmer forestiller sig som dele af et kollektiv, et folk. 

Men derved underbetones de kulturelle, herunder de hverdagskulturelle, træk ved 

nationen. For nationen er ikke kun et fællesskab, der forestilles, men også 

institutionaliseres: Den kommer til udtryk i bestemte institutioner, symboler og 

handlinger, der repræsenterer nationen, dens historie, dens territorium, dens kultur og 

dens normer (Miller 1995). Derved sætter den sit præg på det enkelte subjekts 

bevidsthed, livsverden, hverdag, værdier og følelsesstruktur (jf. Williams 1961: 57; 

1981). Anderson får ikke fat i det, som antropologen Richard Jenkins kalder for 

”hverdagslivets nationalitet” (Jenkins 2014; jf. også Edensor 2002 og Billig 1995), og 

med sin fokusering på de trykte medier og læsefærdigheder ignorerer han ikke alene 

nationens socio-politiske aspekter, men også dens rumlige, materielle og kropslige 

aspekter og de mangfoldige andre måder, hvorpå nationen forestilles, f.eks. i musik, 

arkitektur, offentlige rum, kulturelle fester, populærkultur og meget mere (Edensor 

2002: 7). Andersons definition går også for let hen over de etiske og emotionelle 

dimensioner. Forestillingen om nationen og samlivet inden for den skaber nemlig en 

form for slægtsskabs- eller broderskabsfølelse – en horisontal solidaritet – i forhold til 

andre medlemmer af nationen, og en vertikal loyalitet over for den stat, som beskytter 

fællesskabet (Eriksen 2004; Connor 2001). Både solidariteten og loyaliteten afspejler 

nationalitetens affektive (følelsesmæssige) og etiske aspekter og kommer til udtryk i 

f.eks. borgernes vilje til at forsvare deres land, betale skat og engagere sig i 

demokratiet. 

Så selv om Andersons definition er nyttig, må den altså ikke overskygge 

den kendsgerning, at en nation også har adfærdsmæssige, emotionelle, normative og 

institutionelle dimensioner. Den udvidede definition af nationsbegrebet, der ligger til 

grund for min afhandling, lyder derfor: En nation er et forestillet og institutionaliseret 

politisk fællesskab, der  

 

(1) bygger på fælles forestillinger og gensidige forpligtelsesrelationer 

mellem fællesskabets medlemmer; 

(2) opfatter sig som historisk kontinuerligt og kulturelt forskelligt fra andre 

nationer; 

(3) identificerer sig med et særligt hjemland (territorium) og den navngivne 

stat, der kontrollerer det; 

(4) er aktivt politisk handlende og selvbestemmende, 
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(5) reproducerer sig selv i dets medlemmers hverdagshandlinger, diskurser 

og følelsesstrukturer og  

(6) kommer til udtryk i den offentlige kultur.15  

 
 

National identitet 
 

Hvor der er forsket meget i nation og nationalisme, er forskningslitteraturen om 

national identitet forholdsvis begrænset. National identitet – eller nationalitet – er ikke 

noget enkelt fænomen. Det kan derfor kun kan analyseres til bunds ved anvendelse af 

flere forskellige videnskabelige discipliner: psykologi, sociologi, antropologi, litteratur 

og historie.16 Det har mange nations- og nationalismeforskere ikke haft tilstrækkelige 

forståelse for. De har ofte blot anset nationalitet som en form for ”hængsel” mellem 

nation og nationalisme (McCrone 2015: 12). Gellner skrev således engang, at 

”nationalisme er ikke nationer, der vækkes til selvbevidsthed: den opfinder nationer, 

hvor de ikke eksisterer” (Gellner 1964: 169).  

Andre betragter nationalitet som noget rent psykologisk og 

følelsesmæssigt, som den enkelte socialiseres til i barndommen, eller anser den for at 

være nogle ”holdninger og forestillinger”, som for det meste er ”gemt væk i psykens 

dybere lag, og som kun bliver bragt til fuld bevidsthed af en dramatisk begivenhed” 

(Miller 1995: 18). Det sidste er både rigtigt og forkert. Det er rigtigt, at de fleste ikke 

er bevidste om deres nationale identitet til daglig, men kun bliver bevidste om den 

under særlige forhold, f.eks. ved ophold i udlandet. Men det er også forkert; for som 

sociologen David McCrone demonstrerer (McCrone 2015), så er den enkeltes nationale 

identitet noget, som kan undersøges empirisk både i kvantitative og kvalitative 

undersøgelser og ved at iagttage, hvordan et individs nationalitet kommer til udtryk i 

dets sprog og handlinger i hverdagslivet (Billig 1995; Jenkins 2004; Edensor 2002). 

Dertil kommer de kulturelle, politiske og institutionelle udtryk som f.eks. ønsket om at 

tale sit lands sprog, støtten til det nationale demokrati eller deltagelsen i særlige 

fejringer såsom nationaldagen. Her er der ikke tale om  rent emotionelle eller psykiske 

fænomener, men om holdninger, værdier og handlinger, hvorigennem den enkelte 

bekræfter sit medlemskab af en nation som en ”rationel investering i nationalstaten” 

(Østergård 2004).17   

På den baggrund kunne man godt – på engelsk – kalde en nation for et 

”community of sentiment” (Sørensen 2004). På engelsk kan sentiment ganske vist 

betyde følelse. Men her stopper ordets betydningsregister ikke. For det kan også 

oversættes til ”sindelag”, ”bevidsthed” og ”opinion”. Udtrykket public sentiment of 

justice kan således oversættes til ”offentlig retsbevidsthed” eller ”retsfølelse”. Det 
                                                           

15 Denne definition bygger på Böss 2006: 37, Miller 1995: 27 og Edensor 2002. 
16 Se mit eget forsøg på at demonstrere de forskellige tilgange i Böss 2018. 
17 Uffe Østergård interviewet i Weekendavisen den 4.7.2004: ”Man må erkende, at folk gør en rationel investering i 

nationalstaten […]”.  
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viser, at der er tale om en rationel og bevidst vurdering af, hvad der er ret og rimeligt i 

et samfund. På samme måde betegner ”nationalfølelse”, et begreb der bør forstås som 

”subjektiv nationalitet”, ikke kun som en persons følelse over for sit land, men også 

denne persons bevidsthed om værdien af at være medlem af en nation (Böss 2006: 29). 

Men tillad mig i det følgende at reflektere over begrebet nationale identitet så at sige 

fra bunden, dvs. ved at overveje begrebet identitet.    

Begrebets nutidige betydning er af forholdsvis ny dato. Den går tilbage til 

psykoanalytikeren Erik H. Erikson, der brugte ordet i forbindelse med sin teori om den 

individuelle personligheds – eller ”karakters” – udvikling. Erikson mente, at 

”identitetsdannelse” var en proces, der aldrig ophørte, men som blev grundlagt i 

barndommen. Han beskrev den som en sammenhængende biologisk, psykologisk og 

social proces (Erikson 1968).   

I psykologiens barndom i begyndelsen af 1900-tallet betragtede man 

barnets selv som noget, der enten var medfødt eller opstod i dets første år gennem dets 

relation til andre.  Sådan er det ikke længere. I mellemtiden har udviklingspsykologien 

og socialpsykologien belært os om, at selvforståelse har to aspekter. For det første har 

vi en individuel identitet, som udvikler sig på basis af vor individuelle historie og 

erfaringer. For det andet har vi en social identitet, som bliver til i kraft af vores 

tilhørsforhold til forskellige grupper (Tajfel 1981). Den individuelle og den sociale 

identitet er dog ikke adskilt fra hinanden, men er flettet ind i hinanden (Edensor 2002: 

25). Eksempelvis kan min families minder blive en del af mine egne minder og på den 

måde bidrage til min personlige identitet. Den sociale identitet er altså integreret i den 

personlige. Når vi kategoriserer os selv som medlemmer af en bestemt gruppe, så er 

denne gruppe så at sige blevet en del af os selv. Den identitet, vi har i kraft af vores 

tilknytning til en gruppe, er altså ikke noget ydre, som vi kan tage af og på ligesom en 

trøje.  

Men der er ikke tale om en indre og uforanderlig identitet. Vores 

selvforståelse ændrer sig hele livet igennem, idet den påvirkes af de nye erfaringer, vi 

gør os, og af de sociale grupper, vi knytter os til alt efter behov, skiftende situationer 

og nye omstændigheder (Turner m.fl. 1994). Også kollektivers, dvs. gruppers, 

selvforståelse er dynamisk, fordi det univers af betydninger, de skaber i kraft af deres 

fælles handlinger, ændrer karakter med de situationer og kontekster, handlingen 

foregår i (Jenkins 2004: 114). Derfor bør vi i virkeligheden tale om ”identifikation” 

snarere end om ”identitet”. ”Identifikation” udtrykker nemlig identitetens karakter af 

at være en uafsluttet proces, og identifikationsprocessen er dialektisk og relationel: 

Såvel individuel som kollektiv selvforståelse skabes af de relationer, individer og 

grupper etablerer i forhold til ”andre”, som de enten identificerer sig med eller oplever 

sig som forskellige fra. Identifikationsprocessen sker gennem etableringen af en række 

ligheds- og forskelsrelationer mellem individer og grupper. Identifikationen 

(identiteten) opstår på den ene side ”gennem interaktionen mellem indre 

selvidentifikation eller gruppeidentifikation, og på den anden side ud fra en ydre 
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kategorisering, som andre foretager” (Jenkins 2014: 310). Den bliver til i en dialektik 

mellem det kollektive ”selv” og dets ”andre”.  

National identitet er således – i lighed med andre former for kollektiv 

identitet ikke noget, man ”har”, men noget, man ”gør”, og noget, der ”sker”: 

Nationaliteten bliver bestandig skabt og reproduceret i hverdagslivet og mellem folk, 

som identificerer hinanden som værende enten inden eller uden for den nationale 

gruppe. Selv om nationalitet er dynamisk og foranderlig, er den ikke vilkårlig og 

flydende, idet den fastholdes af institutionelle faktorer, ikke mindst den måde, hvorpå 

børn og unge bliver socialiseret i hjemmet, børnehaven, skolen og gennem medierne.      

National identitet er selvfølgelig blot én blandt mange former for social identitet, men 

det er en social identitet af en særlig karakter: en kollektiv identitet. Når et større antal 

individer deler mange kilder til deres sociale selv – f.eks. sprog og symboler – kan man 

tale om et kollektiv, eller en gruppe.  Hvis gruppen opfatter sig selv som anderledes 

end andre, og de andre også opfatter dem som anderledes end sig selv, markerer de 

deres indbyrdes grænser ved hjælp af ”identitetsmarkører” i form af etniske og 

nationale symboler, der angiver grænserne mellem grupper, der i praksis kan være 

meget ens (jf. Barth 1969). 

Den norske antropolog Thomas Hylland Eriksen er af den opfattelse, at alle 

forestillinger om nationen dybest set udtrykker to grundlæggende principper: sted og 

slægtskab. De har i historiens løb splittet befolkninger, men de understøtter som regel 

hinanden inden for nationalstaten, hvor det at være fælles om et sted kan danne 

grundlag for en national slægtskabsfølelse. For det at bo det samme sted indebærer for 

det meste, at borgerne erhverver sig en lang række fælles færdigheder, erfaringer, 

forestillinger og normer, heriblandt ikke mindst normen om at udvise indbyrdes 

solidaritet (Eriksen 2004, jf. også Horowitz 1985 og Connor 1994). Nationalitet har 

således en normativ dimension.  

I lighed med religiøs identitet kan national identitet eksistere sammen med 

mange andre former for sociale forankringer og identifikationer. Den nationale 

identitet har det specielle over sig, at den synes at få sin særlige betydning og styrke 

ved at udvikle sig ”i et samspil mellem de samfundsmæssige sammenhænge, den 

enkelte person er opvokset i, og den fortolkning af tilværelsen, som vedkommende 

mere eller mindre bevidst har valgt” (Adriansen 2003: 24). Det betyder, at forestillinger 

om nationen så at sige lægger en form for socialt og kulturelt grundlag for den enkeltes 

personlige selvforståelse, uden at han eller hun er sig det bevidst, i det den fungere som 

en form for ”anden natur”: som den måde ”vi” gør, tænker og føler på, noget 

prækognitivt og uerkendt, som opleves som normalt, og som den enkelte kan opleve 

som overraskende, hvis han eller hun bliver gjort bevidst om det (Craib 1998). Man 

kan med socialantropologen Richard Jenkins kalde nationaliteten for en ”primær 

identifikation”, fordi den grundlægges i barndommen gennem socialisering og 

”inkulturation” (indførelse i kulturens forestillingsverden). Nationaliteten kan derved 
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etablere en bestemt ”følelsesstruktur” i den enkeltes sind: en tavs, kollektiv måde at 

være og agere på (Jenkins 2014: 135-36).   

At den enkelte selv kan have svært ved at udtrykke sin nationale identitet 

med ord, betyder altså ikke, at den er svag. Tværtimod. Netop fordi den er ”tavs” og 

”usynlig” og en fast og selvindlysende bestanddel af den enkeltes måde at opfatte sig 

selv og virkeligheden på, kan den være følelsesmæssig særdeles magtfuld. Det kender 

de fleste fra sig selv, når de oplever at blive rørt under særlige nationale begivenheder.   

Jenkins forklarer samspillet mellem lighed og forskel inden for gruppen 

ved at skelne mellem en gruppes ”nominelle” identitet, som består af symboler (sprog, 

ritualer, musik, billeder osv.), og dens ”virtuelle” identitet, som er den måde, som dens 

medlemmer praktiserer og erfarer deres identitet på. Den bestandige dialektik mellem 

disse to former for identitet kan forklare, hvorfor symboliseringen af gruppen som et 

fællesskab – herunder et nationalt fællesskab – forandrer sig over tid og giver plads til 

en høj grad af forskellighed neden under gruppens ”paraply”, uden at den ophører med 

at eksistere som gruppe (Jenkins 2004: 116). Fordi der hele tiden foregår en dialektik 

mellem symboler og erfaringer, kan f.eks. følelsen af at være dansk eller canadisk altså 

forandre sig over tid og opfattes på mangfoldige, ofte idiosynkratiske måder, samtidig 

med at det enkelte medlem af nationen, trods forandringsprocessen og heterogeniteten, 

oplever kontinuitet, ligheder og fællesskab med andre danskere eller canadiere.      

På baggrund af ovenstående overvejelser vil jeg definere national identitet 

– såvel den subjektive som den kollektive og den institutionaliserede – som et 

flerdimensionalt fænomen, som består og formes af  

    

(1)  følelser, som individer og grupper har over for deres sted, folk og stat, og 

som giver dem social, rumlig og eksistentiel forankring og medfører en 

gensidig etisk forpligtelse over for gruppens medlemmer;   

 

(2) kognitive og præ-kognitive skemaer, dvs. bestemte måder at tænke, føle 

og kommunikere om ligheder og forskelle på mellem ens egen nationale 

gruppe og andre for at kunne forstå sig selv i forhold til dem, der ikke 

tilhører vi-gruppen; 

 

(3) forestillinger, fortællinger og symboler, der repræsenterer det nationale 

fællesskab, den nationale historie, de nationale steder (hjemlandet) og den 

nationale karakter, og som formelt eller uformelt kan være forbundet med 

det nationale fællesskab og/eller staten; 

 

(4)  institutionaliserede handlinger og praksisformer, dvs. regelbundne 

måder at agere og samarbejde på inden for den nationale gruppe; 
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(5)  sociale værdier og normative principper, som nyder udbredelse eller 

anses for at være gavnlige eller typiske for det nationale fællesskab, som 

f.eks. frihed, lighed, tolerance, social solidaritet og loyalitet over for 

staten.   

 

 

 

 

 

Nationale symboler og fortællinger 
 

Et kollektiv består i kraft af de symboler, fortællinger og forestillinger, det udvikler. 

Inden for sociologien og socialantropologien har man i det sidste halve århundrede 

påpeget, at enhver samfundsformation afhænger af en symbolsk dybdestruktur, der 

giver mening til dens institutioner og skaber den virkelighedsopfattelse, som bliver 

gjort gældende i den. Således forklarede sociologerne Peter Berger og Thomas 

Luckmann i 1967 i deres epokegørende bog om The Social Construction of Reality, 

hvordan begreber og institutioner, som bliver taget for naturlige og givne, hviler i et 

”symbolsk univers”, dvs. i fortolkningsmønstre, som gør individet i stand til at forstå 

sin sociale og personlige tilværelse og dermed leve sit hverdagsliv (Berger og 

Luckmann 1967).   

Men at dele virkeligheden er ”samfundsskabt” og således socialt 

konstrueret, betyder ikke, at det enkelte menneske uden videre kan sætte sig ud over 

de virkelighedsfortolkninger, som står til rådighed for det, eller forstå virkeligheden 

fuldstændig efter forgodtbefindende.18 Som den franske sociolog Pierre Bourdieu 

viser, sætter socialt, kulturelt og politisk bestemte diskurser og livsformer nemlig visse 

begrænsninger for menneskets forestillingsevne, og det enkelte menneske er ikke i 

stand til at agere helt frit i forhold til dem (f.eks. Bourdieu 1992). 

 En lignende erkendelse bredte sig inden for studiet af kultur fra 1960’erne, 

specielt inden for den såkaldte ”fortolkende antropologi”, hvis hovedrepræsentant var 

amerikaneren Clifford Geertz. Geertz, der oprindelig var inspireret af den filosofiske 

hermeneutik og symbolteori, er af den opfattelse, at mennesket er et væsen, der forstår 

sig selv, sin sociale verden, ja, hele tilværelsen ved hjælp af de symboler, det skaber. 

Symbolisering er for Geertz noget lige så fundamentalt for menneskets bevidsthed og 

evne til at handle meningsfuldt, som det at spise er for dets krop. Menneskets mulighed 

for at forstå de betydninger, som er indlagt i samfundsinstitutionernes symboler, er 

således afgørende for dets sociale overlevelse. I The Interpretation of Cultures (1973) 

påviser Geertz, at der finder betydningsdannelse og -bekræftelse sted overalt i 

samfundet: Menneskelige handlinger, æstetiske genstande, regler, love, ja, så godt som 

                                                           
18 Det er dog selvfølgelig kun ”dele” af virkeligheden, der er samfundsskabt. Der findes jo også en materiel og biologisk 

virkelighed, som ikke er socialt konstrueret. 
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alt kan ses som symboler, der udtrykker betydning. En af konsekvenserne af Geertz’ 

kultursyn var altså, at fænomener, som tidligere havde været anset for sociologers og 

politologers domæner, nu pludselig kunne ses og studeres som kulturelle symboler. 

Grænsen mellem samfundsvidenskaberne og kulturvidenskaberne blev derved 

overskredet, sådan som det også vil ske i denne afhandling.    

Den britiske antropolog Anthony P. Cohen førte Geertz’ tankegang videre 

i The Symbolic Construction of Community (1985). Som titlen angiver, mener Cohen, 

at det er umuligt at forestille sig et stort eller lille fællesskab (community), der ikke 

hviler i en symbolsk orden. Det gælder, hvad enten det drejer sig om et afrikansk 

stammesamfund, en tværetnisk festival i en bydel i London eller en højindustrialiseret 

stat. Cohens tese er, at ethvert fællesskab afhænger af en symbolsk konstruktion af 

fælles betydninger, der fungerer som en form for paraply, under hvilken dets 

medlemmer oplever solidaritet og tryghed over for omverdenen. Skønt dette fællesskab 

er noget, de forestiller sig, betyder det dog ikke, at det er illusorisk, idet det har reel 

betydning for deres følelse af ”tilhørsforhold”. Cohen mener, at det er selve symbolerne 

– f.eks. bestemte ritualer som bryllupper, fester og flag –  der skaber denne følelse af 

at være fælles om noget. Den polske antropolog Zdzislaw Mach har i Symbols, Conflict, 

and Identity (1993) vist relevansen af antropologien for studiet af nationer og 

nationalitet. Han demonstrerer, hvordan nationer fungerer som en form for grupper, 

der gennem symbolisering af grundlæggende sociale og politiske værdier skaber 

national fællesskabsfølelse og solidaritet.  

Symboler har stor betydning for fællesskabsdannelse, fordi de sjældent er 

entydige, men kan tolkes på mange måder. Derved kan de danne bro mellem 

forskelligheder inden for nationen. Hvor der tidligere var en tendens blandt sociologer 

og antropologer til at betragte grupper med samme kultur som homogene, understreger 

de derfor i dag, at nationer tværtimod kan være særdeles komplekse og rumme flere 

”konfliktzoner” (Jenkins 2002; Hutchinson 2005). De advarer også mod, at man 

opfatter grupper som entydige, statiske og homogene størrelser, hvor individet så at 

sige ”forsvinder” i kollektivet og derved ophæver sin egen individualitet. Nationer er 

næsten altid præget af sociale, økonomiske, politiske og kulturelle magtkampe og 

rummer derfor flere konkurrerende symbolnetværk og koder og derfor også en grad af 

intern kulturel mangfoldighed, som kan udgøre en både splittende og dynamisk kraft i 

samfundet (Olwig 1992; Hastrup 2004; Romanucci-Ross og de Vos 1995; Jenkins 

1997 og 2004).  

I Self Conciousness (1994) advarer Cohen mod at se individet som en 

passiv bærer af sin gruppes kultur. Selv om man kan tale om fælles symbolformer, som 

er produkter af gruppens erfaringer, interaktioner, sprog og kulturelle traditioner, kan 

man ikke deraf slutte sig frem til fælles betydninger og fortolkninger. Symbolets 

mangetydighed gør det muligt for en gruppe eller et individ at fortolke det på forskellig 

vis alt efter aktuelle fortolkningskrav. Cohen betegner individets udeterminerede 

forhold til sin gruppe som ”problematisk”. Det betyder ikke, at man skal opfatte det 
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individuelle selv som suverænt eller autonomt. ”Men vi bør anerkende,” skriver han, 

”at det er et unikt væsen, der er formet af sin personlige historie, genetiske baggrund, 

intellektuelle udvikling, sine tilbøjeligheder osv.” (Cohen 1994: 38). Når et ”jeg” 

vælger at identificere sig med en gruppe, behøver dette derfor ikke at betyde, at jeg’et 

opgiver sin selv-hed. Det, der sker, når et ”jeg” vælger at blive til et ”vi”, er derimod, 

at jeg’et forsyner sit selv med visse grænser: ”Når jeg indgår i et sådant forhold, siger 

jeg i virkeligheden, at ’der er visse aspekter af ”mig”, der ikke er relevante for ”os”, og 

som jeg indtil videre vil skubbe i baggrunden’. Jeg bringer en særlig version af mig 

selv ind i et ”vi”-forhold” (ibid.:  39).  

Medlemskabet af en nation suspenderer således ikke den enkeltes mulighed 

for at forholde sig bevidst og frit til sit medlemskab. Som andre kulturelle grupper er 

nationen et ”fleksibelt fællesskab”, der ændrer sig, i takt med at dets medlemmer gør 

sig nye erfaringer (jf. Hastrup 2004). Nationale identiteter er derfor heller ikke 

homogene, men kan, især i en globaliseret tid, komme til udtryk som krydsende og 

tilmed modsætningsfyldte diskurser, praksisser og identitetspositioner (Hall 1996). Det 

er derfor, at kvantitative undersøgelser af national identitet som regel bør suppleres 

med kvalitative, typisk i form af feltarbejde og interview (jf. Jenkins 2014 og Iversen 

m.fl. 2008).  Specielt i interviewsituationen og i studiet af taler og litterære tekster kan 

man opdage den nationale identitets diskursive og narrative karakter.   

I forordet til Nation and Narration (1990) definerer Homi K. Bhabha en 

nation som “en form for narrativ [… som konstruerer] et menings- og symbolfelt, som 

gør folk i stand til at forstå deres liv inden for det nationale samfund (Bhabha 1990: 

3)”. Bhabas formulering har nydt stor udbredelse inden for nyere nationsforskning, 

fordi pointen er den forholdsvis indlysende, at selv om man kan beskrive en nation ud 

fra nogle objektive elementer – såsom dens geografiske og tidsmæssige placering, 

institutioner, sprog, religiøse traditioner osv. – eksisterer den først og fremmest i kraft 

af, at dens medlemmer forestiller sig den ved at give den et navn, fortælle om den og 

realisere den i den måde, de agerer sammen på. Nationen hviler med andre ord på sine 

repræsentationer og praksisformer (McClure 2008: 33). Ruth Wodak og hendes 

kolleger drager den konklusion, at national identitet er en ”diskursiv konstruktion” 

(Wodak m.fl. 1999).  

Den amerikanske politolog Rogers M. Smith mener, at visse stiliserede 

historiske narrativer indgår i et samfunds værdigrundlag og skaber samhørighed 

mellem nation og stat, idet de får befolkningen til at udvikle national identitet, påtage 

sig bestemte roller, søge at realisere projekter og opnå erfaringer, som de politiske 

ledere anser for at være politisk nyttige for staten. Smith kalder sådanne narrativer for 

stories of peoplehood, fortællinger om folket. Disse fortællinger kommer til udtryk i 

politisk argumentation, retorik samt den politiske brug af nationale symboler. De tjener 

altid bestemte sociale og politiske interesser, men er dog også med til at skabe dem 

(Smith 2003: 45). Fortællinger om folket – i denne afhandling kaldt ”nationale 

fortællinger” – er baseret på historiske erfaringer, skikkelser og begivenheder.   
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 Med inspiration fra Rogers M. Smith og Anthony D. Smith (Smith 2006) 

har jeg selv tidligere defineret nationale fortællinger som ”narrativer og kollektive 

minder om begivenheder og forløb i fortiden, som bidrager til national identitet og 

sociale værdier, motiverer politisk handlinger og legitimerer sociale og politiske 

institutioner” (Böss 2011: 324). En national fortælling er naturligvis en analytisk 

kategori snarere end noget, der kan iagttages ”ude i samfundet”. Men som sådan er 

begrebet velegnet til at analysere, hvordan historikere, politikere og institutioner 

”bruger” fortiden i nationsbygningens tjeneste. Fortællinger om folket udtrykker et 

nationalt samfunds selvforståelse, værdier og politik. De kan føres langt tilbage i 

historien, men er også historiske i den forstand, at de antager nye betydninger op 

gennem historien under indtryk af nye omstændigheder. Deres politiske betydning 

ligger i, at de præger offentlighedens forestillinger og værdier. I demokratiske samfund 

kan det derfor betyde, at de får indflydelse på politiske beslutninger og vurderinger. 

Det gælder ikke mindst i nutiden, hvor politikere nøje følger opinionsmålinger af 

vælgernes syn på forskellige politisk relevante spørgsmål. 

I Canada findes der mange nationale fortællinger, såvel om det fransk-

canadiske folk, det engelsk-canadiske folk og de indfødte folk, og de tager alle sammen 

udgangspunkt i en historisk begivenhed, som derved har fået formativ betydning. Den 

vigtigste fortælling om folket blandt fransk-canadierne i Quebec sætter deres nation 

ind i et modsætningsforhold til den engelsk-canadiske nation. Den handler om 

”erobringen” (conquete) af Nouvelle France under Syvårkrigen (1756-1760), det 

efterfølgende ”brud” (rupture) med fortiden og den vedvarende kamp for ”overlevelse” 

(survivance).  

Der er to dominerende nationale narrativer i engelsk Canada. Den ene er 

den loyalistiske fortælling, som går tilbage til den Amerikanske Revolution, hvor de 

såkaldte loyalister valgte at forblive tro over for den britiske monark og siden slog sig 

ned i Canada. Siden blev fortællingen styrket af erfaringerne fra den britisk-

amerikanske krig i 1812-1814. Fortællingen anerkender fransk-canadiernes loyalitet 

og bekræfter, at der eksisterer et værdimæssigt modsætningsforhold mellem Canada 

og USA. Den anden dominante fortælling er fortællingen om Canada som en ”nordlig” 

nation. Den har i historiens løb haft betydning for Canadas økonomiske politik, 

sikkerhedspolitik og udenrigspolitik, og den har desuden bidraget til at markere 

forskellen mellem canadiere og amerikanere og sat sig spor i kunst og litteratur. 

For de indfødte nationer handler hovedfortællingen om koloniseringen og 

det europæiske Canadas mange brudte løfter fra begyndelsen af 1800-tallet og derfor 

også om vigtigheden af, at de canadiske myndigheder respekterer deres krav på egne 

territorier. Fortællingen etablerer et modsætningsforhold mellem dem selv og ”det 

hvide Canada”.  

Fortællinger om folket rummer undertiden elementer fra en større 

civilisationsarv. Man kan således identificere fire europæiske grundfortællinger, der 
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har stat sig spor helt op i nutiden i vestlige samfunds nationale selvforståelse.19 Det 

gælder også i Canada. Man kunne kalde det et udtryk for ”kulturel stiafhængighed”.  

Den første narrativ er ”elitefortællingen”. Ifølge elitefortællingen består 

folket af herskeren og den snævre elite, der omgiver ham. Elitefortællingen var typisk 

for Middelalderens og Renæssancens hierarkisk opbyggede samfund og stater. Den går 

igen i senere historiske perioders konge-, parti- og statskult samt i fascismen. I moderne 

demokratier har elitetradition overlevet i de europæiske kongehuse, skønt den nu blot 

har en symbolsk betydning. Men symboler er væsentlige midler til national 

sammenhængskraft, og der er stadig mange canadiere – især konservative – som mener, 

at kongehuset er et vigtigt canadisk symbol, skønt det har rødder i et hierarkisk og 

feudalt paradigme, som ikke længere er relevant.  

Den anden narrativ er ”pagtfortællingen”. Pagtfortællingen hviler på 

forestillingen om, at der eksisterer en pagt mellem Gud og hans folk. I dens oprindelige, 

gammeltestamentlige udgave lød den, at Gud havde udvalgt sig et bestemt folk til at 

udføre en særlig opgave for sig. Pagtfortællingen kom i Middelalderen og 

Renæssancen til nyt udtryk i forestillingen om, at der eksisterede en historisk pagt 

mellem folk og konge, idet kongen optrådte som Guds repræsentant på jorden. 

Fortællingen var almindeligt udbredt i de store middelalderlige kongeriger, men efter 

Reformationen fik den især betydning i England. I forbindelse med opbygningen af 

Det Britiske Imperium kom pagtfortællingen om ”det udvalgte folk” til at spille en stor 

rolle for selvforståelsen i de britiske bosætterkolonier. Det gjaldt ikke mindst i Canada, 

hvor den kom til udtryk i en forestilling om, at bosætterfolket var udstyret med en 

særlig mission i de oversøiske territorier. Denne forestilling, som allerede fandtes i en 

katolsk version i kolonien Nouvelle France, men senere dukker op i en protestantisk 

udgave i den canadiske metodisme, kan man møde i en sekulær form inden for det 

Liberale Parti i troen på, at Canada har særlig en rolle at spille i verden som et 

foregangsland for humanitet og tolerance. 

Den tredje fortælling er ”den patriotiske fortælling”. Essensen i den 

patriotiske fortælling er forestillingen om, at det er borgerne, der udgør nationen. Ifølge 

denne fortælling er borgerne forpligtede på at være loyale over for den territorialstat, 

de lever i, forudsat den bygger på retfærdige love, der tilkender dem rettigheder, 

sikkerhed og frihed. Den patriotiske fortælling kan føres tilbage til det antikke Athen 

og Rom, specielt den romerske republikanisme. Da patriotismen blev genopdaget af 

renæssancehumanisterne, fik den betydning for det moderne folkebegreb. Inden da 

havde de bibelske forestillinger om det gode samfund, som indgik i pagtfortællingen, 

dog gødet jorden for den. I 1700-tallet dannede den grundlag for Oplysningens 

forestillinger om demokrati, frihed og borgerlige rettigheder. Oplysningen, som 

oprindelig havde kosmopolitisk karakter, førte dog hurtigt til en imperialistisk 
                                                           

19 Inspirationen til brugen af begrebet grundfortællinger skyldes teologen Svend Bjerg, der i sin doktordisputats, Den 

kristne Grundfortælling, beskriver fortællingen som dels en “livsform”, dels en “sprogform” og dels en “tidsform”. 

Med det sidste mener han, at “historien i virkeligheden er funderet i historierne” (Bjerg 1981). Min egen udlægning af 

de fire grundfortællinger forekom første gang i Böss 2009.   
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nationalisme, som var båret af en forestilling om, at Frankrig havde en moralsk 

forpligtelse til at udbrede revolutionens ideer til resten af Europa. Den patriotiske 

fortælling har haft stor betydning for den canadiske liberalisme siden 1830’erne, og 

man møder den ofte i det offentlige rum, ikke mindst på monumenter for de faldne i de 

krige, Canada har deltaget i.   

Endelig er der ”den etniske fortælling”. Den etniske fortælling bygger på 

forestillingen om, at det enkelte menneske er en del af et fællesskab med samme 

oprindelse, sprog, kultur og historie. Der findes etniske fortællinger inden for alle 

kulturformer, og traditionen må derfor anses for universel.20 I Renæssancen gled 

Middelalderens etniske oprindelsesmyter sammen med den bibelske myte om 

folkeslagenes spredning efter bygningen af Babelstårnet inden for den såkaldte 

”etniske teologi” (Kidd 1999). Selv om Oplysningen indførte et politisk nationsbegreb, 

gjorde den det dog aldrig helt af med de etniske forestillinger om folket. Det betød, at 

den kollektive selvforståelse i de nationalstatsdannelser, der opstod i 1800-tallets 

Europa, bevarede etnisk-nationale præg, selv om de byggede på principper fra den 

franske republikanisme og den britiske liberalisme. I engelsk Canada spillede den 

etniske fortælling en stor rolle indtil efter Anden Verdenskrig. I fransk Canada er den 

stadig betydningsfuld. Etnicitet – eller ”race”, som var det ord, der blev brugt dengang 

– havde også betydning i 1800-tallets oversøiske imperier. Det gælder specielt det 

britiske, og denne særlige version blev i årtierne omkring 1900 særlig vigtig i Canada. 

Det kræver en uddybning.  

Vi er vant til at forstå en nation og et imperium som to vidt forskellige ting. 

Sandt er det da også, at de store europæiske imperier – som f.eks. det Habsburgske 

Imperium, det Osmanniske Rige og Det Britiske Imperium – bestod af mange 

forskellige lande og folk. De var med andre ord multinationale riger, hvor der fandtes 

mange forskellige sprog, kulturer og etniciteter. Desuden er det kendt, at den vigtigste 

faktor bag disse imperiers opløsning netop var forestillingen om det suveræne folk. 

Derfor forsøgte imperiernes herskere altid at fremstå som etnisk neutrale i forhold til 

de folk, de styrede. De forsøgte derfor heller ikke at homogenisere deres imperier 

kulturelt.  

Krishan Kumar har imidlertid beskrevet, hvordan visse former for 

imperialisme, ikke mindst den britiske, hvilede på forestillinger om national identitet, 

som gik langt tilbage i tiden, og som legitimerede, at det imperiale centrums 

statsbærende folk ikke kun dominerede imperiets moderstat, men samtidig tildelte det 

en særlig mission i de områder, det underlagde sig, hvad enten den så var politisk, 

religiøs eller kulturel (Kumar 2003: 34). Kumar kalder denne form for nationalisme 

”imperial nationalisme”. Fortællingen om den imperiale mission blev videreført i de 

britiske kolonier i Nordamerika, hvor den fik størst betydning i Canada. Som jeg senere 

vil vise, så opstod Canadas første nationale narrativ i forbindelse med den franske 

kolonisering og havde karakter af en pagtfortælling. Senere opstod der en lignende 

                                                           
20 F.eks. Van den Berghe 1978, Connor 1990, Geertz 1973 og Grosby 2005.  
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fortælling blandt canadiske metodister.  Men derved adskilte Canada sig ikke fra andre 

stater, der begyndte deres liv som europæiske kolonier. Hvad enten det gjaldt spanske 

og portugisiske eventyrere, der drog ud for at finde El Dorado i Sydamerika, engelske 

puritanere, der ville bygge et nyt Jerusalem i New England, eller jesuitermissionærer, 

der ønskede at skabe et nyt, helligt Frankrig ved St. Lawrence-floden, så bragte de 

pagtfortællinger med sig fra Europa til den nye verden, hvor de inspirerede dem til at 

udfolde utopiske visioner og missionsprojekter. I nogle tilfælde skulle den sætte et 

varigt præg på selvforståelsen i kolonierne, men i andre tilfælde skulle den hurtigt vise 

sig at falde sammen i mødet med den nye virkelighed i kolonien.  

 
 

Politisk identitet, konstitutionel identitet og nationsbygning 
 

Politisk identitet 
 

Macmillans online ordbog definerer politik som ”[de] ideer og aktiviteter, der hører 

med til at få magt over et land eller over et særligt område af verden” (Macmillan). 

Politik handler om fordelingen af samfundets værdier. Derfor består politiske 

aktiviteter i, at grupper med fælles interesser organiserer sig og konkurrerer på fredelig 

vis gennem deres valgte repræsentanter om at få deres interesser varetaget. Men de 

værdier, som skal fordeles, er ikke kun materielle, men også immaterielle. Politiske 

grupper opstår, når nogle individer går sammen for at forsvare en bestemt livsmåde, 

har fælles økonomiske interesser eller deler et bestemt ”verdensbillede”, dvs. ideer om 

det gode liv, det gode samfund, borgernes indbyrdes relationer, retfærdighed, sandhed, 

autoritet, lov, social orden samt borgerenes forhold til stat, region og nation. Disse 

verdensbilleder kommer til udtryk i gruppens forestillinger, fortællinger og symboler. 

De repræsenterer dens ”politiske identitet” og afspejler sig normalt i det enkelte 

medlems politiske prioriteter, værdier og vælgeradfærd.  

Politisk identitet omfatter også borgernes syn på det større politiske 

fællesskab, de er en del af, dvs. deres stats strukturelle orden, styreform og institutioner. 

I så fald handler det om statens ”konstitutionelle identitet”.  Hvis borgerne i en stat skal 

betragte den som legitim, skal der helst være et overlap mellem politisk og 

konstitutionel identitet. Det store problem i Canada siden 1960’erne har været, at der 

ikke har hersket politisk enighed om, hvad slags stat Canada er. Man kan derfor 

betragte uenighederne om den canadiske unions karakter for at være 

”identitetspolitiske”. 

I virkeligheden kan al politik således ses fra en identitetspolitik vinkel. Al 

politik tager udgangspunkt i forskellige sociokulturelle gruppers ”verdensbillede” – 

dvs. i den måde, hvorpå individet, staten, samfundet, nationen, regionen eller delstaten 

bliver forstået. Det politiske parti, vælgerne stemmer på, får magt til at præge 

samfundet med sine egne værdier, idealer og forestillinger. Der ligger således en 
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indbygget national selvforståelse til grund for en regerings økonomiske politik, 

udenrigspolitik, energipolitik, socialpolitik, sprogpolitik, kulturpolitik, 

kommunikations- og transportpolitik, indvandringspolitik mm. Derved kan et 

regerende parti, der sidder i en længere årrække, få en enorm indflydelse på, hvordan 

det nationale samfund udformes, og hvordan borgerne opfatter deres land.  

Undertiden ønsker flertalsgrupper i et samfund, at staten tildeler dem 

forrang og privilegier i forhold til mindretalsgrupper. I de tilfælde vil 

mindretalsgrupper med fælles social eller kulturel identitet reagere ved f.eks. at kræve 

demokratiske reformer, magtdeling eller decentralisering og støtte politiske partier, der 

tilgodeser deres interesser. For det meste vil enten statsmagten eller de politiske partier 

dog sørge for at forhindre sådanne konflikter og i stedet søge at mægle og formidle 

mellem grupperne. På den måde fungerer de som nationsbyggere. Hvis det mislykkes 

– og specielt hvis grupperne er etnisk og sprogligt forskellige og lever inden for 

forskellige geografiske territorier – opstår der ofte interne nationalismer, som kan ende 

med at blive til separatisme. Canadas historie er velegnet til at illustrere, hvordan 

politikker kan ses som udtryk for, hvordan samfundsgrupper og politiske partier mener, 

at det nationale samfund og statens forfatning bør indrettes og udformes.   

 

 
Nationsdannelse og nationsbygning 

 

Nationsbygning er ikke det samme som nationsdannelse. Nationsdannelse er den 

historiske proces, som fører til dannelse af nationer (James 1996).  Nationsdannelse 

kan således ske på mange måder og gennem et væld af sociale, geografiske, politiske 

og idémæssige faktorer, processer og begivenheder herunder statsbygning i stater, hvor 

der ikke i forvejen eksisterer en national bevidsthed (jf. f.eks. Mann 1993, Greenfeld 

1992, Llobera 1994 og Schulze 1998).21  

Nationsbygning må også skelnes fra statsbygning. Statsbygning sker 

gennem etableringen af konkrete, offentlige institutioner som f.eks. hære, politistyrker, 

bureaukratier, ministerier, styrelser osv., og forsyne dem med regler, love og et 

personale til at administrere og styre dem ud fra.  

Nationsbygning vil i denne afhandling blive forstået som statens og 

civilsamfundets – bevidste såvel som ubevidste –  bidrag til borgernes identifikationen 

med staten og dens nation og er derfor snævert knyttet til statsbygningen.22 Statslig 

nationsbygning kan ske indirekte gennem infrastrukturudvikling, 

velfærdsprogrammer, kulturstøtteordninger og andre politikker, der skaber social 

                                                           
21 Ifølge Greenfeld går nationsdannelse forud for statsdannelse. For f.eks. Højrup (Højrup 2002) og Gellner – samt 

andre såkaldte modernister – skaber staten nationen. 
22 I USA og Canada bruges begrebet undertiden synonymt med ”statsbygning”. Som Anthony D. Smith demonstrerer, 

hænger de to processer sammen se ”State-Making and Nation-Building” i Hall 1986. Min afhandling ligger på det punkt 

i forlængelse af en tradition inden for canadisk politologi, som kan føres tilbage til Peter Russells antologi Nationalism 

in Canada (1966).  
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harmoni og økonomisk udvikling som f.eks. velfærdspolitik, skattepolitik og regional 

udligning. Men desuden ved at etablere offentlige skoler og museer og skabe samlende 

symboler som f.eks. flag, nationale traditioner, kulturelle kanoner, kollektive minder 

og ceremonier, der giver borgerne en fælles identitet (Fukuyama 2014: 185). Statslig 

nationsbygning handler essentielt om udbredelsen af institutioner og værdier, som 

anses for grundlæggende for staten som ramme for et politisk fælleskab. Man kan 

derfor tale om, at staten fremmer udbredelsen af en fælles offentlighedskultur. 

Offentlighedskulturen (eller ”statskulturen”, Wilton 2010) udvikler sig over tid og i et 

samspil med samfundets grupper, så selv om offentlighedskulturen og 

samfundskulturen er forbundne, så kan forholdet mellem dem ofte være præget af 

spændinger, når etniske, nationale og regionale grupper udfordrer den mere eller 

mindre officielle offentlighedskultur.     

Civilsamfundets nationsbygning sker i kraft af digtere, forfattere, 

billedkunstnere, musikere, filosoffer, intellektuelle, historikere, religiøse ledere, 

kirkesamfund, politiske partier, dagblade, professionelle organisationer, fagforeninger 

og meget mere. Også politiske partier bidrager til nationsbygning, men kun for så vidt 

de er landsækkende og ikke tjener snævert regionale interesser. Partier har dog sjældent 

samme forestillinger om stat og nation. Canadisk politik har således ofte haft karakter 

af en kamp om de tre store partiers forskellige opfattelser af, hvad der er godt for 

canadierne.  

Nationsbygningens formål er at skabe en kollektiv identitet – om så blot en 

identifikation med staten – som kan understøtte statens økonomiske, sociale og 

politiske funktioner. Der er ingen tvivl om, at Ernest Gellner havde ret, da han 

påpegede, at kongruensen mellem stat og nation var speciel vigtig i den moderne, 

industrielle stat. Gellner anså den nationalistiske statsopfattelse for at være et produkt 

af bestemte omstændigheder i Europa i overgangen mellem landbrugs- og 

industrisamfundet og havde således en funktionalistisk opfattelse af nationalismen: 

Den tjente industrisamfundets behov for effektiv kommunikation og geografisk og 

social mobilitet inden for sit territorium ved at skabe centraliserede stater med en 

kulturel homogen befolkning. Ved at ”nationalisere” folkemasserne – gøre ”bønder til 

franskmænd” (jf. Eugene Weber 1976) – skabte staten forudsætningen for, at den nye 

moderne markedsøkonomi kunne fungere. Midlerne var først og fremmest et nationalt 

uddannelsessystem, men også en hær af værnepligtige, offentlige monumenter, museer 

o.lign.  (Hettne, Sörlin og Østergård 2006). 

Gellner troede, at behovet for en befolkning med en fælles national identitet 

ville aftage i takt med industrisamfundets afvikling. Det er et synspunkt, som man 

stadig kan møde. Den tyske samfundsfilosof Jürgen Habermas har argumenteret for, at 

nationalitet udgør en hindring for, at indvandrere kan føle sig hjemme i deres nye stat. 

Han har derfor gjort sig til talsmand for ”den postnationale stat”, som skal bygge på 

borgernes troskab over for statens forfatning og love og et fælles demokratisk projekt 

(Habermas 2001). Den canadiske politiske filosof Will Kymlicka mener, at Canada 
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fungerer udmærket uden en fælles identitet (Kymlicka 2012). Og en anden canadisk 

politolog, David Bell, har betvivlet, at man kan stille samme krav om en fælles politisk 

kultur og national identitet til en føderalstat som til en enhedsstat (Bell 1992: 113).   

Men mange andre samfundstænkere betvivler, at ”forfatningspatriotisme” 

er tilstrækkelig til at levere den lim, der skal holde et kulturelt mangfoldigt samfund 

sammen. De mener, at det vil gå ud over både den sociale sammenhængskraft og 

demokratiet, hvis befolkningen ikke har en fælles nationalitet (Barry 2001; Virioli 

1995; Miller 1995; Böss 2006). Den amerikanske politilog Francis Fukuyama er ud fra 

sine studier for Verdensbanken af en række afrikanske udviklingslande blevet 

overbevist om, at national identitet er afgørende for, at en stat og et demokrati kan 

fungere: ”National identitet er ikke nødvendigvis en kilde til eksklusion og intolerance; 

den er derimod en nødvendig betingelse for en moderne stat og et funktionsdygtigt 

samfund. Intet liberalt demokrati kan eksistere uden en sans for national identitet, fordi 

det er den, som skaber rammerne inden for hvilke et fælles politisk liv kan leves” 

(Fukuyama 2011: 303). Fukuyama bygger videre på Gabriel Almond og Sidney Verba, 

som i 1965 skrev, at et moderne demokrati kræver en ”deltagerkultur”, og at en sådan 

politisk kultur er et produkt af borgernes følelse af national identitet, videns- og 

deltagerkompetencer, sociale tillid og civile samarbejde (Almond og Verba 1965: 373). 

Anthony D. Smith deler denne opfattelse. Han mener, at en stats mangel på en folkelig 

basis og robusthed ”i lige så høj grad kan få stater til at bryde sammen og nationer til 

at gå i opløsning som samfundseliters uigennemtænkte handlinger eller geopolitiske 

kalkulationer” (Smith 1986: 243). Han tilføjer, at en fælles identitet er særlig vigtig for 

multietniske stater, fordi den kan holde sammen på de mange grupper og derved 

forhindre, at undergrupper stiller spørgsmål ved statens legitimitet eller bryder ud og 

skaber alternative politiske enheder.  

En af grundene til, at forbundsstater og imperier en gang imellem er brudt 

sammen, er netop, at de manglede en samlende nationalfølelse, om så i det mindste i 

politisk forstand. Schweitz, USA og Østrig er eksempler på lande, hvor en politisk 

nationalitet har formået at afbalancere regionale forskelle. I Schweitz har der tilmed 

udviklet sig en nationalitet på tværs af store sprogligt-kulturelle forskelle. Belgien og 

Canada er derimod eksempler på forbundsstater, hvor det ikke er lykkedes (Østergård 

2016). Forudsætningen for en stabil demokratisk føderation, hvad enten den er national 

eller multinational, er eksistensen af et ”statsfolk”, dvs. et demografisk og demokratisk 

flertal, som betragter sig som grundlæggere af føderationen, mener Brendan O’Leary 

(O’Leary 2003: 51-78).  

Det betyder vel at mærke ikke, at det er umuligt ved hjælp af føderalistiske 

strukturer og principper at give plads til regionale og kulturelle grupper, der ud fra 

deres særlige identiteter gør krav på selvbestemmelse inden for staten. Men når 

nærværende afhandling alligevel konkluderer, at canadierne er en ”ufærdig” nation, 

skyldes det netop min påvisning af, at der er store befolkningsgrupper i Canada – i 
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Quebec og blandt visse First Nations (indianske folk) – der ikke identificerer sig med 

den canadiske stat og dermed som en del af et statsfolk.   

Multinationale stater har særligt svært ved at skabe en statsnation og en 

fælles nationalitet, fordi befolkningen ikke har fælles sprog, religiøse traditioner, civile 

institutioner, historiske minder eller politisk kultur. Det særlige problem for 

nationsbygningen i Canada er dog, at den canadiske stats forhistorie var præget 

kolonisering, erobring og forskellige assimileringsstrategier. Der skal da også særlige 

teorier til at forstå nationsdannelse i bosætterkolonier.  

 
 

Nationsdannelse i bosætterkolonier     

 
Den kolonihistoriske baggrund 

 

Canada blev skabt dels af franske og britiske imperiemagter i 16- og 1700-tallet, dels 

af bosættere fra Frankrig og De Britiske Øer. Den franske koloni Nouvelle France blev 

i 1760 erobret af briterne og gjort til en del af det britisk-nordamerikanske 

koloniherredømme. Efter et kort forsøg på at assimilere befolkningen tillod briterne 

dog, at den beholdte sine civile institutioner: civilloven, domstolene, den katolske kirke 

samt skoler og uddannelser, foruden friheden til at tale fransk. Derved blev grunden 

lagt til Britisk Nordamerika som et tosproget og tokulturelt territorium. Dette skulle få 

kolossal betydning for både stats- og nationsbygningen. Hvis man skal forstå disse to 

processer, er det dog også vigtigt at gøre sig klart, at de engelsktalende og fransktalende 

bosættere i 1800-tallet ikke var ”englændere” og ”franskmænd”, men kollektiver med 

koloniale identiteter ud over deres familie- eller følelsesmæssige tilknytning til 

henholdsvis Frankrig, de Britiske Øer eller USA.  

Da de to befolkningsgrupper og deres kolonier gik sammen om dannelsen 

af føderalstaten Canada i 1867, udgjorde de derfor ikke nogen nation i den forstand, at 

de i forvejen havde en fælles oprindelse, en fælles kultur, et fælles sprog, fælles myter 

og fortællinger, en fælles religion eller et fælles navn for deres hjemland. Til gengæld 

delte de et århundredes historie og erfaringer med det britiske kolonistyre. Statens 

fædre håbede, at denne historie og disse erfaringer sammen med statens forfatning ville 

være et tilstrækkeligt grundlag til, at der med tiden ville opstå en canadisk nationalitet 

– eller, mere politologisk udtrykt, at der ville udvikle sig en canadisk statsnation. En 

statsnation er et folk, som først og fremmest konstitueres af staten – dvs. i kraft af 

befolkningens identifikation med staten – og den er den almindelige nationsform i 

postkoloniale stater. På grund af den etniske og kulturelle heterogenitet, som sådanne 

stater ofte er præget af, kan de være skrøbelige, og derfor kræver det en kontinuerlig 

nationsbygning og statsnationalisme at bevare den nationale enhed.  

I Canada havde de to sproggrupper dog én ting til fælles: De forstod sig 

selv som anderledes end den indfødte befolkning i deres territoriers baglande. 
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Bosætterne i Nouvelle France og Britisk Nordamerika havde gradvist overtaget store 

dele af de indfødtes land eller indgået traktater med dem om territorier, der var blev 

”reserveret” for dem, og hvor de kunne fortsætte med at leve i overensstemmelse med 

deres nedarvede skikke og traditioner. Hvis de ikke frivilligt valgte at lade sig 

assimilere, indebar den geografiske segregering, at de ikke fik status af borgere i den 

canadiske stat, men efter 1876 blev regeret efter en særlig lov, Indianerloven (Indian 

Act).  

Disse omstændigheder betyder, at forholdet mellem stats- og 

nationsbygning i Canada – i lighed med andre stater med en bosætterkolonial historie 

– kræver en særlig teoretisering. Nationsdannelse og nationsbygning i bosætter-

kolonier er et forholdsvis underbelyst emne, både teoretisk og empirisk.23 Den 

australske historiker Lorenzo Veracini har dog i to bøger siden 2010 leveret et nyttigt 

bidrag. Da jeg dog ikke finder den udtømmende, vil jeg supplere med tre andre teorier: 

historisk institutionalisme, fragmentteori og teorien om formative begivenheder.  

 

 
Bosætterkolonial teori  

 
I Settler Colonialism: A Theoretical Overview (2010) skelner Veracini mellem to 

forskellige måder at forstå en koloni på. En koloni kan dels forstås som en form for 

stat, som er domineret af en ydre magt, dvs. kolonimagten, dels som en ydre magts 

reproduktion af sig selv inden for et bestemt miljø. Den dobbelthed lægger Veracini til 

grund for sit begreb ”bosætterkolonialisme”. Begrebet er nyttigt for forståelsen af 

udviklingen af de første identiteter i Nouvelle France og de britisk-nordamerikanske 

kolonier.  

Selv om bosættere er indvandrere, når de flytter til en koloni, udvikler de 

med tiden en selvforståelse af at være repræsentanter for koloni- eller imperiemagten, 

hvis erobring af land de kan takke for deres tilstedeværelse i det nye territorium. De 

bliver således selv en del af koloniseringen og initierer statsbygningsprocesser. Derfor 

udvikler de hen ad vejen en selvfølelse, som får dem til at kræve politisk 

selvbestemmelse. Da dette krav kan ligge i forlængelse af kolonimagtens 

suverænitetskrav, behøver ønsket om selvbestemmelse ikke at føre til et brud med den. 

Det gælder specielt, hvis den imperiale forbindelse kan bruges til at styrke bosætternes 

position i forhold til ydre naboer og de indfødte folk, hvis territorium de lever på. Selv 

når de opnår politisk autonomi –  sådan som det skete for Canada i 1867 – betyder 

                                                           
23 Der findes ganske vist en række studier af post-kolonial nationalisme; se f.eks. Breuilly 1993: kap. 7-10, Snyder 1968 

og Chatterjee 1994. Disse studier fokuserer dog på ikke-vestlige kolonier, anti-koloniale uafhængighedsbevægelser og 

kulturelle spørgsmål i tidligere britiske kolonier i Asien og Afrika, mens ”hvide” indvandrerstater sjældent inddrages. 

Inden for statsteori er det ikke almindeligt at se den postkoloniale stat som en særlig form for nationalstat, se dog Amin-

Khan 2012 og Sørensen 2001. Også her dækker udtrykket ”postkoloniale stater” tidligere europæiske kolonier i Afrika 

og Asien. Studiet af britiske postkoloniale settler-stater er således hovedsagelig foregået inden for britisk 

imperiehistorie og Commonwealth-studier. Et eksempel på en bredere tilgang er Jackson og James 1993.  



64 

 

deres identifikation med den oprindelige kolonimagt, at de ofte fortsætter dens praksis. 

Det var tilfældet i Canada.  Koloniseringen af Nordamerika ophørte således ikke med 

Canadas selvstændighed i 1867, men blev videreført af den nye stat, men nu som et 

nationalt projekt.  

Bosætterkolonialisme har betydning i forhold til indvandring udefra. Den 

bosætterkoloniale situation etablerer et triangulært forhold mellem tre grupper med 

hver deres identitetsmæssige position: bosættere, indfødte og indvandrere:  
     

koloniserende bosættere  

  
indvandrere                                          koloniserede indfødte   

 

                     Fig. 1. Bosætter-koloniens tre identitetspositioner.  

  

I takt med at bosætterne kommer til at udgøre et demografisk flertal i kolonien i forhold 

til den oprindelige befolkning, begynder de at betragte sig som indfødte i det land, som 

de og deres forfædre har skabt. Når kolonien senere bliver genstand for ny indvandring, 

tillader bosætterne derfor kun indvandring af grupper, der enten har den samme 

etnicitet som dem selv, eller som de betragter som assimilérbare. Den del af den 

indfødte befolkning, som ønsker at lade sig assimilere, kan dog blive optaget i 

samfundet. Forholdet mellem grupperne er illustreret i figur 2.  

 

 

ønskværdige                              |                  assimilérbare 

etniske fæller             |                      indfødte 

                   | 

_______________________|_________________________ 

                                      | 
uønskede              |            uassimilérbare 

ydre ”andre”                                  |                    indfødte ”andre” 

 
Fig. 2 Anti-typer i forhold til bosættere: Hvad bosættere ikke er. Kilde: Veracini 2005. 
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Bosætteridentitet er kendetegnet ved et tvetydigt forhold til ”hjemlandet”. 

For canadiske bosætteres vedkommende var hjemlandet dels det europæiske 

”moderland” (England/Irland/Skotland og Frankrig), dels det adopterede 

nordamerikanske ”fosterland”. Bosætternes selvopfattelse udvikler sig således i 

spændingsfeltet mellem det ”gamle” (europæiske) og det ”nye” (nordamerikanske) 

sted. Derfor føler bosætteren sig splittet. På den ene side føler han en trang til at 

opretholde forbindelsen til det gamle hjemland og genskabe det i sit nye. På den anden 

side har han et behov for at blive ”naturaliseret” og føle sig som indfødt i sit nye 

hjemland. Ofte sker naturaliseringen gennem identifikation med det nye hjemlands 

”uberørte” territorium i periferien af kolonien. Således skete det i Canada, hvor 

vildmarken i baglandet –  ”Norden” –  allerede i årene efter 1867 blev udnævnt til 

symbol på det autentisk canadiske hjemland. Da kunstnergruppen Group of Seven efter 

Første Verdenskrig satte sig for at skabe en canadisk kunst, var det ligeledes det 

”ubeboede” vildnis omkring Georgia Bay og i Arktis, som blev ”nationaliseret”. Og 

det til trods for, at det slet ikke var ubeboet, men hjemland for koloniserede indfødte. 

Lige siden har canadierne haft den overbevisning, at det er de særlige geografiske 

forhold – den vilde natur og det kolde klima – der gør dem til canadiere.   

 Til forskel fra USA og Australien praktiserede det canadiske 

bosættersamfund ikke fysisk udryddelse, deportation og folkemord, i det mindste ikke 

som en bevidst og officiel politik. I kolonitiden var der heller ikke tale om racisme i 

biologisk-genetisk forstand. Det, som bosættere i både Nouvelle France og Britisk 

Nordamerika til gengæld var bekymrede for, var, om der skulle ske en blanding mellem 

de indfødtes kultur og deres egen. I Nouvelle France var der i 1600-tallet bekymring 

for, at de såkaldte coureurs de bois – unge der forlod koloniens landsbyer og levede 

som indianerne i skoven – skulle ”smitte” bosætter-samfundet med deres adfærd. 

Derfor foretrak koloniens administrative ledere en segregering af bosætterne og de 

indfødte. Også i Britisk Nordamerika blev assimilérbare indfødte holdt på afstand eller 

tvunget til at opgive deres oprindelige identitet.  

Efter konføderationen fortsatte traditionen med enten at opretholde et 

skarpt skel mellem canadiere og indfødte eller at sikre sig, at de blev ”rigtige” canadiere 

på linje med assimilérbare indvandrere. Det skete gennem 

 

(1) Usynliggørelse: Indfødte blev ikke registreret eller talt med i 

folketællinger. De blev set som en naturlig del af landskabet, og visse 

landskaber og territorier blev anset for at være ”tomme”.  

 

(2)  Assimilation: Indfødte blev forsøgt løftet op på bosætternes 

civilisatoriske niveau. Samtidig opløstes en kultur, der blev regnet for 

døende eller dødsdømt. 
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(3)  Narrativ undertrykkelse: Udbredelsen af en fortælling om, at de 

indfødte var holdt fanget af deres egen tilbagestående kultur og befandt 

sig i en tids- og stedsboble omgivet af en fremadrettet, vestlig 

nutidskultur, som ville føre til deres kulturers uundgåelige opløsning og 

forsvinden ud af historien. 

 

(4)  Multikulturalisme: Med indførelsen af en statslig multikulturalisme i 

1971 blev de indfødte opløst som en særlig kategori og gjort til blot en 

af flere etniske grupper i ”det multikulturelle Canada”. 

 

(5)  Tvungen livsstilsændring: Traditionelle livsmåder og sociale og 

politiske organisationsformer blev ændret, f.eks. ved at nomadiske 

grupper blev tvunget til at blive fastboende eller ved at kollektiv 

ejendomsret blev afskaffet til fordel for individuel ejendomsret, eller 

ved at traditionelle retsinstitutioner og politiske styreformer blev 

afskaffet. 

 

(6)  Konfiskation/ekspropriation: Bosættersamfundets myndigheder satte    

 sig i besiddelse af indfødtes land uden forudgående traktater og   

 oprettede reservater enten for at beskytte dem eller forhindre dem i at   

 udnytte traditionelle landbaserede ressourcer som f.eks. jagtdyr. 

 

Den sidste relation i trekantsmodellen er forholdet mellem bosættere og 

indvandrere. Ligesom det gælder for indfødte, står indvandrere også uden for bosætter-

samfundet. Hvis de ikke kommer fra det imperiale hjemland, bliver de betragtet som 

fremmede, men ikke i lige høj grad, idet nogle i kraft af deres etnicitet og kulturelle 

oprindelse vurderes at være assimilérbare i forhold til flertallets levevis og sociale 

værdier, mens andre af samme grund bliver anset for uønskede. I kolonitidens Canada 

blev der indført restriktioner for indvandring, og efter Konføderationen blev denne 

praksis sat i system gennem indførsel af kvoter og senere direkte forbud mod 

indvandring fra Asien og andre dele af den ikke-europæiske verden. Som 

afhandlingens to kapitler om indvandring vil vise, lod kravet om assimilering i Canada 

sig dog af forskellige grunde i praksis ikke håndhæve så kraftigt som i USA. Det 

medvirkede til at give den canadiske demografi og bosætning sin berømte mosaik-

lignende karakter. 

 Veracinis teori om bosætteridentitet er nyttig for det lys, den kaster ind over 

Canadas historie som koloni og stat. Den har dog en udpræget reduktiv karakter, idet 

Veracini overser nogle helt elementære og universelle træk ved kollektive 

”imaginaries”, dvs. forestillinger og fortællinger. Bosætteres fortællinger om sig selv 

opstår nemlig ikke kun i kraft af deres relation til den indfødte befolkning og ”ydre 
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andre”, dvs. indvandrere. I lighed med mennesker til alle tider har de brug for social 

imaginaries, der giver deres fælles liv og samfundet orden og mening (Taylor 2004: 

23). Desuden har de – som et andet universelt behov – brug for at kunne positionere 

sig i forhold til tid og rum. Som sociologen Gérard Bouchard noterer i sit studie af 

fransk-canadiske myter fra 1850 til 1960, bygger al kollektiv selv-repræsentation 

(imaginaire collectif) på et psykologisk og eksistentielt behov for at situere sig i fire 

relationstyper: (1) Et forhold til sted og rum, hvorved en given geografisk enhed bliver 

til et territorium, dvs. et rum, der kan bebos, bearbejdes, navngives, drømmes eller kort 

og godt ”tilegnes” (s’approprier). (2) Et forhold til sig selv og andre, som resulterer i 

en række repræsentationer, der tilsammen skaber en identitet. (3) Et forhold til fortiden, 

som lader sig oversætte til et minde eller en erindring. (4) Et forhold til fremtiden, som 

udtrykkes i utopier og andre former for forventninger til fremtiden (Bouchard 2004: 

10). Bouchards relationstyper vil indgå som en integreret del af mine analyser, da jeg 

deler Taylors og Bouchards filosofiske antropologi.     

 

 
 

Historisk institutionalisme   
 

Indtil ca. 1960 var det meste af, hvad politologer foretog sig, at studere ”institutioner” 

– dvs. forfatninger, retssystemer, politiske strukturer, organisationer osv. – og hvordan 

de havde udviklet sig historisk og kunne gøres til genstand for internationale 

sammenligninger. Denne metode, som i dag kaldes for ”gammel institutionalisme” – 

byggede på den forestilling, at formelle regeringsinstitutioner var nøglen til forståelsen 

af politiske processer og de forskellige landes politiske identitet.  

Denne måde at forstå årsagsmekanismerne bag politiske beslutninger blev 

dog siden underkastet stærk kritik fra behaviorister, rational choice-teoretikere og 

marxister – med hver deres teoretiske begrundelse. I de senere år er der dog opstået en 

stærkt revideret udgave, new institutionalism, som bygger på en ny forståelse af, hvad 

institutioner er, nemlig – som Robert E. Goodin har formuleret det – ”stabile, gentagne 

adfærdsmønstre” (Goodin 1996: 22).  

Man kan dog dårligt tale om en enkelt teori eller metode, idet new 

institutionalism findes i forskellige former.24 Mest relevant for nærværende 

undersøgelser er dens gennemgående tese om, at et samfunds valg af politisk system, 

lovfæstet i dets forfatning, ikke kun får indflydelse på statens identitet og fremtidige 

politiske beslutninger, mens også på borgernes normer, værdier og 

meningsparadigmer, adfærdsmønstre samt de ideer og fortællinger, de selv og deres 

politiske ledere bruger til at legitimere de politiske beslutninger, de tager (Steinmo,  

                                                           
24 Vivieen Lowndes skelner mellem følgende former for institutionalisme: normativ, rational choice, historisk, 

empirisk, international, sociologisk, netværksinstitutionalisme, konstruktivistisk og feministisk institutionalisme. Se 

Lowndes 2010.  
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Thelen, Longstreth 1992). Kort sagt skaber og bevarer institutioner et samfunds 

politiske og kulturelle værdier og dermed dets kollektive identiteter. Værdierne i et 

samfund udgør det normative aspekt ved den kollektive nationale identitet, og i det 

omfang, de videreføres enten helt eller delvist til en ny stat – typisk i forbindelse med 

en afkoloniseringsproces – kan de medvirke til at konstruere den nye stats og dens 

borgeres identitet. Det var det, der skete, da Canada blev gjort til en dominion i 1867: 

Canada vedblev med at bygge på de britiske værdier, som lå til grund for de koloniale 

samfund.  

Ud fra denne – historiske, normative og sociologiske synsvinkel – indvirker 

institutioner på menneskers handlinger og samfunds identiteter. Også på den måde, at 

de begrænser dem ved at tildele dem et bestemt antal spilleregler, de må følge. Sådanne 

processer opsummeres i begrebet ”stiafhængighed”, som er et udtryk for, at ”historien 

betyder noget” for staters, samfunds og individers identitet. ”Bordet fanger” populært 

sagt: Så snart et institutionelt mønster er lagt, bliver der trægt og lader sig kun 

vanskeligt forandre.  Det betyder selvfølgelig ikke, at det aldrig sker; for der kan opstå 

pludselige brud i form af revolutioner eller regimeskift, hvor der udstikkes en ny 

stiretning (Møller 2012: 86-92). Men selv om retningen er anderledes og en gang 

imellem kan forekomme revolutionær, vil der altid være en forbindelse bagud i tiden. 

Selv revolutioner kan paradoksalt sagt være stiafhængige.  

De britiske bosætter-kolonier begyndte da heller ikke en statsbygning fra 

bunden. Overgangen fra afhængig koloni til halvautonom dominion-stat og til sidst til 

fuld suverænitet var glidende. De politiske strukturer og institutioner, der blev skabt i 

denne periode, videreførte institutioner, principper og værdier fra den metropolitane 

imperiemagt. Da Canada blev grundlagt som føderalstat i 1867, skelede statsbyggerne 

dog i høj grad også til amerikanernes føderale system.  

 Canadas institutionelle stiafhængighed havde ikke kun betydning for 

statens politiske institutioner og konstitutionelle principper, men også for 

civilsamfundets nationsbygning fra neden. Således overtog kolonisterne mange af de 

civile organisationsformer, de kendte hjemmefra, f.eks. i form af kirker og 

fagforeninger. Ofte delte de dem med det amerikanske civilsamfund, indtil de blev 

”nationaliserede” i begyndelsen af 1900-tallet.  

I kraft af kombinationen af den historisk-konstitutionelle kontinuitet og 

tilpasningen til de særlige betingelser – landets størrelse og befolkningens sprogligt-

kulturelle sammensætning – fik den canadiske stat efter Konføderationen en udpræget 

britisk karakter. Og dog var Canada ikke blot en nordamerikansk udgave af 

Storbritannien. Ligesom den franske koloni Nouvelle France institutionelt havde haft 

mange lighedspunkter med Frankrig under enevælden, men alligevel havde udviklet 

sit eget særpræg, således skete det også med de britisk-nordamerikanske kolonier. Så 

teorien om stiafhængighed kan ikke bruges isoleret.  
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I studiet af, hvordan Canada udviklede sin egen politiske kultur og identitet, 

har forskere benyttet sig af to andre teori, dels den såkaldte fragmentteori, dels teorien 

om formative begivenheder.  

 
 

Fragmentteori    
                

Med bogen The Founding of New Societies (1964) ønskede et forskerhold ledet af den 

amerikanske politolog Louis Hartz at forklare årsagerne til, at ”nye samfund”, dvs. 

bosættersamfund, udviklede deres politiske egenart. Bogens grundlæggende argument 

er, at der ved de europæiske magters kolonisering gennem bosættelse skete en 

”fragmenteringsproces”, hvorved en befolkningsgruppe med bestemte ideologiske 

værdier og tendenser blev udskilt fra den helhed, den tidligere indgik i. Gennem 

fragmentets (brudstykkets) overførsel og isolation i den enkelte koloni blev disse stater 

præget af den kultur og ideologiske tradition, som dominerede fragmentet.  

Hartz mente, at USA og Canada fik hvert deres særpræg, fordi de blev 

grundlagt af kolonister, der tilhørte forskellige befolkningsgrupper i Storbritannien i 

den periode, hvor Nordamerika blev koloniseret. Nordamerika blev koloniseret i 16- 

og 1700-tallet af engelske puritanere og købmænd, som begge tilhørte et liberalt 

befolkningsfragment i datidens England. Puritanere udvandrede i protest mod den 

statssanktionerede højkirkelige reformation. Liberalt indstillede grupper fulgte siden 

efter, fordi de følte deres frihed begrænset af den bestående sociale og politiske orden 

i Storbritannien.  I kraft af den lange afstand til Storbritannien levede de isoleret og 

blev ikke påvirket af de sociale konflikter, der siden opstod i Europa. Derved blev deres 

del af det nordamerikanske kontinent ikke berørt af konkurrerende ideologier som 

konservatisme eller socialisme, men blev i stedet præget af den liberale mentalitet og 

de værdier, som dets grundlæggere havde medbragt.  

Kolonisterne var altså ikke repræsentative for det socio-økonomiske eller 

kulturelle gennemsnit i hjemlandet, men udgjorde et liberalt og anti-feudalt brudstykke 

af Englands befolkning. Den ”kulturelle baggage”, det havde med i form af værdier og 

overbevisninger, kom til at udgøre substansen i den politiske kultur i det samfund, dets 

medlemmer skabte. Frigjort fra sit europæiske ophav, stivnede fragment-kulturen 

hurtigt og blev til en ”national” tradition, som satte grænser for al senere kulturel, social 

og politisk udvikling og kom til at udgøre det grundlag, hvorfra en kolonial 

nationalisme siden skød op (Hartz 1964: 3-10; Bell og Tepperman 1979: 23). Selv om 

der senere flyttede nye indvandrere til landet, havde de ikke andet valg end at overtage 

og assimilere sig til kolonisternes ideologi og værdier, ikke mindst fordi den 

dominerende ideologi var vævet ind i samfundets sociale strukturer og politiske 

institutioner. Derfor udviklede USA en exceptionel politisk kultur i kraft at 

liberalismen. At være liberal blev det samme som at være amerikaner. 
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I et af bogens kapitler forklarer canadieren Kenneth McRae de politisk-

kulturelle forskelle mellem USA og Canada. De to stater var jo begge oprindelig blevet 

grundlagt som kolonier af briterne, hvordan kunne man så forklare, at de havde 

udviklet sig så forskelligt? McRae mente, at der i Canada ikke opstod en tilsvarende 

homogen politisk kultur og identitet som i USA. Det skyldtes, at denne del af 

Nordamerika blev koloniseret af to forskellige europæiske fragmenter – et autoritært 

og centralistisk fransk fragment og et liberalt engelsk – og i to forskellige historiske 

perioder. Derfor udviklede Canada allerede i kolonitiden to forskellige samfundstyper 

med hver deres politiske identitet.  Selv om det tog lang tid for værdisystemet i Canada 

at modnes, forelå der et fuldt udviklet ideologisk system omkring 1850, dvs. før den 

anden bølge indvandrere fra De Britiske Øer begyndte.  Da Canada blev grundlagt i 

1867, var landet således fra begyndelsen et to-fragments-samfund. McRae 

understregede dog, at traditionerne ikke altid var ”rene”, men godt kunne rumme 

elementer fra en anden ideologisk tradition. Således havde den canadiske liberalisme 

et ”tory”-element, som gik tilbage til tiden efter den Amerikanske Revolution, da 

mange loyalister valgte at forlade USA og slå sig ned i Canada.   

  Fragmenttesen har fra begyndelsen været underkastet en del kritik. For det 

første er der et problem med dens meget brede generaliseringer. Kritikerne mener ikke, 

man kan betragte et fragment som en befolkningsenhed, som er ”flygtet” og selv har 

valgt at ”isolere” sig fra moderlandet og derved har fået en anden identitet. Det er derfor 

ikke korrekt at beskrive 16- og 1700-tallets kolonister i New England som ikke-

engelske og endnu mindre som flygtninge. For de fleste var migranter eller 

efterkommere af migranter, som helt op til den Amerikanske Revolution betragtede sig 

som englændere. Det er også svært at se bosætterne i Nouvelle France som et feudalt 

befolkningsfragment af den franske befolkning, der forlod Frankrig under enevælden.  

Der var snarere tale om en bosætterbefolkning, hvis værdier var præget af de feudale 

strukturer i Nouvelle France, men dog først og fremmest af den meget magtfulde, 

pavetro katolske kirke i kolonien. Den autoritære politiske kultur var således snarere 

formet af de lokale omstændigheder end af forholdene i det feudale og absolutistiske 

Frankrig.25 

Den vigtigste kritiske revision af Hartz’s fragmentteori blev kort efter hans 

bogs udgivelse gennemført af den canadiske politolog Gad Horowitz (Horowitz 1966 

og 1968). Han havde to kritikpunkter. For det første påpegede han, at det, som Hartz 

og McRae kaldte for ”the tory touch” i canadisk liberalisme, ikke havde været så let, 

som de antog, men tværtimod havde åbnet vejen for et ”socialist touch”. For det andet 

mente han, at man ikke kan tidsfastsætte modningen af den politiske kultur i Canada 

til midten af 1800-tallet, fordi der med den anden bølge af britisk indvandring i anden 

halvdel af århundredet foregik en direkte socialistisk påvirkning af det canadiske 

samfund fra Storbritannien. Det forklarer, hvorfor Canada, i modsætning til USA, fik 

en socialistisk tradition og socialistiske partier. Selv om det engelske Canadas 

                                                           
25 Det har McRae da også senere indrømmet. 
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dominerende politiske kultur blev liberal, som i USA, blev Canadas politiske kultur 

også tilføjet dels et konservativt og dels et socialistisk element. Af den grund blev 

Canada ideologisk mere pluralistisk end USA. John Locke måtte således dele æren for 

Canadas politiske kultur og værdier med andre ”guddomme”, som Horowitz udtrykte 

det (Horowitz 1968: 44).   

Fragmentteorien har også svært ved at forklare, hvordan fragmentkulturer 

holder sig i live ved at assimilere nye grupper af migranter. For selv om Hartz har ret 

i, at den oprindelige gruppe kolonister i vidt omfang var i stand til at videregive deres 

samfunds grundlæggende værdier til de nye grupper, så forudsætter det et 

bosætningsmønster, hvor indvandrerne spredes ligeligt ud over et allerede koloniseret, 

sammenhængende territorium. Og dette var ikke tilfældet i Canada, sådan som jeg vil 

vise i mit kapitel om regionalisme og bosætning (kapitel 15). Endelig ser tesen bort fra 

den betydning, som særlige ”formative begivenheder” har haft for canadisk 

selvforståelse (Bell 1992: 19-20).  

 

 

  Formative begivenheder  
 

Også den amerikanske politolog Seymour M. Lipset har undersøgt årsagerne til 

forskellene mellem amerikansk og canadisk politisk kultur og identitet, men han når 

ikke frem til de samme konklusioner som Hartz og McRae (Lipset 1965 og 1990). Med 

udgangspunkt i sine egne empiriske undersøgelser konstaterede han dog i 1965, at der 

er stor forskel mellem canadiere og amerikanere på flere punkter. Canadierne var 

dengang mere konservative, mere lovlydige, mere kollektivt orienteret og mindre 

præstationsorienterede end amerikanerne. I 1990 satte han sig så det ambitiøse mål at 

undersøge, hvorfor det forholdt sig sådan. Lipset konstaterede f.eks., at mord, voldelig 

politisk protest og narkotikamisbrug var hyppigere syd for grænsen end nord for den, 

og han tilskrev den højere grad af vold og afvigelse i USA en mere individualistisk 

kultur end den canadiske. I bogen så han desuden på spørgsmål om religion, lov og ret, 

økonomisk adfærd og kultur, regeringsførelse, velfærd og filantropi, social struktur, 

fagforeninger, indvandring, integration og de politiske partier. På samtlige punkter 

konstaterede han betydelige forskelle mellem USA og Canada.  

Sådanne forskelle kunne man ikke forklare ved som Hartz at gå ud fra, at 

ethvert folk fra fødslen så at sige er blevet udstyret med en identitet, mente Lipset. I 

stedet var national identitet noget, som et land og et folk får i kraft af deres historiske 

erfaringer.26 Lipset, der fulgte en sociologisk metode for undersøgelse af kulturelle 

værdier og adfærd udviklet af Talcott Parsons, mente, at den bedste måde at studere 

værdimønsteret i et givet land på er ved at sammenligne det med et andet, der bærer 

                                                           
26 I The First New Nation skriver han: “Countries, like people, are not handed identities at birth, but acquire them 

through the arduous process of ‘growing up’, a process which is a notoriously painful affair.” (New York: Basic Books, 

1963), 16. 
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visse ligheder med det. På den måde kan man holde visse træk for konstante og 

samtidig få øje på det, som Parsons kaldte ”mønstervariabler”. De forskelle, der bliver 

tilbage, fremstår derved tydeligere. De fleste af disse forskelle tilskrev Lipset 

”formative begivenheder”.  

Den vigtigste formative begivenhed i Canadas historie var den 

Amerikanske Revolution, hævdede han. Canada var så at sige et omvendt produkt af 

den Amerikanske Revolution. Der kom to nationer ud af revolutionen, en amerikansk 

og en canadisk: 

 

USA er revolutionens land, Canada modrevolutionens. Disse meget 

forskellige formative begivenheder satte uudslettelige spor i de to 

nationer. Den ene hylder omstyrtelsen af en undertrykkende stat, folkets 

triumf og en vellykket bestræbelse på at skabe en samfundstype, ingen 

tidligere havde set. Den anden mindes et nederlag og en lang kamp for at 

bevare en historisk kilde til legitimitet: en regering, som får sin ret til at 

regere fra et monarki sammenkædet med en statskirke. Regeringsmagt 

frygtes i syd; ubegrænset folkesuverænitet har været et problem i nord. 

(Lipset 1990: 1) 

 

Den amerikanske revolution betød altså, at USA og Canada udviklede hver 

deres særlige identitet, hver deres ”exceptionalisme”, som Tocqueville formulerede det 

om USA. USA’s egenart blev skabt af folkesuverænitetsbegrebet og individualismen. 

USA fik en politisk kultur, som byggede dels på en klassisk liberalisme med rødder i 

den britiske whig-tradition, dels på puritanernes lavkirkelige tradition. Derfor blev 

mistillid til staten, egalitarisme og populisme hovedingredienser i USA’s politiske 

kultur. I Canada udviklede der sig til gengæld en politisk kultur, der byggede på den 

konservative tory-tradition og på et modrevolutionært ønske om at forsvare frie 

institutioner inden for en stærk monarkisk stat. Herved fik canadisk politisk kultur træk, 

som heller ikke fandtes i det imperiale moderland og derfor var særlige for Canada. 

Ordet tory kommer oprindelig fra et irsk ord, som betød ”lovløs”. I 1600-

tallet blev det brugt i England om dem, der støttede monarkens rettigheder og 

privilegier og derfor ikke gik ind for større magt til parlamentet. I de følgende 

århundreder kom det til at blive brugt bredt om medlemmer af det britiske parlament, 

der hældede mest mod monarkisme, støttede den anglikanske kirkes privilegier og var 

skeptiske over for politiske reformer. Efter den første udvidelse af stemmeretten i 1832 

blev ordet brugt om medlemmer af det konservative politiske parti i det britiske 

parlament. Ordet er også blevet brugt i Storbritanniens bosætter-kolonier, men først og 

fremmest i Canada. I tiden op til Konføderationen, da der endnu ikke fandtes 

organiserede politiske partier, blev det brugt løst om folk, der støttede monarkiet og 

dermed fortsat britisk styre i Canada, og som befandt sig i opposition til principperne i 

den amerikanske republikanisme. Efter Konføderationen begyndte man at bruge 
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betegnelsen ”Blue Tories” om medlemmer af forretningseliten i det centrale Canada, 

mens ”Red Tories” var konservative, som ønskede at fravriste Montreals og Torontos 

forretningseliter deres økonomiske magtmonopol.   

Da det Konservative Parti i årtierne op mod århundredskiftet begyndte at 

tiltrække vælgere, der gik ind for en begrænset stat, individuelle rettigheder og 

frihandel, kom udtrykket ”Red Tory” dog til at stå for den opfattelse, (1) at samfundets 

fælles gode skulle prioriteres højere end individuelle rettigheder, (2) at traditionelle, 

kristne værdier var nødvendige for, at den enkelte kunne føre et moralsk liv, og (3) at 

traditionelle skikke og overbevisninger udgjorde et bedre grundlag for samfundet og 

dets politiske institutioner end abstrakte og rationalistiske principper (Fierlbeck 2006: 

45).  

    Den canadiske tory-tradition satte sig spor i det canadiske samfund i form 

af en udbredt folkelig anerkendelse af værdierne ved en stærk stat, udøvelse af autoritet 

og en hierarkisk samfundsorden. Og selv om canadierne i 1980’erne ikke længere 

hyldede en hierarkisk samfundsstruktur eller et elitestyre, og det moderne canadiske 

samfund på mange måder havde forandret sig, så havde canadiere stadig større respekt 

for autoriteter end amerikanerne, og de var mere villige til at lade staten blande sig i 

deres liv, mente Lipset. I modsætning til amerikanere var de også tilbøjelige til at 

opfatte rettigheder som noget, der ikke kun tilhørte individer, men også grupper. Selv 

om værdierne i de to lande altså ikke var vidt forskellige, så var gradsforskellene 

mellem dem store nok til, at man kunne tale om to unikke politiske kulturer og to 

forskellige nationale identiteter (Lipset 1990: 6-7).  

 Lipset anså USA’s politiske kultur for at være mere fordelagtig end den 

canadiske. USA’s styrke lå efter hans opfattelse i landets tradition for folkesuverænitet 

og konstitutionalisme, mens Canada var forblevet et ”elitedemokrati” (ibid.: 15). 

Amerikanerne nedstammede fra revolutionens vindere, mens canadierne fra dens 

tabere. Det gav sig udslag i canadiernes mentalitet: deres tilbøjelighed til at nedvurdere 

egne fortjenester og deres mangel på ”inspirerede nationale ledere, ideologer eller 

politiske teoretikere, der fortsætter med at påvirke nutidens debat” (ibid.: 2-3). Og selv 

om canadiske intellektuelle gang på gang op gennem 1900-tallet – sidst i forbindelse 

indgåelsen med frihandelsaftalerne med USA i 1987 og 1994 – havde hævdet, at 

Canada besad et værdisystem, som var mindre materialistisk og det amerikanske 

overlegent, så forklarede canadiernes politiske kultur – med dets træk som pessimisme, 

forsigtighed, reservation og tilbageholdenhed – hvorfor den amerikanske økonomi 

altid havde været bedre end den canadiske til at skabe vækst.   

Lipset havde dog også øje for fordelagtige sider ved den canadiske 

konservatisme. Han mente, at canadiernes høje grad af accept af ”diversitet”, 

”tolerance”, ”imødekommelse” og ”kompromis” kunne føres tilbage til Canadas 

monarkisk-konservative tradition. Hvor det amerikanske populistiske demokrati til 

tider gled over i ”mobocracy” og udviste intolerance over for mindretal, så 

repræsenterede den britisk-monarkisk tradition et frihedsideal, der beskyttede 
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mindretal mod flertallets konformitetskrav. Lipset støttede sig her til historikeren John 

Conway, der engang skrev: 

 

I USA antager folkesuverænitet mange af de kendetegn, der er forbundet 

med Rousseaus almenvilje. Det suveræne folk har altid ret. De betyder, at 

amerikanere bør […] tilpasse sig ”the American way of life”. – 

Modsætningsvis så tillader den canadiske nation en mere ægte form for 

diversitet, større frihed for den enkelte til at være sig selv og for gruppen 

til at udtrykke sine egne excentriske værdier, fordi den blev dannet af 

formelle loyalitetsløfter […] og accepterede den britiske minarks 

suverænitet. (Conway 1988: 12) 

 

Eller som en anden canadisk historiker, William L. Morton, engang udtrykte det:  

 

Monarkiet ordnede et heterogent og konservativt samfund styret i frihed 

under loven, en lov opretholdt af monarkiet, hvor republikken ville have 

udlignet forskellene og ensartet de forskellige grupper ved at bryde dem 

op i individer, som nok var frie, men dog bundet af social konformitet og 

disciplineret af en indbygget social intolerance. (Morton 1972: 105-06)         

  

I konservative, elitære og ikke-populistiske samfund som Canada 

minimerede tilliden til den sociale orden således tendensen til heksejagt og 

mindretalsforfølgelse, som man kan møde i mere ideologisk konforme samfund som 

USA (Lipset 1990: 15-16). 

Selv om Lipsets analyse har øvet enorm indflydelse og opnået stor 

udbredelse i Canada, har den dog også haft sine kritikere, især blandt canadiske 

politologer. Allerede i kølvandet på hans første analyse, fra 1965, blev der sat 

spørgsmålstegn ved den måde, han tolkede sine egne data (f.eks. Truman 1971). Andre 

kritiserede ham siden for at skrive bredt om Canada uden at skelne mellem fransk og 

engelsk Canada (f.eks. Curtis 1971 og Horowitz 1973). Lipset er også blevet klandret 

for at være upræcis i sin definition af ”formative begivenheder”. Han skrev således 

ikke om krigen i 1812-14, og han gik ikke i dybden med en undersøgelse af de 

loyalister, som han ellers tillagde betydning som grundlæggerne af Canadas 

konservative tradition. Og endelig undlod han, lige som Hartz, at overveje, om ikke 

også migrationen af andre befolkningsgrupper til Canada kunne betragtes som 

”formative begivenheder”. 

 De to canadiske politologer David Bell og Lorne Tepperman mente, at 

Lipset ikke forstod den canadiske tory-tradition. Lipset beskrev loyalisterne som 

indbegrebet af canadiske toryisme. Men loyalisterne var ikke ”rigtige” toryer i samme 

forstand, som de kendtes fra Storbritannien, hvor de tilhørte en privilegeret, 

reformfjendtlig overklasse. De var ikke anti-liberale, men ”anti-amerikanske yankees”:   
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Tvunget til at forlade deres land, led disse toryer, eller loyalister, under en 

dyb tvivl. Deres landsforvisning betød, at de ikke kunne basere en 

fragment-identitet på John Lockes liberale principper. Tvunget til at 

opgive deres virkelige identitet, opfandt den canadiske loyalist en ny. 

Som erstatning var den selvfølgelig ikke helt god nok. Hvordan kunne 

den være det, når han hele tiden skulle benægte dens sande natur, 

liberalismen? ’Den typiske canadier’, observerede en englænder for 

hundrede år siden, ’fortæller dig, at han ikke er det, men han er en yankee 

– en yankee i den betydning, vi bruger udtrykket hjemme [dvs. i USA], 

nemlig som synonym for alt, der smager af demokrati.’ Loyalisten i 

Canada er altså altid et paradoks, en ’anti-amerikansk yankee’. Kun én sti 

fører ham ud af sit dilemma: at skabe en myte, som hjælper ham med at 

overleve. I den myte insisterer han på, at han er brite. (Bell og Tepperman 

1979: 76-77)           

   

Selv om loyalisterne havde en ”konservativ berøring”, var den altså kun let. 

Derfor var der kun en mindre forskel mellem den politiske kultur i USA og engelsk 

Canada. Loyalisterne var en form for liberale, som adskilte sig fra republikanere ved 

at anse monarkiet som garantien for deres personlige frihed.  

 Daniel Bell var ikke alene kritisk over for Lipsets overfladiske forståelse af 

loyalisterne og det ”tory touch”, de gav Canada, men også over for hans manglende 

forståelse af, at Canada havde oplevet mange forskellige ”formative begivenheder”: 

Først briternes erobring af Nova Scotia fra Frankrig i 1755, med den efterfølgende 

deportation af acadierne; dernæst erobringen af Nouvelle France i 1763 og endelig den 

Amerikanske Revolution og indvandringen af loyalisterne. Bell regnede selv den sidste 

for at være den vigtigste for skabelsen af canadisk identitet blandt både fransktalende 

og engelsktalende, fordi den skabte en myte, som blev bekræftet af nogle vigtige 

begivenheder i første halvdel af 1800-tallet – krigen 1812-14 og opstandene i 1837-38 

– hvor størstedelen af befolkningen, hvad enten de talte engelsk eller fransk, afviste 

amerikanske forsøg på at annektere Canada. Samtidig skabte den en fortælling om, 

hvad det vil sige at være canadier. Jeg deler selv Bells tese. 

Men hvad betød det så i 1867 at blive en del af en stat med en føderal 

struktur? For at forstå det, må vi have føderalistisk teori på banen.    
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Føderalisme 
 

Afgørende for en forståelse af nationsdannelsen og forholdet mellem stats- og 

nationsbygning i Canada er statens føderale struktur. I dette afsnit vil jeg forklare og 

reflektere over begreberne føderation og føderalisme og det mere metafysiske ”den 

føderale ånd”.  

 

Føderalisme som filosofi og statsform 
 

En føderalstat er en stat med en særlig struktur, idet den består af en række delstater, 

der er fælles om en centralregering og en forfatning, hvoraf det fremgår, hvilke 

beføjelser der er tildelt en fælles, overordnet statskonstruktion, og hvilke der ligger 

inden for de enkelte delstaters kompetencer. I enhedsstater udøver en centralregering 

fuld suverænitet over for andre myndigheder, som f.eks. kommuner, amter og regioner. 

I en føderalstat er de to regeringsniveauer derimod ligestillede, og forbundsregeringen 

kan derfor ikke sætte delstaternes suverænitet ud af kraft, forudsat at der ikke er 

hjemmel for det i forfatningen, sådan som der netop er i Canada.  

Føderalisme kan også defineres som en filosofi, der anbefaler og aktivt 

fremmer føderationsdannelse, altså en bestemt måde at organisere en stat på. Man bør 

dog ikke kun se føderalisme som et rent organisatorisk princip, men også betragte det 

som et etisk. Føderalisme bliver nemlig ofte begrundet med et ønske om at ”skabe 

grundlag for orden og stabilitet inden for politiske rammer, der formelt anerkender, 

beskytter og fremmer menneskelig værdighed, forskellighed og mangfoldighed” 

(Burgess 2006: 3).   

Der findes ikke kun én form for føderalisme, og der findes mange slags 

føderationer. USA og Canada var verdens første forbundsstater, men de er forskellige, 

og det samme gælder senere forbundsstater som Tyskland, Østrig, Belgien og 

Argentina. Forskellene mellem dem skyldes særlige historiske omstændigheder og de 

modsætninger og interesser, som føderalismen har sigtet mod at forlige eller fremme.  

Ej heller findes der noget enkelt svar på, hvorfor nogle stater vælger at 

slutte sig sammen som forbundsstater. I tilfælde som USA, Canada, Australien og 

Tyskland har der dog været tale om helt nye stater eller om stater, der er blevet 

omorganiseret som følge af bestemte historiske omstændigheder. Man kan udpege 

visse behov bag dannelsen af forbundsstater: ønsket om et fælles forsvar, om 

uafhængighed af fremmede magter og om at opnå økonomiske fordele. Særlige 

betingelser ligger normalt også bag: historisk samhørighed, lighed mellem politiske 

institutioner, geografisk nærhed, ensartede sociale og kulturelle forhold, sproglige 

ligheder og eksistensen af politiske eliter med interesse i unionsdannelse (Wheare 

1963; Dikshit 1975).27  

                                                           
27 Wheares klassiske liste suppleret med Dikshit 1975, som inkluderer fælles sprog, kultur og religion. 
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I mange tilfælde er der sket føderationsdannelse, hvor blot nogle af disse 

betingelser har været til stede. For Canadas vedkommende skete den på trods af de 

sociale og kulturelle forskelle mellem Quebec og de øvrige provinser. At der blev tale 

om en føderation skyldtes dog netop disse modsætninger. I mange forbundsstater, 

f.eks. Tyskland og Australien, har voksende mobilitet og økonomisk integration ført til 

en afsvækkelse af det føderalistiske element og en styrkelse af centralregeringen.  

Fordelene og ulemperne ved forbundsstater har været diskuteret siden midten af 1700-

tallet.  

 

 

Fordele og ulemper ved føderalisme 
 

I sit store værk Om lovenes ånd (1748) hyldede Montesquieu princippet om magtdeling 

og argumenterede for, at en føderal republik var en måde at kombinere den frihed, der 

var mulig i en lille stat, med den sikkerhed mod ydre trusler, som man kun kunne nyde 

i en stor. I forbindelse med udarbejdelsen af USA’s forfatning skrev James Madison i 

the The Federalist Papers (1787-88), at en magtdeling mellem to regeringsniveauer, 

gør det lettere at begrænse den magtudøvelse, som enhedsstater med en centralmagt er 

i stand til. Alexis de Tocqueville argumenterede i Democracy in America (1838) for, 

at en føderal forfatning havde den fordel, at den sikrede mindretal mod flertallets 

tyranni. Men han byggede sin vurdering af meritterne ved den amerikanske føderalisme 

på sin iagttagelse af, at det var et system, der historisk var vokset op fra neden, dvs. fra 

lokalsamfundene. Herved blev det sikret, at al politisk autoritet udgik fra folket, og at 

den magtudøvelse, delstaten og forbundsstaten stod for, var både delt og opdelt. 

Madison var dog også bevidst om, at en sådan struktur forudsatte fælles værdier og en 

bestemt form for politisk adfærd, altså det, man i dag ville kalde en fælles politisk 

identitet og kultur. Man kunne også tale om en ”føderal ånd” eller ”konstitutionel tro” 

med en særlig etik (Burgess 2000; LaSelva 2018).   

Det havde også John Stuart Mill øje for. Men han havde en række stærke 

forbehold over for føderale systemer. I Considerations on Representative Government 

(1861) konstaterede han, at der var nogle sociale forudsætninger for, at en føderation 

kunne fungere; nogle ”sympatier”. Blandt de vigtigste var ”race [dvs. etnicitet]”, 

”sprog”, ”religion” og ”politiske institutioner”, fordi de tilsammen ville kunne skabe 

”en følelse af identitet i politiske interesser” (Mill 1972: 367). Han mente dog, at 

føderationer egnede sig bedre for lande med stor territorial udstrækning end for små 

lande. Desuden burde der ikke være for store økonomiske forskelle mellem delstaterne. 

Da Tocqueville gav sin positive vurdering af USA’s politiske system, 

havde han ikke beskyttelsen af kulturelle mindretal i tankerne. I Canada, som var 

historiens næste store føderalstat, var føderalismen derimod tænkt som et middel til at 

give plads til befolkningen i Canada Øst (Quebec), som havde sin egen sproglige, 

religiøse og kulturelle identitet, der var grundfæstet på historiske institutioner og 
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traditioner. Efter Mills opfattelse ville netop dette udgøre et problem for den nationale 

enhed.  

En af Mills samtidige, den britiske forfatningsteoretiker A.V. Dicey, var 

dog ikke kun imod forbundsstater af denne grund (Dicey 1908). Dicey mente, at 

føderalisme skabte stater med svage og ineffektive regeringer. Alt for megen energi og 

effektivitet gik til spilde i endeløse konflikter mellem de to regeringsniveauer og 

forhindrede derved hurtige og effektive beslutninger. Forbundsstater var desuden 

kendetegnet af en ”konservativisme”, som hindrede dem i at tilpasse sig nye 

omstændigheder. Endelig kritiserede han forbundsstaternes tendens til ”legalisme”: På 

grund af deres struktur skulle sagførere og domstole uvægerligt konsulteres i tide og 

utide for at få afklaret forfatningen og myndighedernes respektive kompetencer. Ja, 

domstolene syntes ligefrem at tiltage sig magt på bekostning af de folkevalgte 

politikere.  

Den liberale politiske tænker James Bryce gennemgik i 1888 – ud fra sine 

egne historiske studier af USA – fordelene og ulemperne ved føderalt opbyggede stater. 

Hans lister er stadig relevante for argumenterne for og imod (Bryce 1888).  For Bryce 

var der følgende fordele: 

 

(1) En føderation kan forene forskellige regionale samfund inden for en 

samlet nation, uden at det er nødvendigt at afskaffe de lovgivende 

forsamlinger og bureaukratier, de har i forvejen, og lader sig forene med 

regionale og lokale patriotismer. 

 

(2) En føderation er en velegnet struktur for udviklingen af et nyt og 

geografisk stort land, fordi den giver mulighed for at tilpasse 

statsbygningen til lokale omstændigheder. 

 

(3) En føderation forhindrer, at der opstår en tyrannisk centralregering. 

 

(4) En føderal struktur får borgerne til at engagere sig i deres regionale og 

lokale samfund og bidrager derved til at uddanne borgerne til politisk 

bevidsthed og samfundssind. 

 

(5) Forbundsstater bringer borgerne tættere på de regerende myndigheder 

og gør det derved muligt for dem at kontrollere deres regeringsførelse. 

 

(6) Føderationer kan gøre det muligt at foretage eksperimenter i den måde, 

der lovgives og administreres på.  

 

(7) En føderation kan mindske den magt, som flertallet kan udøve over 

nationens forskellige mindretal. 
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(8) Ved at skabe regionale lovgivende forsamlinger og administrationer kan 

en føderal struktur lette den arbejdsbyrde, som et centralstyre og en 

centraladministration ellers må bære. 

 

Bryces liste over fordelene skal dog opvejes mod ulemperne ved en føderalstat. De 

kan opsummeres i følgende syv punkter: 

(1) Føderalstater har sværere end enhedsstater ved at føre udenrigspolitik, 

fordi der kan være forskellige interesser mellem delstaterne. 

 

(2) Føderalstaten er også svag, når der gælder indenrigspolitiske spørgsmål, 

idet centralregeringen ikke kan udøve autoritet over for delstaterne og 

alle forbundsstatens borgere. 

 

(3) Den føderale stat er sårbar over for separatistiske bevægelser eller 

delstaters ønske om at forlade unionen. 

 

(4) Den er også sårbar over dannelsen af grupper, alliancer og fraktioner 

mellem sine enkelte delstater.   

 

(5) Føderalstaten har ikke magt til at lovgive for hele unionen, selv på 

områder, hvor en ensartet lovgivning skønnes nødvendig. 

 

(6) Forbundsstater præges ofte af uensartet lovgivning og administration. 

 

(7) Endelig kan det dobbelte regeringssystem medføre højere omkostninger 

og langsommeligere processer end i enhedsstater.28 

 

 

Af de to lister fremgår det, at den føderale struktur giver plads til stor 

fleksibilitet, og at den kan være en styrke og tilmed en nødvendighed under bestemte 

historiske, geografiske og kulturelle omstændigheder. Men da der er både centripetale 

(samlende) og centrifugale (spredende) faktorer forbundet med føderalstaten, kan 

nogle af dens fordele under nye omstændigheder vise sig at være ulemper. Bryce så 

endnu et alvorligt problem for forbundsstater med stor kulturel diversitet og regionale 

identiteter, nemlig problemet med at skabe en fælles national identitet: ”Det problem, 

som alle føderaliserede nationer må løse, er at sikre en effektiv centralregering og at 

bevare den nationale enhed, samtidig med at den tillader plads til forskellighederne 

blandt dens medlemmer og frit spillerum til deres [lokale] autoriteter” (Bryce 1888: 

356).   

                                                           
28 Frit gengivet efter Burgess 2006: 14. 
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National identitet i føderalstater og statsnationer 
 

Den irske politolog Brendan O’Leary mener, at en forbundsstat har det samme behov 

som en enhedsstat for fælles fortællinger og forestillinger om et samlet folk. En 

føderalstat kan ikke fungere uden et en statsnation – et statsfolk – som identificerer sig 

med staten. O’Leary mener, at en føderalstat også forudsætter, at der findes et 

demografisk og demokratisk flertal, der betragter sig som efterkommere af statens 

grundlæggere (O’Leary 2003). Den kan ikke nøjes med at være en rationel 

konstruktion bygget på politiske og økonomiske interesser, men må bygge på en 

historie og den kultur, som det fælles liv inden for staten kan generere (jf. Nielsen 

1999).  

Erfaringer fra Europa viser, at føderalisme forudsætter, at der i 

befolkningen findes en bevidsthed og et ønske om at udgøre et folk både i demokratisk 

og kulturel, især sproglig, forstand. Den tyske forbundsstat er således en succes i kraft 

af indbyggernes fælles kultur og sprog. Canadas store problem er, at landet er delt 

mellem to store befolkningsgrupper, der taler hvert deres sprog, og som identificerer 

sig med to forskellige historiske sæt af fortællinger. Ja, når man desuden inddrager de 

indfødte folk – indianerne og inuitterne – er der i virkeligheden tale om tre forskellige 

– eller endog hundredvis af – canadiske folk.  

En forbundsstat kan fra begyndelsen være mere et produkt af kompromis, 

rationalitet og forhandling end af fælles identitet og fællesskabsfølelse, sådan som det 

var tilfældet, da Canada blev grundlagt. Historisk set har der altid været nogle af 

føderationens medlemmer, som har været mere interesseret i at danne en union end 

andre. Fordi der ofte har været centrifugale kræfter indbygget i en føderalstat fra 

begyndelsen – i form af regionale identiteter og interesser – er der også behov for 

centraliserende faktorer, som kan binde enkeltdelene sammen til en enhed. Vigtige 

faktorer er fælles politiske institutioner, et fælles ”indre” marked og et nationalt 

statsborgerskab. Det sidste fik Canada først efter Anden Verdenskrig, men der findes 

stadig ikke noget velfungerende ”fællesmarked” i Canada pga. mekanismer, der 

forhindrer fri handel over provinsernes grænser (Canada, Standing Committee on 

Banking, Trade and Commerce 2016). Men den største kilde til Canadas problemer 

med national enhed er dog det konstitutionelle problem, at der er en 

uoverensstemmelse mellem forfatningsloven af 1867 og den måde, den siden er blevet 

praktiseret på politisk.  

 

 

Canada som en kvasiføderal stat 
 

Dette skyldes forfatningsfædrenes forsøg på at kombinere britisk parlamentarisme med 

det amerikanske begreb om folkesuverænitet. Eller mere abstrakt: mellem 

parlamentarisk suverænitet og forfatningssuverænitet. Det spørgsmål vil jeg vende 
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tilbage til i det næste kapitel, men blot her nøjes med at konstatere, at den canadiske 

føderalisme ret beset er en ”kvasiføderalisme” (Wheare 1963).     

Den canadiske føderalisme bygger på en forfatning, der blev skrevet på et 

tidspunkt, hvor staten rummede en befolkning på blot 3,5 millioner, der levede inden 

for et mindre og geografisk forholdsvis ensartet territorium, men med store kulturelle 

og sproglige forskelle mellem befolkningen i Canada Øst (Quebec) og dele af New 

Brunswick og Nova Scotia og resten af Britisk Nordamerika. Forfatningen blev skrevet 

ud fra en præmis om, at Canada skulle fortsætte med at være en del af Det Britiske 

Imperium. I de følgende årtier ekspanderede staten vestpå og blev befolkningsmæssigt, 

geografisk, kulturelt og økonomisk til et langt mere heterogent land. Fra at have været 

en tosproget og to-kulturel bosætterstat blev Canada en indvandrerstat. 

I dag har Canada en befolkning på små 35 millioner mennesker, der lever 

under meget forskellige geografiske og ressourcemæssige vilkår og derfor har 

varierende økonomiske og politiske interesser. Og selv om der i dag er en betydelig 

pan-canadisk patriotisme i det engelsktalende Canada – inklusive de multietniske 

immigrantsamfund – er de regionale identiteter stadig så livskraftrige og forskellene i 

levevilkårene provinserne imellem og mellem europæiske canadiere og den indfødte 

befolkning så væsentlige, at den canadiske føderalstat er løsere end nogensinde 

(Bakvis, Baier and Brown 2009).  

Canadiske politologer har længe været uenige om, hvor vidt det er godt for 

den nationale sammenhængskraft og for canadierne, at Canada i 1867 blev organiseret 

som en forbundsstat. For selv om tilhængere af det føderale princip hævder, at det 

bidrager til at forlige modsætninger og imødekomme mangfoldighed, vil kritikere gøre 

opmærksom på, at føderalisme også kan medvirke til cementere forskelligheder og 

splittelser og kan fungere som en spændetrøje for minoriteter, som ønsker andre former 

for institutionel imødekommelse af deres krav (Papillon 2008).29 Det er således  

problematisk at kombinere indfødt selvstyre inden for egne territorier med den 

oprindelige føderale struktur, hvis det indebærer, at alle indfødte nationer – hvoraf der 

findes mere end 400 af stærkt varierende størrelse – kan gøre krav på særlig 

repræsentation i provinsernes forsamlinger og det føderale parlament.  

På den anden side er det så godt som umuligt at forestille sig, at canadierne 

på et tidspunkt vil opgive den føderale struktur. Meget tyder på, at landets ”begrænsede 

identiteter” for det store flertal lader sig forene med følelsen af en tilknytning til den 

canadiske stat, og at den ”fleksibel føderalisme” – som canadiske politikere ynder at 

kalde den canadiske form for føderalisme – stadig fungerer og er i stand til blive 

tilpasset nye udfordringer.  Men det vil dog afhænge af, at canadierne i alle deres 

varianter om ikke udvikler en fælles kulturel nationalitet, så dog i det mindste bevarer 

den ”føderale ånd”, som deres forfatningslov fra 1867 blev skabt ud fra, og som havde 

rødder i den forudgående historie. Den historie tager jeg hul på nu.  

 
                                                           

29 Se også DiGiacomo og Flumian 2010, Hubbard og Paquet 2010, Rocher og Smith 1995 og Knop m.fl. 1995. 
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Kapitel 4 
 
Skabelsen af en britisk-nordamerikansk stat  
 
 
 
 
 
 
 

Indledning 
 

Hvis man besøger Ottawa om sommeren, kan man hver aften overvære et spektakulært 

lys-og-lyd-show på pladsen foran det berømte parlament, som er byens vartegn og et 

canadisk ikon i kraft af sin særlige, nationale arkitektur på en bakke oven over Ottawa-

floden. Showet hedder ”Mosaika”. Titlen henviser til den traditionelle forestilling om 

Canada som en mosaik af kulturer og folk. Men showet har en anden pointe. Selve 

parlamentsbygningen bliver nemlig brugt som et lærred, hvorpå billeder og filmklip 

projiceres op. Budskabet bliver derved, at det, der er med til at sikre den nationale 

enhed i al mangfoldigheden, er det føderale parlament.  

Det er dog en tvivlsom påstand. For det første, fordi canadierne nærer en 

forholdsvis lav (38 procent) tillid til det føderale parlament (Statistics Canada, 

Spotlight on Canadians 2015). For det andet, fordi Canada er en forbundsstat, hvor 

provinserne (delstaterne) har så megen magt, at de kan udfordre forbundsregeringen. I 

Quebec anerkender man i princippet ikke dens overhøjhed, og i de vestlige stater var 

modstanden mod centralregeringen i begyndelsen af 1980’erne så stor, at mange 

mennesker mente, de ville få mere ud af at ”gå deres egen vej” (Conway 1983: 215).  

Der foregik i mange år en diskussion om, hvorvidt provinsregeringerne var 

lige så suveræne som forbundsregeringen. Det er de inden for områder, som 

forfatningen tildeler dem suverænitet over, sådan som det må være i en føderalstat. I 

1986 fastslog Højesteret, at Canadas føderale forfatning betød, at ”der kan være 

forskellige og lige legitime flertal i forskellige provinser og territorier og på det 

føderale niveau”, altså at et flertal i hele Canada ikke kan overtrumfe et flertal i en 

provins i spørgsmål, der udtrykkelig angår provinsniveauet, eller som kræver et 

bestemt antal provinsers tilslutning, hvilket gælder de fleste forfatningsændringer 

(Supreme Court, R. v. Oakes 1986). I 1998, tre år efter den anden folkeafstemning i 

Quebec om provinsens udtræden af unionen, fastslog Højesteret endvidere, at det 

føderale princip ”anerkender […] provinsregeringernes autonome ret til at udvikle 

deres samfund inden for deres respektive jurisdiktioner” (Supreme Court, Reference re 

Secession of Quebec 1998).  
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Den canadiske føderalisme har udviklet sig siden 1867, og den har siden 

dengang været forstået og praktiseret på forskellige måder (Bakvis, Baier and Brown 

2009). Ikke alene har føderalismen haft forskellig karakter fra periode til periode, ofte 

er det også sket fra den ene premierminister til den anden. Politisk set er der uenighed 

om, hvordan den føderale struktur skal forstås, og hvordan føderalismen bør 

praktiseres, og eksperter spørger, om den måde, det sker på i dag, er til fordel eller 

ulempe for den nationale enhed, og om den føderale struktur svarer til canadiernes 

politiske identitet. Da disse spørgsmål hænger tæt sammen med forholdet mellem stats- 

og nationsbygning, vil de dukke op mange gange i denne afhandling.  

En forfatning er et produkt af den historie, den bliver skabt i, men 

medvirker samtidig til at forme fremtidige generationers forestillinger om såvel det 

politiske fællesskab, den skaber – dvs. nationen – som om staten og den nationale 

identitet (jf. Rosenfeld 1994). Hannah Arendt bemærker i On Revolution, at når man 

studerer staters grundlæggende øjeblikke, vil det ofte vise sig, at de rummer nøglen til 

forståelsen af en nations senere udvikling (Arendt 1963: 214). Formålet med dette 

kapitel er at gøre rede for disse historiske omstændigheder med henblik på at 

identificere, hvad det var for en stat og nation, forfatningsfædrene ønskede sig. Jeg vil 

specielt påpege de dele af forfatningen, som der i løbet af få år opstod uenighed i 

tolkningen af; en uenighed om Canadas konstitutionelle identitet – altså identitet som 

stat – som har plaget landet lige siden.   

 

 
 

Grundlæggelsen af Canada   
 

Behovet for unionsdannelse 
 

Canadas historie som stat begyndte på en lille, grønne ø – og koloni – i St. Lawrence-

bugten de koloni: Prince Edward Island. I dag lever turisterhvervet på ”PEI” højt på 

Lucy Montgomerys berømte børnebog Anne fra Grønnebakken (1908). Den får hvert 

år folk i titusindvis til at opsøge den lille landsby i et kuperet terræn med grønne 

marker, enge og lunde, hvor forfatteren selv voksede op, og hvor man ikke alene kan 

besøge et lille museum og resterne af det hus, hun boede i, men også den gård og de 

smukke omgivelser, som kom til at danne rammerne om romanens univers. Når 

turisterne bagefter vender tilbage til Charlottetown, som er en idyllisk og malerisk 

hovedstad med blot 32.000 indbyggere, kan de let blive bekræftet i det indtryk, at 

Canada er et ualmindeligt harmonisk land, hvor drømme kan leves ud, konflikter løses 

på fredelig vis og forskellige politiske interesser forenes til fælles bedste.  

Lidt i den retning lyder da også den officielle fortælling, som gengives i en 

udstilling i hovedstadens parlamentsbygning, Province House. Den statelige bygning 

er et oplagt sted at præsentere en sådan officiel myte om Canada; for det var her, at 
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ideen om en unionsdannelse mellem de britisk-nordamerikanske kolonier blev 

undfanget i den første uge af september 1864.   

Befolkningen i den lille, småsøvnige hovedstad var dog i netop de dage 

ikke voldsomt optaget af, hvad der foregik i Province House. Vigtigere var det, at deres 

ø for første gang fik besøg af et cirkus, som fik rejsende til at strømme til fra hele øen. 

Og da et fremmed skib lagde for anker ude i bugten mandag aften den 29. august og 

næste morgen forsigtigt nærmede sig havnen – uden lods – stod der ikke nogen 

modtagelseskomité parat til at modtage, hvad der viste sig at være en delegation af 

toppolitikere fra Provinsen Canada. Da nyheden nåede op til Province House, skyndte 

et medlem af den lokale regering sig derfor ned til kajen, hvor han sikrede sig en robåd. 

Derefter roede han selv ud til skibet for stakåndet at overbringe de fornemme gæster 

en velkomst på øens vegne. Først da gik flaget til tops i masten på SS Queen Victoria 

(Creighton 1952: 363).     

Det oprindelige formål med den konference, delegationen var taget til 

Prince Edward Island for at deltage i, var at undersøge interessen blandt de maritime 

kolonier – Nova Scotia, New Brunswick, New Foundland og Prince Edward Island -- 

for at indgå en politisk union. Den endte imidlertid med at komme til at handle om 

mulighederne for en union, der inkluderede ”canadierne”, dvs. Provinsen Canada.  

Unionsideen var ikke helt ny, men blev aktualiseret af begivenheder syd for grænserne 

i 1864. På det tidspunkt var der udsigt til, at nordstaterne ville vinde den Amerikanske 

Borgerkrig. Det ville kunne betyde, at USA bagefter ville blive en stærkere, mere 

aggressiv og ekspansionslysten stat med ambitioner om at ekspandere mod nord, da 

Sydstaterne hidtil havde blokeret oprettelsen af nye delstater i vest (Winks 1998). 

       En unionsdannelse var dog ikke noget enkelt projekt. For de britiske 

kolonier nord for grænsen til USA havde hver deres historie, få fælles interesser og gik 

til konferencen med forskellige formål. Størst var ønsket i Provinsen Canada, en 

politisk union som på det tidspunkt led under intern splittelse, en fastlåst etnisk-politisk 

konflikt og et stort behov for et politisk system, som afspejlede befolkningstallet i dens 

to dele, der på det tidspunkt var repræsenteret med lige mange medlemmer (42) i 

unionsparlamentet. Lederen af det anglofone Reform-parti, George Brown (1818-

1880), nærede stærk modvilje mod denne ”dualisme”, idet befolkningen i Canada Øst 

(også kendt som Nedre Canada og i dag som Quebec) ved den første folketællingen i 

1862 lå på 1,4 millioner – heraf ca. 4/5 fransktalende – mens den i det næsten 

udelukkende engelsktalende Canada Vest (Øvre Canada og i dag Ontario) var 1,1 

million. Brown mente, at en løsning kunne ligge i skabelsen af en union mellem alle 

kolonierne baseret på ”føderalisme”, hvor magten blev fordelt mellem en 

centralregering og en række provinsregeringer: ”Vi har [i øjeblikket] to racer [etniske 

grupper], to sprog, to religiøse trossystemer, ja, to systemer af alt, i en sådan grad, at 

det er blevet næsten umuligt for politikere fra de to dele at sidde sammen i den samme 

regering uden at ofre deres principper” (cit. McRoberts 1997: 9). 
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I Nova Scotia, New Brunswick og Prince Edward Island var ideen om at 

gå sammen med Provinsen Canada dog langt fra oplagt.  I midten af 1800-tallet var 

deres økonomier – baseret på eksport af tømmer, fisk og skibe – rettet mod den 

amerikanske atlanterhavskyst, Caribien og havnebyerne i moderlandet Storbritannien. 

For dem var Provinsen Canada fjern og handelsmæssigt uinteressant, og i politisk 

ledende grupper herskede der endog en frygt for, at en konføderation ville svække deres 

institutioner og identitet. Når der alligevel var nogle, der var åbne over for idéen, 

skyldtes det, at deres økonomier var kommet under pres på grund af den industrielle 

udvikling i USA og Storbritannien. Og så var man bekymret for, hvad den amerikanske 

regering måtte finde på. Men måske allervigtigst var det, at London i de senere år havde 

udsendt klare signaler om, at man fremover skulle forvente fremover selv at tage 

økonomisk ansvar for sit territoriale forsvar og styre (Creighton 1952: 361-62; Martin 

1995).  

Derfor havde de maritime koloniers regeringer sagt ja, da lederne af 

Provinsen Canadas politiske flertal, den konservative John A. Macdonald (1815-1891) 

fra Canada Vest, og hans frankofone og ligeledes konservative kollega George-Étienne 

Cartier (1814-1853) fra Canada Øst sendte dem et brev, hvori de bad om tilladelse til 

at deltage i den sonderende konference i Charlottetown.   

 

 

Politiske holdninger til en union 
 

Macdonald og Cartier regnes i dag for at være Canadas mest betydningsfulde fædre. 

Selv om de naturligvis ikke var de eneste, der dengang ønskede at samle de britiske 

kolonier til en union, var det den gensidige tillid, de to mænd havde opbygget gennem 

de senere år, som blev udslagsgivende for, at forhandlingerne i Charlottetown – og 

siden i Quebec By – faldt heldigt ud. Skønt Macdonald var stærkt kritisk over for 

pavekirken, var han imødekommende over for provinsens fransktalende og katolske 

befolkning, og han udviklede et nært personligt venskab og politisk partnerskab med 

Cartier (Creighton 1952; Gwyn 2007; Swainson 1989).  

Macdonald var en farverig politiker med et stort alkoholforbrug og et 

temperament, som i 1849 havde været nær ved at gøre ham til duellant. Han var rundet 

af en anglikansk skotsk familie, der efter en fallit i 1820, var udvandret fra Glasgow til 

Kingston i Ontario, hvor faren overtog og drev en mindre butik. Til trods for, at han 

måtte forlade skolen som 15-årig, lykkedes det ham at blive uddannet til sagfører. Han 

stillede for første gang op til et politisk embede i 1843 og gik derefter sejrrig ud af alle 

de valg, han deltog i; ikke fordi han var nogen stor taler, men fordi han besad politisk 

tæft, personlig visdom og vilje til at lytte til andre. Desuden var han parat til at indgå 

kompromiser, hvis han skønnede, at det tjente Canadas fremtid. Hans personlige 

engagement viste sig ikke kun under forhandlingerne om en konføderation, men også 

i hans 20 år lange periode som Canadas premierminister (1867-1871 og 1878-1891).  
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Også Cartier havde en karriere som sagfører, inden han gik ind i politik 

1848, ti år efter at han blev tvunget i eksil i Vermont på grund af sin deltagelse i en 

”patriotisk” opstand mod det udemokratiske britiske kolonistyre i 1837 (Sweeny 1976). 

Cartier havde fungeret som Macdonalds med-premierminister 1857-62. Derefter gik 

han med ham i ”Den Store Koalition”, der skulle gøre en ende på provinsens kroniske 

politiske ustabilitet. Han indså dengang, at en varig løsning lå i skabelsen af en politisk 

union af de britisk-nordamerikanske kolonier.         

Desværre blev der ikke taget noget formelt referat fra forhandlingerne i 

Charlottetown i 1864. Men af de breve, som delegaterne sendte hjem, og af de malerier, 

der hænger på væggene i Province House, fremgår det, at der fra første dag – trods 

logistiske problemer med indkvarteringen af de med kort varsel tilkomne canadiere – 

var en konstruktiv, ja, ligefrem begejstret indstilling til projektet blandt deltagerne. 

 

 
 

Fig. 3. Fathers of Confederation at 1864 Charlottetown Conference. Maleri af Robert 

Harris, 1884. Macdonald ses stående i midten til venstre for den siddende Cartier. 

 

Ikke alle fransktalende canadiere var dog lige positive over for tanken om en union, da 

unionsforhandlingerne begyndte for alvor på en efterfølgende konference i Quebec. 

Radikalt liberale (”de røde”) var bange for, at den ville begrænse den autonomi, som 

Canada Øst havde opnået i 1848, da briterne til sidst var gået med til at give provinsen 

et repræsentativt selvstyre. De mente, at en unionsdannelse, hvor engelsktalende 

protestanter ville udgøre befolkningsflertallet, ville indebære, at de blev undertrykt som 

mindretal. Oprettelsen af en stærk forbundsregering i Ottawa ville blot være første 

skridt i retning af en union, hvor deres egen provins – som de opfattede som en ”nation 

med St. Lawrence-dalen som hjemland” (cit. Rocher 1999: 58) – ikke ville have ret til 

at vedtage egne love, der beskyttede deres sprog og kultur.   

Men denne pessimisme blev ikke delt af de konservative, ”de blå”, som 

blev støttet af den katolske kirke. De mente tværtimod, at de i kraft af at få tildelt deres 

egen provins, hvor de som flertal ville blive beskyttet mod engelsk og protestantisk 
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dominans. En konføderation ville gøre det muligt for dem at bevare deres institutioner, 

og fransk-canadierne ville ”blive anerkendt som en særlig og adskilt nationalitet”. Ja, 

provinsen ville udgøre ”en stat i staten” og kunne ”nyde sine fulde rettigheder og en 

formel anerkendelse af vor nationale uafhængighed” (cit. Meisel, Rocher and Silver 

1999: 59). ”De blå” var dog godt klar over, at uafhængigheden ikke ville være 

fuldstændig, og at der skulle mere til: først og fremmest en fælles opbakning til 

parlamentarismen og en loyalitet over for Storbritannien. Men også frygten for USA 

og dermed behovet for et fælles forsvar talte med. Endelig var der deres økonomiske 

interesser, som de mente bedst varetaget inden for en føderal union styret af en 

centralregering (Silver 1982). 

 

 
Enhedsstat eller forbundsstat 

 

Ideen om at skabe en føderation kom fra Alexander Galt, en ledende skikkelse i 

Macdonalds og Cartiers koalitionsregering i 1858. Galt havde fremlagt tre muligheder: 

for det første en ny canadisk føderation bestående af to eller tre provinser; for det andet 

en føderation mellem Provinsen Canada og de ikke-koloniserede territorier i den 

nordvestlige del af kontinentet; og for det tredje en union af alle kolonierne. Galt mente, 

at en føderation var en naturlig måde for de britiske kolonier at organisere sig på i 

forhold til det USA, som dominerede resten af kontinentet (Martin 1995).  

Føderalismen faldt således ikke ned fra himlen i 1864. Ej heller var den en 

idé, der stammede direkte fra USA. Tværtimod var der elementer i den, som kan 

genfindes i forfatningsdokumenter fra Canadas kolonihistorie, dels i Quebec-loven fra 

1774 og dels i Forfatningsloven fra 1791 (Martin 1995: 292).  Gennem det meste af 

1800-tallet havde en føderalstat dog været anset for at være fjernt fra britisk politisk 

tankegang, for hvilken det amerikanske ”eksperiment” blev betragtet med betydelig 

skepsis (Burgess 2007: 94). Fra omkring 1860 var der dog i Storbritannien en voksende 

erkendelse af, at princippet også rummede visse fordele. Skønt der var nogle, der 

mente, at den amerikanske borgerkrig viste, at den føderale statsmodel havde spillet 

fallit, var der flere, der så Nordstaternes sejr og økonomiske succes som udtryk for, at 

føderalstater kunne være særdeles robuste (Bell 2007: 94-95). Også i den større britiske 

verden var mange begyndt at få et mere positivt syn på føderalisme. Den kunne måske 

fungere som en model for et reformeret imperium, lød det (Bell 2007). 

Konføderationsdebatterne i Quebec i 1864 rummede mange negative og 

direkte fordømmende henvisninger til en amerikansk republikanisme, som bl.a. blev 

betegnet som ”vild”. Alligevel var de ord, der faldt om den amerikanske forfatning, 

præget af anerkendelse, og der blev især udvist respekt for de amerikanske 

forfatningsfædre, der blev omtalt som ”sande og ædle” statsmænd (cit. Rohr 1998: 430-

36).  
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De canadiske forfatningsfædres tanker om en konføderation blev mødt med 

opmuntring i London. Dog var det en betingelse, at modellen byggede på den britiske 

parlamentariske tradition, hvor statens orden og stabilitet var garanteret af en regering 

med parlamentarisk flertal, altså i overensstemmelse med det princip om responsible 

government, som var blevet indført i Canada i 1848. Resultatet var derfor, at 

unionstilhængerne indstillede sig på en hybridmodel, der kombinerede føderalisme og 

parlamentarisme.        

 

 
Centralregering og provinser 

 

Cartier og Macdonald var overbeviste om, at Provinsen Canadas økonomiske interesser 

ville blive opfyldt bedre i en føderation med en fælles centralregering end inden for en 

løs konføderation, et statsforbund. Cartier havde gennem årene opbygget en alliance 

med Montreals engelsktalende forretningselite, og han delte deres opfattelse af, at 

byens rigdom skyldtes dens position som et transportknudepunkt for udskibning af 

tømmer og hvede til de europæiske markeder. Ved en føderation ville Montreal derfor 

kunne styrke sin industrielle og kommercielle nøgleposition og skabe mange nye 

arbejdspladser, hvis der blev bygget jernbaner og kanaler på tværs af de andre 

provinser. Men hvis strategien skulle krones med held, var det nødvendigt med en 

effektiv centralregering. Til gengæld skulle dens magt begrænses til udelukkende at 

gælde militære og kommercielle formål. 

Macdonald mente dog, at den burde tildeles flere magtområder. På Quebec-

konferencen insisterede han på, at en fremtidig unions succes ville afhænge af, at der 

blev skabt en stærk centralregering, som både kunne handle effektivt på unionens 

vegne og være et samlende midtpunkt, som kunne få unionens befolkning til at 

identificere sig med den nye stat. Macdonald havde i hele sin politiske karriere været 

drevet af et ønske om at forhindre Canada i at blive en del af USA. Han ønskede at 

skabe et økonomisk grundlag, der ville standse den voksende befolkningsvandring mod 

syd, bl.a. ved at lade den nye stat ekspandere vestover. Denne strategi krævede en stærk 

centralmagt. Desuden var han stærkt kritisk over for den magt, som den amerikanske 

forfatning tildelte delstaterne, som det fremgik af hans senere beskrivelse af forskellen 

mellem amerikansk og canadisk føderalisme:  

 

[Amerikanerne] begyndte faktisk i den forkerte ende. De erklærede i 

deres forfatning, at hver stat var suveræn i sig selv, og at alle de 

magtbeføjelser, der faldt ind under en suverænitet, tilhørte hver stat, 

bortset fra de magtbeføjelser, som forfatningen tildelte centralregeringen 

og Kongressen. Her har vi vedtaget et anderledes system. Vi har styrket 

den føderale regering. Vi har overgivet alle de store lovgivningsområder 

til det føderale parlament. Vi har overgivet det [parlamentet], ikke kun 
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specifikt og i detaljer, alle de magtbeføjelser, som hører til udøvelse af 

[national] suverænitet, men udtrykkeligt erklæret, at alle emner af generel 

interesse, som ikke klart og udelukkende tildeles de lokale regeringer og 

lovgivende forsamlinger, skal tildeles den føderale regering og 

parlamentet. (Province of Canada, House of Common Debates 1865: 

33(2b))30    

 

Der er ingen tvivl om, at Macdonald selv havde ønsket, at Canada blev en enhedsstat. 

Som flere andre anså han den amerikanske borgerkrig for at være et resultat af, at den 

amerikanske føderalisme med stærke stater og en svag centralregering havde spillet 

fallit og ført til nationalt sammenbrud og borgerkrig. Han ønskede at forhindre, at det 

samme skete i Canada.  

Mange andre engelsktalende delte hans opfattelse. De mente, at en 

enhedsstat ville gøre det lettere at skabe en samlet og koordineret plan for udbygningen 

af en nødvendige infrastruktur i hele den nye stat i form af jernbaner, kanaler og veje. 

Desuden ville en enhedsstat på en mere effektiv måde kunne varetage Canadas 

sikkerhedsinteresser i forhold til et USA.  For det tredje ville den gøre det lettere for 

Canada at skabe et land, der strakte sig fra Atlanterhavet til Stillehavet og til de endnu 

uudforskede arktiske have mod nord (Malcolmson and Myers 2009: 60). Og endelig, 

argumenterede de, ville en føderalstat blive både dyrere og mindre 

sammenhængskraftig, fordi to regeringsniveauer ville skabe spændinger mellem 

befolkningens loyalitet over deres provins og staten.  

Men der var uoverstigelige problemer forbundet med tanken om en 

enhedsstat. Det var ganske enkelt urealistisk at forestille sig, at fransk-canadierne ville 

gå med til den. Heller ikke i New Brunswick og Nova Scotia var der støtte til en 

enhedsstat. Som tidligere nævnt havde de for lang tid siden udviklet deres egne 

politiske identiteter og kulturer, og de var desuden bange for konsekvenserne af at blive 

reduceret til mindretal i en stat domineret af det mere folkerige centrale Canada. Derfor 

var der ikke noget alternativ til en føderal union.  

Under konføderationsdebatterne blev Macdonalds forslag om en stærk 

centralregering mødt med dyb mistro fra de maritime provinsers side. Blandt de mest 

genstridige delegationer var værterne for konferencen i Charlottetown, Prince Edward 

Island. Men også Nova Scotias delegation havde fået kolde fødder, allerede før de 

ankom til Quebec (Buckner 1990). Problemet var, at centralregeringen ville komme til 

at hvile på et parlamentsflertal. Hvis unionsparlamentet skulle fordeles efter 

befolkningstal, ville de befolkningsmæssigt små maritime provinser få meget 

begrænset indflydelse i sager, der gjaldt hele unionen.  

De uafklarede holdninger til føderationens struktur gik igen i 

diskussionerne om, hvad det indebar at være en føderation. Det stod således klart, at 

man i Quebec anså føderationen som en form for fortsættelse af det forhold mellem 

                                                           
30 Herefter refereret som Debates. 
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engelsktalende og fransktalende, som var blev formaliseret med den første koloniale 

forfatning, nemlig Quebec-loven fra 1774. Derfor anså man her den kommende 

forfatning for at være en bekræftelse af det partnerskab mellem to folk, som de 

betragtede som ånden i Quebec-loven. Men kunne et sådant partnerskab danne 

grundlag for en nation? 

 

 
Ideen om en canadisk ”nationalitet” 

 

Lige siden konferencen i Chalottetown havde der været uenighed om, hvorvidt den nye 

union skulle opfattes som en ”nation”. Ved en af frokosterne på konferencen havde 

formanden for værtskoloniens parlament, Thomas H. Haviland, holdt en tale, hvori han 

udtrykte en vision om en samlet canadisk ”nation”: ”Efter alt hvad jeg hidtil har hørt, 

tror jeg, at vores provinser inden længe vil blive et stort land, ja, en stor nation, som 

strækker sig fra Stillehavet til Atlanterhavet. Aldrig før har der i Britisk Amerika været 

afholdt et så vigtigt møde som dette. Og det vil måske endog hedde sig, at her i lille 

Prince Edward Island blev den union dannet, som har frembragt en af de største 

nationer på hele den gudskabte jord” (cit. Bolger 1990: 34).  

Macdonald brugte i lighed med Cartier udtrykket ”ny nationalitet” om den 

fællesfølelse, der skulle til for at skabe folkelig opbakning til staten. Han talte også om 

”grundlæggelsen af en stor nation” (Debates 1865: 29-45). Men han vedblev ikke desto 

mindre samtidig med at insistere på vigtigheden af at anerkende den frankofone 

befolknings særlige ”nationalitet”. Denne ”nationalitet” skulle således rummes inden 

for unionen. Der var her tale om en uklarhed, som skulle få varige konsekvenser, først 

og fremmest fordi ”nationalitet” kunne opfattes både som noget kulturelt og etnisk og 

som noget politisk. 

Selve forestillingen om en selvstændig canadisk nationalitet lå dengang 

meget fjernt for de fleste anglofone tilhængere af en konføderation, specielt blandt 

Canada Vests ”reformkonservative”: George Brown, Alexander Galt og Oliver Mowat. 

De så først og fremmest Konføderationen som et middel til at slippe ud af unionen med 

Canada Øst og hævde deres egen provins’ autonomi (Romney 1999: 105). Selv 

tilhængere af Konføderationen fremhævede, at deres vælgere udelukkende støttede den 

af praktiske grunde, ikke ud fra et ”vagt ønske om at blive en del af en ny nation” 

(Debates 1865: 419). Til gengæld mener historikerne Ged Martin og Donald 

Creighton, at der blandt engelsk-canadiere længere havde fandtes en spirende canadisk 

nationalfølelselse, som med sin vægt på politisk forening, territorial ekspansion og 

uafhængighed repræsenterede ”et typisk eksempel på nationsbygning i 1800-tallet” 

(Martin 1995: 24; Creighton 1962: 305). 

Blandt unionsmodstandere blev selve tanken om en ”ny nationalitet” 

direkte forhånet, stærkest af Christopher Dunkin fra Quebec. Han benægtede, at en 

canadisk nationalitet ville være mulig eller ønskelig, idet Canada ville bestå af en stor 
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gruppe, ”hvis hjerte” lå i London, en anden stor gruppe, som var orienteret i retning af 

Paris, en tredje gruppe, som identificerede sig med ”den grønne ø” (dvs. Irland) og en 

fjerde, som følte sig forbundet med Washington. Britisk Nordamerika var ”skåret op i 

en masse kæmpende nationaliteter”, sagde han, og da kolonierne ikke behøvede at 

bekymre sig om ”nationale spørgsmål” eller forholdet til andre nationer, ville en ”ny 

nationalitet”, dvs. en canadisk identitet, blot blive et tomt begreb (Debates 1865: 511, 

524). Størst modstand mod tanken om en fælles nationalitet var der blandt de maritime 

koloniers delegerede, der ikke havde til sinds at udskifte deres provinsielle identiteter 

med en fælles.  

Cartier var den varmeste fortaler for en canadisk nationalitet, og det er 

vigtigt at se lidt nærmere på, hvad han lagde i begrebet. I sin berømte afslutningstale 

skitserede han sin egen vision om den fælles ”nationalitet”, som skulle binde den nye 

union sammen. Han understregede, at det ikke kunne være en fælles kulturel identitet, 

og at den derfor skulle være politisk og civil: 

       

Langt tilbage i tiden var den måde, en nation voksede op på, anderledes i 

forhold til nutiden. Dengang begyndte det med, at en svag beboelse blev 

til en landsby, som med tiden blev til en by og kernen i en nation. Sådan 

er det ikke i den moderne tidsalder. Nu dannes nationer ved at samle 

samfund med fælles interesser og sympatier. Sådan er det også for os lige 

nu. Der er nogle, som har taget afstand fra den plan, vi overvejer, på 

grund af udtrykket ”ny nationalitet”. Men hvis vi går i union med 

hinanden, vil der være tale om en politisk nationalitet, som ikke vil have 

nogen relevans for hverken national oprindelse eller den enkeltes religion. 

Det er blevet begrædt af nogen af os, at vi har at gøre med forskellige 

racer [dvs. etniciteter], og der har været fremsat forhåbninger om, at dette 

særlige træk vil ophøre en dag. Men forestillingen om en fælles race 

[etnicitet] er utopisk – den er en umulighed. Den slags forskelle vil altid 

findes. Forskellighed synes at være den fysiske og moralske, såvel som 

den politiske verdens orden. (cit. Russell m.fl. 2010: 10)  

 

Cartier henviste til den måde, Det Forenede Kongerige fungerede på som en nation 

bestående af tre etniske folk – englændere, irere og skotter31 – som hver på deres måde 

havde bidraget til ”Imperiets storhed”. På samme måde ville canadiernes føderation 

rumme katolikker og protestanter, englændere, franskmænd, irere og skotter, og disse 

grupper ville hver især øge den ny konføderations ”rigdom og ære”. I den nye nation 

ville det derfor ikke være et mål at afskaffe kulturelle og etniske forskelle, men at lære 

de forskellige grupper at værdsætte og forstå sig selv i forhold til hinanden (cit. Russell 

et al. 2010: 10).  På den måde, Cartier forstod føderalismen, var den således ikke 

udelukkende et politisk-strukturelt og endnu mindre et territorialt princip, men udtryk 

                                                           
31 Waliserne havde han tilsyneladende glemt. 
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for en bestemt etisk underbygget politisk filosofi, som skulle danne grundlaget for et 

canadisk statsfolk.  

Samuel LaSelva mener, at Cartier var en så stor modstander af assimilation 

og så stor tilhænger af ideen om, at en befolknings loyalitet over for et politisk 

fællesskab ikke skulle bygge på dets sproglige og kulturelle identitet, at han søgte efter 

en formel eller nogle politiske ideer, der kunne beskytte og bevare den fransk-

canadiske kultur (LaSelva 1996). Udtrykket ”politisk nationalitet” var det, han endte 

med at vælge. Det stod for et nyt forhold mellem folk med forskellige sprog og kulturer, 

og det byggede på etiske værdier som gensidig respekt, tolerance og anerkendelse. 

Forenet under et fælles politisk styre under den britiske krone skulle Canada være et 

land, hvor man kunne praktisere forskellige livsformer. Og forfatningen skulle, som 

LaSelva udtrykker det, gøre det muligt for ”franske og engelske både at leve hver for 

sig og sammen” (ibid.: 25). Føderationen var således en etisk funderet forening af to 

broderfolk, som respekterede, at deres land var grundlagt på en ”dualisme”. Det er på 

den baggrund, at begrebet om ”den føderale ånd” skal forstås, mener Michael Burgess 

(2008). 32     

Trods hård modstand mod ideen om en konføderation blandt liberale i 

Canada Øst, lykkedes det for Cartier at få nogle af dem til at acceptere en 

forfatningstekst. Det skyldtes bl.a., at den gav fransk lige status med engelsk i det 

føderale parlament og i retssystemet. Quebecs repræsentation i Underhuset i Ottawa 

ville desuden blive baseret på provinsens befolkningstal, mens den i Senatet 

(Overhuset) ville udgøre en tredjedel. Quebecs pris for en konføderation var således at 

ofre den hidtidige politiske dualisme til fordel for en føderalisme, som ville kunne sikre 

den fransk-canadiske nation på længere sigt, blev det skønnet (McRoberts 1997: 9-10).  

 

   

Fra Quebec-resolutioner til forfatning  
 

Få måneder efter konferencen i Quebec besluttede Prince Edward Island og 

Newfoundland sig til alligevel ikke at gå med i føderationen. På et tidspunkt så det ud 

til, at planerne også ville lide skibbrud i Nova Scotia og New Brunswick og derved 

blive en total fiasko.  Frygten for amerikansk ekspansionstrang nordpå i kombination 

med stærke kommercielle incitamenter – især bygningen af en jernbane, der forbandt 

provinserne – førte dog til, at begge provinser lod sig overtale (Martin 1995: 19-49). I 

1866 kunne ledere fra Provinsen Canada, New Brunswick og Nova Scotia derfor rejse 

til London, hvor Quebec-resolutioner efter nogle mindre revisioner blev vedtaget den 

1. juli 1867 som The British North America Act (BNA), den nye stats grundlov.  

Det viste sig at blive en smal sag at få loven igennem det britiske parlament.  

Der havde længe været stærke økonomiske og politiske kræfter i Storbritannien, som 

ønskede en forening af de nordamerikanske kolonier for at sikre britiske investeringer 

                                                           
32 Jf. også Smiley 1967.   
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og geopolitiske interesser. Som det blev vurderet i en tale til Overhuset af den britiske 

generalguvernør i Provinsen Canada, var det ”i Moderlandets interesse, at [Canada] 

skulle lære at stile efter uafhængighed” (cit. Gwyn 2012: 32). I London kunne man se, 

at udviklingen generelt gik i retning af et opbrud af de store imperier og dannelsen af 

nationalstater. Desuden ønskede man ikke på ny at komme i konflikt med USA på 

grund af sammenstød langs grænsen.   

Selv om der på forhånd var ønsker i London om en konføderation af de 

nordamerikanske kolonier, er det dog vigtigt at understrege, at initiativet til den nye 

statsdannelse kom fra kolonierne selv. Det var ikke noget, der skete på direkte 

foranledning af London eller som et udtryk for et britisk ønske om større kontrol med 

sit imperium. Det ville have været umuligt for briterne at skabe en union, som 

kolonierne ikke selv havde ønsket sig (Buckner 2008). Men briterne kunne også trygt 

anerkende den nye stat, da den med sin fortsatte imperiale tilknytning som dominion 

blev skønnet at være en styrke for et moderniseret og omorganiseret imperium (Martin 

1995).  

Alligevel var der ikke mange i London, der i 1867 gav den nye nationalstat 

store overlevelseschancer. I en lederartikel i The Times of London lød det f.eks., at 

Canada manglede ”kroppen, de vitale organer, cirkulationen og den muskelkraft, som 

kan give disse vidt spredte lemmer styrke” (cit. Gwyn 2012: 32). Heller ikke i 

Washington blev Canadas odds vurderet højt. New York Times forudså, at det canadiske 

“eksperiment” hurtigt ville mislykkes, og at Canada derefter ”gradvist ville blive 

absorberet og finde sin rette plads i den Store Nordamerikanske Republik” (cit. Gwyn 

2012: 32).  

 I Canada var især mange engelsk-canadiere bekymrede over, om deres 

territorium og samfund kunne oveleve truslen fra en stadig mere aggressiv amerikansk 

imperialisme nu, hvor de britiske tropper blev trukket ud af Nordamerika. Derfor lagde 

de stor vægt på at fastholde forbindelsen til imperiet, ja, ligefrem at sikre Canada en 

stærkere placering i det. Men de forestillede sig også, at det kunne ske ved hjælp af en 

mere offensiv strategi: ved at bruge den nye union til at ekspandere længere vestpå ud 

over de eksisterende grænser og på den måde tiltrække indvandrere fra de Britiske Øer, 

så de nye territorier kunne befolkes dem med, inden de faldt i amerikanernes hænder 

(Buckner 2008: 67-68). Hvad der oprindelig havde været en bosætter-koloni, skulle 

således nu blive til en post-kolonial stat, som selv bidrog til at fortsætte det imperiale 

projekt ved oprette nye provinser. Det er derfor relevant at undersøge, hvad 

forfatningsloven sagde om den nye stats identitet ved indledningen til denne 

koloniseringsproces.  
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Konstitutionel identitet 
 

En britisk forfatning 
 

I præamblen til Forfatningsloven hedder det, at Canada får en ”[f]orfatning, som 

principielt svarer til den, der gælder for det Forenede Kongerige”. Det er en 

overraskende formulering, dels fordi der dengang – lige så lidt som i dag – ikke fandtes 

nogen skreven forfatning i det Forenede Kongerige, dels fordi det kun var nogle af de 

britiske institutioner, som Canada overtog: monarkiet, et parlament med to kamre, 

domstolssystemet og sædvaneretten (Common Law). Canada fik således hverken en 

statskirke i lighed med Church of England eller et overhus med arvelige pladser.33  Til 

gengæld fik Canada nogle institutioner, som ikke fandtes i Storbritannien: en føderal 

struktur, en højesteret, et senat – med et begrænset antal medlemmer udpeget af 

”kronen” og repræsenterende landets ”regioner”34 – samt en forfatning, der var delvist 

nedskrevet.  Formuleringen betød dog, at de ting, som ikke var nedskrevet, men havde 

form af konventioner, skulle følge britisk konstitutionel praksis: f.eks. responsible 

government (regeringsansvarlighed), rule of law, embedet som premierminister og 

parlamentarisk demokrati. Endvidere havde de love, der gjaldt for imperiet, stadig 

forfatningsmæssig og juridisk gyldighed i Canada, som f.eks. Den Kongelige 

Proklamation fra 1763 og Quebec-loven fra 1774 (Fossum og Menéndez 2011: 182; 

Malcolmson and Myers 2009: 23).  

På den måde blev den forfatningsmæssige forbindelse til Storbritannien og 

imperiet bevaret. Men det blev kontinuiteten i forhold til den koloniale fortid også. De 

regeringer, som provinserne blev udstyret med, og som bestod af en lovgivende 

forsamling og en udøvende magt – som formelt set var den kongelige viceguvernør, 

men reelt var et regeringskabinet – var stort set kopier af det koloniale system efter 

indførelse af selvstyre i 1848. Den nye stat fortsatte dermed ad det institutionelle spor, 

som var blevet lagt med den koloniale Forfatningslov af 1791 og Unionsloven af 1840 

(Fossum og Menéndez 2011: 180). Der var således tale om et klart eksempel på 

historisk institutionel ”stiafhængighed” (jf. kap. 3).   

 Selv om forfatningen var britisk, rummede den dog også ”amerikanske” 

elementer, først og fremmest den føderale struktur. Men føderalismen havde ikke den 

samme karakter som den amerikanske, fordi det føderale princip blev kombineret med 

det britiske princip om parlamentarisk suverænitet. Man kan således kalde den 

styreform, der blev skabt, for ”parlamentarisk føderalisme”. I modsætning til USA, 

hvor folket er suverænitetens kilde, blev det i Canada ”Kronen” – dvs. stats- og 

imperiemagten – der blev kilden til al lovlig øvrighed. Kronen var repræsenteret af 

generalguvernøren, som dengang var brite og sad i det canadiske parlaments Privy 

                                                           
33 Det canadiske senat består af 105 udpegede medlemmer.  
34  De fire regioner består af Ontario, Quebec, de Maritime Provinser og de vestlige provinser, som hver har 24 pladser. 

De resterende dele af landet – Newfoundland and Labrador og de tre nordlige territorier indtager de ni pladser. 
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Council, hvor han havde til opgave at hjælpe og rådgive Canadas regering. Indtil 1931 

kunne han på den britiske regerings vegne nedlægge veto mod love vedtaget i 

Parlamentet og ”reservere”, dvs. udsætte, love, som først skulle godkendes af den 

britiske regering.  

Den status, forfatningen gav Canada som en ”dominion”, var ny, men den 

angav, at noget var ved det gamle: at Canada forblev en del af Det Britiske Imperium. 

Forfatningen kunne derfor kun ændres af det britiske parlament, og canadierne skulle 

således fortsat være britiske undersåtter, ligesom staten ikke kunne føre en selvstændig 

udenrigspolitik. Selv om forfatningen gav mulighed for at oprette en højesteret, hvilket 

skete i 1875, var Højesteret på det tidspunkt ikke den højeste appeldomstol. Indtil 1931 

var det britiske parlaments Judicial Committee of the Privy Council (JCPC) Canadas 

højeste juridiske instans.  

At forfatningsfædrene var fuldt ud tilfredse med den fortsatte tilknytning 

til Storbritannien, gav sig udslag i det officielle navn, de først ønskede at give den nye 

stat: The Kingdom of Canada. Men dette forslag vakte protester i USA, som var stærkt 

imod at have en åbenlyst anti-republikansk stat som nabo, og hvor man heller ikke 

syntes at have været helt klar over, hvad ”konstitutionelt monarki” var for en størrelse 

(Russell 2004: 31). På den baggrund skar Dronning Victoria igennem og besluttede, at 

landet skulle hedde The Dominion of Canada. I daglig tale og i international 

sammenhæng blev statens navn dog kort og godt ”Canada”. Det var et navn, som 

mange engelsktalende, specielt i de maritime provinser, forbandt med Quebec, og ikke 

umiddelbart var parate til at bruge, da de opfattede sig selv som englændere, skotter og 

irere (Lower 1946: 327). Så selv om forfatningen skabte staten Canada, skabte den ikke 

canadiere.  

I takt med, at den canadiske føderation udviklede sig og reducerede 

imperiemagtens indflydelse, viste der sig at være et grundlæggende problem forbundet 

med at kombinere parlamentarisk suverænitet med føderalisme. Ottawa erstattede med 

tiden London som suveræn politisk autoritet, og den canadiske højesteret erstattede 

JCPC i 1949. Under denne proces kom magtudøvelsen gennem det føderale parlament 

i realiteten til at ske gennem et flertalsstyre i lighed med det, man kender fra 

enhedsstater.  

Da forfatningen ikke sagde noget eksplicit om demokrati og borgernes 

rettigheder, eksempelvis i form af en Bill of Rights, tilfaldt der embedet som 

premierminister en enorm magt, ja, langt større end provinsregeringerne fandt rimeligt. 

Tavsheden om demokratiet og retsstatsprincipperne skyldtes dog ikke modvilje mod 

dem, men derimod at de var underforståede. Kun de ordninger, der var strengt 

nødvendige for at gennemføre konføderationen, blev skrevet ned, mens dele, som vi i 

dag opfatter som konstitutionelt væsentlige, ikke blev nævnt. Den canadiske højesteret 

har da også siden konkluderet, at tavsheden om demokratiet ikke betyder, at der var 

tale om en udemokratisk forfatning. I 1867 ville det have været ”overflødigt” og tilmed 

”dumt” at udpensle denne kendsgerning, mener politologen David Brooks (Brooks 
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2007: 131). Alligevel må det påpeges, at forfatningsfædrene ikke var demokrater i 

nutidens betydning (Smiley 1987: 39). De toneangivende deltagere i 

konføderationsdebatterne ville ikke drømme om at sende vedtagne resolutioner til 

folkeafstemning (Russell 2004: 32). Det var jo hele pointen ved princippet om 

parlamentarisk suverænitet, at folket ikke skulle inddrages direkte i den politiske 

beslutningsproces, og det var først fra slutningen af 1980’erne, at canadiske regeringer 

begyndte at åbne op for denne mulighed. 

 

 

Den føderale struktur: 
Magtfordelingen mellem centralregering og provinser 

 

Til forskel fra den amerikanske forfatning udspecificerer den canadiske ikke klart og 

entydigt, hvordan magtforholdet skal være mellem forbundsregeringen og provinserne. 

Det fremgår således ikke klart af forfatningen, om provinserne besidder politisk 

suverænitet i kraft af centralregeringen – og derfor er underordnet den – eller om 

centralregeringen så at sige lever på provinsernes nåde. 

I Forfatningslovens Sektion 91 opregnes Parlamentets oprindelige 29 

kompetenceområder, som bl.a. omfatter handel og industri, direkte og indirekte 

beskatning, valuta, posttjeneste, statistik og folkeoptælling, det nationale forsvar, det 

føderale embedsapparat, navigation, fiskeri, bankvæsen, coypright, indfødte og 

reservater, naturalisation og indvandring, ægteskab og skilsmisse, kriminallov, 

straffeanstalter og projekter, det involverer mere end én provins. Provinserne har 

kompetence til at lovgive om bl.a. beskatning til indre formål, kommuner, skoler og 

uddannelse, sundhedsvæsen, ejendomsforhold, borgerlige rettigheder, civilret, 

fængsler, egne administrationer, lokale arbejder, virksomheder med provinsielle 

formål m.m. (Constitution Act of 1867).   

 Sektion 91 i loven indledes imidlertid med en passage, der lyder, at den 

føderale regering skal lovgive for ”Fred, orden og god regeringsførelse” i alle sager, 

som ikke hører ind under dem, som loven tildeler provinsernes lovgivende forsamling. 

Denne passage forstod forfatningens fædre som et princip om, at det var parlamentets 

opgave at tage sig af nationens interesser, mens provinsforsamlingerne udelukkende 

skulle have ansvar for deres egne. Det betød, at parlamentet fik jurisdiktion over alt 

det, som ikke var udtrykkeligt nævnt som provinsernes kompetencer, herunder 

spørgsmål, som måtte dukke op i fremtiden. Denne ”residualmagt” (restmagt) har 

domstolene siden tolket sådan, at det var parlamentets ansvar at lovgive om f.eks. 

overordnede økonomiske og finansielle spørgsmål, radio og tv, atomenergi, luftfart, 

officielle sprog, statsborgerskab, udenrigspolitik, nødretslove, off-shore 

mineraludvinding og meget mere. Da residualmagtens omfang således potentielt er 

meget stort, er der naturligvis tale om en magt, som ofte har sat centralregeringen og 

provinserne op imod hinanden.  
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Men residualmagten kan gøres til genstand for divergerende tolkninger, og 

derfor kom domstolene hurtigt til at spille en central rolle i det canadiske 

regeringssystem. Fra 1880’erne til 1930’erne var det for det meste provinserne, der gik 

sejrrigt ud af sådanne magtkampe, fordi JCPC (Judicial Committee of the Privy 

Council) tolkede forfatningsloven til provinsernes fordel og gik mod 

forfatningsfædrenes ønske om en stærk centralregering. Efter at Højesteret afløste 

JCPC som højeste appelinstans i 1948, blev det føderale parlaments magt dog på flere 

områder styrket, hvilket i 1960’erne gav anledning til et krav fra provinserne om en ny 

forfatning.     

 Selv om forfatningen af 1867 opregnede magtfordelingen mellem de to 

regeringsniveauer, var den således langt fra skarp. Derfor har både centralregeringen 

og provinsregeringen ofte påtaget sig ansvar for områder, som ikke udtrykkeligt 

tilhørte dem. Det gælder især i økonomiske spørgsmål. Parlamentet har f.eks. en 

eksklusiv ret til at lovgive i økonomiske spørgsmål, som bliver anset for at være til 

gavn for hele staten. Det betyder, at centralregeringen kan blande sig i provinsernes 

økonomi ved f.eks. at erklære en vej, som skal bruges til udvinding af mineraler, for at 

være et ”offentligt arbejde”, som er i hele nationens interesse. Men det er langt fra altid, 

at den provins, som vejen skal bygges i, er enig. 

Uklarheden i magtfordelingen mellem de to regeringsniveauer kommer 

også til udtryk i forfatningslovens Sektion 92 i den såkaldte disallowance clause, som 

betyder, at centralregeringen kunne nedlægge veto mod love vedtaget i provinsernes 

lovgivende forsamlinger. Denne ordning, som udgør en afgørende forskel mellem den 

canadiske og den amerikanske føderalisme, har – sammen med residualmagten –  

rødder i den koloniale tradition: i bestemmelser i Forfatningsloven af 1791 og 

Unionsloven af 1840, hvor den britiske regering forbeholdt sig denne ret (Fossum og 

Menéndez 2011: 180).  

Den uklare magtfordeling skulle vise sig at gøre canadisk føderalisme til 

en omskiftelig og labil politisk styreform, som kræver multilaterale forhandlinger 

mellem centralregeringen og provinsregeringernes førsteministre og deres respektive 

– og med tiden meget store – bureaukratier til håndtering af relationerne mellem de to 

regeringsniveauer.  Da føderalisme grundlæggende set er en regeringsform med to lige 

suveræne politiske niveauer, kan man med rette argumentere for, at Canada strengt 

taget slet ikke er nogen ”rigtig” føderation, men er et kvasi-føderalt system, hvor 

forbundsregeringen indtil den nye forfatningslov i 1982 udgjorde den dominerende 

partner (Malcolmson and Myers 2007: 63). Andre taler om en ”ufuldstændig union” 

(Stevenson 2009; DiGiacomo 2010; Bakvis, Baier and Brown 2009) og mener, at 

Canada har udviklet sig til at blive en så løs og decentraliseret føderation, at 

konsekvenserne kan ende med at blive dens opløsning, ikke mindst på grund af den 

tvivl, der hersker om Quebecs status. Denne frygt er dog mest udbredt blandt forskere 

med engelsk-canadisk baggrund.35 Disse og andre forfatningsspørgsmål – ikke mindst 

                                                           
35 Se bl.a. Knop m.fl. 1995 og Simeon og Conway 2001.  
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de rettigheder, som Quebec fik tildelt i 1867 – vil jeg naturligvis vende tilbage til flere 

gange senere i afhandlingen.  

 

 
Konklusion 

 

At forfatningen blev vedtaget af det britiske parlament – og fremover kun kunne 

ændres dér – var for så vidt i overensstemmelse med Canadas nye status af dominion 

inden for Det Britiske Imperium. Canada fik således ikke status af en suveræn stat, der 

kunne føre sin egen udenrigspolitik. Det betød, at den canadiske stat fra begyndelsen 

var udstyret med en britisk-imperial identitet. At retten til at ændre forfatningen forblev 

i det britiske parlaments Privy Council selv efter, at briterne i 1931 erklærede sig villige 

til at overføre forfatningen til Canada, afspejlede den uenighed om Canadas 

konstitutionelle identitet, som fandtes i den nye stat fra begyndelsen (Fossum 2011).   

Men det var helt efter forfatningsfædrenes ønske, at Canada forblev britisk. 

Hvad enten de talte engelsk eller fransk, opfattede de nye ”canadiere” sig som britiske 

undersåtter, og de så ikke nogen grund til at ændre ved det forhold. De opfattede de 

kolonier, de var vokset op i, som produkter af den britiske politiske tradition, som var 

helt anderledes end den amerikanske, som var formet af revolution og republikanisme 

(Creighton 1970: 8). De omkring 60 procent af befolkningen, som talte engelsk og for 

det meste nedstammede fra de Britiske Øer, fandt det desuden uproblematisk at 

videreføre den livsform, deres forfædre havde udviklet som bosættere i kolonierne. Og 

skønt den fransk-canadiske befolknings ledere identificerede sig med den livsform, der 

blev praktiseret i det territorium, der engang havde udgjort Nouvelle France, tilsluttede 

de sig helt og fuldt den britiske parlamentarismes principper og værdier.  

Til gengæld frygtede de for deres sprogs og kulturs overlevelse.  Derfor 

forlangte de, at den nye stat fik en struktur, der sikrede dem deres identitet i den nye 

stat. Dette, foruden de andre koloniers særlige historie og identitet, var årsagen til, at 

Canada fik en føderal struktur. Britisk konstitutionalisme blev altså tilpasset en 

kulturelt opdelt befolkning. Det blev dengang ikke overvejet, om de to 

befolkningsgrupper også havde nok til fælles til, at det kunne lade sig gøre at samle 

dem som folk (Russell 1993: ix).  

Politologen og forfatningseksperten Peter M. Russell konstaterede engang, 

at Konføderationen ”ikke skabte et politisk fællesskab med en klar bevidsthed om sig 

selv” (Russell 2004: 32). Forfatningen var et resultat af en forståelse mellem datidens 

politiske eliter, ikke et folkeligt krav, og det er usandsynligt, at den ville være blevet 

vedtaget ved en folkeafstemning. Dette træk ved forfatningen skulle forblive et 

karakteristisk træk ved den måde, demokratiet har været praktiseret på lige siden: 

Konflikter er blevet løst gennem ”elite accommodation” og mægling mellem eliter, 

ikke gennem bred folkelig deltagelse i demokratiske beslutningsprocesser (Presthus 

1973). 
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Forfatningen gjorde da heller ikke folket suverænt, og der var end ikke 

noget ønske om at gøre det. I stedet blev der indført et system, som fastholdt det britiske 

princip om parlamentarisk suverænitet og kombinerede det med et ”amerikansk” 

princip om føderalisme, der havde til formål at gøre unionen acceptabel for 

indbyggerne i de hidtil selvstyrende kolonier, men først og fremmest i Quebec.  

Som jeg senere vil vise (kapitel 19), blev princippet om parlamentarisk 

suverænitet i praksis afskaffet i 1982 med vedtagelsen af en ny forfatningslov, der –  

til trods for en svag undtagelsesparagraf – tildelte borgerne rettigheder, som 

parlamentet ikke kunne suspendere. Men det var først, efter at Canada i mere end et 

hundrede år havde været regeret ud fra en konstitutionel tradition, som byggede på en 

aftale mellem to politiske eliter, der optrådte som værger for henholdsvis den 

engelsktalende og fransktalende befolkning, sådan som der havde været tradition for 

det i kolonitiden.   

Denne aftale skulle sikre det fransktalende mindretals overlevelse, men 

selv om den lagde grunden for en ”dualisme”, som stillede Quebecs ledere tilfreds, og 

som de tolkede som et udtryk for et nyt partnerskab mellem to folk, så sikrede 

forfatningen ikke nogen ligestilling mellem engelsktalende og fransktalende i 

civilsamfundet, hverken inden for Quebec eller i Resten af Canada.   

Hvor man i Quebec anså forfatningen for at være en pagt mellem to 

nationer, anså man den i de Maritime Provinser for at være en kontrakt mellem 

repræsentanter for alle de britisk-nordamerikanske kolonier. Forfatningsloven gjorde 

Canada til en stat, der først og fremmest var for efterkommere af hvide, europæiske 

bosættere og assimilérbare indvandrere, idet de oprindelige folk ikke blev nævnt i den. 

Ved udarbejdelsen af Forfatningsloven blev der ikke fundet anledning til at tilføje 

noget om de oprindelige folks status i den nye stat, og de blev end ikke konsulteret på 

noget tidspunkt af processen. Denne forbigåelse skulle siden vise sig problematisk.  
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Kapitel 5 
  
Kolonialisme, kulturmøder  
og bosætteridentitet i Nouvelle France 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indledning 

 

I 1534 gik den franske opdagelsesrejsende Jacques Cartier (1491-1557) i land på kysten 

af Gaspé-halvøen for at finde guld. Cartier fandt dog hverken guld eller andre ædle 

mineraler, men kun en kold og forblæst kyst, som han kaldte ”det land, Gud gav Kain”. 

Det var dog ikke grund nok for hverken Cartier eller baskiske fiskere, der i et part årtier 

havde drevet torskefiskeri på bankerne ud for Newfoundland, til at holde sig væk. Og 

snart fulgte pelsjægere og købmænd.   

Cartier foretog tre sørejser til det land, som han først havde læst om i den 

islandske saga om Vinland. Allerede på den første gjorde han på den franske konges 

vegne krav på land, efter at han havde opdaget, at de indfødte var interesserede i at 

sælge pelse til ham, især bæverskind. Da han fulgte med dem til deres landsby i bunden 

af den dybe bugt, han senere gav navnet St. Lawrence, spurgte han dem, hvad deres 

sted hed. Han mente, de kaldte det Canada. Det er altså derfra, navnet stammer.  

Det var det andet kulturmøde i Canada. Det første var sket ca. 500 år 

tidligere, da nordboer fra Grønland oprettede en lille koloni på spidsen af 

Newfoundland, som de formentlig opgav på grund af konflikter med de lokale Beotuk-

indianere. Cartier kom heller ikke godt ud af det med de indfødte, bl.a. fordi han 

hverken respekterede deres handelsregler eller ejendomsret til det landområde, de 

beboede.  

Da han sejlede ind i havnen i Saint-Malo i juli 1536, vendte han som nævnt 

ikke hjem med det guld, han havde regnet med at finde. Til gengæld kunne han berette, 

at Newfoundland var en ø, og at han havde kortlagt en stor del af en bugt, der udgjorde 

udmundingen på en stor flod, der skar sig dybt ind i det nye land (Cartier 1993). Det 

var nok til, at den franske konge erklærede ”Canada” for fransk territorium. Der skulle 

dog gå mange år, helt til begyndelsen af 1600-tallet, før kongen begyndte at interessere 

sig for at oprette handelsstationer i området. Den senere kaptajnen Samuel de 

Champlain deltog i 1604-7 i ekspeditioner, der grundlagde to beboelse i Port Royal og 
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i St. John i ”Acadien”, dvs. vore dages Nova Scotia og New Brunswick.36 I 1608 blev 

Champlain sendt tilbage for at oprette en handelskoloni på bredden af St. Lawrence. 

Kolonien fik navnet Quebec, men blev siden omdøbt til Nouvelle France og kom til at 

strække sig over et område fra Hudson’s Bay og Newfoundland i nord, til Acadien i 

syd, Den Mexicanske Bugt i syd og De Store Søer i vest.   

Formålet med dette kapitel er at redegøre for fortrinsvis denne centrale del 

af Nouvelle Frances historie, fordi det er den, der efter briternes erobring af Nouvelle 

France skulle blive til provinsen Quebec. Jeg vil forklare, hvordan det gik til, at 

kolonien udviklede en særlig samfunds- og styreform. Min tese er, at bosætterne endte 

med at udvikle en selvforståelse, som var præget af de særlige forhold i kolonien, dels 

de barske geografiske forhold, dels forholdet til de lokale indfødte og dels en styreform 

og vision for kolonien, hvor den katolske kirke spillede en betydningsfuld rolle.  

 

 

Kolonial statsbygning  
 

Champlains koloni 
 

I anden halvdel af 1600-tallet overtog Frankrig Spaniens rolle som briternes rivaler til 

herredømmet i Atlanterhavet. Det skete i en periode, hvor de gamle feudale 

magtstrukturer i Europa længe havde været under afvikling. Stænderstaten var ved at 

blive erstattet af en ny statstype, som var kendetegnet ved centralisering og magtfulde 

konger, som havde frigjort sig fra deres afhængighed af det jordejende aristokrati, når 

de skulle føre krig (Giddens 1985; Tilly 1975). Fra nu af finansierede kongerne deres 

krige med støtte fra en ny klasse af storkøbmænd, som skabte sig rigdom gennem 

handel og import af ædle råvarer og metaller fra oversøiske territorier.  

Det var på den baggrund, at Samuel de Champlain (1574-1635) i 1608 

sejlede ud for at udforske mulighederne for at oprette en fransk handelskoloni i 

Nordamerika. For ifølge international lov kunne et land ikke gøre krav på et 

territorium, der ikke var beboet. I 1580’erne var handlen med pelse, som var begyndt 

som et bierhverv for franske fiskere på Newfoundland, dog ved at blive så 

indbringende, at den protestantiske Henrik IV og hans regering indså, at de kun kunne 

få handlen under kontrol, hvis de etablerede en koloni i området. Det var Champlains 

opgave at føre denne mission ud i livet. 

Champlain opførte en borglignende habitation dér, hvor Quebec City ligger 

i dag, dvs. ved den første betydelige indsnævring af St. Lawrence-floden. Deraf fik den 

første permanente europæiske bosættelse i Canada sit navn, idet kebec betyder ”snæver 

passage” på algonkin-sproget. Stedet var ikke dårligt valgt, dels fordi det var let at 

forsvare mod angreb udefra, dels fordi Champlain havde held til at danne alliancer med 

                                                           
36 Acadien blev hjemland for det fransktalende folk acadierne, men selve territorierne overgik til briterne efter Den 

Spanske Arvefølgekrig (1701-13). 
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de omgivende indianske folk, algonkinerne og montagnais-folket, som havde befundet 

sig i krig med de agerdyrkende irokesere og huronere, som endte med at trække sig 

længere mod syd og vest: irokeserne til den nordlige del af nutidens New York og 

huronene over mod egnen omkring Georgian Bay. Konflikterne ophørte dog ikke af 

den grund, hvilket betød, at de europæiske kolonister befandt sig i en næsten konstant 

militær undtagelsestilstand.  

Champlain var personligt først og fremmest drevet af opdagerens 

nysgerrighed og trang til at udforske og kortlægge nye steder. Han var et sandt 

renæssancemenneske med mange talenter, og han optrådte snart som soldat, snart som 

skibskaptajn, hærfører, pelshandler, opdager, arkitekt, diplomat og botaniker (Wade 

1968: 10; Fischer 2008). Han fungerede som kongens guvernør i den lille koloni indtil 

sin død i 1635. Han opnåede ikke at se den blive til en succes, idet den kun blev holdt 

i live, fordi den modtog midler fra kongen. Efter Henrik IV’s død i 1610 havde 

Champlain dog held til at overbevise den stærke minister for den nye katolske Ludvig 

13., Kardinal Richelieu (1585-1642), om, at kolonien ville kunne blive en 

indtægtsgivende fransk besiddelse. Det var et vigtigt argument, men kardinalen var 

også klar over, at koloniens legitimitet kun ville blive opretholdt, hvis handel blev 

kombineret med en kristen mission (Belmessous 2013: 18).  

Hvad angik det rent handelsmæssige, lod Richelieu organisere et 

Compagnie des Cent Associés – også kaldt Compagnie de Nouvelle France – der fik 

til opgave at tiltrække mindst 4.000 kolonister. Kompagniet skulle fremover stå for 

koloniens administration og finansiering. Aftalen gik på, at Nouvelle France leverede 

pelse, profit og kristne sjæle mod til gengæld at modtage investorer, soldater og 

kolonister (Bothwell 2006: 30). I 1643 boede der dog kun ca. 300 beboere i kolonien 

og ikke de 4.000, som kompagniet havde givet løfte om. 

At handel og mission fra begyndelsen var de to hovedpiller i den koloniale strategi, 

kom til at præge selvforståelsen i kolonien. Men det samme kan siges om styreformen. 

 

 

Kolonial absolutisme 
 

Hvor der findes en stor forskningslitteratur om sociale og kulturelle forhold i Nouvelle 

France, var kendskabet til den politiske struktur forholdsvis begrænset indtil 

udgivelsen af Louise Dechênes Le Peuple, l’État et la Guerre au Canada sous le 

Régime français i 2008 (Dechêne 2008). Dechêne viser her, at koloniens regering var 

særdeles centraliseret og autoritær, og at det civile samfund derfor også var tilsvarende 

svagt. Guvernøren var udstyret med suveræn magt, som han gav videre til intendanten, 

bestyreren af kolonien, som i realiteten agerede mere som en militær øverstbefalende. 

Dechêne bruger udtrykket ”kolonial absolutisme” om styreformen og påpeger – i 

lighed med William Eccles (Eccles 1998) – at koloniens militære karakter skulle få 

betydning for ”dens sociokulturelle og økonomiske udvikling” (Duchêne 2008: 575, 
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n.15).  Under den stadig voldsommere rivalisering mellem Frankrig og England i både 

Europa og Nordamerika, udviklede Nouvelle France sig da også fra at have været en 

pelshandelskoloni og siden en bosætter-koloni til at blive en militær koloni, hvor den 

katolske kirke stod for at sikre både den sociale og moralske orden (Gossage og Little 

2012).  

Forfatteren til den første bog om Nouvelle France, Hertugen af 

Montmorency Marc Lescarbot (1570-1641), forestillede sig, at franske kolonister snart 

ville drage frivilligt til Den nye Verden. Henvendt til ”Moder Frankrig” skrev han: 

 

Selv om de ikke finder Atabalippas eller lignende rigdomme, som har 

skærpet spaniernes appetit og fået dem til at drage til Vestindien, vil de 

ikke mangle noget, for provinsen er værdig til at kaldes din datter, en 

koloni for modige mænd, Kunstakademiet, og et tilflugtssted for dem af 

dine børn, som ikke er tilfredse med deres lod i livet, og mange af hvilke, 

på grund af mangel på arbejde, tager til fremmede lande […] De af dine 

børn, som […] vil ønske at drikke de friske vande i Port Royal i Nouvelle 

France, vil snart med Guds hjælp finde et tilflugtssted så behageligt, at de 

vil nære et stort ønske om at befolke provinsen og fylde den med deres 

afkom. (Cit. Grant 1907: 13-15, 17-18) 

 

Men det gik ikke, som Lescartbot havde forudsagt. Det viste sig meget svært at 

tiltrække kolonister, og i 1645 opgav Compagnie de Nouvelle France at få udbytte af 

kolonien. I stedet overgav de handlen med pelse til nogle lokale købmænd, 

Communauté des Habitant. Men det gik heller ikke dem meget bedre, og for de 

omkring 2.400 mennesker, som kolonien var vokset til at rumme i 1660, var den 

franske stats drøm om et gloriøst amerikansk imperium snarere blevet et mareridt 

(Trofimenkoff 1983: 3).    

Nouvelle France var både internt og eksternt præget af konflikter. Indadtil 

mellem købmænd og guvernøren eller intendanten, mellem kirken og købmændene, 

mellem kirken og guvernøren og også inden for kirken selv. Udadtil var kolonien 

præget af et konstant beredskab over for angreb fra irokesere, hvis krigere bevægede 

sig fra Hudson Bay i Nord til de Store Søer i Vest. Derfor blev de tre største bosættelser 

i kolonien – Quebec, Trois-Rivière og Montreal – bygget som en slags forter. Selv om 

der i realiteten blot var tale om få direkte angreb, fik Nouvelle France fra slutningen af 

1600-tallet karakter af militær koloni. Men det skyldtes også dens stigende strategiske 

betydning for franskmændenes rivalisering med englænderne, der ønskede at få 

herredømme over baglandet fra Appalacherne og over mod De Store Søer (Eccles 

1969; Gossage og Little 2012).  

I første halvdel af 1600-tallet var Frankrig stærkt svækket, dels af 

konfessionelle konflikter, dels af krig mod Spanien og dels af Fronden, dvs. adels- og 

borgeroprøret 1648-53, som brød ud som følge af flere års hårde beskatning og kardinal 
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Mazarins (1602-1661) forsøg på at øge kongemagten på vegne af den umyndige 

Ludvig 14.  Oprøret tvang på et tidspunkt den unge Ludvig, som havde arvet tronen 

som femårig, til at forlade Paris. Da han blev myndig i 1651, vendte han dog tilbage til 

Paris. Derefter lykkedes det ham langsomt at genvinde den autoritet, som kongemagten 

havde mistet efter Kardinal Richelieus og Ludvig 13.’s død i henholdsvis 1642 og 

1643. Ludvig genudnævnte Mazarin til sin regeringsleder, og kardinalen viste sig i 

stand til at genoprette orden i et rige, der var kommet tæt på sin opløsning. Desuden 

blev krigen med Spanien afsluttet og freden beseglet med den unge konges ægteskab i 

1660 med den spanske Filip 4.’s datter Maria-Theresia (1660–1683), som han dog kun 

fik få år sammen med.   

Efter Mazarins død året efter overtog Ludvig 14. selv regeringsmagten. 

Han fratog højadelen al dens magt, og som enevældig hersker reorganiserede han hele 

statsstyret. Han støttede sin finansminister, Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), der 

også var minister for flåden og kolonierne, i hans ønske om at indføre en 

merkantilistisk politik, der skulle gavne rigets finanser. Da merkantilismen byggede på 

indtægter fra kolonier, fik Colbert midler til at skabe en flåde, der var stor nok til at 

forsvare Frankrig over for England og Holland, de nye globale konkurrenter. 

Colbert ønskede, at Nouvelle France skulle være økonomisk bæredygtig. 

Derfor sørgede han for at udvikle og reformere det begyndende landbrug på St. 

Lawrence-flodens frugtbare bredder. Han indførte det samme ejendomssystem, som 

dengang fandtes i Frankrig, hvor bønderne fik tildelt jord af en godsejer (seigneur), 

som formelt set var den franske konges vasal.   

 

 

 
 
       Fig. 4. Skematisk fremstilling af det seigneuriale system.  

De små huse for enden af hver stribe land er beboet af habitants, der lejer jorden af 

jordejeren (le seigneur). Kilde: The Canadian Encyclopedia. 

 

Allerede i 1627 var jordene langs St. Lawrence-floden mellem Quebec og 

Montreal begyndt at blive tildelt habitants (indvandrede bønder) og de religiøse 
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ordener. Nu fortsattes denne proces, og på grund af det sæt af rettigheder og pligter, 

som det nye system byggede på, kom kolonien, som tidligere havde været præget af 

sociale konflikter, med denne ”modernisering” til at fungere som en velorganiseret og 

hierarkisk styret social enhed. Hvordan den koloniale statsbygning foregik i praksis, 

vil blive beskrevet i det følgende afsnit. 

 

 
Styreform under enevælden 

 

I Frankrig betragtede datidens borgerskab enevælden som en progressiv politisk 

styreform, fordi centraliseringen af kongemagten i en statslig administration, som det 

selv bemandede, betød en mere effektiv styreform end den feudale. Enevælden gjorde 

staten mere dynamisk og effektiv. Men selv om det var den samme model, som 

Nouvelle France skulle indrettes efter, blev det i realiteten kirken, der blev den 

egentlige magthaver.  

Den hidtil forsømte koloni i Nordamerika fik under Colbert status af fransk 

provins. Det betød, at den i 1663 blev udstyret med de samme politiske og 

administrative institutioner som andre franske provinser og således blev underlagt et 

autokratisk formynderstyre. Det skulle komme til at sætte præg på den politiske kultur 

i kolonien og – efter den britiske erobring i 1760 – i fransk Canada. De elementer af 

repræsentation, som det tidligere styres Suveræne Råd havde rummet – og som havde 

været domineret af et oligarki af tæt forbundne familier – blev fjernet i et nyt Øverste 

Råd, som bestod af guvernøren, intendanten, biskoppen, 12 kongeligt udpegede 

rådsmænd, justitsministeren og en sekretær. Alle beslutninger blev dog taget i Colberts 

ministerium i Paris, hvor den reelle viden om forholdene i kolonien var begrænset 

(Dickinson and Young 2008: 34-35). Koloniens guvernør havde ansvar for militære 

operationer og varetog forholdet til de indfødte. Han havde to viceguvernører –  

stationeret i Montreal og koloniens tredje by Trois-Rivière – og kaptajnerne for de 

lokale militser til at assistere sig. Intendanten fik ansvar for koloniens finanser, 

økonomiske udvikling og retssystem. Grundlaget for domstolenes arbejde blev en 

civillov, der blev indført i 1667.  

Til at udføre befalingerne og genorganisere kolonien udpegede Colbert i 

1663 Jean Talon (1626-1694). Hans hovedopgave som intendant var at gøre landbruget 

til koloniens hovederhverv, men samtidig skulle han sætte gang i andre erhverv, som 

kunne gøre Nouvelle France økonomisk selvbærende: skibsbygning, produktion af 

tømmer, bearbejdning af skind, melfremstilling, saltning af fisk, fangst af sæler til 

olieproduktion, minedrift mm. Talon var fast besluttet på, at nu skulle den ”imperiale 

drøm” endelig virkeliggøres, og koloniens territorium udvides mod vest og syd (jf. 

Trofimenkoff 1983). Det lykkedes ham at få gang i indvandringen, ja, den gik tilmed 

så godt, at Colbert blev bekymret over, at udvandringen fra Frankrig ville ende med at 

affolke Frankrig. Han var desuden betænkelig ved Talons plan om at erobre territorier, 
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som ville blive svære og kostbare at bevare kontrol over. Derfor blev han kaldt tilbage 

allerede i 1672.  

Hans efterfølger, Greven af Frontenac (1622-1698), som styrede kolonien 

fra 1672 til 1682 og igen fra 1689 til sin død i 1698, videreførte dog Talons 

ekspansionspolitik og byggede en lang række forter langs De Store Søer. Det bragte 

ham dog i åben konflikt med både englænderne og irokeserne. Frankrigs og Englands 

krige i Europa blev sideløbende udkæmpet i Nordamerika over de følgende knap et 

hundrede år. Begge lande brugte dog først og fremmest deres ressourcer på at føre krig 

i Europa. De nye forsvarsværker i Nouvelle France forsvarede snart en koloni, som 

strakte sig helt ned til den Mexicanske Bugt. Alligevel forblev Nouvelle France en 

økonomisk forsømt og udviklingshæmmet del af det franske rige. Den reelle 

statsbygning fra midten af 1600-tallet kom den katolske kirke derfor til at stå for.   

I de europæiske stændersamfund udgjorde kirken det feudale samfunds 

førstestand. Efter at de konfessionelle krige i Frankrig i en periode havde svækket dens 

magt, genvandt den sin styrke under enevælden, da kongerne i kraft af deres 

påberåbelse af en guddommelig ret til at regere havde brug for den til at legitimere og 

helliggøre deres embede. Til gengæld var de forpligtede på at beskytte kirken. I 

Frankrig havde forholdet mellem konge og kirke i realiteten udviklet sig til kongens 

fordel. I Nouvelle France gik udviklingen til gengæld i modsat retning. Her blegnede 

kongens magt i forhold til en kirke, som gennem sin heroiske indsats som 

missionsinstitution og ansvarlig for syge og fattige erhvervede en prestige og 

magtposition, som nærmest betød, at kolonien blev til et teokrati (Wade 1968: 13).  

Kirkens magt blev nemlig stærkt forøget i takt med, at Ludvig 14. begyndte 

at miste interesse for Nouvelle France og i stedet brugte sin tid og sine ressourcer på at 

genopbygge Frankrig. Der var for langt til aftenlandet i vest til, at solens stråler kunne 

nå ham selv og hans rige. På den måde fik den katolske kirke næsten uhindrede 

muligheder for at erhverve en magt, der langt overgik den, som den havde i Frankrig. 

Magtforholdet mellem stat og kirke blev yderligere kompliceret af Jesuitter-ordenens 

voksende indflydelse. 

 
          
              Missionærer og indfødte 
     
        Jesuitterne får religiøst monopol 
 

Jesuitterordenen blev grundlagt i 1534 som en bevægelse, der skulle forsøge at 

inddæmme den protestantiske reformation. Derfor sørgede ordenen efter dens ankomst 

til Nouvelle France i 1625 for at holde kolonien fri for huguenotter. Som nogle af de 

første drog huguenotterne af samme grund op ad floderne og slog sig ned inde i 

baglandet blandt indianerne (Choquette 1997). Ud over at være modreformationens 

spydspids havde Jesuitterordenen det som sit formål at gå forrest i omvendelsen af 
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hedninger og at arbejdede for den katolske kirkes verdensherredømme. I Paraguay 

havde den haft held til at overtage den politiske magt. Nouvelle France blev udset til 

at være dens næste erobring. 

Ordenen erhvervede snart et religiøst monopol, som svarede til den franske 

stats monopol på pelshandlen. Hvordan den administrerede det, kan man læse om i de 

Relations, dvs. de rapporter, som ordenen hvert år mellem 1632 og 1673 sendte hjem 

til Frankrig, men først og fremmest til Rom; for ordenen var ikke afhængig af den 

franske konge, sådan som den ”galliske” kirke var det i Frankrig. Den stod kun til 

ansvar for sin general og paven. Skønt ordenen blev opløst i 1773 og først blev 

genoprettet i 1814, betød dens sociale og åndelige dominans i Nouvelle France, at den 

kom til at sætte et afgørende præg på den politiske kultur i kolonien.  

Den franske stat stillede sig ikke i vejen for kirken og de religiøse ordener 

og inddrog fra 1647 deres højeste embedsmænd i koloniens styre. De påtog sig f.eks.  

diplomatiske opgaver i forhold til indianerne eller varetog de økonomiske relationer 

med Paris. Jesuitterne arbejdede tæt sammen med den ursulinske nonneorden, tog – ud 

over det altoverskyggende missionsarbejde – initiativ til opførelse af skoler, colleges 

og institutioner for syge og fattige, og den gjorde Montreal til koloniens religiøse 

hovedstad. Quebecs første biskop, François Laval, var som medlem af guvernørens 

regeringsråd 1659-1684, den egentlige magthaver i kolonien. Han var i stand til at 

fremtvinge tilbagekaldelser til Frankrig af hele tre guvernører og en intendant. Med 

150 klerikale ud af en samlet befolkning på 500 havde kolonien fra omkring 1660 

nærmest karakter af kirkestat. Og inden for kirkens mure blev der tænkt i store visioner 

for fremtiden.        

 

 

 To fortællinger om den nye verden  
 

Historikeren Susan Mann Trofimenkoff skriver i The Dream of Nation, at Nouvelle 

France blev grundlagt på to drømme. For det første en drøm om at skabe et magtfuldt 

og rigt imperium. Det var den franske stats drøm. Den anden drøm var kirkens: Den 

handlede om at skabe et helligt rige befolket af nyt gudsfolk gennem en 

sammensmeltning af europæere og indianere. Af de to viste den første sig at være 

svagest (Trofimenkoff 1983: 2). Men oprindelig hang de to drømme sammen, i hvert 

fald i Champlains hoved. Champlain selv var konverteret fra protestantismen til 

katolicismen under indtryk af den modreformatoriske bølge, som skyllede hen over 

Frankrig fra slutningen af 1500-tallet og toppede i begyndelsen af 1600-tallet. Der var 

noget pragmatisk over Champlains omvendelse. Han var først og fremmest soldat og 

en politisk strateg, men som administrator af kolonien udfoldede han også et 

diplomatisk talent. Han indså vigtigheden af, at indgå alliancer med de indfødte, dels 

for at skabe fred i St. Lawrence-dalen, dels for at opbygge frugtbare handelsrelationer 

med dem.  
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Fig. 4. Kort over Nouvelle France tegnet af Champlain. 

 

 

I et erindringsnotat fra 1618 skrev Champlain, at det var hans plan at skabe 

en koloni til Guds og Henrik 4.’s ære. Den skulle altså både have et åndeligt og et 

materielt formål. Kirken tiltænkte han en særlig vigtig rolle for skabelsen af et nyt folk, 

et fransk-canadisk (dvs. fransk-indiansk) folk. Den skulle bringe de ”stakkels” 

indianere til tro på ”den nådige Gud” og på den måde gøre dem til kongens 

”undersåtter”. Det var den plan, Ludvig 14. fulgte op i 1675, da han gav ordre til at 

lade de religiøse ordner stå for forvandlingen af de ”vilde” indfødte til gudfrygtige og 

civiliserede mennesker. Kongen var af den opfattelse, at ”der ikke er noget, der vil 

bidrage mere til religionens vel og koloniens vækst end at begrænse antallet af dem, 

der lever som vilde, civilisere dem og gøre dem i stand til at udfylde alle de pligter, der 

hører med til et ærligt liv, enhver på den plads, som Gud har skænket ham ved fødslen” 

(Collection de Manuscrits 1883: 236).  

Der var således ikke tale om at skabe et kulturelt hybridt folk, men om at 

få indianerne til at assimilere sig den europæiske civilisation. Det indebar, at de blev 

kristne og opgav deres nomadiske tilværelse for at leve som bønder ligesom 

bosætterne. Champlain overlod det til den franciskanske Récollet-ordenen at omvende 

indianerne. Da det viste sig, at den ikke havde tilstrækkelige midler til at udføre 

missionsopgaven, overdrog han den i 1632 til jesuitterne.  Missionærerne delte dog 

ikke den franske stats drøm om imperial storhed. Deres drøm var at bygge et Nyt 

Jerusalem på bredderne af St. Lawrence. Men hvad var deres syn på de indfødtes rolle 

i det? Det var ikke ganske entydigt. 
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På det tidspunkt var det almindeligt i Europa at anse de indfødte og deres 

kultur, som opdagere og købmænd stødte på under deres rejser uden for Europa, som 

repræsentanter for menneskeheden i dens barndom. Det var der i sig selv ikke noget 

nedsættende i. Hos forfatteren og humanisten Michel de Montaigne (1533-1592) kunne 

man tværtimod møde den opfattelse, at de indfødte besad en naturlig godhed og uskyld, 

som europæerne havde mistet. Han frygtede tilmed, at den Nye Verden ville blive 

besmittet i mødet med den Gamle: 

 

Jeg frygter såre, at vi har fremskyndet nedgangen og ødelæggelsen af den 

nye verden med den smitte, vi har bragt med os, og at vi har solgt den 

vores overbevisninger og kunstarter meget dyrt. Det var en verden i sin 

barndom. Og dog har vi ikke pisket den og underkastet den vores 

disciplin ved at udvise naturligt mod og styrke, ej heller vundet den over 

på vores side med vores retfærdighed og godhed, eller underlagt os den 

ved vort storsind. De fleste af disse folks reaktioner og de fleste af vores 

relationer med dem viser, at de overhovedet ikke er tilbagestående i 

forhold til os i naturlig indsigt og moralsk karakter. (Cit. Frame 1957: 

693)     

 

Humanister som Montaigne håbede til gengæld, at mødet med de indfødte 

ville kunne bidrage med noget godt for et Europa, der trængte til en moralsk 

regenerering, fordi den gamle verden var gået i forfald.   

Dette syn på de indfødte blev imidlertid ikke delt af Recollet-ordenen i 

Nouvelle France. De kaldte dem ”barbarer”, som ikke havde sans for værdier ud over, 

hvad der kom dem selv til gavn. De anså deres shamanistiske religion for 

djævletilbedelse. De, der støttede det koloniale projekt, mente, at der var en tæt 

sammenhæng mellem de indfødtes omvendelse, civilisering, inddragelse i den franske 

imperiale økonomi og underkastelse under den franske krone.  Marc Lescarbot, skrev, 

at målet var ”[…] at søge at føre de indfødte til en bekendelse af den kristne tro, til en 

civiliseret levevis, et ordnet liv og et praktisk samliv med franskmænd til gavn for deres 

handel. Og endelig deres anerkendelse af og underkastelse under den franske konges 

autoritet og herredømme” (cit. Grant 1907-14, bd. 2: 22). 

   Men visionen om, at indfødte og bosættere kunne leve side ved side i 

landbyerne og gifte sig med hinanden, huede ikke kirken, og derved kom den fra 

1660’erne i et stigende modsætningsforhold til Ludvig 14. og Colbert. Colbert ville 

bryde kirkens modstand mod raceblandede bosættelser, ægteskaber mellem europæere 

og indianere og integreret uddannelse. Det var nødvendigt ”at gå meget langsomt frem 

for at få dem til at ændre sig og anvende al verdslig autoritet til at tiltrække de nævnte 

vilde til [at leve] mellem franskmændene, hvilket kan ske gennem ægteskaber og 

uddannelse af deres børn” (Colbert 1668: 83).   
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Men jesuitterne delte ikke Colberts optimisme. Allerede fra deres første år 

i Nouvelle France havde de indset, at der forestod dem et udfordrende missionsarbejde. 

I forbindelse med deres mission blandt de fastboende huronere i Sainte-Marie i 

1640’erne var otte missionærer blevet slået ihjel, enten fordi de blev mistænkt for at 

være fjendtlige shamaner, der overførte dødelige sygdomme, eller stod i ledtog med 

irokeserne (Fisher 2001). Fortællingen om de første kristne martyrer endte med at 

aflive den humanistisk inspirerede drøm om et nyt europæisk-indfødt folk i 

Nordamerika.37  

Jesuitterne gik ikke op i at gøre indianerne til indianske europæere. De var 

først og fremmest opsat på at lære dem at leve efter de samme kristne principper, som 

de indskærpede hjemme i Europa (Ronda 1972). De delte heller ikke Montaignes og 

andre humanisters opfattelse af, at de indfødte folk repræsenterede en 

civilisationsform, som på mange måder kunne måle sig med den europæiske eller 

ligefrem var den overlegen på flere punkter. Fader Charles Lalement mente, at deres 

mangel på civilisation vanskeliggjorde missionsarbejdet: 

 

Omvendelsen vil volde os ikke så lidt vanskeligheder. Deres udsvævende 

og dovne livsmåde, deres uciviliserede hjerner, som ikke forstår meget, de 

få ord, der findes i deres sprog, til at forklare vore mysterier, fordi de 

aldrig har dyrket nogen gud, vil udfordre os. Men Gud ske lov mister vi 

ikke modet, for vi stoler på denne sandhed, at Gud ikke vil se så nøje til 

den frugt, vi producerer, som på vores gode indstilling og indsats. 

Desuden gælder det, at jo større forhindringerne for deres omvendelse, og 

jo mindre tillid vi har til os selv, des mere tillid vil vi have til Gud. 

(Lalement 1627: 6-7) 

 

Jesuitterne mente sig bedre forberedt på at udføre missionsopgaven end 

andre ordner. De havde nemlig ikke blot kapitalen til det, men også forudsætninger i 

form af uddannelse og viden, og de var bevidste om nødvendigheden af at forkynde og 

”oversætte” evangeliet på en måde, så det blev forståeligt inden for et kulturelt univers, 

der var helt anderledes end deres eget. Dertil kom viljen til at sætte sig ind i de indfødtes 

sprog og tankegang:   

 

Det er en kompliceret opgave [vi står over for], for da de indfødte ikke 

har nogen etableret religion, regering, byer eller kunst, findes der heller 

ikke passende ord og termer for sådanne ting: hellig, velsignet, engel, 

nåde, mysterium. Sakramente, fristelse, tro, lov, klogskab, ydmyghed, 

regering og så videre er ukendt for dem. Hvor skal man begynde for at 

finde ting, som de mangler? (Relations 1972: 31) 

 

                                                           
37 De blev kanoniseret af den katolske kirke i 1930.    
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Jesuitterne anså dog ikke indianerne for at være djævledyrkere, sådan som 

opfattelsen var i Recollet-ordenen. De tilskrev i stedet de indfødtes religion en 

fejlslagen mental udvikling, som havde ført til uvidenhed. De tilhørte, mente de, en 

degenereret udgave af middelhavsegnenes civilisation, som havde bredt sig ud over 

jorden i takt med folkeslagenes adspredelse efter Babel. Undervejs havde de mistet 

deres oprindelige gudstro og var i stedet begyndt at dyrke naturkræfter og falske guder.  

Jesuitterne mente af den grund heller ikke, at indianerne var mindre intelligente end 

europæerne, og de bemærkede også, at de havde et meget komplekst ordforråd, som 

vidnede om deres sprogs guddommelige oprindelse. I modsætning til jansenisterne, 

som fulgte Augustins mere pessimistiske syn på menneskets evne til at forbedre sig, 

delte de Thomas Aquinus’ overbevisning om, at Guds nåde var for alle mennesker, og 

at det derfor blot gjaldt om at åbne de indfødtes øjne for hans nåde gennem 

evangelisering og uddannelse (Blackburn 2000: 20-25).  

Det var baggrunden for, at jesuitterne i 1632 oprettede en skole for indfødte 

drenge og etablerede et reservat i Saint-Joseph de Sillery uden for Quebec med det 

formål at give de lokale indfødte forudsætninger for at blive landmænd. Der kom dog 

ikke noget ud af nogen af de to projekter, fordi de fleste af drengene enten døde eller 

stak af, og mændene forsømte de jorde, de fik tildelt, fordi de tit var på jagt eller 

krigstogt mod irokeserne. Lige så lidt held havde de ursulinske søstre, der i 1639 

oprettede et kloster for indfødte piger (Delage 1993: 291-97).  

Fader Paul Le Jeune, Jesuiterordenens øverste myndighedsperson i Quebec 

i perioden 1632-1639, konkluderede i 1635, at missionen kun kunne lykkes, dersom de 

nomadiske grupper blev gjort bofaste (Le Jeune 1635). Han henviste til de gode 

erfaringer, ordenen havde med fastboende huronske agerdyrkere og fiskere ved Sainte-

Marie ved Georgian Bay. Til gengæld gik ordenen stærkt imod den franske stats ønske 

om, at de blev bosat blandt franskmænd. Dermed begyndte en 30-årig periode med 

bitter strid mellem stat og kirke om, hvordan man skulle forholde sig til de indfødte.  

 

 

Segregering, assimilation og kulturblanding 
 

Jesuitterne byggede på deres gode erfaringer med segregerede landsbyer i Paraguay og 

oprettede derfor syv lignende reservater i Nouvelle France. En betingelse for, at de 

indfødte måtte flytte ind i dem, var dog, at de først var blevet døbt. De, der valgte at 

flytte ind, gjorde det med forskellige motiver: nogle ønskede at slippe væk fra den 

forfølgelse, de oplevede i deres samfund, andre ønskede at undslippe deres fjender, og 

atter andre var tiltrukket af de materielle goder, de blev tilbudt. Nogle af reservaterne 

kom til at fungere som militære stødpudezoner mellem Nouvelle France og de anglo-

amerikanske grænseområder. Der var dog delte meninger om nytten af dem. De var 

var en økonomisk byrde for kolonien. og i visse tilfælde blev reservaterne centre for 
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ulovlig handel med englænderne. Nogle blev ramt af sociale og sundhedsmæssige 

problemer.  

Selv om det franske kolonistyre fortsatte med at promovere ideen om at få 

bosættere og indfødte til at leve i de samme landsbyer, mente jesuitterne og deres 

missionsfæller, de ursulinske søstre, at der var tale om et umuligt projekt. I 1688 

betroede den ursulinske priorinde i et privat brev til sin søn, at det gennem alle årene 

kun havde været muligt at ”francisere” syv eller otte piger. Skønt mange var blevet 

”gode kristne”, var de efter deres skoletid taget tilbage til deres familier. Det indfødte 

liv, tilføjede hun, var åbenbart ”så forførende, på grund af dets frihed”, at der skulle ”et 

mirakel til, hvis de skal vindes over til en fransk livsstil” (Martin 1668: 633).  

I 1685 endte striden mellem stat og kirke med, at guvernøren, Marquis de 

Denonville, åbent erklærede over for koloniministeren, at statens hidtidige 

assimilationspolitik havde været en fiasko:  
 

Man troede i meget lang tid, at man ved at få de vilde til at slå sig ned tæt 

på vores bosættelser havde fundet det rette middel til at lære disse folk at 

leve som os og blive oplært i vores religion. Men jeg erkender, at det stik 

modsatte er sket. For i stedet for at gøre dem fortrolige med vore love, så 

forsikrer jeg Dem om, at de overfører til os alt det værste, de har, og på 

samme måde tager alt det til sig, der er dårligt og ondt. (Denonville 1685)   

 

Denonville var altså blevet overbevist om, at det var umuligt at assimilere 

de indfødte. Ja, han var tilmed opsat på at forhindre, at der skete en for ham at se 

uheldig form for kulturblanding. Han var bekymret over rygterne om unge mænd, som 

stak af fra kolonien og drog ind i skovene for at sætte fælder op og leve som indianerne. 

Der var især to problemer med disse coureurs de bois (skovløbere), som var 

pelsjægere, der var begyndt at operere på egen hånd i flodsystemerne mod nordvest. 

For der første var der selve det, at de aflagde sig deres europæisk-koloniale identitet og 

blev ”amerikaniseret”. For det andet foregik deres indsamling og handel med pelse 

uden myndighedernes tilladelse, og de repræsenterede derfor et oprør mod de gældende 

autoriteter: kirken, staten og familien. Denonville opsummerede problemerne i et brev 

til Paris: 

 

Det forekommer mig, at dette må være anledningen til, Monseigneur, at 

vi overvejer den mangel på orden, som findes ikke kun i skovene, men 

også i vore egne landsbyer. Denne uorden har sat sig spor i ungdommen i 

dette land gennem børnenes dovenskab og den store frihed, som skyldes 

mangel på kontrol fra ikke blot deres fædres og mødres side, men også fra 

embedsmændenes side ved, at de tillader dem at drage ind i skovene 

under påskud om at gå på jagt eller handle. Dette er gået helt til den 

yderlighed, Monseigneur, at så snart børnene kan bære en riffel over deres 
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skulder, kan fædrene ikke længere holde dem tilbage og tør ikke gøre dem 

vrede. De kan selv dømme om, hvad slags onder der kan følge af en sådan 

måde at leve på. […] De må så tilbringe livet i skovene, hvor der hverken 

er præster til at forstyrre dem eller fædre og embedsmænd til at 

disciplinere dem. Der er iblandt de mænd, Monseigneur, nogle der 

overgår de andre i denne afvigende adfærd, og som jeg har stillet i udsigt, 

at de vil blive straffet hårdt af mig i henhold til den autoritet, Kongen har 

betroet mig. (Denonville 1685) 

 

Guvernøren henviste til en ”bande”, som kaldte sig navn Knights, der, selv 

om de var blevet ”undertrykt”, alligevel fortsatte med klæde sig ”som vilde” og rende 

rundt ”splitternøgne”, ikke kun under karnevallet, men også på andre festdage. Hidtil 

havde mange kolonister åbenbart kun anset deres ”udsvævende” manerer som morskab 

og spas. Men, understregede guvernøren, ”[d]isse manerer medvirker kun til at holde 

de unge mennesker fast i et ønske om at leve som de vilde, kommunikere med dem og 

leve ligeså tøjlesløst som dem” (cit. Bennett og Jaenen 1986: 12).  

Denonvilles bekymring over, at der skete en ”akkulturation” i modsat retning end den 

intenderede, var ikke taget ud af den blå luft, viser nyere forskning.  

 

 

Et revideret syn på forholdet mellem bosættere og indfødte 
 

Historikeren Conelius J. Jaenen slog tilbage i 1976 til lyd for en multidisciplinær 

tilgang til studiet af det første århundrede af Nouvelle Frances historie, fra jura, 

medicin, filosofi og religionsstudier til samfundsvidenskabelige studier. I en sådan ”ny 

historie”, mente han, ville det blive vist, at forholdet mellem indiansk og fransk kultur 

var præget af dynamik og tilpasningsdygtighed på begge sider. Kulturmødet skabte 

ikke vindere og tabere, men en socio-kulturel udvikling i alle de involverede grupper. 

Så måske var den kulturelle afstand mellem franskmændene og de indfødte ikke så 

stor, som de verdslige og de kirkelige myndigheder mente? Og når Denonville 

beskyldte kolonisterne for at være ved at blive lige så ”dovne” som indianerne, skyldtes 

det måske, at de slet ikke selv var så interesserede i at drive landbrug, når de kunne 

iagttage, hvor meget større profitter der kunne skabes gennem pelshandel (Belmessous 

2013: 43)? 

Reelt set var relationen mellem indianere og kolonister således ikke helt så 

ude af balance, som det tidligere blev antaget. Fra en historisk økonomisk synsvinkel 

var de europæiske magters handel med kolonierne udtryk for den tidlige kapitalismes 

udbredelse til det nordamerikanske kontinent. Men kontinentets oprindelige befolkning 

var langt fra ukendt med handel, og de indfødte havde siden Cartier været interesserede 

i at handle med europæerne. Især deres metalgenstande, som f.eks. knive, var nyttige 
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for dem, og de betragtede europæernes beherskelse af metalhåndværket som et udtryk 

for overnaturlige evner (Francis m.fl. 2000 bd. 1: 43).  

Til langt op i 1600-tallet betragtede indianerne ikke europæerne som nogen 

trussel mod deres land, fordi de hurtigt fandt ud af, at europæerne ikke selv forsøgte at 

få fat i pelsene langt inde baglandet, men var tilfredse med at handle sig til dem. 

Europæerne forblev således på kysten og langs de store hovedfloder i syd, mens de 

overlod baglandet til de indfødte. Dermed blev der etableret et økonomisk forhold 

mellem de to grupper, som viste sig til gavn for dem begge (Ray 1974).  Så længe der 

var masser af pelse, og priserne på dem var høje, nød de indfødte stor nytte af handlen. 

Og den foregik på de indfødtes betingelser, som franskmændene måtte tilpasse sig for 

ikke at risikere, at indianerne i stedet begyndte at handle med englænderne. 

Hvor tidligere historikere betragtede indianerne som ofre for pelshandlen 

(Turner 1977; Innis 1930; Rousseau and Brown 1966; Bailey 1937), er de fleste 

nutidige historikere af den overbevisning, at de ikke deltog passivt i handlen, men 

derimod var både aktive, sofistikerede og velmotiverede handelspartnere, som især i 

begyndelsen havde stort udbytte af pelshandlen (Cook 1995; Harrison og Friesen 2010: 

189; Ray 1974). Faktisk spillede indianerne i 1600-tallets Nouvelle France en aktiv og 

kreativ rolle for pelshandlens udvikling (Ray 1978). Selv om der var voldelige 

konflikter mellem de indfødte og franskmændene, så var krig mellem 

befolkningsgrupper med forskellig levevis og sprog dengang helt almindeligt blandt de 

indfødte i Nordamerika. Og selv om der skete en stærk kulturel påvirkning af de 

indfødtes kultur i kontaktzonerne, var indianerne i baglandet i stand til at opretholde 

deres levevis og kultur de næste par hundrede år.  

Champlains handel med huron-folket er et godt eksempel på, at der mellem 

franskmænd og indfødte i første halvdel af 1600-tallet eksisterede et ligeværdigt 

handelspartnerskab, der byggede på gensidighed og indgåelse af traktater. Også selv 

om det dog hurtigt førte til, at huronerne kom i et afhængighedsforhold til kolonisterne 

(Cook 1995: 31; Trigger 1976; Jaenen 1976). Ja, da huronerne inden franskmændenes 

ankomst havde udviklet deres eget handelsnetværk for deres landbrugsprodukter, var 

det de franske kolonister, der måtte tilpasse sig deres handelspraksis – herunder også 

den politiske prestige, der var forbundet med handel – ikke omvendt. Kolonisterne 

lærte således, at handel ikke kun tjente økonomiske interesser (Eccles 1969; 

Heidenreich 1971). 

Den økonomiske og kulturelle udveksling gik altså begge veje: 

Franskmændene lærte at bruge svedehytter og medicinske planter og overtog dele af 

de indfødtes teknologi som f.eks. barkkanoer og snesko. Indianerne havde til gengæld 

gavn af franskmændenes princip om ejendomsret, fordi det betød, at de landområder, 

de havde fået i arv fra deres forfædre, blev anerkendt som jagtterritorier, hvor 

nybyggere ikke havde lov til at slå sig ned. Desuden var der store fordele for begge 

parter i de militæralliancer, de indgik for at kunne bekæmpe fælles fjender (Bennett og 

Jaenen 1985: 15).              
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 Af jesuitternes Relations fremgår det, at selv om indianerne havde respekt 

for europæernes tekniske viden og kunnen – ikke mindst deres våben – betragtede de 

sig selv som overlegne på flere andre områder. Mange af dem havde da også udviklede, 

avancerede samfund og politiske strukturer, og fastboende grupper som huronerne 

levede under materielle forhold, der var fuldt på højde med franskmændenes. Men der 

var store forskelle mellem de enkelte folk, og det havde betydning for deres kulturelle 

modstandskraft. De mest udviklede indianske samfund var således i stand til at optage 

elementer fra den europæiske kultur og leve som kolonisterne uden at opgive deres 

egen religion og samfundsorden (Jaenen 1976: 197).   

De, der omvendte sig til kristendommen og blev døbt, betragtede deres 

omvendelse som en måde, hvorpå de udbyggede deres alliance med franskmændene 

ud over det økonomiske og militære. De bånd, der blev skabt mellem de to grupper, 

fulgte dog langt fra altid traditionelle etniske grænser. Tværtimod blev der smedet 

alliancer, som gik på tværs af de indfødte grupper, ikke mindst i takt med, at 

rivaliseringerne mellem franskmænd og englændere voksede i grænseområderne 

(Patterson 1972: 59-62).  

 

 

Nouvelle France bliver en nordamerikansk nation 
   

Fra koloniale bosættere til canadiens 
 

Da drømmen om et nyt europæisk-indiansk folk blev opgivet, begyndte eurocentrismen 

imidlertid for alvor at præge forholdet mellem franskmænd og indianere. Selv om der 

foregik en gensidig akkulturation, var forestillingen om den uassimilérbare indfødte på 

vej til at blive dominerende i bosættersamfundet. Samtidig bar forholdet mellem 

koloniale bosættere og indfødte mærke af, at bosætterne nu også var begyndt at opfatte 

sig som en form for indfødte.  

Det afspejlede sig i den betegnelse, de siden omkring 1700 var begyndt at 

bruge om sig selv: canadiens. For det var et ord, de tidligere selv havde brugt om 

indianerne. Det kan ses som udtryk for den kendsgerning, at de var begyndt at opfatte 

sig som et særligt fransk folk nu, hvor der var familier, der havde levet i Nouvelle 

France igennem to eller tre generationer. Adskillelsen fra et Frankrig, som det kunne 

tage måneder at rejse til med skib, har givetvis også spillet en rolle for den voksende 

selvbevidsthed. Medvirkende for deres følelse af at udgøre en samlet solidarisk gruppe 

var desuden et liv, hvor man aldrig kunne tillade sig at negligere risikoen for angreb 

fra de indfødte.   

Bosætterne talte efterhånden heller ikke fransk som i Frankrig. For det 

første rummede deres sprog ord, der gengav deres særlige forhold i Nordamerika. For 

det andet havde deres franske et mere ensartet præg end i Frankrig. Hvor fransk i 

Frankrig oprindelig var et sprog med mange regionale varianter, inden der udviklede 
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sig en standard i Paris og omegn i 1700-tallet, betød den opblanding af folk, der fandt 

sted i kolonien, at dialekterne forsvandt. At fransk-canadisk alligevel fik en ensartet 

dialektal sprogtone, tilskrives dog også en lidt pudsig historie: Kolonisamfundet, der 

langt op i 1600-tallet næsten udelukkende havde været befolket af mænd, blev mellem 

1665 og 1673 tilført omkring 900 ”filles du roi” (”døtre af kongen”), som var 

forældreløse piger, der var vokset op på kongens regning på nonneklostre. Formålet 

var at skabe kønsbalance og befolkningstilvækst i kolonien. Og da de alle kom fra Paris 

og omegn, blev den parisiske måde at tale fransk på dengang til standarden i Nouvelle 

France. Til gengæld betød afstanden til Paris, at sproget i kolonien ikke gennemgik den 

samme udvikling som i Frankrig, og at der derfor i dag tales et særligt slags fransk i 

Canada, ja, i visse områder – som f.eks. blandt acadierne i det nordlige New Brunswick 

– et svært forståeligt fransk selv for franskkyndige. 

Også i manerer, levemåde, holdninger og værdier skilte koloniens 

habitants (bønder) og deres samfund sig efterhånden så meget ud, at det blev bemærket 

af tilrejsende fra moderlandet. Det var især kirkens dominans, der slog dem. Mest 

berømt er nok Baron de Lehontans beskrivelse fra 1683:  

 

Man kan næppe forestille sig, hvor langt disse kirkelige seigneurs 

autoritet rækker. Jeg forsikrer dig om, at de er latterlige i deres 

handlinger: De ekskommunikerer folk, der bærer masker, og de opsøger 

tilmed steder, hvor de kan findes, for at rive dem af dem og overdænge 

dem med mishagsytringer. De vogter over piger og kvinder med større 

nidkærhed end fædre og ægtemænd. De forfølger folk, der ikke går til 

alters hver måned, og hver påske tvinger de alle slags folk at aflægge 

skriftemål. De forbyder og brænder alle bøger, der ikke er fromme. (cit. 

Wade 1968: 24)           

 

Skønt baronen helst så kirkens herredømme i kolonien afsluttet, indrømmede han, at 

befolkningen havde stor tillid til deres præster. Så det måtte simpelthen skyldes, at 

fransk-canadiere var blevet et andet folk end hans eget. Han mente, at ”canadierne” var 

blevet ”kreoler”, altså et blandingsfolk, som ikke var ”rigtigt” franske, men snarere en 

form for slægtninge af franskmændene. 

 

 

Et særegent samfund 
 

Selv om det samfund, les canadiens boede i, formelt set havde feudale træk, var den 

økonomiske afstand mellem seigneurs og habitants langt fra så stor som afstanden var 

mellem adel og bønder i Frankrig. Bønderne oplevede således i det daglig både en 

højere grad af uafhængighed og lighed end i Frankrig i forhold til dem, de lejede jorden 

af (Rioux 1978: 17-18).  
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Nouvelle France var en ”projektion i den Nye Verden af et dynamisk, 

autoritært samfund på toppen af sin magt”, skriver Kenneth D. McRae i sit bidrag til 

Louis Hartz’ The Founding of New Societies, der som nævnt i kap. 3 forklarer, hvordan 

nye staters værdier og politiske kultur bærer aftryk af de samfundsfragmenter, der 

koloniserede og bosatte sig i dem. I dette tilfælde ønskede McRae at forklare, hvorfor 

den fransktalende del af Canada var blevet langt mere konservativt og autoritært end 

den engelsktalende del. Hans tese var, at hvor de områder af Nordamerika, som 

englænderne tog i besiddelse, blev koloniseret af mennesker, der flygtede fra den 

feudale og kirkelige undertrykkelse i den gamle verden, så gjaldt det samme ikke for 

den franske del af kontinentet.  For Nouvelle France blev i midten af 1600-tallet ”en 

stærkt kontrolleret projektion af et højt centraliseret regime”, mente McRae, der 

tilføjede, at fordi der siden skete et brud mellem det franske imperium og kolonien, 

blev den isoleret fra udviklingen i Frankrig (McRae 1956: 222).  

McRaes iagttagelse er kun delvist korrekt. Det er korrekt, at Nouvelle 

France institutionelt set overtog den franske enevældes feudale institutioner. Men det 

er til gengæld ikke rigtigt, at Nouvelle France også blev bosat af et konservativt 

fragment af den franske befolkning. I titlen på sit grundige arkivstudie Frenchmen into 

Peasants spiller historikeren Leslie Choquette på Eugen Webers klassiske Peasants 

into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870-1914 (Weber 1976). Her 

argumenterede Weber for, at der i den periode skete en akkulturation af 

bondebefolkningen i de mest primitive og isolerede dele af Frankrig. Fra at have været 

traditionelt og dybt konservativt tænkende medlemmer af et halvfeudalt samfund blev 

de på få årtier gjort til fuldgyldige borgere i det moderne Frankrig. Men Choquette 

hævder, at bevægelsen fra traditionalitet til modernitet skete i modsat retning i 

Nouvelle France. Hendes omhyggelige studier af bosættelsen af Nouvelle France viser, 

at bosætterne kom fra de mest moderne, dynamiske og udadvendte dele af Frankrig, 

men i Nordamerika medvirkede til skabelsen af en koloni, som nærmest var et 

modrevolutionært drømmeland: landbrugsbaseret, hierarkisk og katolsk. Men hun er 

enig med Weber: Som i Frankrig i 1900-tallet skulle det få store konsekvenser for 

økonomien, mentaliteten og den politiske kultur (Choquette 1997).  

I det omfang man skal anvende fragmentteorien, bør man derfor ikke så 

meget se på, hvem der indvandrede til Nouvelle France fra slutningen af 1600-tallet, 

hvor indvandringen og befolkningstilvæksten først for alvor kom i gang, som på, hvad 

det var for personer, der havde ansvar for at håndhæve enevældens love og fastholde 

de feudale institutioner og strukturer, som kolonien fik i dåbsgave, nemlig de, der 

bestred embeder for statsmagtens repræsentanter i administrationen og hæren, men 

først og fremmest kirken. Men kun til en vis grænse. 

Det var engang almindeligt blandt canadiske historikere – også enkelte 

fransk-canadiske, f.eks. Garneau – at give den katolske kirke i Nouvelle France hele 

skylden for, at det franske Canada blev et statisk samfund, som satte sig uden for den 

almindelige økonomiske og sociale udvikling i Nordamerika. Modsat har konservative, 
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fransk-katolske historikere givet kirken æren for, at det lykkedes fransk-canadierne at 

beholde deres sprog og kultur (især Groulx 1923). De seneste par generationer af 

historikere har dog, om ikke helt revideret, så dog nuanceret dette billede (O’Neill 

1966; Wade 1967; Jaenen 1976; Eccles 1969).  

Choquettes studie, som dokumenterer indvandringen af et andet 

befolkningssegment, end tidligere historikere regnede med – deriblandt flere hundrede 

huguenotter – gør det forståeligt, at mange bosættere i virkeligheden ofte forholdt sig 

uafhængigt og undertiden tilmed kritisk over for kirken (Francis m.fl. 2000 bd. 1: 105-

06). Kirken spillede ubetvivleligt en meget stor rolle i dagligdagen, især på grund af 

dens kontrol af skole, uddannelse og social velfærd, herunder pleje af samfundets syge 

og ældre (Geer 1997). Og da den franske stats rolle i Nordamerika sidst i 1600-tallet 

først og fremmest blev militærstrategisk, overlod den det i det store og hele til kirken 

at tage sig af og at forme den koloniale bosætternation i St. Lawrence-dalen, les 

canadiens. Men kirken havde langt fra så megen magt, som den havde agt, og derfor 

kom dens bestræbelse på at disciplinere almuen først til at blive kronet med held i 1800-

tallet, altså længe efter at Nouvelle France var blevet integreret i Det Britiske 

Imperium. 

 
Konklusion 

 

Da franske kolonister og de jesuittiske missionærer ankom til Nordamerika, medbragte 

de to utopier. For det første den humanistisk inspirerede imperialistiske vision om et 

”nyt Frankrig” med et blandet europæisk-indiansk folk, som kunne medvirke til at 

regenerere et ”gammelt Europa”, som var gået i forfald. For det andet missionærernes 

vision om et helligt land, et nyt Jerusalem i den Nye Verden – en fortælling, som var 

inspireret af den modreformatoriske bevægelse, og som siden skulle bæres videre af 

den nye kolonis katolske martyr-kirke. Begge utopier var opstået i det europæiske 

moderland og viste sig umulige at overføre til den nordamerikanske virkelighed 

(Bouchard 2004: 23). Den første utopiske fortælling blev opgivet, da den franske stat 

og den katolske kirke i de sidste årtier af 1600-tallet indså, at den indfødte canadier 

ikke lod sig assimilere. Den anden fortælling, kirkens vision, skulle til gengæld blive 

identitetsbærende for bosætterne og deres efterkommere i 1800-tallet. Det skete delvist 

som en reaktion på Nouvelle Frances opløsning og fransk-canadiernes indlemmelse i 

Britisk Nordamerika. Men i stedet for at blive en fortælling om en lysende fremtid for 

et katolsk Nordamerika, blev den til en fortælling om et belejret mindretal, der skulle 

overleve på sin tro.  

At befolkningen i Nouvelle France i 1700-tallet kaldte sig canadiens, i 

betydningen ”mennesker født her af franske forældre”38, er ikke udtryk for, at de 

identificerede sig med de indfødte. Tværtimod endte de med at konkludere, at de 

indfødte ikke lod sig assimilere i deres koloniale samfund. Derimod kan det ses som 

                                                           
38 Definition af historikeren Robert Lahaise i Gougnon 1994: 4.  
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udtryk for, at de havde udviklet en kollektiv forestilling om, at de ikke længere var 

europæere, men var et bosætterfolk i Nordamerika (jf. Veracini 2010). Denne 

kollektive identitet kunne med tiden have ført til et ønske om selvstyre, ja, endog 

selvstændighed, sådan som det skete for bosætterfolket i de engelske kolonier på 

Atlanterhavskysten. Men det skete ikke, og det skyldes den krigstilstand i forhold til 

englænderne og deres indianske allierede, de bestandig befandt sig i. Man kan derfor 

ikke tale om nogen bosætternationalisme før mange årtier efter erobringen af Nouvelle 

France i 1760.  
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Kapitel 6 
 

Canada i støbeskeen: Britisk Nordamerika 1760-1812 
 

 

 

 

 

 

 
Indledning 

 

Koloniseringen af Nordamerika skyldtes Frankrigs og Englands stormagtsambitioner. 

Den skete på baggrund af det merkantilistiske princip om, at statsapparatets finansielle 

grundlag kunne maksimeres ved hjælp af monopolhandel og besiddelse af oversøiske 

kolonier. Rivaliseringen mellem de to europæiske magter førte til mange indbyrdes 

krige om, hvem der skulle have magt til at kontrollere Europa. De blev udkæmpet både 

i Europa og de to landes nordamerikanske besiddelser: Den Pfalziske Arvefølgekrig 

(Niårskrigen 1688-1697), den Spanske Arvefølgekrig 1702-1713, den Østrigske 

Arvefølgekrig 1740-1748 og til sidst Syvårskrigen 1756-1763.  

Ved afslutningen af den Spanske Arvefølgekrig blev der i fredsaftalen i 

Utrecht indført et princip, som skulle få stor betydning for de fremtidige relationer 

mellem de europæiske kolonimagter, nemlig at kolonisering, erobring og opdagelse af 

land uden for Europa skulle give ret til dette territorium. På den måde blev det 

europæiske territorialstatssystem udvidet til den ikke-europæiske verden. Det 

ansporede en ekspansion af de koloniale besiddelser i Nordamerika, idet traktaten ikke 

anerkendte, at territoriernes indfødte befolkning havde ejendomsret til det store 

kontinent. Argumentet for den manglende anerkendelse var, at de ikke dyrkede jorden, 

men levede som jægere, samlere og nomader.39  

Gennem det meste af 1600-tallet havde de nordamerikanske besiddelser 

dog kun haft marginal økonomisk interesse for de europæiske købmænd. 

Sammenlignet med værdien af handlen med Afrika og Asien var de nordamerikanske 

hovedprodukter – tobak, pelse og fisk – af begrænset værdi. Nordamerika blev først 

interessant, da England og Frankrig begyndte at se økonomiske fordele ved en 

ekspansion mod vest og syd, hvor der var mulighed for at dyrke landbrug. Derved blev 

der for alvor udløst territoriale konflikter, hvor krigene hidtil mest havde haft karakter 

af grænsekrige. Stormagtsrivaliseringen endte med Frankrigs endelig nederlag i 

Syvårskrigen 1756-63. Franskmændenes nederlag i Nordamerika skyldtes først og 

                                                           
39 Det var der dog nogle af dem, der gjorde, som jeg vil vise i kapitel 20. 
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fremmest, at den franske konge, i modsætning til den britiske, aldrig havde ført en 

målrettet koloniserings- og bosættelsespolitik og i lange perioder havde overladt 

nybyggerne i Nouvelle France til sig selv.   

Selv om de krige, Frankrig og England/Storbritannien udkæmpede med 

hinanden i Nordamerika, gjaldt kontrollen og brugen af ressourcer og land i 

kontinentets indre, bør de dog ikke ses som blot økonomiske krige mellem to 

stormagter. Der var også tale krige mellem to koloniale bosættersamfund, som efter 

deres oprettelse havde udviklet særlige substatslige identiteter, hvoraf jeg beskrev 

udviklingen af den ene i forrige kapitel. Desuden involverede krigene også de 

europæiske magters indianske allierede i de østlige og centrale dele af Nordamerika.40 

I det engelsktalende Nordamerika blev Syvårskrigen da også siden kaldt for The French 

and Indian War. 

I Nordamerika begyndte den i 1754 og sluttede allerede i 1760. Det var den 

mest kostbare af de fransk-engelske krige i Nordamerika. Da briterne efter krigens 

afslutning i Europa i 1763 begyndte at diskutere, hvordan omkostninger ved krigen 

skulle dækkes, mente de, der forelå en anledning til samtidig at gentænke, hvordan 

forholdet mellem moderlandet og kolonierne skulle indrettes fremover. Det førte til 

vedtagelsen af to love. Ifølge den første skulle kolonierne fremover gøres til markeder 

for britiske produkter. Ifølge den anden skulle der opkræves skatter blandt kolonisterne 

for at fylde den tomme statskasse. Skattekravet førte til politiske modkrav – om 

repræsentation i det britiske parlament – i 13 af kolonierne og til sidst til oprør og en 

krig, som endte med briternes tab af kolonierne på Atlanterhavskysten under den 

Amerikanske Revolution 1765-1783.    

Konflikten havde været længe undervejs. Der havde i årevis hersket 

utilfredshed i kolonierne om deres politiske status i imperiet. I London betragtede man 

dem stort set ikke som anderledes end større byer i Storbritannien, altså som politiske 

enheder forsynet med et bystyre og et lokalt bureaukrati, og således ikke som noget, 

der kunne sammenlignes med stater. Sådan så mange kolonister dog ikke på forholdet. 

De hævdede, at kolonierne var særlige enheder under det britiske kongedømme, og at 

de derfor var berettiget til en politisk autonomi, der svarede til denne status. Og under 

ingen omstændigheder ville de lade sig beskatte, hvis de ikke var politisk 

repræsenterede i Westminster. Det var den overbevisning, de gik i krig for i 1776 med 

det formål at rive sig løs af imperiet (Mancke 2005: 194).     

Det samme skete ikke i kolonierne nord for Maine: Nova Scotia, St. John 

(fra 1799 Prince Edward Island), Newfoundland, Rupert’s Land og den nye koloni 

Quebec. Bortset fra Quebec havde de alle et tyndt befolkningsgrundlag, allermest 

Ruperts Land, og deres økonomi var helt og aldeles afhængig af handel med 

Storbritannien. Derfor slog de republikanske ideer aldrig for alvor igennem her, og 

langt størstedelen af befolkningerne forblev loyale over for den britiske konge (Mancke 

                                                           
40 En god indføring i Syvårskrigens betydning i Nordamerika er Fred Anderson 2000.  
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2000; Reid og Mancke 2008). Det gjaldt også, da amerikanerne invaderede Quebec i 

håbet om, at koloniens 70.000 fransktalende katolikker ville skifte side.  

Erobringen af Nouvelle France, den Amerikanske Revolution, den efterfølgende 

tilflytning af 40-50.000 loyalister fra USA og indvandring Skotland, England, Irland 

og USA tvang briterne til at få sat politisk styr på deres resterende nordamerikanske 

besiddelser gennem en kolonial forfatning. Formålet med dette kapitel er at forklare, 

hvordan det skete i perioden 1760-1814. Jeg vil argumentere for, at der i denne periode 

blev lagt grunden for en føderalistisk tankegang og en tradition for ”konfliktregulering 

fra oven”. En anden overordnet tese er, at den Amerikanske Revolution, loyalisternes 

indvandring og forfatningen af 1791 formede en britisk-canadisk identitet og politisk 

kultur. Kapitlets fokus vil være Provinsen Quebec. 

 

 

                            Koloni uden forfatning 
 

Briternes forhold til de franske bosættere   
 

I begyndelsen af Syvårskrigen havde briterne gennemført en brutal deportation af de 

fransktalende acadiere fra Nova Scotia. Acadierne var under krigen mistænkt for 

manglende loyalitet og for derfor at udgøre en sikkerhedsrisiko. Om dette rent faktisk 

var tilfældet, hersker der stor uenighed om blandt historikerne (se Griffiths 1969), og 

som sædvanlig følger uenigheden sproglige skillelinjer.41 Fortællingen om den 

tragedie, der overgik dem, blev senere kanoniseret i den amerikanske digter Henry 

Wadsworth Longfellows digt ”Evangeline” (1847). Erindringen om den ulykkelige 

skæbne, der overgik acadierne skulle blive en del af fransk-canadiernes sum af fælles 

minder om britisk uretfærdighed.42   

Efter krigens afslutning i 1760 behandlede briterne dog deres nye 

fransktalende undersåtter, ”canadierne”, påfaldende mildt og begyndte med det samme 

at genopbygge territoriets infrastruktur. Målet med erobringen var nemlig, at den skulle 

betale sig. I de første par årtier efter fredsslutningen i Paris i 1763 synes canadierne da 

også – i lyset af den måde, de to første guvernører styrede dem på – at have været 

fortrøstningsfulde over for fremtiden (Cook 1969: 285), ikke mindst fordi 

kapitulationsbetingelserne, der blev underskrevet i Montreal i 1760, sikrede ”fri 

udøvelse af den katolske, apostolske og romerske religion” (Articles of Capitulation 

1760).  

En forestilling om, hvad det var for et samfund, briterne overtog, får man 

ved at læse den lange rapport, som den nye kolonis første guvernør, James Murray 

(1721-1794), sendte til London den 5. juni 1762. I rapporten opregnede han fire 
                                                           

41 Om acadiernes historie og deres skæbne i forbindelse med Syvårskrigen se Geoffrey Plank 2001.  
42 Nutidens ca. 100.000 selvbevidste efterkommere i Canada – hvoraf små 32.950 i 2006 boede i Quebec og 25.400 i 

New Brunswick – betragter sig som et nationalt mindretal og ser på Quebec-nationalister med betydelig skepsis, fordi 

de synes, de har taget patent på fransk-canadisk identitet (Thériault 1999).  
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samfundsklasser – adelen, kleresiet, købmændene og bønderne – som han hver gav en 

særlig karakteristik af.  

Om adelen skrev han f.eks., at den ikke bestod af rigtigt adelige, men 

hovedsagelig af efterkommere af officerer og civile embedsmænd. Desuden 

konstaterede han, at de fleste af dem var fattige, men ikke desto mindre ”yderst 

forfængelige og fulde af foragt for koloniens handelsstand”, som var betragteligt rigere 

(Shortt og Doughty 1918: 79). Da de hidtil havde nydt særlige standsprivilegier, 

forventede Murray, at de ville være en af de grupper, der ville blive mest utilfredse 

med det britiske styre, så såre de opdagede, at de ikke fortsat ville kunne nyde 

særstatus.  

Kleresiet udgjordes af dels indvandrede franskmænd, dels canadiere fra de 

lavere samfundslag. Også de ville få svært ved at forlige sig med det britiske styre, som 

jo var protestantisk. Da deres indflydelse i befolkningen var stor, måtte man derfor fare 

med lempe over for dem. Murray anbefalede dog at nedlægge Jesuitterordenen så 

hurtigt som muligt, men ”uden at vække krænkelse” (ibid.: 71).  

Hvad handelsstanden angik, skelnede han ikke mellem franske og indfødte 

bosættere, men forudså, at mange af de første ville tage imod tilbuddet om at blive 

repatrieret til Frankrig. Om bønderne lød hans observation, at de udgjorde en ”stærk 

og sund race”, som levede et dydigt og mådeholdent liv. Til gengæld var de i 

almindelighed ”yderst uvidende” og analfabeter, fordi den franske regering havde 

sørget for at bekæmpe deres oplysning om ”samfundsskadelige” ideer ved at forbyde 

trykkerier (ibid.: 79). 

  

 
Den Kongelige Proklamation af 1763  

 

Med udstedelsen af den Kongelige Proklamation i 1763 blev tre års militærstyre 

afsluttet og erstattet af en civil administration, som skulle ledes af guvernøren, indtil 

der blev vedtaget en endelig forfatning for kolonien. Proklamationen gjaldt for de nye 

britiske besiddelser i Nordamerika, men kom også til at få kolossal betydning for 

forholdet mellem Storbritannien og de tretten atlantiske kolonier. Den gjorde nemlig 

alt land vest for Appalacherne til et kæmpemæssigt ”reserveret” område for de 

indianske folk og satte dermed en grænse for de engelske koloniers territoriale 

ekspansion vestpå. Beslutningen udløste raseri i de tretten atlantiske kolonier og blev 

derfor en af de vigtigste faktorer bag deres revolution i 1776.   

Proklamationen reducerede Provinsen Quebecs størrelse, så den stort set nu 

kun omfattede St. Lawrence-dalen. Derved blev pelshandlerne afskåret fra Ohio-dalen 

og hele området ned til Den Mexicanske Bugt, som under den franske konge havde 

været kendt som Louisiana og havde været hovedkilden til Nouvelle France-

købmændenes forsyning af pelse. Den nye grænsedragning blev da også mødt med 

protester, især fra Montreals købmænd, som havde anset kontinentets indre for at 
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udgøre et lukrativt fremtidigt marked, når først det var blevet koloniseret. Derfor gjorde 

de det til deres mål at sikre sig, at briterne levede op til proklamationens løfte om en 

fremtidig repræsentativ ”forsamling” (Shortt and Doughty 1918: 161-08). På den 

måde, håbede de, at de i det mindste ville få kontrol over provinsens økonomiske 

relationer med de andre britiske kolonier i Nordamerika og derved sikre deres 

interesser (Creighton 1956: kap. 2).    

Briternes formål med den territoriale politik – herunder reservatsdannelsen 

– var at skabe stabilitet i det nordamerikanske imperium. I London var regeringen 

foruroliget over nyheden om, at der var blevet etableret et samarbejde mellem 

franskmændenes tidligere allierede: de sydvestlige indianske folk. Høvdingen 

Obwandiyag (kendt som Pontiac) havde haft held med midlertidigt at erobre nogle af 

de britiske militærposter omkring de Store Søer (”Pontiacs Krig”, 1763-1766), og der 

var nu informationer om, at stammerne planlagde at oprette deres egen konføderation 

for på den måde at kunne beskytte deres landområder mod indtrængende kolonister fra 

Quebec og de tretten kolonier ved Atlanterhavet. Ved at sikre de indfødte rettigheder 

til land håbede den britiske regering, at den kunne få dem til at acceptere det nye styre. 

Alternativet ville have været en kostbar militarisering af kontinentets indre.  

Den Kongelige Proklamation kom til at udgøre det konstitutionelle 

grundlag for alle senere forhandlinger af traktater mellem de canadiske myndigheder 

og de indianske nationer om overgivelse af land. Detaljerne i den og fortolkningerne 

af den i nutiden vil jeg vende tilbage til i kapitel 20. Jeg vil dog nævne nogle få vigtige 

bestemmelser i den. 

Proklamationen fratog befolkningen i det tidligere Nouvelle France deres 

love, heriblandt de civile love, og gjorde engelsk til domstolenes eneste officielle 

sprog. Målet var at opmuntre engelske kolonister til at slå sig ned i den nye koloni og 

at tvangsassimilere les canadiens. Ved at indføre en konfessionel ”testlov” i lighed 

med den, der havde været gældende i England siden 1673 og siden også i Irland, 

ønskede regeringen samtidig at udelukke katolikker fra offentlige stillinger. Det blev 

desuden erklæret, at den katolske kirkes privilegier, herunder retten til at opkræve 

tiende, skulle afskaffes sammen med de eksisterende, halvfeudale jordlove og det 

seigneuriale system. Hensigten med proklamationen var således at reorganisere 

Quebec ud fra britiske værdier og principper. Men den kom aldrig til at blive ført ud i 

livet. 

James Murray, som stadig sad som guvernør, var af den overbevisning, at 

planerne var urealistiske og unfair, og at de ville føre til civil uro. Og det kunne man 

ikke risikere på et tidspunkt, hvor det trak op til oprør i de britiske kolonier længere 

sydpå. Det var ganske enkelt ikke muligt at regere en koloni med 70.000 fransktalende 

katolikker med andre skikke og manerer end mindretallet på knap 50 engelske 

købmænd på de præmisser (Wade 1968: 55). Derfor tøvede Murray med at effektuere 

denne del af proklamationen. Også i andre anliggender udnyttede han de tvetydige 

meldinger, han modtog fra London. 
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I kongens udførlige instruktioner til Murray selv blev han dog pålagt at 

udbrede den protestantiske Anglikanske Kirke i den nye koloni ”i princip og praksis” 

og sørge for, at befolkningen måtte ”blive opmuntret til at tage den protestantiske 

religion til sig” (Shortt and Doughty 1918: 191). Allerede i august samme år var han 

imidlertid blevet instrueret af viceudenrigsminister George Wyndham om, at han skulle 

sikre sig, at canadierne ikke brugte den katolske kirke til at holde forbindelsen til 

Frankrig i live i håbet om engang at kunne tilbageerobre landet (ibid.: 169). Han skulle 

derfor undgå at give anledning til ”unødvendig bekymring eller afsky blandt Hans 

Majetæts nye undersåtter” (ibid.). Det overordnede mål var at komme befolkningen i 

møde for at sikre sig dens loyalitet.   

Canadierne var udmærket klar over, at det langsigtede mål for den nye 

kolonimagt var at anglicere dem og fratage dem deres sprog og kultur, og det var kun, 

fordi både James Murray og hans efterfølger Guy Carleton (1724-1808) havde stor 

respekt for provinsens feudalt-hierarkiske tradition og udviklede personlig sympati for 

imperiets nye undersåtter, at en etnisk-national konflikt blev afværget. I imperiets 

center i London kom man gennem de to guvernørers råd til at indse visdommen i, at de 

lokale myndigheder administrerede Quebec på en så lempelig måde, at de ikke satte 

engelsktalende protestanter og fransktalende katolikker op imod hinanden. Selv om der 

skulle gå nogle år, før assimilationspolitikken blev opgivet, kan koloniens første 

forfatninger – Quebec-loven af 1774 og Forfatningsloven af 1791 – ses som udslag af 

en erkendelse i London af, at hvis kolonien skulle kunne fungere som en form for 

subnation, måtte dens enhed sikres gennem ”konfliktregulering fra oven” (”imposed 

stagecraft”, jf. Chennells 2001: kap. 1). 

Perioden 1760-1791 er dog helt central for forståelsen af, hvorfor den koloniale 

nationsbygning alligevel ikke lykkedes. Det skyldes især, at den byggede på et princip 

om assimilation af den fransktalende befolkning.  

 

 

Erobring og sejr  
 

Den anglo-franske krigs afslutning i Nordamerika i 1760 fik ti år efter det, som fransk-

canadiere siden har kaldt ”Erobringen”, en ikonisk gengivelse i Benjamin Wests 

berømte maleri The Death of General Wolfe. Billedet viser den britiske generals død i 

forbindelse med Slaget om Quebec den 13. september 1759.  
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Fig. 6. The Death of General Wolfe. Maleri af Benjamin West fra 1770. Kilde: Royal 

Ontario Museum. 

 

Billedet er naturligvis ikke en realistisk gengivelse af Wolfes død, men en 

historisk-allegorisk fremstilling af en begivenhed, som anglo-canadiere siden ville 

fortolke som afgørende for grundlæggelsen af et britisk Canada. Fransk-canadiere ville 

derimod se begivenheden som nederlaget for en nation in spe. I Lipsets terminologi må 

”Slaget på Abrahamsletten” vest for citadellet i Quebec By betegnes som en formativ 

begivenhed for fransk-canadisk identitet. Lad mig bruge nogle sætninger til at udlægge 

maleriets identitetshistoriske betydning. 

West gengiver Wolfe som en Kristus-lignende skikkelse: Han har ofret sig 

for sit folks skyld, ligesom Kristus ofrede sig for at frelse menneskene. Han ligger nu 

døende omgivet Kaptajn Hervey Smythe, som holder hans højre arm, og – i blå jakke 

– Dr Thomas Hinde, Wolfes læge, som forsøger at standse blødningen fra det banesår, 

han har pådraget sig. I baggrunden ses en engelsk soldat komme løbende med det 

franske flag, Fleur-de-lis, i hånden. Hans budskab er, at franskmændene er blevet 

besejret. Til venstre i billedet knæler en irokesisk kriger i noget, som kan tolkes som 

en eftertænksom gestus. Kunsthistorikeren Vivien Green Fryd ser ham som udtryk for 

datidens idealiserede forestilling om den ædle vilde: Han udstråler maskulin styrke 

samtidig med, at hans kropsstilling symboliserer hans underkastelse i forhold til den 

britiske magt, som han har tjent under krigen mod franskmændene (Fryd 1995). Selve 

billedet er naturligvis en hyldest til en helt, som gik i døden som martyr for sit land. 
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Dermed blev han ikke kun en national helt i Det Forenede Kongerige, men også for 

engelske, skotske, walisiske kolonister i Nordamerika, som kom til at se hans 

martyrium som begyndelsen til fortællingen om det Britiske Nordamerika (Montagna 

1981). Også for Canadas britiske bosættere blev Slaget ved Quebec således en formativ 

begivenhed, og ”Slaget på Abrahamsletten” blev en af deres vigtigste nationale 

fortællinger. Men det blev det altså også for les canadiens, om end den for dem blev 

en tragisk fortælling.  Som historikeren Guy Frégault skrev i 1954:  

  

Når en hær lider nederlag, er der stadig soldater, men der er ikke længere 

nogen hær. I 1763 var der stadig canadiere, men Canada fandtes ikke 

længere. Fjernet fra politik, fra handel og fra industri, vendte canadierne 

tilbage til jorden. Hvis de siden kom til at prale af, at de var ”jordens 

børn”, skyldtes det, at nederlaget havde påvirket ikke blot deres materielle 

civilisation, men også deres forestillingsverden. De havde haft større mål, 

da deres samfund var mere komplet. (Frégault 1954: 159)       

   

Ifølge denne tolkning var der altså ikke kun tale om en militær og politisk 

begivenhed, men frem for alt om en begivenhed med dybt traumatiserende 

konsekvenser for fransk-canadiernes kultur og kollektive bevidsthed. Den var en 

”psykisk erobring” af et fransk-canadisk folk, som var på vej til at blive en nation med 

deres egen stat (Stanley 1968: 268-273).  

 Den fransk-canadiske nationalismes tolkning af Erobringen, som vi møder 

hos Frégault, tager dog ikke højde for den sandsynlighed, at det kun var et spørgsmål 

om tid, hvornår franskmændene var blevet besejret i Nordamerika, enten af briterne 

eller amerikanerne. Den tager heller ikke højde for muligheden af, at mange canadiens 

på det tidspunkt hellere så sig regeret af briterne end af en fransk konge, de følte sig 

svigtet af. Den ambivalens, som de revolutionære amerikanske tropper blev mødt med, 

da de invaderede Quebec i 1775 og håbede at blive modtaget som befriere, understøtter 

den fortælling om det fransktalende folk i Canada, som den amerikanske historiker 

Francis Parkman gengav, da han i 1899 hævdede, at Erobringen af Canada i 

virkeligheden ikke var et nederlag for fransk-canadierne, men derimod en ”befrielse” 

af en befolkning, der havde lidt under koloniens despotiske, enevældige styre: 

 

Den engelske erobring var canadisk histories store krise. Den var 

begyndelsen til et nyt liv. […] Materiel vækst, forøget intellektuel 

aktivitet, uddannelse, […] en varm og ægte patriotisme, alt det går tilbage 

til freden i 1763. England begunstigede med sværdet i hånden et tøvende 

Canada med en national og ordnet frihed. […] En glædeligere ulykke har 

aldrig tidligere ramt et folk end erobringen af Canada med britiske våben 

(Parkman 1899: 204-05).   
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Liberale fransk- og engelsk-canadiske historikere har brugt denne 

udlægning af Erobringen til både at retfærdiggøre den og fremstille Konføderationen 

som en pagt mellem to folk, der begge ønskede at leve i et samfund, der hvilede på den 

britiske politiske tradition. Fransk-nationalistiske historikere har derimod læst den på 

en helt anden måde. De har tolket Erobringen som begyndelsen til kampen for 

survivance, altså for fransk-canadiernes overlevelse.  

I sin klassiske katolske version, som man møder den hos den katolske 

præst, historiker og nationalist Lionel Groulx (1878-1967), var det kirken, der havde 

sikret fransk-canadierne mod at blive udslettet af det anglo-canadiske, protestantiske 

regime, der fulgte efter Erobringen. I Lendemains de conquête (1920) fortæller Groulx 

om, hvordan fransk-canadierne var blevet reddet af Biskop Briand, som var biskop 

over Quebec 1766-1784, og af et hårdtarbejdende katolsk præsteskab, ”hvis hengivelse 

og tilknytning til pavestolen var uden lige”. Men dertil kom, at ”angelsaksere” (dvs. 

briter) og ”latinere” (dvs. franskmænd) i virkeligheden udgjorde to uforenelige ”racer” 

med hver deres ”mentale disposition, en emotionel uforenelighed og en mangel på 

affiniteter, som reducerede farerne ved indbyrdes kontakt”. Selv om de levede side om 

side, skete der ikke en ”penetration” og kulturblanding mellem dem. Da den latinske 

kultur var et historisk resultat af bestemte ”miljømæssige” og ”institutionelle” 

påvirkninger, havde fransk-canadierne nydt fordele af at være et mere homogent folk 

end de andre, ja, de var ”måske den reneste race på hele kontinentet” og derfor også 

den, der var sværest at ”penetrere” – som Groulx udtrykte sig med en metafor med så 

seksuelle overtoner, at en demografisk blanding mellem den engelske og den franske 

nation tydeligvis fremstår som raceblanding. Med henvisning til den gamle forestilling 

fra 1600-tallet om Canada som et land, som Gud våger særligt over, gav Groulx til sidst 

til kende, at franskmændene havde en særlig mission at udføre i Nordamerika: at tilføre 

kontinentet den latinske civilisations særlige værdier (ibid.: 234-35). Set i det lys var 

det mindre vigtigt, om fransk-canadierne levede i føderation med engelsk-canadierne. 

Det vigtigste var, at de bevarede deres sproglige og kulturelle, først og fremmest 

religiøse, rettigheder og identitet.  

Sådan var det ikke for den fransk-canadiske politiske nationalisme, som 

opstod efter Anden Verdenskrig. For den var en forståelse af Quebecs økonomiske, 

sociale og politiske historie en forudsætning for sikringen af Quebecs og fransk-

canadiernes overlevelse.  Jeg vil derfor nu vende mig til spørgsmålet om, hvilken 

betydning Erobringen fik for de politiske, økonomiske og sociale forhold i Quebec.  
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Konstitueringen af et nyt kolonialt Nordamerika 
 

Quebec-loven    
 

Efter 11 år med rent guvernørstyre indførte den britiske regering i 1774 en forfatning, 

Quebec-loven, som tog højde for de problemer i den Kongelige Proklamation, som 

guvernør James Murray havde påpeget. Loven videreførte den autoritære 

regeringsform i Quebec, men sanktionerede katolicismen. Desuden gennemførtes den 

i proklamationen varslede territoriale korrektion, som betød, at de amerikanske 

kolonister fra nu af var afskåret fra adgang til Ohio-dalen.43 

Quebec-loven blev vedtaget efter en årrække, hvor både anglo- og 

frankofone grupper havde agiteret for en forfatning, der kunne bringe en afslutning på 

guvernørstyret og skabe rammer for, hvordan kolonien skulle regeres fremover. 

Grupperne var ikke enige om, hvilket system ville være det bedste. Den engelske 

købmandsstand ønskede en valgt forsamling. Men da den gældende britiske lov mod 

katolikkers valgret ville betyde, at et lille protestantisk mindretal derved ville få magten 

over en provins med et overvældende katolsk flertal, gik fransk-canadierne naturligvis 

stærkt imod en sådan ordning. De var dog ikke indbyrdes enige om alternativet. Det 

tyder på, at fransk-canadierne på det tidspunkt ikke udgjorde nogen samlet gruppe, 

hverken i forhold til det anglofone mindretal eller den britiske regering. Man kan 

således endnu ikke tale om en fransk-canadisk nationalisme (Trofimenkoff 1983: kap. 

4).  

Quebec-loven gjorde en ende på briternes oprindelige ambition om at 

anglicere fransk-canadierne, idet den anerkendte fransk-canadiernes ret til deres eget 

sprog og til deres egen kultur og religion. Den forhadte testlov, som forbød katolikker 

adgang til offentlige stillinger, blev erstattet med en loyalitetsed over for den britiske 

monark. Desuden blev den franske civillov genindført, mens straffeloven fremover 

skulle være den engelske. De hidtil gældende ejendomsrettigheder til jord (seigneur-

systemet) blev garantereret, og provinsens grænser blev udvidet til at inkludere 

Labrador, Ile d’Anticosti og Iles de la Madeleine syd for Newfoundland, og det 

indfødte territorium syd for de Store Øer mellem Ohio-og Mississippi-floden og den 

spansk-mexicanske grænse i vest blev ført tilbage til Quebec, som på den måde kom 

til at omfatte størstedelen af nutidens Ontario.  

 

 

                                                           
43 Af den grund har historikerne diskuteret Quebec-loven som en medvirkende årsag til den Amerikanske Revolution. 

I det mindste har amerikanske historikere set loven som en ”katastrofe” for det britiske styre i provinsen. Se f.eks. 

Coffin 1896. 
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Fig. 7. Canada efter Quebec-loven 1774. Kilde: canadahistoryproject.ca. 

 

 

Styret i provinsen overgik til en guvernør og et råd på mellem 17 to 23 

udpegede medlemmer. Købmændenes ønske om en valgt repræsentativ forsamling 

blev således ikke imødekommet.   

Der er store divergenser mellem historikerne om lovens intentioner og 

betydning. Var den et forsøg på at rette op på nogle af de problemer, som var skabt af 

Proklamationen i 1763, både i forhold til det fransk-canadiske flertal og den stærke 

reduktion af provinsens størrelse?  Anglo-canadiske historikere har været delt mellem 

dem, der har set loven som et udtryk for statsmandskab – en imødekommelse af den 

frankofone befolkning – og dem, der har betragtet den som udtryk for en pragmatisk-

realistisk erkendelse af behovet for at sikre fransk-canadiernes loyalitet på et tidspunkt, 

hvor de kunne være fristet til at tage amerikanernes side under deres oprør mod 

imperiemagten (Kennedy 1922). Der har også været argumenteret for, at loven 

styrkede Canadas bånd til imperiet i en periode, hvor provinsen let kunne være gået 

tabt for briterne. Reginald Coupland (1925) mener, at briterne – på baggrund af 

betingelserne i Pariser-freden 1763 – ikke havde noget andet valg end at beskytte 

canadiernes religiøse frihed, men ser også loven som begyndelsen på en lang tradition 

for at udvise tolerance over for kulturel forskellighed, og dermed begyndelsen på den 

føderalistiske tradition.  

Fransk-canadiske historikere har på deres side prist loven som udtryk for 

et brud med den formelle assimileringspolitik siden 1764 og en vilje til at lytte til 

canadiernes klager og deres ønske om at bevare deres nationale identitet og sprog. Ved 

ikke at give efter for købmændenes krav om en demokratisk valgt lovgivende 

forsamling, sikrede briterne sig ikke alene den katolske kirkes og adelens politiske 

loyalitet, men også deres velvilje over for britisk beskatning (Garneau 1852: 414-15). 
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Den amerikanske historiker Mason Wade har tilmed kaldt Quebec-loven for “fransk-

canadiernes Magna Carta” (Wade 1955: 63).  

Hellere ikke blandt nutidige historikere er der enighed.  Hugh Segal mener, 

at Quebec-loven er årsagen til, at fransk-canadierne har overlevet i Nordamerika, og at 

den grundlagde et canadisk folk med en unik identitet og særlige værdier (Segal 2011: 

34-35). Carla Gardina Pestana (2002) er dog skeptisk over for denne opfattelse: 

Imødekommelsen af det fransktalende mindretal skyldtes i mindre grad ”oplyst 

tolerance” end briternes behov for at sikre social ro i kolonierne under konflikten med 

de revolutionære amerikanere, mener hun.  

Den Amerikanske Revolution betød dog, at Quebec-loven på få år viste sig 

værdiløs. For krigen ændrede fuldstændig demografien i Nova Scotia, St John (Prince 

Edward Island) og Quebec. Men ikke blot det. Den lagde også sæden til forskellene 

mellem Canadas og USA’s politiske kulturer. For at forklare dette må jeg sætte 

revolutionen ind i en større idéhistorisk sammenhæng.  

 

 

 
De atlantiske revolutioners betydning for de koloniale identiteter  

 

To frihedsbegreber 
 

De sidste tre årtier af 1700-tallet var en turbulent periode, hvor både Europa   og 

Nordamerika gennemgik store politiske, økonomiske, sociale og religiøse 

forandringer. Nogle af dem var så dybtgående og dramatiske, at de i dag bliver kaldt 

for revolutioner, for eksempel den Franske Revolution og den Amerikanske 

Revolution. De åbenlyse lighedspunkter mellem de to revolutioner gør det oplagt at 

kalde dem for ”atlantiske” og se Europas og Nordamerikas historie under ét og i et 

atlantisk perspektiv, sådan som det er blevet almindeligt i de senere år.44  

  Oplysningstænkerne havde igennem det meste af 1700-tallet stillet 

spørgsmål ved den bestående sociale og politiske orden og udviklet ideer om 

alternative måder at fordele magten i samfundet på. En ny magtfordeling måtte 

indebære, at kongens og de herskende klassers privilegier og nedarvede rettigheder 

blev afskaffet, og at medlemmer af samfundets lavere stænder til gengæld blev tildelt 

lige rettigheder i form af trosfrihed, ytringsfrihed og forsamlingsfrihed samt borgernes 

inddragelse i den politiske proces. Politisk moderate tænkere krævede reformer, mens 

                                                           
44 Tidsskriftet Atlantic Studies, som er udkommet siden 2004, beskriver sit formål således: ”It explores transnational, 

transhistorical, and transdisciplinary intersections, but also addresses global flows and perspectives beyond the Atlantic 

as a closed or self-contained space. In the larger context of global flows, the journal considers the Atlantic as part of 

wider networks, a space of exchange, and an expanding paradigm beyond the limits of its own geography, moving 

beyond national, regional, and continental divides by examining entangled histories and cultures.” Taylor og Francis, 

Atlantic Studies, http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=rjas20. Se 

også Martin 1995. 

http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=aimsScope&journalCode=rjas20
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mere radikale røster mente, at der var brug for et vidtgående opgør med l’ancien 

regime. Nøglebegrebet for dem begge var ”frihed”. Den nye sociale og politiske orden 

skulle bygge på sikringen af friheden for den enkelte, og tilhængerne af radikale 

løsninger mente, at dette indebar en forvandling af undersåtter til borgere. Kun hvis en 

stat anerkendte sine borgeres frihed, kunne den betragtes som legitim.  

 Blandt oplysningens tænkere herskede der imidlertid ikke enighed om, 

hvordan friheden skulle forstås. I begrebshistorien er det i dag udbredt at tale om to 

forskellige frihedsforståelser: en konstitutionel (eller ”liberal”) og en republikansk.45 

De to forskellige frihedsbegreber blev afgørende for dels udviklingen af et politisk-

ideologisk modsætningsforhold mellem Frankrig og Storbritannien i forbindelse med 

den Franske Revolution, dels modsætningen mellem USA og de britiske kolonier i 

Nordamerika efter den Amerikanske Revolution og således også få stor betydning for 

Canadas politiske kultur og udviklingen af koloniale identiteter.  

 

 

Den republikanske frihed     
 

Republikanisme kommer af ordet republik, som er en statsform, som dukkede op første 

gang i antikkens Rom, vendte tilbage i renæssancens italienske bystater og til sidst 

udviklede sin moderne form i forbindelse med revolutionerne i USA (1776) og 

Frankrig (1789). I middelalderen blev det italienske ord repubblica mere eller mindre 

synonymt med ”stat”, mens det i kraft af Machiavelli (1469-1527) fra renæssancen 

kom til at stå for en stat, som ikke bliver regeret af en fyrste. Selv om Machiavelli 

betragtede monarkier for at være tyrannier, var hans egen idealstat ikke en demokratisk 

stat, men en blandingsform af oligarki (fåmandsvælde) og et folkestyre gennem valgte 

forsamlinger. I 1649-1660 blev en form for republikansk styre kortvarigt praktiseret i 

England efter afslutningen af den Engelske Borgerkrig. På det tidspunkt skrev 

filosoffen James Harrington (1611-1677) en utopi om ”Republikken Oceana” (1656), 

som siden inspirerede flere franske oplysningsfilosoffer. Briten Thomas Paine (1737-

1809), der oplevede revolutionerne i både USA og Frankrig, anså ikke en republik for 

at være en bestemt regeringsform, men ganske enkelt en regering, der var oprettet 

henblik på opnåelsen af det bedste for individet og samfundet som helhed (Böss 2011: 

29). 

Frihed og lighed hang efter en republikansk tankegang tæt sammen: 

Borgerne kunne kun nyde fuld frihed, hvis de havde de samme rettigheder og var 

underkastet de samme love. Derfor måtte alle nedarvede særrettigheder afskaffes. 

Radikale republikanere kunne tilmed mene, at sociale og økonomiske uligheder måtte 

afskaffes, fordi privat ejendom kunne stå i vejen for opnåelsen af et fælles gode. Den 

almindeligste opfattelse blandt 1700-tallets republikanere var dog, at private interesser 

                                                           
45 For USA’s vedkommende se f.eks. Bailyn 1967, Skinner 1998, Wotton 1994 og Wood 1992. For Canadas 

vedkommende se Ducharme 2014.  
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ikke måtte sættes over de offentlige, og at den ideelle republik derfor var en agrar stat 

befolket af økonomisk og politisk uafhængige og ligestillede jordejere.   

Efter den republikanske tankegang afhang borgernes personlige frihed af deres evne til 

og mulighed for at styre deres politiske fællesskab, dvs. staten. Som Benjamin Constant 

(1767-1830), der selv nærede afsky over for den Franske Revolution, opsummerede 

”de gamles frihed” –  som han mente, den byggede på –  udgik friheden fra ”delingen 

af social magt blandt fædrelandets borgere” (Constant 1988: 317). Det betød, at de 

enkelte borgere skulle acceptere ”den fuldstændige underkastelse af individet under 

samfundets autoritet” (ibid.:  311). Individer var derfor ikke autonome, men en del af 

statens organisme. 

  Den republikanske regeringsform forudsatte dog, at folket blev gjort til 

magtens kilde og derfor skulle have del i den. Det indebar ikke nødvendigvis demokrati 

i ordets nutidige betydning. Udøvelse af folkelig suverænitet krævede ikke deltagelse 

af alle borgere, men kunne ske gennem folkets valgte repræsentanter. For hovedpointen 

i begrebet folkelig suverænitet var, at et flertal af folkevalgte skulle tildeles ret til at 

vedtage statens love og vælge dens regering.   

I spørgsmålene om frihed, lighed og folkesuverænitet skilte den republikanske tradition 

sig ud fra den konstitutionelle tradition. 

 

 

Den konstitutionelle frihed  
 
Den konstitutionelle frihedstradition går tilbage til den Gloriøse Revolution i 

Storbritannien i 1688-89. Constant kaldte den for ”den moderne frihed” og beskrev den 

således: 

 

[Det er] retten til kun at være underkastet loven og til hverken at blive 

arresteret, tilbageholdt, dømt til døden eller på nogen måde blive udsat for 

overgreb på vilkårlig vis af en eller flere individer. Det er enhver borgers 

ret til at udtrykke sin mening, vælge og praktisere et erhverv, disponere 

over ejendom, ja, selv at misbruge den; til at færdes uden tilladelse og 

uden at skulle gøre rede for sine motiver eller for, hvad han foretager sig. 

Det er [borgernes ret] til at forene sig med andre individer for enten at 

diskutere fælles interesser eller for at udøve den religion, som de og deres 

fæller foretrækker, eller ganske enkelt at tilbringe deres dage og timer på 

den måde, som bedst stemmer overens med deres ønsker og 

tilbøjeligheder. (Constant 1988: 10-11)  

             

Constants begreb om den moderne frihed byggede på forestillingen om, at 

der findes visse ukrænkelige rettigheder, som mennesker er udstyret med fra fødslen, 

og som derfor er naturlige og absolutte. Denne forestilling blev udviklet af John Locke 
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og andre engelske whig-filosoffer efter den Engelske Borgerkrig midt i 1600-tallet, 

hvor den kom til at udgøre grundlaget for indskrænkningen af monarkiet i 1688-89 

(Pocock 1975). I 1700-tallet blev den videreført af både liberale og konservative 

oplysningstænkere som Adam Smith, Charles Fox, William Blackstone og Edmund 

Burke samt af franske beundrere af den britiske forfatning som Voltaire, Montesquieu 

og Jean-Joseph Mounier og amerikanske føderalister som Alexander Hamilton og John 

Adams.  

 Tilhængere af det moderne frihedsbegreb var ikke imod lighedsidealet som 

sådan, men forstod det juridisk snarere end socialt, sådan som republikanerne gjorde 

(Ducharme 2014: 26). Alle individer skulle have ret til at nyde frugterne af deres 

indsats, og derfor var den personlige ejendomsret ”hellig og ukrænkelig”, som Adam 

Smith udtrykte det (Smith 1850: 10). Den enkeltes evne til at skabe rigdom var et 

udtryk for hans frihed. Derfor var økonomisk ulighed noget naturligt. Men friheden 

kom også samfundet til gavn, idet ulighed var en forudsætning for, at samfundet 

udviklede sig og blev stadig rigere. Derfor var det statens opgave at garantere borgernes 

frihedsrettigheder og private ejendom. 

 Hvor ”de gamle” og de nye repræsentanter for den republikanske tradition 

– f.eks. Jean-Jacques Rousseau – betragtede ”folket” som den lovgivende magts 

retmæssige kilde, havde de ”moderne” et helt andet syn på suverænitet og statens rolle. 

De moderne mente, at forestillingen om staten som udtryk for en abstrakt folkevilje 

udgjorde en trussel mod det autonome individ og dets rettigheder. For at staten ikke 

skulle udvikle sig til en tyrannisk magt, burde magten derfor deles. I den 

konstitutionelle – britiske – model skete det i stedet ved at gøre parlamentet til 

suverænitetens kilde og lade magten deles af institutioner, der stod for henholdsvis et 

demokratisk, et aristokratisk og et monarkisk princip. Underhuset repræsenterede 

folket (demokrati), Overhuset adelen (aristokrati), og kongen det monarkiske princip. 

Den almindelige offentlighed, ”folket”, var således kun repræsenteret i en tredjedel af 

parlamentet.  

Denne regeringsform, som kaldes ”blandet styre”, blev legitimeret med et 

argument om, at demokrati kunne føre til majoritetstyranni og dermed indebære 

undertrykkelse af bestemte mindretals og samfundsgruppers interesser. Det var vigtigt, 

at alle interesser i samfundet nød repræsentation, så parlamentet eller individer blev 

forhindret i at vedtage undertrykkende love. Ved at opdele magten kunne det sikres, at 

de love, der blev vedtaget, var udtryk for en højere fornuft, og derfor skulle staten ikke 

styres af ”folket”, men af ”loven”. Hvor der ikke fandtes lov, fandtes der ikke frihed, 

som John Locke skrev i sin Second Treatise on Civil Government (Locke 1993: 57). 

De to forestillinger om frihed og de forskellige statsidentiteter, de medførte, indgik 

centralt i de politiske opbrud, der skete i Europa og den atlantiske verden i anden 

halvdel af 1700-tallet.  Den republikanske frihedsforståelse – og henvisningen til den 

folkelige suverænitet – lå bag revolutionerne i Frankrig og Amerika. Selv om der også 

var mange og betydelige forskelle i deres sociale baggrund, indebar de begge et brud 
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med den hidtidige politiske orden. Det gjorde det konstitutionelle frihedsbegreb 

derimod ikke, fordi det ikke gjorde friheden til et politisk spørgsmål. Friheden skulle 

sikres gennem loven, og så længe lovene ikke krænkede borgernes frihed, kunne større 

samfundsomvæltninger ikke retfærdiggøres.  

Det var på den baggrund, at loyalister i de 13 atlantiske kolonier stillede 

sig på briternes side under den Amerikanske Revolution (1775-1783). 

 

 

Loyalisternes indvandring 
 

Det er umuligt at fastslå præcist, hvor mange de var. Men antallet er blevet skønnet til 

at være en fjerdedel af de dengang omkring to millioner indbyggere i kolonierne. 

Sandsynligvis besluttede 100.000 af disse at forlade USA. Nogle slog sig ned på De 

Vestindiske Øer, andre rejste til Storbritannien. Cirka halvdelen valgte at migrere til de 

britiske kolonier nord for grænsen (Francis 2000: 212; Craig 1963: 3). De fleste ankom 

i 1784, året efter fredsslutningen.  

Der var mange forskellige grunde til, at loyalisterne valgte at forlade USA, 

både personlige og politiske. Gennem alle krigsårene var de blevet behandlet som 

forrædere og var blevet myrdet, chikaneret og frataget deres ejendom. En stor del af 

dem tilhørte religiøse og etniske mindretal, som frygtede forfølgelse. Men to ting var 

de fælles om: for det første frygten for deres personlige fremtid i den nye amerikanske 

republik, og for det andet deres loyalitet over for den britiske monark og Det Britiske 

Imperium. Selv om den Amerikanske Revolution var blevet gennemført i frihedens 

navn, anså loyalisternes republikanismen for at være en trussel mod den frihed, de 

skyldte imperiet (Thompson og Randall 194: 15-16). I årene op mod revolutionen 

havde de af samme grund været fortalere for moderation, kompromis, respekt for loven 

og forsvaret for den gældende sociale og politiske orden. 

De loyalister, der valgte at tage til Canada, kom fra alle de nu 

forhenværende kolonierne, men de fleste fra New York, New Jersey og Connecticut. 

De repræsenterede alle dele af befolkningen, om end de fleste var handelsfolk og 

farmere (Wright 1955). Loyalisterne var ikke kun af engelsk afstamning. Mange af 

dem var tyskere født i USA. Allerede i 1783 ankom 3.000 tidligere slaver, som briterne 

havde lovet frihed for deres støtte i krigen, til Nova Scotia. Endelig var der ca. 2.000 

irokesere (mohawk, cayunga og onondaga), som havde kæmpet på briternes side. Da 

det var vigtigt for briterne at fastholde indianernes loyalitet i tilfælde af en ny krig med 

amerikanerne, blev de, foruden land og huse, udstyret med deres egne kirker, skoler og 

lærere. 

Den britiske regering betalte for al transport, og loyalisterne blev desuden 

tildelt midlertidigt husly (telte), tøj, mad samt værktøj, såsæd og andre ting, som var 

fornødne til et fremtidigt liv som landbrugere. De blev nemlig tildelt jord i forhold til 

deres hidtidige status og sociale rang.  
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 Nogle af de første rejste fra grænseområderne i New York og Pennsylvania 

til Niagara-halvøen. En mindre del slog sig ned langs Lake Erie. Størstedelen bosatte 

sig i Nova Scotia og på Prince Edward Island. Så mange var de, at regeringen i London 

besluttede at dele Nova Scotia op i tre kolonier: Nova Scotia, New Brunswick og Cape 

Breton Island (som eksisterede indtil 1820). En anden stor gruppe på 7.500 (deriblandt 

indfødte) drog til Quebec, hvor de fik tildelt jord i et område, der strakte sig fra 

Montreal langt ned langs St. Lawrence-floden og Lake Ontarios bred. 

 Loyalisternes ankomst betød en voldsom forøgelse af den engelsktalende 

befolkning i Quebec. Ud af en befolkning på ca. 160.000 var skønsmæssigt 30.000 af 

dem loyalister i 1791 (Francis m.fl. 2000 bd. 1: 231). Den britiske regering kom snart 

under pres fra dem, som ikke ville finde sig i at leve under det seigneuriale system og 

krævede ejendomsret over den jord, de var blevet tildelt. Selv om det var et brud på 

Quebec-loven, gik myndighederne i første omgang med til det. Modstanden mod det 

feudale, ikke-repræsentative styre var dog så stor blandt tilflytterne, at det snart stod 

klart, at faren for etniske konflikter mellem det store fransk-canadiske flertal og den nu 

voldsomt ekspanderede engelsktalende befolkning var overhængende. Det var den ene 

grund til, at briterne besluttede at dele provinsen i 1791. Den anden var, at de ønskede 

at undgå en gentagelse af udviklingen i de atlantiske kolonier.  

Selv om loyalisterne havde forladt USA, fordi de ikke ønskede at leve i en 

republik, var de ikke indstillet på at leve i en koloni, hvor de ikke havde nogen som 

helst indflydelse på lovgivningen. Selv om de var anti-republikanere, var de liberale. 

De havde trods alt hidtil levet i kolonier med valgte, lovgivende forsamlinger gennem 

mere end et århundrede. De bombarderede derfor guvernøren, Guy Carleton, med krav 

(”petitions”) om særrettigheder. Carleton, som i sin tid som Quebecs guvernør (1768-

1778) havde været optaget af at beskytte og imødekomme fransk-canadierne, vendte 

tilbage som guvernør i 1786 for at afslutte krigen mod amerikanerne og tage ansvar for 

evakueringen af loyalisterne. Han forstod, at alene af sikkerhedshensyn gjaldt det nu 

om at sikre de nye engelsktalende undersåtters fortsatte loyalitet. De skulle derfor 

belønnes for deres støtte til moderlandet. Det gjorde han ved at skabe et helt nyt 

regeringssystem og vedtage en forfatning med en repræsentativ lovgivende forsamling.   

Organiseringen af det politiske styre i de britiske kolonier i slutningen af 

1700-tallet – og specielt forfatningsloven af 1791 – har været set som en form for mod-

revolution over for det republikanske oprør i USA. I den nye amerikanske republik 

blev den da også opfattet sådan: som et forsøg på at holde folket væk fra både de 

lovgivende og udøvende magtinstanser. Men det er en forkert vurdering. For 

Forfatningen i 1791 var ikke kun et resultat af frygten for en gentagelse af den 

amerikanske revolution og et krav fra loyalisterne om en valgt forsamling, men først 

og fremmest udtryk for den britiske regerings ønske om at indføre præcis den samme 

form for styre og frihedstradition, som fandtes i Storbritannien. Som Michel Ducharme 

skriver, viser debatten om forfatningsloven i det britiske parlament, at ”loven tjente til 

at konstitutionalisere den moderne frihed – den form for frihed, som havde udgjort 
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grundlaget for den britiske forfatning i et århundrede – i kolonierne” (Ducharme 2014: 

46). Derfor endte befolkningen i Provinsen Quebec da også med at være tilfreds med 

resultatet, og der skulle gå 40 år, før republikanske ideer dukkede op på ny i både Nedre 

og Øvre Canada (ibid.: 51-53). Men hvordan så den koloniale konstitutionalisme så 

ud? Hvad slags konstitutionel identitet fik den koloniale ”stat” i 1791? 

 

  

Forfatningen af 1791 
 

Quebecs ”Franske Parti”46 ønskede at fastholde det autokratiske kolonistyre, idet dets 

repræsentanter henviste til, at de stadig udgjorde et stort befolkningsflertal og i øvrigt 

var blevet lovet særlig beskyttelse både i 1760 og i 1774-loven (Quebec-loven). De 

fremhævede, at loyalisterne i forvejen var blevet oplyst om provinsens særlige forhold, 

og at de derfor kunne vælge at flytte til andre britiske kolonier, der passede bedre til 

deres forventninger (Craig 1963: 11).  

Da Carleton indså, at det ville være umuligt at tilfredsstille nogen af 

grupperne inden for provinsen, indledte han en lang proces, hvor han forsøgte at 

overtale den britiske udenrigsminister og parlamentet i London til at indføre en 

forfatning, som lettede den britiske stat for den økonomiske byrde, som kolonierne 

udgjorde, ved at indføre en repræsentativ forsamling med ret til skatteopkrævning. 

Samtidig håbede han på at løse den voksende etniske konflikt mellem canadiere og 

briter i Quebec. Endvidere skulle loven garantere borgerne i provinsen de samme 

rettigheder som borgerne i de maritime kolonier. Endelig skulle den nye forfatning råde 

bod på de svagheder, som havde plaget det hidtidige kolonistyre i Britisk Nordamerika. 

Det medførte en opdeling af provinsen og indførelse af et guvernørstyre med større 

autoritet.  

    Quebec blev delt op i et fortrinsvist fransk-canadisk og katolsk ”Nedre 

Canada” under fransk civillov med ca. 150.000 indbyggere – hvoraf ca. 8.000 

engelsktalende i Montreal – og et protestantisk og britisk-canadisk ”Øvre Canada” 

under engelsk common law med ca. 40.000 indbyggere. Forfatningsloven gav Øvre og 

Nedre Canada hver deres lovgivende forsamling bestående af to kamre, den folkevalgte 

Forsamling (”Underhuset”) og det Lovgivende Råd (”Overhuset”) bestående af mindst 

16 medlemmer fra Forsamlingens medlemmer udpeget af guvernøren (i Øvre Canada 

vice-guvernøren). Rådet skulle godkende Underhusets lovforslag. I toppen af systemet 

sad generalguvernøren, som repræsenterede Kronen, dvs. monarken, og under sig 

havde en viceguvernør i Øvre Canada og en ”repræsentant” i Nedre Canada. 

Generalguvernøren var ansvarlig over for det britiske parlament og kunne kun afsættes 

af dette. Han kunne indkalde, suspendere og opløse det Lovgivende Råd samt beslutte 

at sidde en lov, som var gået gennem både under- og overhuset, overhørig.  

                                                           
46 Der var naturligvis ikke tale om noget politisk parti i moderne forstand. 
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Fig. 8. Skematisk gengivelse af det politiske system iflg. Forfatningen af 

1791. Kilde: StateMaster.com. 

 

 

Forfatningen var efter den tids forhold meget liberal, idet den gav 

stemmeret – men ikke valgret – til kvinder, indfødte, jøder og katolikker. Det samme 

kan dog ikke siges om styreformen. Forfatningen skulle gøre det muligt for London 

fortsat at styre og kontrollere kolonierne gennem sin generalguvernør i alliance med 

den lokale overklasse af jordejere og købmænd (Morton 1972: 24-25).  

De politiske ledere i England var under den Amerikanske Revolution blevet 

overbevist om, at der havde været en alvorlig svaghed i den måde, imperiets kolonier 

hidtil havde været regeret på: de demokratiske elementer i deres forfatninger havde 

fået lov til at vokse sig for stærke i forhold til både det monarkiske og det aristokratiske 

element. I det ideelle britiske system skulle der, som nævnt i forrige afsnit, være en 

balance mellem de tre elementer. Den britiske regering mente, at det monarkiske 

element, i form af generalguvernøren, skulle styrkes med et Lovgivende Råd, der var 

uafhængigt af den Lovgivende Forsamling. Det Lovgivende Råd fik en funktion, som 

svarede til Overhuset i den britiske forfatning (Craig 1963: 14-15). Det betød, at de 

lovsforslag, som Forsamlingen vedtog, ikke kunne være sikre på at blive vedtaget af 

det Udøvende Råd (Regeringen) på den måde, de oprindelig var tænkt. Da guvernøren 

udpegede medlemmerne af det Udøvende og Lovgivende Råd, besad han således en 

enorm magt, men den var ikke ubegrænset. Parlamentet i Westminster kunne vælge at 

nedlægge veto mod hans regerings love. Desuden havde han en oplagt interesse i at 

inddrage sin regering og lytte til Overhuset (den Lovgivende Forsamling) for at sikre 
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sig politisk ro. Et af forfatningens formål var da også at forebygge social uro 

foranstaltet af ”demagoger”, men samtidig fratage befolkningen lysten til at deltage i 

politik.  

For at vinde accept af forfatningen sænkede regeringen til gengæld skatter 

og jordpriser. Den Lovgivende Forsamling skulle ses som en kongelig gestus over for 

kolonien, ikke som en folkelig rettighed. Den skulle være det sidste, ikke det første, 

skridt i retning af amerikanske tilstande (Taylor 2010: 43, 38).  Da den nye forfatning 

blev vedtaget i det britiske overhus i London i maj 1791, var dens fædre overbevist om, 

at de nu havde tilfredsstillet loyalisternes ønsker og samtidig indført en styreform, som 

snart ville overbevise den fransk-canadiske elite om, at den ikke havde noget at frygte, 

fordi den havde fået andel i magten over deres egen koloni, Nedre Canada. Derfor ville 

forfatningen gøre dem endnu mere tilfredse med det britiske styre. Og på længere sigt 

ville franskcanadierne blive angliceret, håbede man i det stille i London.   

Der var imidlertid langt fra tale om kolonialt selvstyre, og i praksis kom 

både Øvre og Nedre Canada i de følgende 40 år til at blive styret af provinsernes 

politiske og økonomiske eliter: de såkaldte ”family compacts” i Øvre Canada og den 

klerikalt dominerede ”Château-klike” i Nedre Canada (Morton 1972: 33). Til gengæld 

afstod den imperiale regering fra at opkræve skatter af kolonibefolkningen – hvilket jo 

havde fået amerikanerne til at kræve ”no taxation without representation” – og overlod 

i stedet skatteopkrævningen til koloniregeringen. 

Det uklare forhold mellem det Udøvende Råd, guvernøren, det Lovgivende 

Råd og den folkevalgte Lovgivende Forsamling skulle på længere sigt vise sig at blive 

det ene af to store problemer i Øvre Canada. Det andet var den rolle, den anglikanske 

kirke var udset til at spille, men som den aldrig skulle få held med, fordi Canada var i 

fuld gang med at udvikle sig til et multikonfessionelt samfund. Som jeg vil vise i det 

næste afsnit, skulle dette få stor betydning for den kollektive identitetsdannelse i de to 

nye kolonier, Øvre Canada og Nedre Canada. Jeg vil vende tilbage til 

kirkesamfundenes betydning for nationsbygningen (kapitel 9).    
 
 
 

Identitetsdannelser i Øvre og Nedre Canada ved århundredskiftet    
 

Øvre Canada 
 

Et af de politikområder, som det britiske parlament vogtede mest nidkært over, var 

administrationen af de store arealer, som var sat af til økonomisk underhold af kirken 

og dens præster. Da den eneste kirke i Øvre Canada, som var berettiget til denne 

økonomiske støtte, var den anglikanske – som kun fem procent af befolkningen tilhørte 

– skulle kirkeordningen komme til at blive en splittende faktor i denne del af provinsen.   
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I modsætning til Nedre Canada, som var et veletableret bosættersamfund 

omkring 1800, var Øvre Canada et lille pionersamfund på grænsen af indfødt 

territorium og vildmark. Befolkningstallet i Øvre Canada, som havde taget et 

kæmpeskridt opad i forbindelse med loyalisternes ankomst, voksede år for år, først og 

fremmest som følge af yderligere indvandring fra USA, men også i takt med, at skov 

blev ryddet og jorden blev gjort egnet til landbrug. De nye bosættere fra USA blev 

siden fejlagtigt kaldt for ”sene loyalister”. Det er misvisende, for denne bølge af 

indvandrere kom ikke til Canada af politiske grunde, men fordi de havde hørt, bl.a. fra 

udvandrede slægtninge, at Øvre Canada var et attraktivt sted at slå sig ned. Andre var 

desillusionerede over forholdene i USA (Craig 1963: 43).   

Den første viceguvernør, John Graves Simcoe (1752-1806), satte sig det 

mål at udvikle Øvre Canada til et britisk og anglikansk mønstersamfund. Han havde 

store planer for provinsens økonomiske udvikling og for at tiltrække indvandring satte 

en række reformer i gang inden for transport, kommunikation og inddragelse af nye 

territorier til landbrug. Mellem 1792 og 1806 steg befolkningstallet da også fra 

omkring 20.000 til imponerende 70.000 (Bothwell 2006: 134).  

Simcoe nærede en vis bekymring for den amerikanske indflydelse på de 

lokale eliter i kolonien, men han var alligevel åben over for indvandring sydfra. Han 

mente, at de fleste forlod USA, fordi de fandt forholdene i de britiske kolonier bedre 

efter indførelsen af den mere liberale forfatning. Han ønskede derfor at bygge 

provinsen op på de principper, den nu hvilede på. Hans mål var at gøre kolonien til en 

kopi af moderlandet, og et af hans midler var at etablere den anglikanske kirke til Øvre 

Canadas officielle, altså gøre den til statskirke. Det var dog en plan med dårlige 

udsigter. For anglikanerne udgjorde som sagt dengang et forsvindende lille mindretal. 

De fleste var metodister og skotsk-irske presbyterianere.  

Efter et par årtier bestod hovedparten af Øvre Canadas befolkning af 

indvandrere fra USA. Mange af dem var dog oprindeligt indvandret til Nordamerika 

fra Tyskland eller Storbritannien. Mange af dem tilhørte protestantiske sekter, f.eks. de 

engelske kvækere, de  tyske menonitter foruden tunkere, som kom rejsende fra 

Pennsylvania og New York.47 Alle tre grupper var pacifister og havde af den grund 

været ugleset af deres amerikanske naboer under uafhængighedskrigen, hvor de havde 

forholdt sig neutralt. De blev dog alle budt velkommen af Simcoe, som tillod dem ikke 

at gøre tjeneste i de lokale militser. Han havde opdaget, at der var tale om mennesker, 

der besad netop den arbejdsetik, som provinsen havde brug for, ikke blot i landbruget, 

men også inden for handel og håndværk. Da de foretrak at slå sig ned sammen, fik 

deres landsbyer en særlig lokal kultur. Men de protestantiske mindretal kom også til at 

præge udviklingen af canadisk identitet på en anden måde. Hvordan det skete, vil jeg 

vende tilbage til i kapitel 9.  

                                                           
47 Tunkerne var en protetantisk bevægelse, der opstod i 1700-tallet i Schwarzenau i Tyskland og derfor også blev kaldt 

Schwarzenau Brethren. 
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Simcoes efterfølgere på viceguvernørposten, Peter Russell og Francis 

Gore, foruden mange regeringsembedsmænd og dommere, delte dog ikke Simcoes 

tillid til de nye amerikanske indvandreres loyalitet. Det gjorde mange af de gamle 

loyalister heller ikke. De så, hvor let de tog på loyalitetseden og provinsens 

konstitutionelle, britiske identitet, og mange fortsatte med at opfatte sig som 

amerikanere (Errington 1987; Mills 1988). I takt med at befolkningsflertallet kom til 

at bestå af indvandrere fra USA, udviklede den politiske kultur i provinsen sig da heller 

ikke i den retning, som Simcoe havde håbet på.  Øvre Canada fik således en ”britisk-

amerikansk” karakter forstået på den måde, at koloniens politiske kultur blev en 

blanding af dels britisk-konstitutionelle (”konservative”) og republikanske (”radikalt 

liberale”) elementer (Errington 1987).  

De oprindelige engelske bosættere og loyalisterne, som sad på ledende 

politiske poster og kom til at udgjorde grundstammen i det tory-parti, som støttede 

guvernørstyret (Wise 1967 i Francis og Smith 1986: 330-43), mente, at de nye 

indvandrere medbragte ”farlige” ideer om lighed og demokrati, og at de derfor 

udgjorde en fremtidig sikkerhedstrussel. Derfor bestræbte mange sig, deriblandt den 

irsk fødte aristokrat og politiker Thomas Talbot (1771-1853), på at få gang i en 

kolonisering ved hjælp af indvandrede engelske og skotske bosættere med ”mere 

moralske og ordentlige skikke” og en stærk ”tilknytning til deres fødeland” (Talbot 

1802).  Loyalisterne, som havde brudt jorden og ryddet skoven i de beboede områder, 

opfattede mere eller mindre Øvre Canada for at være deres eget land og var derfor 

jaloux på de nye bosættere fra USA og De Britiske Øer. Især var de skeptiske over de 

republikanske ideer, som både amerikanere og presbyterianske irere – som havde 

deltaget i United Irishmens fransk-inspirerede opstand i 1798 – havde bragt med sig.  

 

 

Nedre Canada 
 

Nedre Canada havde i begyndelsen 1790’erne omkring 156.000 indbyggere, hvoraf de 

ca. 10.000 udgjorde det engelsktalende mindretal i Montreal og enkelte andre mindre 

byer. Under de nye konstitutionelle forhold betød det, at de også var i politisk mindretal 

i både Forsamlingen og det Lovgivende Råd. Skønt det blev besluttet, at forhandlinger 

kunne foregår på både fransk og engelsk, kom etniske modsætninger hurtigt til at præge 

politikken i provinsen, ikke mindst fordi den revolutionære udvikling i Frankrig gav 

næring til en mistanke blandt anglofone købmænd om, at parlamentets frankofone 

medlemmer var ”inficeret af de afskyelige principper, som nu er dominerende i 

Frankrig”, som en af dem skrev i 1792 (cit. Wade 1968: 97).   

Mistanken var for så vidt ikke ubegrundet, idet den franske ambassadør i 

USA opfordrede fransk-canadierne til at gøre oprør mod deres britiske undertrykkere 

og gå sammen med Frankrig i kampen for frihed. Måske var der nogle i Nedre Canada, 

der lyttede til budskabet; men det var nok først og fremmest i de uddannede lag, hvor 
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man læste aviser – først og fremmest aristokratiet og kirkens folk – og her fik budskabet 

den modsatte effekt. Det mindede dem om, at den Franske Revolution stod for det 

modsatte af alt det, som de ønskede at beskytte: deres privilegier, autoritet, den katolske 

kirke, ja, hele den sociale og åndelige orden i provinsen. Derfor kom revolutionen til 

at give anledning til, at repræsentanter for de herskende klasser forsikrede 

koloniregeringen om deres loyalitet og lovede at beskytte bønderne, les habitants, mod 

revolutionære ideer (Bothwell 2006: 136). Quebecs biskop, Jean-François Hubert 

(1739-1797), formanede således i november 1793 sine præster om, at ”al den loyalitet 

og lydighed, som de tidligere skyldte Kongen af Frankrig, skyldte de nu Hans Britiske 

Majestæt” (cit. Wade 1967: 99).  

Formaningen blev gentaget med jævne mellemrum i de følgende år, så 

biskoppen kunne åbenbart ikke tage deres loyalitet for givet. Det samme gjaldt den 

britiske generalguvernør, som bemærkede, at de lavere samfundsgrupper ikke udviste 

tilstrækkelig ærbødighed og underdanighed i forhold til myndighederne, når de blev 

bedt om f.eks. at udbedre veje eller gå ind i provinsens militser. Det kom endog så vidt, 

at hans regering i 1793 suspenderede habeas corpus og derefter kunne sende folk i 

fængsel uden at være blevet stillet for en dommer. Det siger noget om, hvor begrænset 

autoritet regeringen havde i forhold til den brede befolkning. Om også kirkens autoritet 

var svækket, er et vanskeligere spørgsmål at besvare med et klart ja eller nej. Men den 

kendsgerning, at de lavere stænder ikke blev revolutionære under den Amerikanske 

Revolution, skyldes sandsynligvis, at de lod sig overbevise af både lokale præsters og 

royalistiske flygtninges beretninger om, at jacobinismen og revolutionen var fjender af 

både kirken og den sociale orden.  

På den måde kom den revolutionære periode til at markere et brud mellem 

det franske Canada og Frankrig. Som jeg tidligere har vist, havde allerede canadierne 

i Nouvelle France udviklet en kolonial bosætteridentitet. Men nu, hvor Frankrig havde 

ændret karakter og lagt den katolske bekendelse for had, havde fransk-canadisk 

identitet ikke længere noget socialt eller kulturelt identifikationspunkt i Frankrig. Det 

kunne tværtimod ligefrem se ud, som om erobringen i 1760 havde været Forsynets 

værk, og at der var større fordele forbundet med at blive styret af et britisk-protestantisk 

regime, som havde sikret canadierne deres frihed og havde ladet dem bevare deres 

religion, sprog og love (Bothwell 2006: 138; Wade 1967: 100-01).  Derfor kan man 

kalde den Franske Revolution for en ny formativ begivenhed for udviklingen af en 

fransk-canadisk identitet, der ikke stod i modsætning til den engelsk-canadiske og det 

engelske koloniherredømme. Men der var også faktorer, der førte til stigende 

utilfredshed med den nye samfundsorden, og de var økonomiske og sociale. 

Historikerne kan dog ikke blive enige om, hvorvidt nedgangen for den fransk-

canadiske økonomi skyldtes Erobringen eller ændringer i det økonomiske system. 
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Fra monopolhandel til markedsøkonomi  

 

I løbet af 1700-tallet havde Nouvelle France udviklet sig til en socialt stabil og 

økonomisk forholdsvis velstående koloni baseret på pelsdyrshandel, landbrug og andre 

primærerhverv. Ikke desto mindre er der en lang tradition blandt fransk-canadiske 

historikere for at hævde, at Erobringen medførte dybtgående forandringer af koloniens 

socio-økonomiske struktur på en måde, der favoriserede engelske økonomiske 

interesser og derfor førte til tilbagegang for les canadiens. Traditionen går tilbage til 

Historikeren François-Xavier Garneau (1809-1866). I sin Histoire du Canada (1845-

1852) fortæller Garneau, at koloniens byer efter Erobringen snart blev tømt for deres 

middelklasse af handlende, sagførere og funktionærer, og at befolkningen derfor i det 

store og hele snart kun bestod håndværkere og bønder.   

Denne opfattelse fik en renæssance efter Anden Verdenskrig. Det skete, da 

en ny, sekulær fransk-canadisk historikergeneration forsøgte at forklare, hvorfor 

Quebec var forblevet et økonomisk underudviklet landbrugssamfund, mens engelsk-

canadierne dominerede alt, hvad der fandtes af industri, handel og finansiel 

virksomhed. Forklaringen fra den såkaldte Montreal-skole lød, at det rigtignok var 

Erobringen, der var årsagen.   

Maurice Séguin hævdede, at Erobringen kappede ”hovedet” af den 

fransktalende befolkning. Michel Brunet mente, at det fransktalende handelsbourgeoisi 

enten havde valgt at rejse tilbage til Frankrig eller at slå sig ned som godsejere (Séguin 

1947; Brunet 1964 og 1971). Endelig hævdede Guy Frégault (1944), at provinsen ti år 

efter Erobringen var en økonomisk og social ruin, fordi canadierne blev elimineret ikke 

blot politisk, men også inden for provinsens handelsstand, så de ikke havde noget andet 

valg end at vende sig mod det landbrug, de kom til at anse for det eneste middel til 

deres nationale overlevelse.  

Disse argumenter havde stor betydning for Quebec-nationalisternes 

argumentation for separatisme: Det gjaldt om at afkaste sig et kolonialt åg og 

genopbygge en ny økonomisk struktur, fordi den eksisterende bar præg af de 

forandringer, der var sket i årtierne efter Erobringen (Quebec 1980).  Forklaringen blev 

dog allerede i 1960’erne afvist af fransk-canadiske historikere tilknyttet Laval-

universitetet og også af engelsk-canadiske historikere (f.eks. Creighton 1937; Ouellet 

1967; Hamelin 1993; Norrie and Owram 1996). I Donald Creightons The Empire of the 

St. Lawrence (1937), hævder forfatteren at det, der havde gjort Quebec anderledes end 

andre britiske kolonier i Nordamerika, ikke var befolkningens etniske og religiøse 

identiteter, men karakteren af dens økonomi: at der først og fremmest var tale om en 

eksportorienteret handelsøkonomi. I denne økonomi spillede etnicitet og race ingen 

rolle. Tværtimod fungerede pelsdyrhandlen på det tidspunkt stadig som et effektivt 

middel til at skabe alliancer. Den handel, der tidligere havde smedet canadiens tæt 

sammen med indfødte, skabte nu bånd mellem de engelske og skotske købmænd og 
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deres fransktalende alliancepartnere, ja, helt ned på familieniveau gennem ægteskaber, 

specielt i Montreal, koloniens voksende metropol – der omkring 1760 dog nok kun 

havde beskedne 5.000 indbyggere (Creighton 1956). Det store flertal af de tilrejsende 

købmænd var protestanter, men de var hverken ”entusiastiske” eller ”fanatiske” skotsk-

presbyterianere. De udviste ikke den intolerance over for katolikker, som deres 

trosfæller blandt New Englands puritanske efterkommere var kendt for (ibid.: 25). De 

var ”købmænd, før de var briter, protestanter eller politisk teoretikere”. Og selv om de 

indledte en politisk kamp mod de britiske guvernører for politisk indflydelse på 

koloniens udvikling med en retorik, der undertiden kunne få det til at lyde, som om der 

var tale om etniske eller principielt politiske modsætninger, så var deres kamp om 

magten først og fremmest bestemt af deres ønske om at kontrollere det økonomiske 

system (ibid.: 28).     

Denne økonomisk-historiske argumentation blev i 1960’erne underbygget 

af to fransk-canadiske historikere med samfundsvidenskabelig baggrund, Jean 

Hamelin og Fernand Oullet. Hamelin (1961) påpegede, at det kun var storkøbmænd og 

de agenter, der arbejde direkte under franske handelsselskaber, der efter Erobringen 

valgte at rejse tilbage til Frankrig. De mindre købmænd forblev derimod i 

Nordamerika, hvor de kunne fungere som mellemmænd mellem de store franske 

handelsselskaber og det lokale samfund. Desuden påviste han gennem grundige 

kvantitative analyser af Nouvelle Frances økonomiske historie, at der havde været tre 

problemer med den koloniale økonomi: manglen på faglært arbejdskraft, 

subsistenslandbrug og en pelsdyrsøkonomi, hvis profitter stort set kun gavnede franske 

investorer. Der havde derfor ikke været et tilstrækkeligt grundlag til at skabe et 

kapitalistisk borgerskab i Nouvelle France. Hamelin mente dog, at der også var mentale 

og kulturelle faktorer bag underudviklingen, blandt hvilke han regnede typen af 

immigranter til Nouvelle France.     

Fernand Ouellet (1967) lagde størst vægt på den sociale mentalitet og 

kulturen i Nouvelle France. Også Ouellet, der som Hamelin var forbundet med 

Annales-skolen, afviste forestillingen om, at der havde fandtes et driftigt borgskab i 

Nouvelle France. Han forklarede den manglende udvikling som en følge af en 

mentalitet, som var blevet skabt af seigneur-segmentet og var blevet forstærket af det 

stadig mere magtfulde militær. Denne mentalitet var blevet overtaget af samfundets 

middellag, som derved ikke havde udviklet de holdninger, dyder og værdier, som var 

påkrævet i en markedsøkonomi: dynamik, produktivitet, præcision, kalkulation, 

forudseenhed, opportunisme, sparsommelighed, omhu og ordentlighed.  De 

dominerende holdninger i Nouvelle France var stort set modsat dem, der var brug for, 

ikke mindst tilbøjeligheden til at leve over evne og udstille sit forbrug i stedet for at 

spare op og reinvestere sit overskud.  Ouellets mentalitetshistoriske forklaring blev 

underbygget af William Eccles (1968), som påpegede, at den nye kapitalistiske ånd, 

som blev indført med Erobringen, repræsenterede ”fremmede” værdier, som med tiden 

skulle fratage fransk-canadierne magten over det økonomiske liv i Nedre Canada.     
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Den økonomisk-mentalitetshistoriske forklaring på det voksende 

modsætningsforhold mellem engelsk- og fransktalende i Provinsen Quebec er dog 

siden blevet kvalificeret. Men selv om nutidens kritikere kan dokumentere, at der reelt 

var tale om en konflikt med en klar etnisk dimension (f.eks. Dickenson og Young 2008: 

57-59), er der enighed om, at den blev  forstærket af modsætningerne mellem de 

ledende eliters økonomiske og konstitutionelle interesser: Den frankofone elite – 

bestående af seigneurs, den katolske kirke og købmænd – ønskede at videreføre deres 

monopol på pelshandel og støttede derfor det autokratiske guvernørstyre, der ønskede 

at forhindre en ”amerikansk” – dvs. republikansk – udvikling  (Dickinson and Young 

2008: 78).  Når de fransk-canadiske købmænd i længden ikke kunne klare sig over for 

den engelsk-canadiske købmandsklasse, skyldtes det ikke, at de blev diskrimineret, 

men at de, efter tabet af deres handelsprivilegier i den nye markedsøkonomi, ikke 

havde den samme adgang til kredit og aftagere i Storbritannien som de engelske og 

skotske købmænd (ibid.: 51-52).  

 

 
Konklusion 

 

I dette kapitel har jeg vist, hvordan der i perioden mellem Erobringen og 

århundredskiftet blev skabt betingelser for politiske identiteter og værdier i Quebec 

gennem en række formative begivenheder: for fransk-canadiernes vedkommende 

Erobringen og den Franske Revolution, for britisk-canadierne den endelige sejr over 

Frankrig, den Amerikanske Revolution og loyalisternes ankomst. Vigtig var desuden 

forfatningsprocessen fra den Kongelige Proklamation, over Quebec-loven til 

Forfatningen af 1791, fordi den kan ses som grundlæggelsen af et føderalistisk princip 

og en tradition for at imødekomme kulturelle minoriteter. Forfatningsmæssige 

forskelle, der handlede om to forskellige måder at forstå frihedsbegrebet på, bidrog 

samtidig til at skabe to forskellige typer nordamerikanere: britisk-canadiere og 

amerikanere.    

Jeg har også vist, hvordan kolonierne forandrede sig som følge af 

indvandring og gennembruddet for en kapitalistisk markedsøkonomi. De socio-

økonomiske forskelle mellem Nedre Canadas urbane, engelsktalende overklasse og 

befolkningen i det fransk-canadiske landbrugssamfund – i kombination med den 

sekteriske assimilationspolitik 1774-1791 – skabte potentialet for en etnicering af disse 

modsætningsforhold og dermed en fransk canadisk nationalisme. Mellem 1763 og 

1800 var der dog endnu ingen større bekymring for fremtiden at spore blandt les 

canadiens. De udgjorde jo endnu et overvældende flertal af befolkningen i Nedre 

Canada, og de havde ingen grund til at tro, at de ikke ville fortsætte med at gøre det, 

eller at de ikke med tiden ville kunne sikre sig både politisk og økonomisk magt i kraft 

af den nye forfatningslov (Cook 1969: 285). Som følge af forfatningen kom fransk-

canadierne nemlig til at udgøre et flertal i den Lovgivende Forsamling.  
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Da loven fastholdt guvernørens privilegium til selv at udpege 

medlemmerne af Overhuset (Rådet) og vælge sin egen regering, betød den fransk-

canadiske dominans i den lovgivende forsamling ikke en demokratisering. Det 

politiske styre af både Øvre Canada og Nedre Canada skete i et tæt samarbejde mellem 

viceguvernøren (og generalguvernørens ”repræsentant”) og overklassen i de to 

kolonier. Hermed opstod betingelserne for fremvæksten af en reformistisk bevægelse, 

der blev radikaliseret i 1830’erne og førte til oprør i begge dele af Provinsen Quebec. 

Men bevægelsen stod svagt i samfundet i Øvre Canada. Her var loyalisterne 

på vagt over for ethvert angreb på forestillinger og institutioner, der beskyttede den 

sociale og politiske orden, som de var med til at opretholde i deres alliance med 

guvernørstyret. På den måde var med til at grundlægge den klassiske canadiske idé om, 

at canadiskhed først og fremmest består i at være loyal over for loven og statens 

myndighederne samt afvise ’amerikanske’ ideer. Denne loyalisme, som kan beskrives 

som en begyndende kolonial patriotisme (eller nationalisme, om man vil) blev styrket 

af den britisk-amerikanske krig i 1812-14. 
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Kapitel 7 
 
Fra krig til oprør: Fransk-canadisk nationalisme og britisk-
canadisk bosætteridentitet 1812-1840 
 
 
 
 
 
 
 

Indledning 
 

I 2013 samlede det statslige statistisk bureau i Canada en række data fra General Social 

Survey (GSS) om canadiernes nationale identitet, deriblandt deres syn på nationale 

symboler og kilderne til deres nationale stolthed. Den næst vigtigste kilde til stolthed 

var de væbnede styrker, kun overgået af Canadas historie. Derefter fulgte 

sundhedssystemet, forfatningen og den måde, demokratiet fungerer på (Sinha 2013). 

 

 

   
Fig. 8. Vigtigste kilder til national stolthed 2013. Kilde: Statistics Canada, General 

Social Survey 2013.  

 

At det canadiske forsvar stod så højt på listen, vil nok komme som en 

overraskelse for mange europæere. For Canada har i dag et internationalt renommé 

som et af de mest ukrigeriske lande i verden med en stærk tradition for konfliktmægling 
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og fredsbevarelse. Nu er der jo ingen modsætning mellem at være stolt af sit forsvar 

og at hylde fredsbevarelse; men som en frivillig i The Canadian War Museums lille 

boghandel for brugte bøger om Canadas krige sagde til mig under et besøg i april 2017: 

”Der er jo mange på en bestemt politisk fløj, som ikke bryder sig om den del af Canadas 

historie, som handler om krig.” Den kendsgerning, at samlingen af bøger om canadisk 

krigshistorie er den suverænt største i de fleste canadiske antikvarboghandler, kan 

selvfølgelig godt tolkes som et udtryk for, at interessen for canadisk krigshistorie ikke 

længere er så stor som tidligere. På den anden side er det bemærkelsesværdigt, at The 

Canadian War Museum er et af de mest populære i hele landet med årligt ca. 500.000 

besøgende og en stadig strøm af besøgende skoleklasser (Canadian War Museum).  

At det er lykkedes at skabe et billede af Canada som en næsten antimilitant 

stat – et billede som klart modsiges af historien – skyldes liberale regeringer, der under 

den kolde krig paradoksalt nok begyndte at skære ned på forsvarsbudgettet med det 

argument, at det var i Canadas interesse i stedet at føre sikkerhedspolitik på grundlag 

af ”værdier”. Det hævdede i det mindste den konservative canadiske historiker Jack L. 

Granatstein i 2004 i en bog, der vakte betydelig opsigt: Who Killed the Canadian 

Military?. Granatstein mente, at en anti-amerikanisme på den canadiske venstrefløj 

siden begyndelsen af 1960’erne havde ført til ”drabet på det canadiske militær” og lagt 

dets stolte ”krigertradition” for had.  Han ville have sine landsmænd til at forstå, at det 

var i deres nationale interesse at stå skulder ved skulder med amerikanerne.  

Men det er ikke let at få overbevist dem om det. For det ligger dybt i mange 

canadieres sjæl, at amerikanerne gennem en stor del af historien har været fjenden. Det 

var de i hvert fald fra den Amerikanske Revolution og helt op til 1890. Derom vidner 

den lille, smukke by oppe i den nordlige ende af Lake Ontario: Kingston.  

Jeg har selv boet der under et forskningsophold på det prestigefyldte 

Queen’s University. På mine daglige løbeture passerede jeg Martello-tårnet i parken 

på søbredden og et par gange besøgte jeg byens berømte historiske monument Fort 

Henry, i dag en vigtig turistattraktion. Heroppe fra kigger man mod vest ned over 

Canadas store militærakademi Royal Military College og mod øst ser man over mod 

USA på den anden side af St. Lawrence-floden, som begynder her. I samme retning 

peger nogle svære kanoner.     

 Fort Henrys historie går tilbage til den franske kolonitid, hvor 

franskmændene opførte en række forter for at beskytte pelshandlen fra St. Lawrence-

dalen og ned over Ohio-dalen. Dengang hed det Fort Frontenac og lå lidt længere nede 

ad den store søs vestbred. Da briterne i forbindelse med den Amerikanske Revolution 

indså nødvendigheden af kunne forsvare sig mod en amerikansk invasion, foreslog 

Kaptajn John Ross, som havde ansvar for loyalisternes bosætning, at der blev bygget 

et nyt fort på en pynt nord for det nuværende Kingstons bymidte, da det nye sted var 

lettere at forsvare. I årene efter revolutionen var faren ikke drevet over, og i 1812 viste 

det sig at have været en klog beslutning, at både dette og andre forter fra Niagara i syd 

til Montreal i nord, blev udstyret med forsvarsanlæg, fordi de viste amerikanerne, at 
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briterne ikke var til sinds at opgive kontrollen med sine sidste nordamerikanske 

kolonier. Det kan derfor i dag synes ironisk, at den grænse mellem Canada og USA, 

som hyppigt kaldes for ”verdens længste ubevogtede grænse”, i 1800-tallet var en 

grænse, som tusinder af britiske soldater og canadiske militsfolk døde for at forsvare. 

Fra 1813 til 1870 var fortet bestandigt bevogtet af britiske tropper, og da canadiske 

tropper i 1870 overtog bevogtningen af grænsen til USA, blev de der indtil 1891. Den 

liberale myte om Canada som “a peaceable kingdom” overser således både, at Canada 

ydede et stort og blodigt bidrag i to verdenskrige, og at Canada blev formet af krig og 

militante forholdsregler mod at blive invaderet af amerikanerne. Så selv om Canada 

har været en ”krigernation”, har landet aldrig været aggressiv i forhold til andre lande. 

 Dette kapitel vil først se på betydningen af krigen 1812-14 som en formativ 

begivenhed for canadisk nationalitet. Derefter vil jeg redegøre for den 

reformbevægelse, der opstod i Øvre og Nedre Canada i årene efter krigen og på dens 

radikalisering, der førte til oprørene i 1837-38. Det vil jeg gøre ud fra en tese om, at de 

skal forstås i lyset af den hidtidige samfundsstrukturs sammenbrud og en udbredt 

utilfredshed i middellagene med de korrupte oligarkier og det ikke-repræsentative 

politiske system, som briterne havde indført i 1791. Jeg vil argumentere for, at når 

oprørene ikke lykkedes, skyldes det dels den loyalistiske tradition, som efter krigen 

1812-14 havde udviklet sig til en britisk-canadisk patriotisme, dels den katolske kirke 

i Nedre Canada, som var kritisk indstillet til den republikansk-liberalistiske sag og var 

fast besluttet på at være loyal over for det britiske styre.   

 

 

 

Krigen 1812-14 – en formativ begivenhed 
 

  Krigsminde og canadiskhed 
 

I 2011 besluttede den konservative premierminister Stephen Harper at markere krigen 

1812-14 med en række offentlige ceremonier og udstillinger kulminerende med 

opførelsen af et stort monument på Parliament Hill, dvs. på det store græsareal foran 

den berømte parlamentsbygning i Ottawa. Beslutningen var et led i hans regerings 

opgør med årtiers liberale regeringer, som havde ignoreret Canadas britiske rødder og 

anset 1982-grundlovens rettighedscharter for at være essensen af canadiske værdier. 

Som Harpers tidligere stabschef, Tom Flanagan sagde i 2013 med tanke på Canadas 

150-årsfejring i 2017: ”De liberale havde igennem lang tid omdefineret canadisk 

identitet til at handle om tosprogethed, multikulturalisme, et statsdrevet 

sundhedssystem og fredsbevarelse. Nu er det tid til at gøre skaden god igen” 

(MacLean’s 2013: 19). Canadisk identitet havde nemlig dybere historiske rødder, og 

den identitet ”bør vi være stolte over,” udtrykte regeringens kulturarvsminister, James 

Moore, året før (MacLean’s 2012: 57). Moore havde året forinden opfordret 
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provinsregeringerne til at styrke historieundervisningen i skolen og til at fremme 

projekter, der udbredte kendskabet til Canadas historie (Mickleburg 2012).  

 Initiativet til en markering af krigen blev ikke overraskende mødt af liberal 

kritik og et skuldertræk fra Quebec. I Quebec mente man ikke, det var en krig, der 

vedkom dem. Men der var også konservative kritiker. Den kendte kommentator Jeffrey 

Simpson skrev således, det havde været en dum krig, som i hvert fald ikke havde 

relevans for nulevende canadiere, fordi der dengang ikke fandtes en følelse af at være 

canadier (Simpson 2011). Den yngre historiker C.P. Champion – ligeledes konservativ 

– havde derimod den opfattelse, at der havde været tale om ”Canadas 

overlevelseskrig”. Sejren havde været afgørende for, at ”canadierne med britisk støtte 

senere kunne grundlægge et land, der var uafhængigt af USA”, udtalte han til National 

Post (Champion 2011). Lad mig undersøge dette argument. 

 Pariserfreden i 1783 havde ikke sikret en varig fred mellem briterne og 

amerikanerne, og Britisk Nordamerikas fremtid var derfor langtfra afgjort. Briterne 

insisterede på at fastholde deres handelsherredømme i det atlantiske område og bidrog 

derved – sammen med de franske og spanske imperiemagter – til at isolere et USA med 

store udenrigspolitiske og kommercielle ambitioner. Under indtryk af den Franske 

Revolution og Napoleonskrigene voksede de internationale spændinger yderligere og 

gjorde spørgsmålet om retten til at færdes frit på verdenshavene til en kronisk kilde til 

konflikt. Forholdet mellem USA og Canada var desuden forpestet af, at briterne ti år 

efter freden i Paris endnu ikke havde forladt Ohio-dalen, sådan som de havde forpligtet 

sig til. Det var efter amerikansk opfattelse en overtrædelse af international lov af 

samme størrelse som den britiske flådes hyppige opbringninger af amerikanske 

handelsskibe. Så selv om det i 1795 lykkedes at få ratificeret en traktat, hvor også 

briterne forpligtede sig til at trække sine tropper tilbage fra Ohio-dalen, var der rigeligt 

af uløste maritime problemer. Spændingerne mellem Storbritannien og USA blev i 

1812 udløst i en krig, hvor Canada ikke alene blev krigsskueplads, men også et 

potentielt bytte for USA (Burt 1940; Stagg 2012).  

Flere ledende skikkelser i det nydannede Republikanske Parti i USA – 

deriblandt præsident James Madison og senator Henry Clay – ønskede at udbrede 

revolutionens liberale ideer, men anså samtidig et angreb på den vestlige del af Britisk 

Nordamerika for at være en måde, hvorpå man ville kunne få bugt med irokeserne, som 

havde støttet briterne i uafhængighedskrigen og nu, med britisk støtte, forhindrede 

amerikanske nybyggere og handelsfolk at ekspandere vestover kontinentet (Stagg 

1983).  

Da der nord for grænserne nu boede titusinder af mennesker, der var født i 

USA, mente Thomas Jefferson, at sejren ville være let vundet. Det ville ”blot blive et 

spørgsmål om at marchere [nordpå]” (cit. Thompson og Randall 1994: 21-22). Men 

deri tog han grueligt fejl. For canadierne var ikke blevet omvendt til republikanisme i 

de mellemliggende tre årtier. De anså amerikanerne for at være ude i det samme ærinde 

som Napoleon i Europa, og den opfattelse blev snart bekræftet, da de invaderende 
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amerikanske tropper ikke just opførte sig som en befrielseshær, da de trængte ind på 

Niagara-halvøen og nedbrændte og plyndrede et par byer, deriblandt Øvre Canadas 

hovedstad York (det senere Toronto). Men det blev så derved, for selv om de britiske 

styrker i området var alt for små til at forvare York, var de lokale canadiske militser og 

deres indianske allierede til gengæld i stand til at yde så hårdnakket modstand, at det 

lykkedes at få standset alle invasionsforsøg sydfra.  

Krigen havde to skuepladser, den ene lå langs med St. Lawrence-floden og 

de Store Floder, den anden lå i Atlanterhavet. Søkrigen er stort set gået i glemmebogen, 

for det er landkrigen, som skulle få størst betydning for eftertidens forhold mellem 

USA og Canada (Bothwell 2015: 85), samt for udviklingen af canadisk identitet. På 

grund af briternes engagement i Napoleonskrigene trak krigen længere ud end 

nødvendigt, især fordi den nok aldrig burde være udkæmpet, for så vidt som de 

problemer, der førte til den, kunne være løst ad diplomatisk vej. Da den sluttede, stod 

hverken USA eller Storbritannien som vindere, idet briternes forsøg på at invadere 

New Orleans og amerikanernes forsøg på at invadere Canada var endt som fiaskoer. 

Ghent-traktaten fra 1814 ændrede da heller ikke på de bestående grænser.  

Alligevel er der historikere, der hævder, at krigen i virkeligheden var en 

sejr for såvel USA og Storbritannien som Canada, fordi den viste sig at blive 

begyndelsen til 200 århundredes fredelig sameksistens. Ja, de endte tilmed som 

sikkerheds- og udenrigspolitisk allierede (Heidler og Heidler 2002). Der skrives dog 

stadig analyser, som gør enten briterne eller amerikanerne til sejrherrer.48 Til gengæld 

er alle historikere enige om, at krigen havde én stor taber, nemlig de indfødte folk 

(Latimer 2007; Benn and Marston 2006). Konføderationen af algonkin-talende folk 

blev nemlig efterfølgende opløst med det resultat, at de på den amerikanske side af 

grænsen blev underlagt en brutal ”indianerpolitik”, som igennem resten af århundredet 

bar tydeligt præg af amerikanernes nag mod dem. 

Den amerikanske historiker Allan Taylor betragter krigen 1812-14 for i 

virkeligheden at have været en borgerkrig mellem beslægtede medlemmer af den 

samme britiske nation i Nordamerika. For selv om den Amerikanske Revolution havde 

skabt en grænse mellem USA og Britisk Nordamerika, var der stor lighed mellem 

befolkningerne nord og syd for den (Taylor 2011).49   

Som andre borgerkrige begyndte den med, at dens parter forsøgte at 

overtale dem på ”den anden side” til at indtage deres eget synspunkt. Men den endte 

med at blive en krig, der delte familier og naboer og medførte plyndringer af hjem, 

gårde og byer. Den politiske vold påvirkede de indbyrdes bekrigende gruppers syn på 

hinanden. Derfor betød krigen, at befolkningen i Øvre Canada for fremtiden hverken 

                                                           
48 Brian Arthur mener at kunne påvise at den britiske blokade af amerikanske havne kvalte den amerikanske økonomi 

og tvang amerikanerne til at bede om fred. Se hans How Britain Won the War of 1812 (2011). Til gengæld erklærer 

Stephen Budiansky i Perilous Fight: America’s Intrepid War with Britain on High Seas, 1812-15 (2011) USA som 

vinder. 
49 Taylors iagttagelse, som modsiger Seymour Martin Lipsets tese, gentages af Robert Bothwell i Your Country, My 

Country, 65-67. 
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så sig selv som amerikanere eller blot britiske undersåtter, men som patrioter, der 

kæmpede for deres land og deres frihed til selv at styre det (Lower 1957: 179).  

På den måde såede krigen sæden til en engelsk-canadisk identitet og en 

patriotisk-loyalistisk myte, som med tiden skulle udvikle sig til en pan-canadisk 

nationalisme: til ønsket om politisk selvbestemmelse og autonomi. Som Lower skriver, 

var krigen vigtig ”som en faktor i bygningen af den canadiske nation” (Lower 1958: 

173). Denne konklusion er givetvis korrekt for engelsk-canadiernes vedkommende. 

Men den skal accepteres med det forbehold, at fransk-canadierne ikke var en del af 

denne nation. Hvor krigen 1812-14 af den amerikanske populærhistoriker Walter R. 

Borneman er blev kaldt ”Krigen, der skabte en nation” (2004), kan man således for 

Canadas vedkommende højst sige, at den dog kun var med til at forme en engelsk-

canadisk nation.  På den anden side bør den også huskes som en krig, hvor fransk-

canadierne endnu en gang bekræftede deres loyalitet. Og det er ikke uvæsentligt, når 

man taler om nationsbygning. 

 

 

                          Den patriotisk-loyalistiske myte  
 

Den engelsk-canadiske patriotisk-loyalistiske fortælling om krigen var dog ikke helt i 

overensstemmelse med den historiske sandhed, som var mere kompleks. Store dele af 

den lokale milits kæmpede således ikke ”bravt”, men deserterede. Det kom dog i 

længden ikke til at spille nogen rolle i forhold til den kendsgerning, at de herskende 

grupper i Øvre Canada i de kommende par årtier var i stand til at præge betydningen 

af de historiske begivenheder til egen fordel på en sådan måde, at myten kunne 

legitimere eksisterende sociale og økonomiske strukturer og den lokale elites 

privilegier (Akenson 1999: 134-35). Krigens heldige udfald, lød det, skyldtes nemlig, 

at befolkningen havde været villig til at ofre sit blod og stille sig loyal over for 

Storbritannien. Denne loyalitet var et udtryk for dens ”dyd”, som fortjente at blive 

belønnet i form af privilegier.  

I længden viste denne tolkning sig dog uholdbar. Ikke mindst fordi briterne 

i 1815 erkendte, at de nordamerikanske kolonier kun ville kunne forsvares ved øget 

bosætning i Øvre Canada. De grupper, der nu fik mulighed for at indvandre, var ikke 

tilbøjelige til at acceptere det oligarkiske regime. Det gjaldt specielt for de mange 

indvandrere fra det presbyterianske Ulster. Også de kunne påberåbe sig en loyalistisk 

tradition hjemmefra, dvs. fra Irland, men mange af dem var samtidig politisk liberale 

på en måde, som lå langt fra den konservative politiske kultur i Britisk Nordamerika. 

Selv om de måske ikke direkte krævede demokrati, var de liberale i den forstand, at de 

havde lært at tage del i styret af deres samfund for at fremme deres egne sociale og 

økonomiske interessere, og de forventede at kunne gøre det efter deres ankomst til Øvre 

Canada.     
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Derved fik den patriotiske myte med indvandringen både en konservativ 

og en liberal farvning i de følgende årtier, alt efter hvordan ”loyalismen” blev tolket og 

af hvilke grupper. Som David Mills viser (1988), udviklede der sig både en konservativ 

(”tory”) og en liberal og reformistisk loyalisme. Den konservative krævede ubetinget 

loyalitet over for imperiet og havde desuden et eksklusivt træk: Den blev brugt til at 

skelne mellem de ”gamle” loyalister, der havde grundlagt Øvre Canada, og de ”sene” 

loyalister, der havde vist sig kritiske over for regeringsforholdene i provinsen, og som 

derfor krævede reformer. Den liberale loyalisme opstod som en reaktion på den 

konservative.  Det var ikke, fordi den stillede spørgsmål ved vigtigheden af at være 

loyal over for imperiet, men den definerede loyalismen på en måde, som gavnede de 

liberales egne mål og interesser. I deres kritik af lovgivere, der enten truede med at 

bruge det ”kongelige prerogativ” eller opførte sig korrupt, henviste de til den britiske 

politiske tradition for at forsvare individets frihed og forfatningsmæssige rettigheder  

Fælles for de to former for loyalisme var, at de fremstillede alt det, som 

USA stod for – republikanisme, adskillelse mellem stat og kirke, demokrati og 

egalitarisme – som modbilleder på de principper, som Øvre Canada byggede på. At 

være britisk i Øvre Canada indebar således ikke kun at være loyal over for imperiet, 

men også at forsvare bevarelsen af den stærkt lagdelte samfundsstruktur, der fandtes i 

moderlandet. Jo mere Canada i praksis kom til at ligne USA, desto mere insisterede 

den konservative loyalisme på at se Canada som anderledes, især ved at være et mere 

hierarkisk og velordnet samfund. Samfundets ”aristokratiske” træk blev f.eks. 

understreget af den mængde af titler, ordener og andre symboler på britiskhed og 

monarkisme, som viceguvernøren blev overtalt til at strø om sig med (Wise 1967, jf. 

Cannadine 2001: 31).  

Britisk Canada blev altså et alternativ til USA, en prospektiv 

nordamerikansk nation med en anden fortælling.50 Det mere og mere konfliktladede 

forhold mellem de to sproggrupper i Nedre Canada betød dog, at der langt fra var tale 

om en fællescanadisk selvforståelse. Tværtimod betød tiden efter den anglo-

amerikanske krig gennembruddet for en fransk-canadisk kulturel nationalisme.  

 

 

   
Fransk-canadisk kulturel nationalisme   

 
Den katolske kirke som garant for fransk-canadisk loyalitet 

 

Allerede ved åbningen af den lovgivende forsamling i Nedre Canada i 1792 delte 

forsamlingen sig i to blokke over fransk-canadiernes ønske om at få fransk godkendt 

som kammerets officielle sprog. Men selv om der snart opstod en løs partidannelse, 

                                                           
50 Om den patriotisk-loyalistiske traditions udvikling efter 1815 se Berger 1970, Bumsted 1979, Fellows 1971 og 

Romney 1999:  21-32. 
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omtalt som Parti Canadien, var der på det tidspunkt ikke tale om, at de to blokke var 

motiveret af etnisk-nationale hensyn. Partidannelsen, der havde rødder i det lille 

fransk-canadiske borgerskab, stod således sammen med det engelsk-canadiske i ønsket 

om at bryde seigneur-klassens magt og indføre politiske reformer, men den stod loyalt 

bag det britiske parlamentariske system. Den samme støtte modtog regeringen fra den 

fransk-canadiske klerikale elite, om end den var konservativ og bakkede op om 

guvernørstyret, som sikrede provinsen mod den ”gudløse” amerikanske – og franske – 

republikanisme.  

Kaster man et blik på datidens aviser, tegner de et billede af et samfund 

præget af voksende etniske konfrontationer. Fordi Provinsen Quebec nu var blevet delt 

op i to kolonier på basis af sprog og kultur, følte fransk-canadierne med rette, at deres 

særlige identitet var blevet anerkendt. Desuden betød det flertal, de udgjorde i den 

lovgivende forsamling, at den engelsktalende elite følte sig majoriseret i en koloni, som 

jo både formelt og reelt var britisk. Som det hed i en leder i det engelsksprogede 

dagblad Quebec Mercury: ”Provinsen er allerede alt for fransk af at være en engelsk 

koloni. At af-francificere den så meget som muligt […] bør være et primært mål, 

særligt i disse tider” (cit. Dickenson og Young 2008: 61). Den fransk-candiske Le 

Canadien forsvarede til gengæld ”canadiernes” særlige rettigheder som ”privilegier, 

som det britiske parlament havde givet dem” som et ”erobret folk” (cit. ibid.).  

Ikke desto mindre forblev fransk-canadierne loyale under krigen 1812-14, 

selv om det revolutionære Frankrig forsøgte at vække dem til oprør og til at gå sammen 

med amerikanerne. Den Lovgivende Forsamling bevilligede endog penge til støtte for 

det britiske forsvar af kolonien og organiserede både en milits på 6.000 mænd og et 

fransk-canadisk regiment, som gik sejrrigt ud af slaget ved Châteauguay i 1813. Også 

kirken støttede briterne. Biskop Joseph-Octave Plessis mindede sine trosfæller om, at 

de skyldte Storbritannien deres trosfrihed og det ”gode styre”, briterne havde indført. I 

taknemmelighed blev han senere anerkendt som den første katolske biskop over 

Quebec og udpeget til Nedre Canadas Lovgivende Råd (Dickenson og Young 2008: 

62). Flere andre bispeudnævnelser i de britisk-nordamerikanske kolonier i de 

kommende år viste, at den britiske regering, som tidligere havde afstået fra at give 

officiel anerkendelse til den katolske kirke, nu anså den som en vigtig partner i 

undertrykkelsen af republikansk reformiver og sikringen af social stabilitet og fredelige 

etniske relationer (Lemieux 1968).  

Denne politik lykkedes indtil sidst i 1820’erne. Men skønt de politiske lag 

i befolkningen i Nedre Canada i perioden 1791-1820 aldrig stillede spørgsmål ved det 

politiske system og ligefrem hyldede den britiske parlamentarisme med dets blandede 

styre som en garanti for deres frihed, så gennemgik samfundet i den samme periode 

forandringer, som kædede ønsker om reformer sammen med den nye idé om nationen, 

som opstod i kølvandet på den Franske Revolution. 
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Samfundsforandringer fremmer national vækkelse 
 

Nedre Canada oplevede i de første årtier af 1800-tallet gennemgribende forandringer 

af den sociale struktur. De betød, at den politiske alliance mellem seigneurs, den 

britiske officersklasse, den britiske koloniadministration og den katolske kirke, som 

havde eksisteret i Provinsen Quebec siden 1763, gik i opløsning. I takt med, at 

godsejerstanden faldt bort, steg det handelsbaserede borgerskab op og overtog dets 

plads i det politiske system. Godsejerstandens hensygnende tilstand skyldtes dens 

manglende tilpasningsevne til den nye markedsøkonomi. Mange godsejere forsømte 

deres ejendomme og levede først og fremmest af de afgifter, de indkrævede fra deres 

bønder, mens de undlod at investere i nye dyrkningsmetoder og udnyttelsen af andre 

ressourcer som f.eks. tømmer, som var ved at blive en vigtig handelsvare. De mindst 

kompetente lod deres ejendomme blive opkøbt af mænd fra købmandsklassen, som 

netop havde bedre blik for mulighederne i ejendommenes skovrige bagland.  

Udviklingen førte til en dyb økonomisk krise i bondestanden (les 

habitants), og utilfredsheden på landet spidsede til i årene op til det revolutionære årti, 

hvor det lykkedes de fransk-canadiske ledere at rette bøndernes vrede mod det britiske 

kolonistyre (Ouellet 1967). 

I takt med at det gamle aristokrati mistede sin sociale og politiske position, 

fandt det katolske kleresi en ny alliancepartner i den voksende ikke-kommercielle 

middelklasse af selvstændige i provinsens småbyer. Alliancen var naturlig, fordi 

mange af præstestandens medlemmer kom fra middelklassen, idet kirken længere 

havde fungeret som en af de mest effektive mekanismer til social mobilitet. Men 

forholdet mellem middelklassen og kirken blev kompliceret af kirkens tætte 

samarbejde med guvernøren og af dens mistro over for reformtanker og demokratiske 

ideer af den slags, som middelklassen var optaget af. Selv om mellemlaget og kirken 

havde brug for hinandens politiske støtte, konkurrerede de således med hinanden om 

det ideologiske herredømme i Quebec. I 1820’erne begyndte middelklassen dog – 

under inspiration fra den europæiske nationalisme – at forstå, at deres sag og position 

også handlede om at beskytte deres egne religiøse og kulturelle værdier. Derved blev 

grunden lagt til en alliance mellem kirken og den ikke-kommercielle middelklasse med 

en nationalistisk ideologi som bindemiddel (Trofimenkoff 1983). 

Den fransk-canadiske nationalisme var således både resultatet af en 

landbrugskrise, som gjorde bønderne modtagelige over for revolutionære tanker, og et 

led i den nye middelklasses kamp for at erobre sig en position i et samfund, som den 

anså for at være styret af interessefællesskabet mellem guvernøren og den klasse af 

engelskprogede købmænd, som guvernøren – i sin rolle som administrator af 

patronage-systemet – tildelte privilegier og betydningsfulde stillinger. For så vidt var 

der ikke stor forskel mellem den sociale baggrund for den nationalisme, som opstod i 

Nedre Canada, og den, der skabte de nationale bevægelser i Europa: De var udtryk for 

en opadstigende, liberal middelklasses ressentiment (Greenfeld 1991). I multinationale 
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imperier fik denne ”klassekamp” et afgørende etnisk-nationalt aspekt (Hroch 1985).51 

Bortset fra blandt byernes lille, men voksende arbejderklasse sivede nationalisternes 

budskab ned blandt de lavere lag i takt med, at handlen med pelsdyr faldt bort, 

landbrugsøkonomien oplevede en stadig dybere krise og provinsen blev mål for 

voksende engelsk indvandring. Selv om nationalisterne i Parti Canadien med held 

kunne spille på det etniske modsætningsforhold, fik nationalismen som politisk 

program dog begrænset gennemslagskraft og ikke samme karakter af massebevægelse 

som i Europa. Da der i 1830’erne skete en radikalisering af de reformkrav, der havde 

været fremført i både Øvre og i Nedre Canada siden 1805, stod oprørerne i Nedre 

Canada da heller ikke med en politisk-nationalt bevidst befolkning i ryggen.   

 

 

Fra reformkrav til oprør   
 

   De første krav om reformer 
 

Udviklingen i Nedre og Øvre Canada havde så forskellig baggrund og forløb, at de 

knap nok er sammenlignelige. Der var dog et vigtigt lighedstræk mellem dem: Begge 

steder var der tale om en stadig større frustration blandt grupper i samfundet, som siden 

begyndelsen af 1800-tallet, men specielt efter 1820, havde befundet sig i opposition til 

den oligarkiske styreform i de to kolonier. Selv om deres repræsentanter i 

Forsamlingen er blevet kaldt ”reformpartier”, var der dog ikke tale om politiske partier 

i moderne forstand. De var ikke organiserede, og de forskellige fraktioner havde 

skiftende og usammenhængende dagsordener. Deres eneste fælles mål var en regering, 

der byggede på et folkeligt mandat, og som kunne stilles til ansvar for Forsamlingen, 

ikke blot den britiske monark. Da dette krav gang på gang blev afvist af både 

guvernørerne og London, blev nogle af reformisterne republikanske i deres 

argumentation. Og i begyndelsen af 1830’erne blev de revolutionære.52  

Reformbevægelserne i de to kolonier kan føres tilbage til begyndelsen af 

århundredet. Reformisterne i Nedre Canada var som nævnt tilfredse med det politiske 

system, som var blevet indført i 1791, og de ønskede heller ikke at ændre den gældende 

sociale orden. Republikanske ideer om folkesuverænitet var således helt fraværende i 

den argumentation for politiske reformer, man møder hos Joseph Bédard (1774-1832), 

                                                           
51 Hroch definerer en nation som ”a large social group integrated not by one but by a combination of several kinds of 

objective relationships (economic, political, linguistic, cultural, religious, geographical, historical), and their subjective 

reflection in collective consciousness. Many of these ties could be mutually substituable - some playing a particularly 

important role in one nation-building process, and no more than a subsidiary part in others. But among them, three 

stand out as irreplaceable: (1) a ’memory’ of some common past, treated as a ’destiny’ of the group - or at least of its 

core constituents; (2) a density of linguistic or cultural ties enabling a higher degree of social communication within 

the group than beyond it; (3) a conception of the equality of all members of the group organized as a civil society.” 

Hroch 1996, 79.  
52 Flere historikere, bl.a. Paul Romney, mener, at liberalismen var stærkt repræsenteret blandt loyalisterne, som ikke 

var nær så ”loyale” over for Storbritannien, som det tidligere blev antaget, se Romney 1988: 22-34. Se også Read 1980.  
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som i 1809 endog udtalte, at den britiske erobring af Nouvelle France havde været et 

gode for fransk-canadierne, fordi den havde givet dem frie institutioner (Ducharme 

2014: 70). I forbindelse med en debat om skatteopkrævning i Forsamlingen foreslog 

han dog oprettelsen af et kabinet, hvor medlemmer af Forsamlingen skulle være 

repræsenteret, så de derved kunne kontrollere, at guvernøren ikke misbrugte sin magt, 

men kunne holdes ansvarlig.  

Dette ønske var i fuld overensstemmelse med det princip om 

ministeransvarlighed, som i forvejen gjaldt i Storbritannien. Men sådan som 

kolonistyret var indrettet, var guvernøren både den britiske monarks repræsentant og 

ansvarlig for gennemførelsen af provinsens love. Det fratog hans embede sin ophøjede 

status, ikke mindst fordi det betød, at kritik af den måde hans ”ministre” (councillors) 

administrerede lovene på, kom til at blive rettet mod guvernøren, der jo ifølge 

principperne for en blandet regering, repræsenterede det monarkiske. Men da 

guvernøren ikke selv kunne holdes ansvarlig – fordi han kun var ansvarlig over for 

imperiemagten (kongen) – kunne han i kraft af sin status som udøvende magt reelt set 

gøre, hvad som helst og derved agere despotisk. Det mente Bédard og hans støtter i 

hvert fald, og derfor krævede de en grundlæggende ændring af den koloniale styreform, 

som ville betyde, at den udøvende magt – regeringen – kunne holdes ansvarlig over for 

den lovgivende magt.   

 Med til baggrunden for reformkravet, som havde sin pendant i Øvre 

Canada, var desuden en voksende utilfredshed med den korruption, som florerede i 

kolonierne. Reelt set var der nemlig tale om oligarkier, idet guvernøren som nævnt frit 

kunne vælge sin rådsmænd og ministre fra den såkaldte Chateau-kliken i Nedre Canada 

og den såkaldte Family Compact i Øvre Canada. I Nedre Canada reagerede den 

siddende guvernør, James Craig (guvernør 1807–1811), stærkt over for Bédard og hans 

støtter i 1810 ved at sætte dem i fængsel og lukke deres avis. Da de i 1812 igen blev 

sat på fri fod, betød krigen med USA, at fransk-canadierne i Forsamlingen ikke længere 

var til sinds at kræve forfatningsreformer. Fordi der var bred støtte i Nedre Canada til 

det eksisterende politiske systems institutioner, blev ideen om et regeringskabinet lagt 

i mølposen.  

 

 

Reformbevægelsen radikaliseres 
 

Kravet om reformer blev genfremsat 20 år senere, men nu med både liberalt-

konstitutionelle og republikanske argumenter. På det tidspunkt havde afstanden 

mellem den konstitutionelle og den republikanske frihedsforståelse indsnævret sig. 

Både liberal-konstitutionelle og republikanere ønskede responsible governement, dvs. 

at den udøvende magt skulle bygge på et mandat fra den lovgivende. Der var dog en 

afgørende forskel imellem dem: De første var hverken imod imperiet eller monarkiet. 

De ønskede blot en reform af den britiske regeringsmodel: at afskaffe den udøvende 
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magts autonomi og indføre en styreform, hvor regeringen var ansvarlig over for den 

folkevalgte Forsamling og ikke, som hidtil, over for monarken. Republikanerne var 

derimod revolutionære: I begge kolonier ønskede disse radikaliserede reformister nu, 

som andre revolutionære republikanere, et helt nyt politisk system og to uafhængige 

canadiske republikker baseret på folkesuverænitet. Men der var en del tvetydighed 

forbundet med ”folket” og desuden stor forskel på udviklingen i de to kolonier.   

Reformbevægelsen i Øvre Canada opstod meget senere i Øvre end i Nedre 

Canada, ja, i virkeligheden først i 1828. Ganske vist havde der været reformrøster – 

som f.eks. dommeren Robert Thorpe og nogle få ligesindede – der i årene 1803-05 

havde stillet krav til guvernøren om, at Forsamlingen skulle have ret til at godkende 

den måde, han administrerede koloniens økonomi på. Men den konservative 

loyalismes styrke i kolonien betød, at sagen aldrig fængede, og krigen i 1812 synes at 

have forhindret udviklingen af en decideret politisk reformbevægelse (Mills 1988).   

  Da ønsket om reformer fik en bredere appel i koloniens øverste 

samfundslag omkring 1820, var der heller ikke tale om nogen samlet blok i den 

lovgivende forsamling. Reformisterne bestod dels af moderate konstitutionalister og 

dels af radikalt liberale. Ledende skikkelser blandt de første var den irskfødte sagfører 

William W. Baldwin (1775-1844) og hans søn Robert Baldwin (1804-1858), der – 

måske som følge af deres irske baggrund – gik ind for en grad af kolonial suverænitet. 

Lederen af de radikale var William Lyon Mackenzie (1795-1861), der tidligt begyndte 

at flirte med republikanske ideer og fra midten af 1830’erne gik helhjertet ind for 

skabelsen af en canadisk republik.  

I et brev til den britiske premierminister i januar 1829 forklarede William 

Baldwin, hvad det var for en regeringsreform, som han og hans ligesindede, der 

udgjorde et flertal i Forsamlingen efter valget året før, ønskede indført. I brevet 

forklarede han, hvad han mente med, at den koloniale (”provinsielle”) regering skulle 

være ”ansvarlig”. Princippet byggede på forholdet mellem monarken og parlamentet 

inden for britisk konstitutionalisme, blot med den forskel, at det i Øvre Canada ville 

være viceguvernøren, der stod i monarkens sted, understregede han:  

 

Det princip, der henvises til, er dette: Et Provinsielt Ministerium – hvis 

De tillader mig at brug det udtryk – der er ansvarligt over for det 

Provinsielle Parlament og kan fjernes af hans Majestæts repræsentant 

[dvs. guvernøren] på hans egen foranledning og specielt, når de mister 

tilliden blandt folket, sådan som det kommer til udtryk i dets 

repræsentanters stemme i Forsamlingen. Samt at alle de love, som 

Kongens repræsentant vedtager, skal have karakter af lokalt ansvar ved at 

blive underskrevet af et medlem af dette Ministerium. (Doughty og Story 

1935: 482) 
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De canadiske reformpolitikeres ønske, som indebar, at Forsamlingen kunne 

afsætte viceguvernøren, blev kategorisk afvist af Overhuset og premierministeren, 

Hertugen af Wellington (opr. Arthur Wellesley (1769-1852)). Wellington mente, at 

princippet om responsible government ikke kunne praktiseres i et så fjernt territorium 

inden for imperiet. I en kolonial kontekst ville det de facto betyde, at kolonien fik 

selvstyre. Wellington henviste i stedet til, at kolonisterne havde mulighed for at klage 

til den britiske regering, hvis de var utilfredse med viceguvernørens beslutninger.  Efter 

dette nederlag for de moderate reformister var vejen banet for den mere kompromisløse 

linje, som Mackenzie repræsenterede. 

William Lyon Mackenzie (1795-1861) var født i Skotland og tilhørte den 

politiske radikale tradition inden for den presbyterianske kirke. Da han flyttede til Øvre 

Canada i 1820, blev han hurtigt engageret i presbyterianernes krav i 1822 om at få del 

i de ”Clergy Reserves”, som havde været den anglikanske kirkes privilegium siden 

Forfatningsloven af 1791. Disse områder havde ikke kun religiøs, men også økonomisk 

betydning ved at dele territoriet op på en måde, som gjorde det vanskeligt at udvikle 

større, sammenhængende arealer og føre veje gennem landskabet. Han beskrev senere 

konflikten om kirkereservaterne som den største enkelte årsag til den opstand, han ledte 

i 1837.   

I 1827 blev Mackenzie valgt som medlem af den lovgivende forsamling, 

og han blev i 1834 Torontos første borgmester. Da han i 1824 grundlagde avisen The 

Colonial Advocate, slog han til lyd for en samling af de britisk-nordamerikanske 

kolonier i en ny stat, der byggede på demokrati. Fra begyndelsen gjorde han meget ud 

af at lægge afstand til de radikale grupperinger i England og understrege sine 

meningsfællers loyale holdning over for Storbritannien: Selv om de var ”stærkt 

forbundet med frihedsspørgsmålet” og ”holdt af den amerikanske frihed”, så foretrak 

de ”i langt højere grad den britiske frihed”, skrev han. Og som ”britiske undersåtter, 

født i Storbritannien, har vi sværget troskab over for det konstitutionelle monarki, og 

vi vil hellere dø end krænke den ed” (cit. Ducharme 2014: 90).   

Mackenzie distancerede sig altså tilsyneladende over for amerikanerne. 

Men alligevel genlød hans artikler ofte af hans store beundring for USA: ”Vi vil aldrig 

ønske at se Britisk Amerika som et vedhæng til det amerikanske præsidentstyre; men 

vi ønsker at se Britisk Amerika blomstre i samme omfang som det amerikanske 

præsidentstyre” (cit. ibid.: 89). Med det uklare begreb ”præsidentstyre” synes han 

indirekte at have hyldet den republikanske forestilling om folkesuverænitet (ibid.: 89). 

I hvert fald havde han i den forrige måned skrevet, at ”vi har valgt […] kun at have én 

herre, og den herre er Folket – De Britiske Koloniers folk” (cit. ibid.). En af de ting, 

han beundrede ved USA, var den større sociale lighed, manglen på luksus og fraværet 

af den kommercialisme, som han anså for at være roden til korruption, sociale onder 

og moralsk fordærv. Derfor gik han ind for et samfund baseret på uafhængige landbrug. 

I de handelsdominerede kolonier var det reelt set britiske kapitalister, der sad på 
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magten. Den handel og industri, som der var brug for, skulle derfor være lokalt funderet 

(Russell 2013).   

Mackenzie betragtede det politiske system i de britiske kolonier for at være 

en parodi på parlamentarisme: De folkevalgte besad ikke nogen reel politisk 

indflydelse eller magt, og magthaverne selv vedgik åbent, at de ikke behøvede at følge 

den offentlige mening. Da han vedblev med at ytre sin kritik i Forsamlingen, reagerede 

det konservative flertal tre gange ved at stemme ham ud. Derved fik han snart status af 

reformsagens helt og martyr. Men – i modsætning til ”patrioterne” i Nedre Canada – 

fik han fik aldrig held til at skabe sig tilstrækkeligt med støtter i Forsamlingen, og 

derfor fik hans forsøg på at foranstalte en revolution i 1837, efter hans endelige brud 

med reformisterne i 1834, ikke den samme legitimitet, som kom republikanerne i Nedre 

Canada til gode. På det tidspunkt stod det klart, at han ønskede at gå langt videre end 

reformisterne, der ville være tilfredse med responsible government. Han 

argumenterede nu for, at suveræniteten ikke kunne tilhøre både parlamentet og folket. 

Et suverænt folk måtte nemlig per definition være et folk, der var uafhængigt af andre 

folk og derfor ikke kunne være underordnet et imperium (Armstrong og Stagg 1976).  

Mackenzies republikanisme indebar derfor et opgør med det britiske 

imperiums struktur og må siges at repræsentere en politisk nationalisme. Han mente, 

at canadierne selv var bedst placerede til at vide, hvad der udgjorde deres sande 

interesser. Han fandt det f.eks. ikke i canadiernes interesse at tage imod titusinder af 

europæiske indvandrere, der ikke kendte noget til de lokale forhold og derfor ikke ville 

føle det samme ansvar over for landet som canadierne selv. Heller ikke 

embedsmændene i koloniministeriet kunne forventes at forstå canadiernes interesser. 

Derfor var et imperium i virkeligheden en stærkt uegnet styreform.  

Den 13. november 1837 udgav han et forfatningsudkast, som i sin 

præambel forkyndte, at Øvre Canadas ”folk” var kilden til statslegitimitet: ”Vi, Øvre 

Canadas folk” lød det, mens den afsluttende paragraf sagde, at alle de magtbeføjelser i 

grundloven, som ikke var uddelegeret, skulle forblive hos folket. Der var altså tale om 

en fuldtonet republikansk forfatning, for så vidt som den var grundlagt på juridisk og 

social lighed, gjorde den lovgivende forsamling til magtens kilde og satte den over den 

udøvende og dømmende magt. 

 

 

Oprøret i Øvre Canada 
 

Mackenzie havde året igennem været i kontakt og forståelse med det ligeledes 

republikanske patriotparti i Nedre Canada. Opmuntret af den succes, patrioternes 

opstand tilsyneladende havde haft over for de britiske tropper, som var travlt 

beskæftiget i nabokolonien, indkaldte Mackenzie til en samling på en kro nord for 

Toronto den 5. december 1837. Omkring 500-700 mænd fra de små landbrugssamfund 

nord for byen mødte op bevæbnet med jagtrifler, stave og forke og begyndte at 
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marchere ned ad Yonge Street. Her blev de mødt af en snes bevæbnede loyalister og 

militsfolk, som på kort tid skabte så megen forvirring og frygt blandt rebellerne, at de 

endte med at flygte. To af dem mistede livet, mens en enkelt loyalist blev dræbt. Tre 

dage efter drog en styrke på et tusind regeringstro militsfolk, deriblandt en deling på 

120 sorte loyalister, nord på for at opløse den tilbageværende gruppe af oprørere. En 

anden konfrontation fandt sted nær Brantford, hvor en af revolutionens ledere, Charles 

Duncombe, havde samlet ca. 500 mand. Også her lykkedes det dog forholdsvis hurtigt 

for regeringstro frivillige at bryde rebellernes rækker, uden at det kom til stor 

blodsudgydelse.   

Da Mackenzie og Duncombe flygtede sammen med 200 rebeller over 

grænsen til USA og blev modtaget af bevæbnede amerikanske sympatisører, udviklede 

opstanden sig til mindre grænsefægtninger, der fortsatte over det følgende år og var på 

nippet til at udløse en ny britisk-amerikansk krig, idet amerikanerne så chancen for at 

befri Canada for det britiske styre. Sidst i december fik Mackenzie kontrol over den 

lille ø Navy Island i Niagara-floden vest for vandfaldet, hvor han udråbte Øvre Canada 

til republik. Kort efter blev han tvunget fra øen af canadiske frivillige, efter at de havde 

erobret et forsyningsskib, der skulle have bragt dem våben fra USA. Det nok mest 

berømte og dramatiske billede fra opstanden forestiller det amerikanske dampskib på 

vej ned over vandfaldene efter at være sat i brand. 

  

 
 

Fig. 9. ”Det amerikanske dampskib Caroline på vej ned ad Niagara-vandfaldene efter 

at være sat i brand af briterne den 29. december 1837”. Gengivet efter W. R. Callington, 

1837. Offentliggjort af J. Robins, Bride Court, Fleet Street, London. 
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Efter nedkæmpelsen af oprøret i Øvre Canada gennemførte det britiske 

kolonistyre en række deportationer og henrettelser, der stod i kontrast til oprørets 

minimale omfang. Konsekvenserne af oprøret skulle dog blive store og langtrækkende: 

Det tog livet af republikanismen i Øvre Canada, men gjorde det til gengæld muligt for 

reformisterne at genskabe reformbevægelsen i dens moderate form. Ansvarlig for dette 

var sagføreren og politikeren Robert Baldwin, der formelt set havde forholdt sig 

neutralt under oprøret, men reelt set havde været stærkt imod det.   

Selv om oprøret i Øvre Canada 1837 næppe ville have fundet sted, hvis 

ikke der tidligere på året havde været en langt større opstand i Nedre Canada, var 

baggrunden for det patriotiske partis oprør dog meget anderledes.     

 

 

Oprøret i Nedre Canada 
 

Indtil 1820 var der blandt reformister i Nedre Canada som nævnt ikke noget ønske om 

at ændre på forfatningen og koloniens forhold til imperiet. Men det begyndte at ændre 

sig i takt med en voksende korruption blandt medlemmerne af den lovgivende 

forsamling. Den første offentlige kritik af den britiske forfatning blev trykt i avisen Le 

Canadien i oktober 1821. Den var skrevet af en anonym forfatter under overskriften 

”Den britiske forfatnings oprindelse og laster”. Blandt forfatningens laster nævnte han, 

hvordan medlemmer af både det britiske Underhus og Overhus satte deres pladser til 

salg for de højest bydende eller lod sig opstille i ”rotten borroughs”, dvs. valgdistrikter 

uden noget rimeligt befolkningsgrundlag. Desuden roste forfatteren det amerikanske 

politiske system på bekostning af det britiske, fordi det udstyrede den folkevalgte 

forsamling med udøvende magt (Canadien 3. oktober 1821). I de følgende år var flere 

og flere artikler i Le Canadien, som hidtil havde fulgt den konstitutionelle linje, 

forsynet med henvisninger til republikanske filosoffer, specielt Rousseau (Ducharme 

2014: 71).  

En af årsagerne til reformismens frembrud var et lovforslag i det britiske 

underhus i 1822 om at genforene de to canadiske kolonier. Forslaget var motiveret af 

et ønske fra britisk side om at konsolidere besiddelserne i Nordamerika, indføre fælles 

toldopkrævning og sætte skub i assimileringen af det fransktalende befolkningsflertal 

(Buckner 1985: 112-21). Forslaget blev støttet i den engelsktalende handelselite, som 

så det som en måde, hvorpå den fransk-canadiske dominans i Forsamlingen kunne 

blive bragt til ophør (Manning 1962). Forslaget mødte stor modstand i Øvre Canada 

og endte med at blive opgivet.  

Lederen af reformisterne og formanden for Forsamlingen i Nedre Canada, 

Louis-Joseph Papineau (1786-1871), forklarede ved den lejlighed i et brev til 

advokaten og militsofficeren Louis Guy, som organiserede modstanden mod 
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lovforslaget i Nedre Canada, at hvis forslaget var blevet vedtaget, ville loven have 

været et anslag ikke alene mod den katolske kirke og provinsens franske love, men 

også mod ånden fra Quebec-loven i 1774 og de parlamentariske institutioner, som var 

blevet indført i 1791 takket være britiske politikere som William Pitt, Lord Grenville 

og Edmund Burke. Papineaus forsvarede således på det tidspunkt den gældende 

forfatning. Han gjorde også meget ud af at understrege, at kampen for reformer ikke 

var et etnisk spørgsmål, og han foreslog derfor at sende ”en god englænder”, skotten 

John Neilson – redaktør for La Gazette de Québec – til London for at tale imod 

lovforslaget (Ducharme 2014: 73). Under Papineaus og Neilsons ophold i hovedstaden 

blev Papineaus tillid til den britiske forfatning dog svækket, da han iagttog uligheden 

og fattigdommen i England. Oplevelsen synes at markere begyndelsen til hans stadig 

større interesse for det amerikanske system. 

Louis-Joseph Papineau var en velstående sagfører og seigneur, som blev 

indvalgt i Forsamlingen i 1810 på et tidspunkt, hvor forestillingen om en canadisk 

nation var begyndt at nyde tilslutning i de liberale erhverv og småborgerskabet, og hvor 

oppositionen mod oligarkiet – bestående af den engelsktalende handelsoverklasse, den 

koloniale embedsstand og de ”fransk-canadiske forrædere” – blev organiseret af Le 

Parti Canadien. Oprindelig havde forsvaret for fransk-canadisk kultur og tradition 

været ledet af det katolske præsteskab. Men i forbindelse med den politiske krise, der 

opstod i 1810 på grund af Bédards forslag om ministeransvarlighed – som det katolske 

hierarki var imod – var der opstået en sprække mellem kirken og den nye liberale 

gruppering. Den sprække skulle vokse sig større over de næste tyve år og til sidst føre 

til et brud. Papineaus og hans partis gradvise radikalisering i republikansk retning fra 

1823 kan således aflæses af partiets navneskifte i 1826 til Parti Patriote. Partiet, der 

oprindelig havde været baseret i Montreal, udbyggede sine regionale og lokale baser 

og grundlagde en avis, La Minerve, der blev det vigtigste organ for udbredelsen af 

reformisternes program, som blev stadig mere kritisk over for den konstitutionelle 

orden. Selv om patrioterne oprindelig hævdede, at de var ”venner af kongen, 

forfatningen og landet”, viste de sig snart at være radikalt liberale, altså tilhængere af 

et republikansk frihedssyn (cit. Filteau 1939: 129). Som bevægelsen udviklede sig, blev 

den da også stærkt anti-monarkistisk. Da den unge prinsesse Victoria besteg den 

britiske trone i 1837, blev hun genstand for både spot og spe blandt fransk-canadiske 

patrioter (Greer 1993: 193-94). Efter et par år begyndte partiets medlemmer at samles 

under et flag, der mindede om den revolutionære franske Tricolore, blot var farverne 

grøn, hvid og rød.   

Parti Patriote var i stand til at tiltrække støtte fra en blandet skare: 

medlemmer af den fransk-canadiske middelklasse, engelsk-canadiske liberale, irske 

katolikker, indvandrede landmænd fra USA samt medlemmer af den fransk-canadiske 

bondestand, som længe havde været gældsplaget og til dels forarmet som følge af den 

krise for landbrugsøkonomien og ejendomsstrukturen, som var sat ind flere år tidligere 

(Ouellet 1967). Partiet var stærkt topstyret og udøvede en streng disciplin over for 
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medlemmer, der ikke fulgte partilinjen eller ønskede at træde ud (Ouellet 2003). Mange 

af dets politiske argumenter lignede dem, man kunne møde hos reformisterne i Øvre 

Canada og William Lyon Mackenzie. Med slagordsagtige vendinger om folket, frihed 

og sociale fremskridt sigtede man i begyndelsen mod moderate forfatningsreformer, 

men i 1834 opgav partiet endegyldigt sin støtte til imperiet og den gældende forfatning 

og erklærede det som sit mål at smide de britiske ”erobrere” ud af deres territorium og 

skabe en uafhængig fransk-canadisk stat efter amerikansk forbillede (cit. Ryerson 

1968: 81). 

Der var altså tale om en liberal og etnisk inkluderende nationalisme. I 

sommeren 1837 udsendte en offentlig forsamling i Nedre Canada en erklæring, der 

opfordrede til ”en forening af indbyggerne i denne Provins uanset deres tro, sprog og 

oprindelse” af hensyn til ”forsvaret af deres lands forsvar, ære og bevarelse”. I 

udtalelsen blev det medgivet, at der længe havde eksisteret ”ulykkelige nationale 

splittelser, som vores fælles fjender ondskabsfuldt har prøvet at anstifte mellem os”. 

Men der var ikke tale om nogen konflikt mellem provinsens ”indbyggere af britisk 

oprindelse og dem af fransk-canadisk oprindelse”. Nej, det, kampen gjaldt, var at sikre 

”hele folket, uden skelnen, de samme rettigheder, lige retfærdighed og fælles frihed” 

(cit. Ducharme 2014: 123-24).        

Erklæringen vidner om, at den reformistiske bevægelse i Nedre Canada i 

de første tre årtier af 1800-tallet rummede såvel kulturelle og etniske som civile træk. 

Den viser også, at patriotpartiet i oprørsåret var styret af republikanske principper, der 

var etnisk inklusive. Partiet bød britiske indvandrere velkommen, men var kritisk over 

den måde, hvorpå de britiske storkøbmænd havde tilsidesat befolkningsflertallet og 

havde haft monopol på stillinger i koloniens regering og administration. Derfor 

ønskede de kun britiske indvandrere, der støttede deres reformsag. Da Robert Nelson 

(1794-1873) i februar 1838 forfattede en uafhængighedserklæring for ”Republikken 

Nedre Canada”, rummede den en paragraf (par. 18), som angav, at den ville blive 

tosproget. En anden paragraf (par. 3) anerkendte indfødte som ligestillede borgere 

(Nelson 1998).  

Nedkæmpelsen af opstanden i Nedre Canada blev voldsommere, blodigere 

og længere end i Øvre Canada. Den endte i november 1838 med en sejr til den loyale 

lokale milits, som fik assistance fra 5.000 mand fra Øvre Canada. Efter nedkæmpelsen 

blev 12 patrioter hængt og 58 deporteret til de britiske straffekolonier i Australien.  

Den fraværende folkelige opbakning i Øvre Canada og den, trods alt, 

beskedne opbakning i Nedre Canada, viste, at republikanismen var et marginalt 

fænomen. Skønt både engelsk- og fransk-canadiere ønskede politiske reformer, var de 

ikke indstillede på at opnå dem gennem revolution og et brud med Storbritannien. For 

de fransk-canadiske oprørere, som så sig fordømt af Nedre Canadas fem katolske 

biskopper, var manglen på folkelig opbakning et tegn på, at politisk nationalisme 

fremover ville være en håbløs sag (Trofimenkoff 1983: 67). Politisk nationalisme 
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blandt fransk-canadiere var besejret og manet i jorden og ville først dukke op igen i 

1960’erne. 

Men blandt historikerne hersker der ikke konsensus om, hvorvidt man kan 

tale om et nationalistisk oprør.  

 
 

Tolkningen af oprøret i Nedre Canada  
 

Historikerne Jean-Charles Bonenfant og Jean-Charles Falardeau betegnede i 1946 

Papineaus patriotisme som ”aggressiv” og ”intens”, men de mente alligevel, at 

patrioterne repræsenterede ”en ekstrem form for reaktion fra en mindretalsgruppe, som 

var blevet frataget sine rettigheder og kæmpede for at blive anerkendt” (Bonenfant og 

Falardeau 1969: 21). Samtidig gjorde de opmærksom på, at mange af patrioterne var 

medlemmer af Societé Saint-Jean Baptiste, et selskab som forsvarede fransk-

canadiernes ”institutioner”, ”sprog” og ”rettigheder” og havde et banner med et 

ahorntræ, der var et symbol på det canadiske folk. Desuden talte man i selskabet om 

forholdet mellem nationalfølelse og religion og hyldede fransk-canadieres traditioner 

og historie som et folk med en særlig mission i Nordamerika. Ud fra disse oplysninger 

må man konkludere, at der var tale om en nationalistisk bevægelse. 

Susan Mann Trofimenkoff, som tilhører den efterfølgende 

historikergeneration, mener, at det var Papineaus personlige mål at blive præsident for 

en fransk-canadisk republik. I lighed med mange af datidens liberale var Papineau 

bevidst om, at der ikke var tilstrækkelig folkelig appel i republikanismens abstrakte 

politiske budskab. Han var overbevist om, at der også burde være en kulturel dimension 

ved den sag, han kæmpede for. Papineau var således den første, der føjede det dengang 

nye begreb nationalité sammen med ordet canadiens. Derved italesatte han en drøm 

om en fremtidig nationalstat (Trofimenkoff 1983: 69-70).  

Fernand Ouellet hævder, at der bag patrioternes demokratiske og liberale 

diskurs skjulte sig en tilbageskuende, konservativ og etnisk ideologi (Ouellet 1980: 

kap. 14). Men han betvivler, at de bønder, der sluttede sig til partiet, i virkeligheden 

støttede et revolutionært projekt, som var skabt af middelklassen. Måske var de snarere 

foruroligede over det stigende antal engelsktalende indvandrere, som imperiemagten 

opmuntrede til at slå sig ned i Nedre Canada. Desuden havde de levet under følgerne 

af en dyb økonomisk krise siden afslutningen af Napoleonskrigene. Som Ouellet 

skriver: 

 

Krisens omfang blev mere tydelig hen imod 1837. Den kastede 

bondestanden ud i gæld, truede fæsteafgifterne og skabte bitterhed og 

utilfredshed. I stedet for at søge efter en løsning på sine problemer 

gennem tekniske forbedringer, blev den fransk-canadiske bonde fortalt, at 

der var ydre faktorer, der var ansvarlige for hans vanskæbne. Selv om den 
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politiske elite af og til betragtede bønderne temmelig nedladende, så hjalp 

de dem nu til at finde syndebukke i kapitalisten, indvandrere, den lokale 

regering og inden længe også i den britiske regering – eller med et enkelt 

ord: englænderne. (Ouellet 1967: 117)  

 

Anti-nationalisten Ouellet tolkede således oprøret som en irrationel, 

frustreret reaktion på konflikten mellem land og by og på den økonomiske krise. 

Det fremherskende liberale syn på oprøret har været, at der var tale om en 

kamp mellem en privilegeret overklasse, der støttede et oligarkisk styre, og den 

voksende middelklasse, som i hele den atlantiske verden på det tidspunkt kæmpede for 

demokrati og liberale reformer (Dunham 1963; Manning 1962). I Øvre og Nedre 

Canada var der dog også lokale og økonomiske faktorer, der spillede ind, og der var 

ikke nogen politisk-ideologisk sammenhæng mellem oprørene i Øvre og nedre Canada 

(Creighton 1956; Read 1980; Craig 1963).  

Modsat hævder fransk-canadiske nationalistiske historikere, at oprøret var 

et resultat af den diskrimination, fransk-canadierne havde været udsat for lige siden 

Erobringen, og at reformbevægelsen i Nedre Canada skabte en vision om en 

selvstændig agrar republik med større social lighed. Nogle sætter oprøret ind i en 

sammenhæng med de nationale frihedsbevægelser i Europa i den samme periode.53 

Realistisk set ville de radikale reformisters sejr dog nok være endt med, at de ville være 

blevet en del af USA (Gossage og Little 2012: 78; Morton 1961).   

 

 

Konklusion     
 

Jeg har i dette kapitel – på linje med Seymour M. Lipset (Lipset 1900) – argumenteret 

for, at krigen 1812-14 var formativ for udviklingen af en kollektiv bevidsthed om at 

være canadier, og jeg samtidig bekræftet den udbredte tese blandt nationsforskere 

(f.eks. Tilly 1975 og Mann 1993), at krig historisk set altid har været en af de vigtigste 

nationsdannende faktorer.  

  Jeg har endvidere analyseret årsagerne til reformbevægelserne i Øvre og 

Nedre Canada og argumenteret for, at de først og fremmest skal forstås i lyset af den 

hidtidige samfundsstrukturs sammenbrud (Nedre Canada) og som udtryk for 

utilfredsheden med de korrupte oligarkier og det politiske system, som briterne havde 

indført i 1791, og som havde holdt middelklassen uden for demokratisk indflydelse. I 

lighed med udviklingen i andre europæiske imperier var der en etnisk-national 

dimension i oprøret i Nedre Canada, men den radikalt liberale – dvs. republikanske – 

dimension var klart dominerende. I oprørets vision om en stat for både fransktalende 

katolikker og engelsktalende protestanter lå der således en kim til en liberal pan-

canadisme. 

                                                           
53 Se f.eks. Bergeron 1971. 
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 I en identitetshistorisk analyse er det vigtigt at understrege, at uanset 

årsagerne til radikaliseringen af reformbevægelsen blev kampen for både 

konstitutionelle reformer og politisk uafhængighed ført med henvisning til ”nationen”, 

”landet” og ”folket”, dvs. begreber, der byggede på europæiske og til dels amerikanske 

ideer, der var opstået i 1700-tallet.  

Reformbevægelserne og oprørene i Øvre og Nedre Canada fik store 

politiske, ideologi og identitetsmæssige konsekvenser. Ideologiske ved at cementere 

loyalisternes politiske værdier, der byggede på konstitutionelle principper, hvorved 

republikanismen blev marginaliseret og – som i 1812-14 – blev bekræftet som en 

”amerikansk” ideologi. Politiske ved at føre til samlingen af de to kolonier i en union i 

1840. Identitetsmæssigt kom oprørets nedkæmpelse til at betyde, at fransk-canadiske 

ledere nu i stedet koncentrerede sig om at forsvare fransk-canadierne som en kulturel 

nation over for truslen om assimilation på et kontinent, hvor de udgjorde et lille 

mindretal inden for et overvældende og stadigt voksende engelsktalende flertal.  

Når oprørene i 1837-38 i Øvre Canada mislykkedes, skyldtes det, at deres 

ledere ikke fik tag i de moderate reformister i en koloni, hvoraf mange var indvandrere 

fra de Britiske Øer eller efterkommere af den første bølge af loyalister. I Nedre Canada 

skyldtes nederlaget det store, konservative befolkningssegment, der støttede sig til den 

katolske kirke, som var stærkt kritisk over for den ”ugudelige” republikanisme og 

derfor fra århundredets begyndelse havde forholdt sig loyalt over for det britiske styre.  

Men kampen for en anden styreform var langt fra ovre.  
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Kapitel 8 
 
Modernisering og traditionalisme: Unionstiden 1840-1867 
 
 
 
 
 

 
 

Indledning 
 

Nationalistiske fransk-canadiske historikere beskrev sidst i 1960’erne Unionsloven af 

1840 som et anslag mod de rettigheder, den fransk-canadiske befolkning havde 

erhvervet sig som et værn for deres identitet og kultur i 1791. Maurice Seguin (1968) 

kaldte unionen for “den anden erobring”, fordi den havde form af et diktat, der tvang 

fransk-canadierne til at acceptere politisk, økonomisk og kulturel ulighed på trods af 

deres betydelige numeriske størrelse. Léandre Bergeron (1970) mente, at unionen var 

et led i en britisk plan om at få bugt med den fransk-canadiske nation ved at integrere 

dem i imperiets koloniale institutioner under påskud af at gennemføre reformer.  

Det mest udbredte engelsk-canadiske synspunkt har været, at unionen var 

et vigtigt skridt i retning af Konføderationen, fordi den ikke i sig selv bragte nogen 

løsning på Provinsen Canadas problemer (Morton 1969). Chester Martin (1939) så den 

efterfølgende kamp for selvstyre som en triumf for et perspektivrigt samarbejde 

mellem ledende anglofone og frankofone politikere om skabelsen af Canada som en 

politisk nation. Frank Underhill (1964) var af den opfattelse, at unionens betydning lå 

i, at den førte til udviklingen af et unikt politisk fænomen, nemlig til partier, der 

baserede sig på to etniske og kulturelle grupper. J.M.S. Careless (1967) og Kenneth 

McRoberts (1997) så den som begyndelsen på Canadas dualistiske tradition. Det 

samme gjorde den føderalistisk orienterede fransk-canadiske historiker Jacques Monet 

(1969) og den amerikanske historiker Mason Wade (1969). De mente, at unionen, stik 

mod hensigterne med den, havde styrket fransk-canadiernes position og nationale 

selvforståelse samtidig med, at den bragte de to sproggrupper ind i et pragmatisk 

politisk samarbejde baseret på dualisme.  

Det vil også være mit hovedargument i dette kapitel: Til trods for, at 

unionens formål var at gennemtvinge en assimilation af fransk-canadierne, blev der i 

unionstiden 1841-1867 lagt grunden til den føderalisme, der blev konstitutionaliseret 

med Forfatningsloven af 1867.  Hvad der dog ikke må overses – og hvad dette kapitel. 

har til formål at vise – var, at unionstiden ikke kun var en politisk overgangsfase, men 

også en social og kulturel mellemtid – mellem et mere traditionelt og et mere moderne 
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Canada – og desuden var en periode præget af nationsbyggende initiativer i det civile 

samfund. I mange tilfælde blev civilsamfundet understøttet af de koloniale 

myndigheder, der ønskede at modernisere de snart selvstyrende kolonier, så de kom på 

højde med udviklingen i USA. Denne udvikling blev dog betragtet med skepsis af den 

katolske kirke i Canada Øst (det tidligere Nedre Canada).  

 

   
Lord Durhams rapport og unionsloven 

 
Efter nedkæmpelsen af oprørene besluttede den liberale regering i London i juni 1838 

at sende den fremtrædende politiker og daværende ambassadør i Rusland, John George 

Lambton (1792-1840), bedre kendt som Lord Durham, til Canada, hvor han skulle 

fungere som generalguvernør og højkommissær med en særlig opgave: at analysere 

årsagerne til de voldsomme begivenheder Øvre og Nedre Canada og komme med 

anbefalinger til, hvordan problemerne i kolonierne kunne løses. Han vendte tilbage til 

London i november samme år for at skrive en rapport, som blev offentliggjort i februar 

1839 som Report on the Affairs of British North America. I mellemtiden var han dog 

trådt tilbage fra sin post efter uenighed med den konservative premierminister, Lord 

Melbourne, som i lighed med andre britiske konservative var skeptisk over for hans 

forslag om kolonialt selvstyre. 

Rapporten var på 146 sider og rummede grundige analyser og beskrivelser 

af de politiske, økonomiske og sociale forhold i alle de britiske kolonier i Nordamerika. 

Dens to hovedafsnit handlede om Øvre og Nedre Canada. Der var i virkeligheden tale 

om den første samlede redegørelse for de britiske koloniers historie, og den skulle som 

sådan få stor indflydelse på den senere engelsk-canadiske historiografi og den nationale 

selvforståelse i det anglofone Canada (Morgan 2016: 25). Desuden analyserede Lord 

Durham sikkerhedsspørgsmål i forhold til USA og diskuterede, hvilken betydning 

indvandringen til kolonierne hidtil havde haft og forventedes at ville få i fremtiden. En 

af hans overvejelser var, om den bedste løsning på problemerne i Canada ville være at 

skabe en føderation af alle de britiske kolonier i Nordamerika, men han endte med at 

opgive ideen, da den blev afvist af Nova Scotia og New Brunswick.    

Lord Durham blev under sit besøg overbevist om, at der i Nedre Canada 

ikke havde været tale om en politisk kamp: en strid mellem principper. Ondets rod var 

derimod etnisk: Der var tale om ”to bekrigende nationer inden for en enkelt stat”. 

Animositeten mellem franske og engelske i provinsen var så ”dødbringende”, at han 

ikke kunne forestille sig ”efterkommere af to store europæiske nationer mere 

forskellige fra hinanden i karakter og temperament” og mere adskilte på grund af deres 

sprog, livsform om livsomstændigheder (cit. Lucas 1912, Bd. 2: 17, 27). Det gjaldt 

derfor om at bringe de to nationer sammen. Om at foretage stats- og nationsbygning 

med andre ord, men på det engelsksprogede flertals betingelser. Målet var ikke blot at 

skabe politisk stabilitet, men også at modernisere samfundet: at foretage statsbygning.   
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Lord Durham mente, at den måtte tage udgangspunkt i de eksisterende 

politiske institutioner og den politiske kultur i Øvre Canada. Det var hans 

overbevisning, at det ikke nyttede noget at imødekomme eller forkæle den 

fransktalende befolkning i Nedre Canada for at sikre sig dens loyalitet, sådan som han 

mente, man havde gjort det igennem alle årene siden 1763. For den fransk-canadiske 

elite havde misbrugt den britiske velvilje, dels ved at få de uoplyste bønder til at gribe 

til våben i 1837, dels ved at stille sig i vejen for reformer, der kunne have skabt 

økonomisk udvikling. ”Historien” viste således, at der var behov for, at fransk-

canadierne blev assimileret til engelske sociale og politiske normer (Morgan 2016: 25). 

Lord Durham forklarede i sin rapport, hvorfor det ikke var lykkedes at 

bringe de to ”racer” sammen i et fællesskab, og hvorfor de to grupper vedblev med at 

være ”nationalt uforenelige” (Durham 1839: 13). For det første var der den sproglige 

skillelinje. For det andet var der de to folks gensidige fordomme om hinanden. Briterne 

var selvtilfredse og selvbevidste. De betragtede deres egen civilisation og kultur som 

overlegen og så ned på fransk-canadierne. På deres side var også fransk-canadierne et 

stolt folk, som anså deres egen tradition for at være bedre end briternes. Men nu, hvor 

den havde vist sig at sætte Nedre Canada økonomisk tilbage i forhold til Øvre Canada 

og de andre kolonier, betragtede de briterne med en blanding af jalousi og had. Den 

tredje forhindring var de religiøse modsætninger. Alene den kendsgerning, at de to folk 

gik til hver deres kirker, betød, at de levede i to adskilte verdener. Adskillelsen blev 

yderligere forstærket af fraværet af et fælles skole- og uddannelsessystem. I byer som 

Montreal og Quebec gik engelsk-canadiske og fransk-canadiske børn i hver deres 

skoler og lærte derved hurtigt at opfatte sig som to ”nationer”. Når de efter skoletid 

mødtes på gaden, resulterede det ofte i klammerier, der afspejlede denne opdeling. 

Desuden var indholdet af deres ”studier” vidt forskelligt: Fransk-canadiske børn blev 

dannet gennem læsning af fransk litteratur og historie på deres eget sprog, mens britisk-

canadiske børn blev oplært i britisk kultur og tradition. På den måde udviklede de to 

vidt forskellige måder at tænke på. Forskellene mellem de to folks forestillingsverdener 

og ideer afspejlede sig i koloniens aviser, hvis indhold – rent bortset fra sproget – kunne 

forekomme komplet uforståeligt for den anden part, selv når artiklerne gengav de 

samme emner. Den slags sproglige og intellektuelle forskelle skabte politiske 

modsætninger, der igen forstærkede de eksisterende fordomme og spændinger. Dertil 

kom de sociale og økonomiske forskelle mellem dem (Durham 1839: 12-13).      

Politisk set var Lord Durham whig (dvs. liberal) og tilhænger af 

demokratisering og modernisering. Han mente, at det ikke var ved at svække, men 

tværtimod ved ”at styrke befolkningens indflydelse i regeringen”, at der kunne ske en 

stabilisering af Øvre og Nedre Canada. Der var ikke brug for at ”udvide de imperiale 

myndigheders indflydelse på detaljerne i koloniernes styre” (ibid.: 119).  

Som mange andre whigger havde Lord Durham en stærk tro på, at den 

britiske civilisation stod for frihed og fremskridt, og han havde tilsvarende fordomme 

over for fransk-canadierne. Han var overbevist om, at den britiske ”race” til syvende 
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og sidst måtte ”dominere” og sættes i ”førersædet”, mens fransk-canadierne måtte 

”assimileres helt og fuldt til britisk kultur og britiske institutioner” (ibid.: 110-131).  

Sådanne ord og vendinger har gjort ham forhadt af generationer af fransk-

canadiere, som har set hans rapport som udtryk for, hvad briter i både Storbritannien 

og Canada anså fransk-canadierne for at være: et folk, der skulle affinde sig med at 

indtage en underordnet plads. Men også engelsk-canadiske historikere har betragtet 

ham som uvidende og uden forståelse for dybden af fransk-canadiernes situation, ja, 

ligefrem som racist (Craig 1963; New 1929). Det er dog ikke en korrekt vurdering, 

mener Janet Ajzenstat. Ud fra sine studier af Lord Durhams korrespondance, notater 

og taler – foruden de bøger, han læste før sin rejse til Canada (bl.a. det netop udkomne 

første bind af Tocquevilles Democracy in America (1835) – har hun påvist, at han var 

en ”mainstream” liberal, der var modstander af diskrimination på grundlag af race, 

oprindelse og tro (Ajzenstat 1988). Når Durham brugte ordet “nation”, var det da også 

i fuld overensstemmelse med den tids forståelse af nationer som identificerbare folk 

med særlige kulturelle egenskaber, overbevisninger og vaner. Han brugte ordet 

synonymt med ”race”, men ordet havde dengang ikke noget at gøre med raceteorien, 

som først dukkede op efter med Herberts Spencers (1820-1903) sociologiske 

udlægning af Charles Darwins (1809-1882) The Origin of Species (1859).  

Lord Durham havde stærke økonomiske overbevisninger. Han betragtede 

det traditionelle landbrugssamfund i Nedre Canada som både socialt og økonomisk 

tilbagestående i forhold til det mere driftige Øvre Canada, og han mente, at de socio-

økonomiske forskelle mellem de to kolonier blev forstærket af de sproglige og 

kulturelle. Da han anså les canadiens for at være et feudalt bondefolk uden historie og 

litteratur, konkluderede han, at det ville være i deres egen interesse at blive assimileret 

ind i den britisk-canadiske nation.  

På baggrund af denne analyse ledte rapporten frem til to anbefalinger. For 

det første at samle Øvre og Nedre Canada i en enkelt koloni, og for det andet at indføre 

responsible government og dermed kolonialt selvstyre, sådan som reformpolitikeren 

Robert Baldwin havde foreslået ham det allerede kort efter hans ankomst til Canada. 

Den sidste anbefaling blev afvist af den britiske regering, som frygtede, at den derved 

ville miste kontrollen over kolonien. Men den første anbefaling blev gennemført 

umiddelbart efter udgivelsen af rapporten. Det skete med Unionsloven af 1840.  

Loven, som trådte i kraft året efter, skabte Provinsen Canada (eller Det 

Forenede Canada) som en union bestående af to dele, Canada Øst og Canada Vest, men 

med et fælles parlament med lige mange pladser til hver befolkningsgruppe. I tråd med 

assimilationsmålet skulle den nye kolonis officielle sprog være engelsk. Men da 

Canada Øst havde lige så mange pladser i Forsamlingen (House of Assembly, se figur 

9) som Canada Vest, kunne den fransktalende sektion – mod hensigten med loven – 

beholde sin kulturelle identitet. Der blev ikke rørt ved hverken den franske civilret, den 

katolske kirkes privilegier eller retten til at tale og skrive fransk.  
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          Fig. 10.  Det politiske system efter vedtagelsen unionsloven i 1840. Kilde: Wikipedia.  

 

 

Da fransk-canadierne – i modsætning til den religiøst og politisk delte 

befolkning i Canada Vest – agerede som en samlet gruppe i den Lovgivende 

Forsamling, viste de sig hurtigt i stand til at sikre en høj grad af kulturel homogenitet, 

ja, i kraft af deres politiske organisering blev deres bevidsthed om sig selv som nation 

sandsynligvis endog styrket. I stedet for at føre til assimilation kom unionsloven 

således i praksis til at få en helt modsat virkning ved at bidrage til fransk-canadisk 

nationsbygning.  

Efter lovens ikrafttrædelse i 1841 var Provinsen Canada fortsat styret af en 

regering udpeget af en generalguvernør med enorme magtbeføjelser, ja, langt større 

end selv den britiske monark havde over hjemlandet. Da hans kabinet var domineret af 

de konservative medlemmer af Det Lovgivende Råd (”Overhuset”) forsøgte de 

moderate reformkræfter i Forsamlingen at bryde alliancen mellem toryerne og 

guvernøren og fremtvinge en repræsentativ styreform.   

   

 

Mod parlamentarisme kolonialt selvstyre 
 

Politisk magtkamp  
 

Magtkampen mellem Canadas konservative og moderate liberale blev indædt og 

forbitret i Canada Vest i de følgende år, selv om de vekslende guvernører – Sydenham 

(guv.1839-41), Bagot (guv.1841-42) og Metcalfe (guv.1843-45) – forsøgte at skabe 

politisk balance ved at sammensætte regeringskabinetter, hvor både konservative og 

liberale var repræsenteret. Men om harmoni blev der ingenlunde tale. Forsamlingen 

var tit præget af politiske sammenstød og uhøvisk tale mellem politiske modstandere. 
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Når de to ”partier” tørnede sammen over store spørgsmål, men især i forbindelse med 

valg, kunne den politiske konflikt også brede sig ud i gaderne, hvor den antog voldelig 

og blodig karakter.  

I forbindelse med valg organiserede toryerne ”tæskehold” på op til flere 

tusinde bøller, der rask væk truede eller bestak vælgerne til at stemme ”rigtigt” ved at 

uddele i tøndevis af spiritus til de stemmeberettigede. Især forlod de sig på de værste 

elementer af de protestantiske ulsterireres Oranjeorden. Den liberale opposition 

forsvarede sig selv og sine støtters liv og ejendom ved til gengæld at rekruttere irsk-

katolske kanalgravere, som velvilligt gik til modangreb på deres gamle arvefjender. 

1840’erne blev således præget af politisk uro og gruppevold i et omfang, der modsiger 

den senere myte om Canada som et ”fredeligt kongerige”. Canadiske socialhistorikere 

har da også påvist, at Øvre Canada siden 1815 havde været et samfund præget af 

voldelige arbejdskonflikter, udbredte sociale problemer – som f.eks. druk, fattigdom 

og tiggeri – og enorme forskelle mellem en lille klasse af rige jordejere og et voksende 

proletariat af fattigdomsmigranter, især fra Irland. En ofte overset motivation bag det 

politiske krav om reformer var således ønsket om at skabe lov og orden i et samfund 

præget af social og moralsk opløsning samt mangel på respekt for politikere, 

ordenshåndhævere og offentlige institutioner (Matthews 1987).            

Men der var også politikere, anlagde en moderat linje. Den vigtigste af dem 

var advokaten Robert Baldwin (1804-1858), der efterfulgte sin far, William Baldwin, 

som leder af de moderate reformister i 1841. Med familiens irske baggrund vidste han, 

at hvis det nogensinde skulle lykkes for provinsen at opnå selvstyre og fungere som et 

samfund, ville det være afgørende, at fransk-canadierne og britisk-canadierne lærte at 

samarbejde og respektere hinanden.  

 

   
Baldwins vision om et canadisk folk 

 

Baldwin havde både realistiske og idealistiske motiver. Han var klar over behovet for 

at tage hensyn til de politiske realiteter i den nye union. Hvis det skulle lade sig gøre 

at presse den britiske regering til at tilkende provinsen selvstyre, måtte reformisterne i 

provinsens to sektioner stå sammen. Men en sådan alliance ville dog være utænkelig, 

hvis de engelsktalende ikke respekterede fransktalendes rettigheder og lighed. Det var 

ud fra denne realistiske erkendelse, at han snart fremstod som idealistisk 

nationsbygger. Og med denne blanding af realisme og idealisme blev han typisk for 

mange senere canadiske toppolitikere. 

Baldwin udtalte ved flere lejligheder, at canadierne burde have den 

selvtillid, der skulle til for at ”vise verden, at vi som canadiere har et land og er et folk”. 

De skulle desuden give omverdenen et billede af Canada som ”en civilisation med et 

formål” (cit. Saul 2004: 30-31).54 Baldwin, mente, at canadierne nødvendigvis måtte 

                                                           
54 Se også Saul 2010.   
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være et tokulturelt og tosproget folk. Selv talte han ikke fransk, men han sendte sine 

børn på kostskoler i Quebec for at forberede dem på at blive gode canadiere i 

fremtidens samfund. Han var overvist om, at Canada ville udvikle sig til en nation, 

hvor fransk- og engelsktalende arbejdede og levede sammen som borgere med lige 

status. Hvis hans børn skulle gøre sig gældende i et sådant samfund, måtte de derfor 

lære at mestre begge sprog.  

Robert Baldwin vidste fra sin fars og bedstefars erindringer fra Irland, at 

etniske og religiøse forskelle kunne ødelægge et lands muligheder for at fungere og 

blomstre. Derfor kunne Canada ikke bygge på en enkelt etnicitet, den britiske, men kun 

på en politisk pagt mellem provinsens to store befolkningsgrupper (Cross 2012: 93-

94). Hans vision om et Canada bestående af to folk var det første historiske udtryk i 

Canada for en pan-canadisk nationalisme, altså en fællesidentitet for hele koloniens 

befolkning uanset etnicitet og kultur. Der var tale om en politisk nationalisme, for så 

vidt som det fremtidige mål var canadisk selvstyre inden for Det Britiske Imperium. 

Men der var også et kulturelt træk ved hans vision. Canada ville nemlig som tokulturel 

og tosproglig nation adskille sig fra både Storbritannien og USA, påpegede han.  

Baldwin fik held til at skab en politisk alliance – og et nært personligt 

venskab – med lederen af reformisterne i Canada Øst, Louis-Hippolyte LaFontaine 

(1807-1864) samt med publicisten Francis Hincks (1807-1885) med henblik på 

dannelsen af et moderat anglo-fransk reformparti. Men det var Hincks, der fostrede 

ideen. 

 

 

Politisk alliance mellem de to sproggrupper 
 

Allerede i april 1839 havde Hincks sendt et brev til LaFontaine, hvori han foreslog, at 

”hvis vi går sammen som canadiere for at fremme alle gruppers vel i Canada, kan der 

ikke være tvivl om, at under den nye forfatning, sådan som Lord Durham foreslår den, 

vil den eneste gruppe, der vil lide, være bureaukraterne” (Hincks 1839).  Denne idé gik 

LaFontaine og Baldwin med på, og de brugte den fremover i deres politiske 

kampagner.  

LaFontaine var en pragmatisk politiker, der udmærkede sig ved store 

diplomatisk evner, stædighed og kompromisvilje. Som Baldwin var han jurist. Skønt 

han i det foregående årti havde støttet Louis-Joseph Papineau, havde han taget afstand 

fra ham, da han blev radikaliseret og opfordrede til voldelig opstand. Han havde først 

afvist Lord Durhams anbefaling af en samling af Øvre og Nedre Canada, fordi den 

havde til formål at assimilere les canadiens. Men da han så den endelige 

forfatningstekst, indså han, at unionen rent faktisk ville kunne stille hans ”landsmænd 

i en bedre position end tidligere”, fordi den ”i sig selv indeholdt de midler, som kunne 

gøre folket i stand til at opnå den regeringsmagt, som de har et retfærdigt krav på” (cit. 

Monet 1976). Han blev da også generelt fortaler for det synspunkt, at fransk-canadierne 
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kun ville kunne overleve som folk i ly af principperne i den britiske forfatning. Men 

det stillede også krav til den britiske regering: “Canadiens er blevet britiske undersåtter 

gennem en traktat. Derfor må de også behandles som sådan,” sagde LaFontaine i 1838 

(cit. Monet 1976). Han mente, det indebar retten til politisk repræsentation, eget sprog 

samt stillinger i den offentlige administration. Ligestilling mellem engelsk og fransk 

var et kardinalpunkt for ham, og derfor brød han fra første dag i parlamentet resolut 

den nye unionslovs forbud mod at tale fransk i parlamentet. Det lykkedes ham at få den 

imperiale regering til at trække forbuddet tilbage.  

Da han efter kort tid i den nye unionsforsamling fremstod som en suveræn 

leder af les canadiens, indså guvernøren, Charles Bagot (1781-1843), det uundgåelige 

i at lade ham danne regering med Baldwin. Sammen gik Baldwin og LaFontaine i gang 

med at fjerne nogle af de mest diskriminerende love – som f.eks. urimeligt udformede 

valgdistrikter i Montreal og forbud mod brug af fransk ved domstolene – og presse på 

for at opnå deres endelige mål: responsible government. 

Bagots efterfølger som guvernør, Charles Metcalfe (1785-1846), som 

tiltrådte i 1843, tolkede unionsloven anderledes end LaFontaine. Han ønskede at bruge 

den til at stramme Storbritanniens greb om provinsen. Da han blev afsløret i hemmeligt 

at konspirere med den konservative opposition, ophørte LaFontaines kompromisvilje, 

og han og Baldwin trak sig ud af regeringen, som derved overgik til de konservative i 

de næste fem år.  

Mens LaFontaine opbyggede et effektivt reformparti, der dominerede i 

Canada Øst, var Canada Vest præget af splittelse og toryernes stigende utilfredshed 

med de to sektioners lige repræsentation i Forsamlingen. Reformisterne hævdede, at 

provinsen var ved at blive underlagt ’fransk’ dominans, og krævede derfor 

repræsentation ud fra befolkningstal (Monet 1976). Fremtrædende fransk-canadiske 

ledere i Parti rouge – et parti som blev dannet i 1847 og repræsenterede den ideologiske 

arv fra Louis-Joseph Papineau – protesterede dog voldsomt mod forslaget. De var også 

i opposition til LaFontaines moderate reformister, som de beskyldte for at være 

Canadiens vendues, altså for at have ”solgt” Nedre Canada til englænderne. De 

ønskede at ophæve unionen, fordi de mente, den tjente den forhadte 

assimilationspolitik. Den moderate konservative regering håbede, at de reformer, den 

gennemførte i begge dele af provinsen i de år – deriblandt en lov om offentlige skoler 

og juridiske reformer – ville få reformisterne til at miste interesse for responsible 

government. Men det gjorde de ikke, til trods for at den britiske regering efter 

indførelsen af økonomisk liberalisme var holdt op med at blande sig i provinsens indre 

forhold (Careless 1967; Cornell 1962).  

I London var man ved at indstille sig på kolonial autonomi som det bedste 

middel til at holde sammen på imperiet (Buckner 1985; Martin 1995). Det var med den 

besked, at Lord Elgin (James Bruce, guv. 1848-54) blev indsat som ny guvernør i 1848. 

Samme år vandt Baldwin og LaFontaine valget, og LaFontaine kunne som Provinsen 

Canadas første ”premierminister” herefter se de love, som det parlamentariske flertal 
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vedtog, blive godkendt af generalguvernøren, såfremt han ikke direkte vurderede dem 

i strid med britiske interesser (Francis m.fl. 2000a: 324). Den formelle indførelse af 

responsible government blev bekræftet i 1849, da Elgin – trods sin personlige 

modstand – satte sin underskift under en lov, der gav kompensation til alle i Canada 

Øst, der havde mistet deres ejendom under oprørene i 1837-38, deriblandt oprørerne 

selv (en lignende kompensation var sket i Canada Vest i 1845).   

Den nye styreform betød, at det ikke længere var guvernøren, der havde det 

vigtige mandat til at besætte offentlige stillinger. En anden konsekvens var, at magten 

gled fra de jordbesiddende eliter over på det nye handels- og industribaserede 

borgerskabs hænder. I de følgende år blev der også indført responsible government i 

Prince Edward Island (1851), New Brunswick (1854) og Newfoundland (1855). Men 

selv om reformisterne havde opnået deres politiske mål, blev Elgins tid som 

generalguvernør præget af politisk uro og krise.    

Da LaFontaine-regeringen vedtog kompensationsloven i 1849, opstod der 

tumulter i unionsparlamentet i Montreal. Toryerne mente, at engelsk-canadierne fra nu 

af ville komme til at leve under et fransk flertalstyranni. De ophidsede deres 

sympatisører i de forsamlede menneskemasser udenfor i en sådan grad, at de endte med 

at invadere parlamentsbygningen. Angrebet på parlamentet blev voldsomt, især da der 

blev sat ild til bygningen, og flammerne bredte sig med lynets hast rundt i bygningen. 

Kun på et hængende hår lykkedes det for de liberale medlemmer at bringe sig i 

sikkerhed ved at glide ned ad bygningens nedløbsrør og søjler (Cross 2012: kap. 15). 

Der herskede i flere dage borgerkrigslignende tilstande i Montreals gader, og også 

ledende politikeres huse i Toronto blev angrebet af rasende og stenkastende 

folkemængder.  

Senere samledes ikke alene mange toryer (Hallowell 1970; Wise 1993), 

men også radikale elementer i Parti rouge – som stadig havde et godt øje til den 

amerikanske republikanisme (Bernard 1971: 61-73) – sig omkring den nyligt stiftede 

British American League. Den 11. oktober 1849 underskrev ligaen et 

Annektionsmanifest, som krævede Canadas tilslutning til USA. Da gemytterne 

omsider var faldet til ro igen i 1850, viste det sig hurtigt, at koloniernes problemer – 

ikke mindst de økonomiske – ikke var blevet løst ved indførelsen af selvstyre.  

Den politiske krise, der opstod i 1850’erne, skyldtes ikke kun det dybe, 

etniske modsætningshold mellem engelsk- og fransktalende. Den skal også forstås i 

lyset af de større sociale forandringer, som kolonierne gennemgik i de år.  
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Samfund i opbrud 
                          
                            Sociale forandringer 
 

Kolonierne stod midt i en overgang fra en agrar samfundsorden til en ny orden præget 

af industrialisering, markedsøkonomi, masseindvandring, urban vækst og udviklingen 

af et mere klassebaseret samfund (Norrie og Owram 1996; McCallum 1980). Disse 

forandringer fandt sted i en periode, hvor den britiske regering begyndte at føre en 

liberalistisk politik. Den betød bl.a., at købmænd i Britisk Nordamerika mistede deres 

hidtidige handelsprivilegier og selv måtte ud for at finde markeder for deres varer. Det 

kunne ske ved handel på tværs af kolonigrænserne. Men hvis en sådan udvikling skulle 

realiseres, krævede det opbygningen af kommunikationslinjer i form af veje og kanaler.  

Hvordan denne samfundsforvandling skulle håndteres, havde reformpartiet ikke noget 

svar på. For ud over en generel tilslutning til liberale principper havde det kun haft 

politiske reformer på dagsordenen. Nu viste partiet sig blot at være en løs koalition 

bestående af fraktioner.  

Man kan skelne mellem tre forskellige fraktioner (Smith 1995). For det 

første var der en moderat liberalistisk fraktion, som var parat til samfundsforandringer, 

men kun langsomme og gradvise. Den var indstillet på en højere grad af folkelig 

repræsentation i det politiske styre, men ikke på demokrati. Den ønskede at møde 

fremtidens udfordringer uden at give afkald på det gamle ejendomsbasererede 

samfunds sociale værdier. Det var den form for liberalisme, som Robert Baldwin stod 

for.  

Den anden liberale fraktion var repræsenteret af avisgrundlæggeren og 

journalisten Robert Hincks, manden der fik ideen til en alliance mellem reformister i 

Canada Øst og Vest i 1839. Hincks var politisk moderat i reformspørgsmålet, men stod 

for den voksende middelklasses interesse i den nye kapitalistiske økonomi. Han var 

derfor fortaler for økonomisk liberalisering og støttede forhandlinger med USA om en 

frihandelsaftale. Desuden ønskede hans fraktion, at der blev bygget jernbaner, der 

kunne fremme handel og industriel udvikling.  

Den tredje fraktion bestod af radikale reformister, der var tilhængere af 

republikanske principper og demokrati. De ønskede at afskaffe de eksisterende 

ejendomsbetingelser for besættelse af offentlige embeder og at udvide stemmeretten til 

alle arbejdsdygtige mænd over 21. Deres sociale værdier havde dog rødder i det agrare 

samfund. 

Da reformpartiet brød sammen i begyndelsen af 1850’erne, gled 

medlemmerne af disse tre fraktioner over i de mere moderne, men stadig ideologisk 

bredspektrede partidannelser, der var ved at udvikle sig: John A. Macdonalds liberalt-

konservative parti og det sekularistiske og økonomisk liberalistiske liberale parti.  

Indtil midten af 1860’erne var Provinsen Canada dog næsten uregerlig, idet politiske 

beslutninger afhang af enighed mellem parlamentets engelsktalende og fransktalende 
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grupper for at kunne opfylde det krav om ”dualisme”, som var blevet stadfæstet som 

en uomgængelig politisk konvention efter 1841. Den betød, at politisk repræsentativitet 

blev forstået som enighed mellem de to sprogligt baserede befolkningsgrupper, som 

havde lige mange medlemmer i parlamentet uanset deres numeriske størrelse.  

Den fastlåste politiske situation og manglende politiske stabilitet, som dette 

indebar, kom til udtryk i bestandig skiftende regeringer og politisk hårdknude. Den 

førte dog til sidst til en koalitionsdannelse mellem den moderat konservative John A. 

Macdonald, den moderat liberale George-Étienne Cartier og den liberalistiske og anti-

katolske George Brown med henblik på at finde en løsning på den politiske krise. Det 

var denne ”Store Koalition”, der i 1865 foreslog dannelsen af en canadisk føderalstat.55  

      
 

                        Modernisering og udvikling af kolonial identitet 
 
Man kan kalde indførelsen af responsible goverment i 1848 for en ”canadisering” af 

det politiske system. Det samme kan siges om den forvandling, der i de følgende år 

skete med provinsens civile institutioner. Canada Vest (Øvre Canada) ophævede den 

anglikanske kirkes stilling som statskirke og skilte derved stat og kirke. Til gengæld 

valgte Canada Øst (Nedre Canada) at styrke den katolske kirkes stilling og gøre den til 

en halvofficiel del af staten.  

Tyve år efter foreningen af Nedre og Øvre Canada var det åbenlyst, at den 

nye union og de fire Maritime provinser var trådt ind i en ny tid. Det Forenede Canada 

havde i de mellemliggende år gennemgået liberale reformer og en grad af 

institutionalisering. Således havde byer fået deres eget styre i 1848 (Municipal 

Corporations Act), og mellem 1848 og 1860 blev kolonien forsynet med skoler, 

fængsler, postkontorer, hospitaler, museer, uddannelsesinstitutioner m.m., ligesom 

private foreninger, biblioteker og velgørende institutioner så dagens lys. 

Institutionaliseringen medførte dog samtidig en centralisering, som tjente til både at 

bevare kolonimagtens kontrol med imperiet og skabe social orden i en periode med 

store demografiske, økonomiske og sociale forandringer.   

Borgernes direkte inddragelse i styret af kolonien efter 1848 og byernes 

vækst betød en kraftig udvidelse af den offentlige sfære. Sammen med voksende 

læsefærdigheder og oplysning gav det grundlag for udviklingen af kollektive 

forestillinger om, hvad det ville sige at være canadier, hvad enten på britisk eller fransk 

vis (Stanworth 2014: ch. 2). Selvstyret gav erhvervsfolk og politikere en ny 

                                                           
55 Canadiske historikere har forskellige tolkninger af begivenhederne frem mod selvstyre og den union, der dannede 

rammerne for den. Chester Martin (1939) ser kampen for selvstyre som en triumf for et perspektivrigt samarbejde 

mellem ledende anglofone og frankofone politikere om skabelsen af Canada som en politisk nation. Frank Underhill 

(1964) mener, dens betydning var, at den skabte et unikt canadisk fænomen: politiske partier baseret på to etniske og 

kulturelle grupper. Quebec-nationalisten Léandre Bergeron (1971) ser derimod unionen som et led i en britisk plan om 

at få bugt med den fransk-canadiske nation ved at integrere dem i imperiets koloniale institutioner under påskud af 

”reformer”. Andre historikere ser unionen som grundlæggelsen af Canadas “dualistiske” tradition, f.eks. Careless 1967 

og McRoberts 1997, eller som begyndelsen til en “to-kulturel” canadisk nation, f.eks.  Morton 1968.   
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selvbevidsthed og nærede en ambition hos dem om at gøre deres territorier til de rigeste 

og mest fremgangsrige inden for Det Britiske Imperium. Regeringerne tog det ikke 

længere så nøje, hvor den formelle grænse gik mellem deres egne juridiske 

kompetencer og dem, der tilhørte koloniministeriet i London. De var således indstillede 

på at øge koloniens autonomi. Da den britiske regering i den samme periode slog ind 

på en kolonipolitik baseret på frihandel og kolonial bæredygtighed, mødte de da heller 

ikke modstand i London. Her støttede man ligefrem udviklingen, fordi de mere 

folkerige og velstående besiddelser i Nordamerika derved ville blive mere attraktive 

som markeder og investeringsmål. 

 De nordamerikanske koloniers nyerhvervede ret til at lovgive betød, at de 

langsomt udviklede konstitutionelle identiteter, som adskilte sig fra dem, de var blevet 

udstyret med i 1791 og 1840. Bortset fra Canada Øst, som fortsat anvendte fransk 

civillov, gennemførte Canada Vest og de andre kolonier således reformer af den 

britiske sædvaneret (common law), som især kom kvinder til gode, idet den gav dem 

ret til bestemme over både ejendom og andre former for kapital, som hidtil havde været 

deres mænds privilegium (Brown 2012: 307). Reformerne afspejlede et 

pionersamfund, hvor vilkårene for kvinder i “bushen” på mange måder adskilte sig fra 

forholdene i det mere ”civiliserede” Storbritannien. Det fremgår af talrige dagbøger, 

breve, bosætterberetninger og romaner forfattet af kvinder som f.eks. Anne Langton 

(1804-93), Catherine Parr Traill (1802-99) og hendes søster Susanna Moodie (1803-

1885).56 Her får man indtryk af et samfund med mere praktisk demokrati, lighed, social 

mobilitet og medmenneskelighed end det samtidige britiske. Skønt de koloniale 

samfund politisk-institutionelt set var britiske, havde de således allerede ved midten af 

århundredet erhvervet deres egen karakter. Det skyldtes ikke mindst også 

indvandringen.   

      
 

Indvandring 

 
Efter afslutningen på den anglo-amerikanske krig med Freden i Ghent i 1815 besluttede 

den britiske regering at revidere sit syn på indvandringen til de nordamerikanske 

kolonier. Nu gjaldt det om, at amerikanerne ikke igen skulle udnytte koloniernes lave 

befolkningsgrundlag til at fuldføre sin ”Manifest Destiny”, som tilsagde dem at sætte 

sig i besiddelse af hele kontinentet. Derfor blev tilflytningen fra USA begrænset. I 

stedet opmuntrede regeringen befolkningen på de Britiske Øer til at udvandre.  

Det var dog især økonomiske faktorer, der bidrog til, at indvandringen til 

Britisk Nordamerika tiltog op gennem århundredet. Efter Napoleonskrigene oplevede 

Storbritannien, ligesom resten af Europa, en periode med dyb økonomisk depression, 

lave landbrugspriser og en teknologisk udvikling – som f.eks. indførelsen af 

                                                           
56 Om canadiske kvinders beretninger om deres liv i bushen se New 2003.   
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maskinvæven og tærskemaskinen – som gjorde et stort indhug i behovet for 

arbejdskraft. Udvandringen til Nordamerika begyndte i Nordengland, hvor mange var 

vant til at leve i tyndt befolkede områder, og hvor udsigten til at leve isoleret i 

vildmarken ikke forekom så frygtindgydende som for sydenglændere. I takt med at de 

frugtbare jorde i det sydvestlige Øvre Canada blev mere tilgængelige, lod også de mere 

velstående bønder i Sydengland sig dog overtale, og snart var der også mange fra den 

urbane engelske middelklasse, som blev tiltrukket af de økonomiske muligheder, som 

kolonierne tilbød (Campey 2012).  

Fra 1791 til 1845 voksede befolkningen af europæisk oprindelse fra 

250.000 til 1,6 millioner, og deraf udgjorde indvandrere fra de Britiske Øer 

sandsynligvis mere end 750.000. Af dem kom ca. halvdelen fra Irland, en tredjedel fra 

England og Wales og en fjerdedel fra Skotland. Den irske befolkning var fortrinsvis 

koncentreret i Ontario, New Brunswick og Newfoundland, mens skotterne, 

englænderne og waliserne fordelte sig jævnt, men også var indstillet på at drage mod 

vest, dvs. ud på prærierne, da det blev muligt. Grundene til den store udvandring fra 

Irland og Skotland var omlægningen af landbruget fra korndyrkning til kvægdrift samt 

tilbagevendende år med hungersnød i Irland, ikke mindst under den Store Hungersnød 

1845-50 (Kelley og Trebilcock 2010: 45; Miller 1985; Böss 2002).     

Landbrugsreformer, faldende børnedødelighed og længere livslængde 

havde siden slutningen af 1700-tallet fremkaldt et befolkningsoverskud i det Forenede 

Kongerige, og den britiske regering frygtede, at det ville medføre social og politisk uro. 

På den baggrund var masseudvandring af arbejdsløse og fattige en bekvem social 

sikkerhedsventil. Derfor blev der op gennem århundredet sat både offentlige og private 

foranstaltninger i værk for at hjælpe med finansieringen af udvandring i form af betalte 

skibsbilletter og tilbud af gratis jord i kolonierne. På den nordamerikanske side bød 

både politikere og de økonomiske eliter indvandringen velkommen, fordi den gjorde 

det muligt at rydde nyt land, lægge mere jord under plov og få tilført arbejdskraft til 

den begyndende industri. 
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Fig. 11. Indvandrere ankommet til Canada 1852-1960. Kilde: British Immigrants in        

Montreal. 

 

Men indvandrere, der ofte var uoplyste analfabeter uden faglig uddannelse, 

udgjorde også en udfordring for bosætterkolonierne. For eksempel viste folketællingen 

i 1861, at 38 procent af befolkningen i Nova Scotia var analfabeter, og i Quebec lå 

tallet ti år senere på 36 procent (Vance 2009: 108). Hvis de nordamerikanske kolonier 

ikke skulle hægtes af den moderne udvikling, var det derfor nødvendigt at højne 

oplysnings- og uddannelsesniveauet hos den tilførte arbejdskraft. Dette ville samtidig 

bidrage til bekæmpelsen af tidens to store sociale onder: alkoholisme og lovløshed.  

For at undgå at ”nationen” skulle ende med at stå som taber, mente Ontarios 

Handelskammer, at det var nødvendigt uddanne arbejderklassen. Det ville betyde en 

social forbedring, som ikke kun ville komme samfundet, men også den enkelte arbejder 

til gode: ”[Jo] mere intelligent mekanikeren og arbejderen er, des højere vil hans løn 

være, og des behageligere hans hjem” (cit. ibid.: 107). 

Men man kunne ikke forvente, at de lavere sociale klasser selv tog initiativ 

til at hive sig op fra deres uoplyste tilstand. Det var en samfundsopgave, som krævede 

en indsats fra både private filantropers og statens side, mente fortalerne for en dannelse 

af de lavere sociale lag. Overbevisningen om, at staten og det civile samfund skulle 

samarbejde til gavn for samfundet, var dengang ikke almindelig i det britiske 

moderland. Men i Canada blev der grundlagt en tradition, som i nutiden forbindes med 

ordene fra Forfatningsloven af 1867. Som der står i indledningen til The Canadian 

Encyclopedias artikel om canadisk uddannelseshistorie: ”Canadas hævdelse af den 

kollektive interesse i fred, orden og god regeringsførelse har betydet, at statsprojekter 

såsom skoleuddannelse bliver gennemført med henblik på deres overordnede 

samfundsgavn” (Canadian Encyclopedia, History of Education, min fremhævning).  
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 En offentlig skole  
 

Ideen om en offentlig skole opstod inden for reformbevægelsen i 1830’erne.  William 

Lyon Mackenzie mente, det var vigtigt for samfundets demokratisering, at der blev 

oprettet offentlige skoler, så ikke blot det privilegerede mindretals børn blev dannet til 

oplyste borgere. Han var kritisk over for det gældende system, som han anså for at være 

et produkt af kirkens og regeringens ønske om at ”holde [folket] i mørke” (cit. Axelrod 

1997: 25). Både han og Louis-Joseph Papineau mente, at en oplyst offentlighed ville 

være bedre i stand til at handle ud fra sine politiske interesser. Oligarkerne forholdt sig 

dog mere valent til ideen om at uddanne almuen: For megen uddannelse kunne få dem 

til at tænke ud over deres egen stand. For konservative repræsenterede patrioternes 

radikalisme alt det, man måtte beskytte samfundet mod: foragt for gældende lov og 

traditionelle autoriteter. Når de alligevel blev vundet for skolesagen, var det af andre 

grunde: De mente, at økonomiske fremskridt fremover krævede en social orden, som 

skolerne skulle bidrage til ved at gøre de opvoksende generationer bevidste om 

værdierne af borgerskab, loyalitet, respekt for den private ejendomsret og ærbødighed 

over for øvrigheden (Vance 2009: 108). 

Efter indførelsen af unionen i 1840 skete der et gennembrud i Canada Vest 

for tanken om offentlige skoler, som gav børn færdigheder i at skrive, læse og regne 

samt forberedte dem på et liv i handel og håndværk. Derefter bredte den sig hurtigt til 

de maritime kolonier. Til gengæld blev skoletanken afvist i Canada Øst, hvor den 

katolske kirke ikke ville opgive sit dannelsesmonopol.  

Gennembruddet i Canada Vest skyldtes især såkaldte skolefortalere 

(Prentice 2004). De henviste med forskellig vægt til, hvordan den voksende 

indvandring, den økonomiske modernisering og de nye parlamentariske reformer 

medførte større krav til færdigheder og almindelig borgerlig oplysning. Men generelt 

var tanken om offentlige skoler og uddannelsesinstitutioner også motiveret af et ønske 

om at skabe ”gode medlemmer af et universelt samfund”, som det blev udtrykt af den 

mest betydningsfulde af skolefortalerne, Egerton Ryerson (cit. McDonald and Chaiton 

1978: 67). At det universelle samtidig var britisk var underforstået. 

For at kunne rumme elever med forskellig konfessionel baggrund anvendte 

skolerne lærebøger, som var inspireret af dem, der på det tidspunkt blev anvendt i de 

irske skoler, som var indrettet for både protestantiske og katolske elever (Canadian 

Encyclopedia, History of Education). Amerikanske lærebøger blev derimod ikke 

betragtet som egnede, fordi de ikke havde et tilstrækkeligt britisk præg, og formålet 

med de offentlige skoler var at bygge videre på en (loyalistisk) fortælling om Canada 

som et mere civiliseret, fredeligt, velordnet og traditionelt tænkende samfund end det 

amerikanske. Selv om båndene til Storbritannien blev løsere efter Konføderationen, 

bevarede skolerne deres funktion som nationsbyggere ved at oplære børnene i britisk-

canadisk kultur, historie og symbolik, ikke mindst symbolikken i Union Jack, som 

gengav imperiet som et politisk fællesskab af englændere, skotter og irere. 
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Oplysningsmennesket og metodistpræsten Egerton Ryerson (1803-1882) 

blev udnævnt til uddannelsesinspektør for skolerne i Canada Vest i 1844. Han havde 

siden 1826 været i konflikt med den politisk magtfulde anglikanske prælat, John 

Strachan (1778-1867). Strachan insisterede på, at koloniens skoler skulle drives af 

Church of England, sådan som det også var tilfældet i moderlandet, og han betragtede 

metodister som Ryerson for at være uvidende og ”amerikanske” (Stanworth 2014: 70, 

n20). Ryerson mente derimod, at skolerne skulle være ”universelle” og åbne for alle 

børn uanset deres forældres konfession, og at det var statens opgave at drive skoler.  

Ideen om universel, offentlig uddannelse blev i de samme år fremført af 

Horace Mann (1796-1859) i Massachusetts. Men i modsætning til i USA, hvor der blev 

udviklet et system med både private og offentlige skoler, lykkedes det Ryerson at vinde 

gehør for et rent offentligt system i Canada Vest. Trods stor lokal modstand mod 

statsskoler i dele af provinsen blev der i 1846 og 1850 lovgivet for gratis, obligatoriske 

grundskoler for børn fra syv til 12 år og siden også offentlige videregående skoler, 

lærerseminarer og standardiserede lærerlønninger.57  

Ryersons pædagogiske ideer fremgår af de årlige rapporter, han indsendte 

til regeringen. Han stod for en liberal, humanistisk uddannelsesfilosofi, som lagde vægt 

at forberede eleverne til deres ”pligter og beskæftigelser i livet som kristne, som 

forretningsfolk og som medlemmer af det civile samfund, de lever i”. Han havde selv 

været forfærdet over oprørene i 1837 og 1838 og mente, at de havde været udtryk for 

en ”ukontrolleret individualisme”, som truede samfundet (cit. Axelrod 1997). Hans 

vision for den canadiske skole blev konkretiseret i nogle bygninger, han lod opføre 

omkring St James’ Square i Toronto ud fra tegninger af hans ven og åndsfælle, 

arkitekten Fred Cumberland. St James’ Square, som var en af de første offentlige 

pladser i byen, blev omkranset af en skole med to trin (The Normal School), et teater, 

et kunstgalleri og et ”uddannelsesmuseum” – foruden friarealer til leg og sociale 

aktiviteter. Tilsammen havde konstruktionen med Ryersons egne ord til formål at være 

et symbol på, hvad et skolesystem burde være: ”den primære faktor for udbredelsen af, 

hvad der er den store folkemængdes interesse og ligger til grund for vores nationale 

civilisation og fremskridt” (Ryerson 1856: 80).     

Ryerson, der var internationalt orienteret og aflagde besøg på Londons 

Great Exhibition i 1851, var overbevist om den pædagogiske betydning af at udstille 

æstetiske, tekniske og naturlige genstande og inddrage dem i undervisningen 

(Stanworth 2014). På tre rejser til England opbyggede han selv en større samling, som 

blev udstillet i det Pædagogiske Museum (uddannelsesmuseet) og var inspireret af 

South Kensington-museet i London (i dag Victoria and Albert Museum). Det, som 

Ryerson ønskede, var at skabe et nationalt museum, som på praktisk vis kunne oplyse 

den brede befolkning, ikke mindst arbejderklassen, om emner som moderne teknologi, 

                                                           
57 Det var dog først efter Konføderationen, nemlig i 1871, at forældre blev forpligtet til at lade deres børn gå i skole i 

mindst fire måneder af året.      
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historie og kunst, men også lære dem at forstå sig selv som britiske canadiere. Han 

mente, at visuel undervisning kunne lære børn at se verden med britiske øjne.  

Uddannelsesmuseet tjente således det samme formål som Ryersons 

læseplaner: De skulle ikke kun bidrage til de ”uciviliserede” klassers forbedring, men 

også til at homogenisere den heterogene befolkning i Canada, så den ikke i fremtiden 

ville udvikle oprørske ideer. Den offentlige skole skulle fostre lydige borgere, der med 

flid og ihærdighed bestræbte sig på at opbygge et Britisk Canada (Ryerson 1858).  

Lignende tanker prægede den folkeoplysning, som opstod i de samme årtier.    

 

 

 Folkeoplysning som civil nationsbygning 
 

I 1827 beskrev William Lyon Mackenzie en vision om ”et selskab bestående af 70 eller 

80 personer fra alle sociale lag, fra mekanikerlærlingen med sit læderforklæde op til 

den kommunale embedsmand eller sognepræsten med sin pudrede toupé, som mødtes 

på lige fod i en stor sal fuld af bøger og aviser, videnskabelige apparater, kemiske 

prøver og modeller af maskiner” (cit. Murray 2002: 39). Mackenzie forestillede sig, at 

et fælles ønske op at opnå viden og indsigt kunne forene mennesker på tværs af de 

sociale klasser. Mackenzies vision byggede på, hvad han havde hørt om de såkaldte 

Mechanics’ Institutes i England og USA.  

Mechanics’ Institutes blev grundlagt i Boston og Philadelphia i 1820 og 

London i 1823 på initiativ af unge arbejdere, som ønskede at udvikle sig gennem 

uddannelse. I Canada var det dog samfundsreformatorer fra de højere sociale klasser, 

der tog initiativet. Det gjorde de i erkendelse af, at de mange private biblioteker, der så 

dagens lys i de første årtier af 1800-tallet, var lukket land for den almindelige 

industriarbejder og håndværker, fordi de opkrævede et højt medlemsgebyr. På et 

Mechanics’ Institute kunne unge voksne mænd – kvinder var ikke inkluderet – derimod 

for et beskedent beløb erhverve sig kundskaber ved at overvære forelæsninger, deltage 

i aftenskoleundervisning og læse bøger i biblioteket, gerne om det videnskabelige 

grundlag for de ting, de arbejdede med til daglig. Selv om det hurtigt viste sig umuligt 

at tiltrække ufaglærte arbejdere, havde institutterne forholdsvist stort held med faglærte 

arbejdere og håndværkere. 

Det første Mechanics’ Institute i Britisk Nordamerika blev oprettet i 1827 

i St. John’s i New Brunswick. Det blev efterfulgt af lignende institutter i Montreal i 

1828 og i Quebec, York og Halifax i 1830, og snart var der institutter i alle kolonierne. 

I Kingston i Øvre Canada ansøgte – og modtog – de den lovgivende forsamling om 

offentlig støtte med den begrundelse, at instituttet ville blive ”af stor betydning for at 

forbedre arbejderklassernes mentale tilstand og derved styrke iværksætterånden og 

folkets moralske karakter” (cit. Vance 2009: 119). Institutterne tilbød arbejderne 

undervisning i teknisk tegning, fysik, veltalenhed og fremmedsprog, men også i 
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kulturelle emner som f.eks. litteratur, og kunstneriske færdigheder som  

musikudøvelse. 

Ud over at levere voksenundervisning arrangerede institutterne kulturelle 

aktiviteter af forskellig art, og deres biblioteker rummede ikke kun bøger om 

videnskabelige og teknologiske emner, men også værker, der havde et 

personlighedsudviklende potentiale. Det var således ikke usædvanligt at finde bøger af 

klassiske forfattere og kirkefædrene i oversættelse, foruden dramaer, digte og romaner 

af f.eks. Shakespeare, Milton, Byron, Scott, Dickens og Cooper. Man kunne også læse 

aviser og tidskrifter fra Storbritannien og USA, foruden de mange nye dagblade og 

magasiner, som var begyndt at dukke op, og som mange idealistiske udgivere sendte 

på gaden for at bidrage til den almindelige samfundsoplysning.  

På grund af de høje ambitioner var det ofte svært at få institutternes 

budgetter til at række, og selv om private filantroper skød penge ind i dem, kom de i 

stigende grad til at afhænge af offentlig støtte. I 1851 kom de på det koloniale budget 

i Canada Vest. Året efter Konføderationen blev institutterne lagt ind under 

Landbrugsministeriet, i 1876 blev de overført til Uddannelsesministeriet, og 72 

institutter blev finansieret af bevillinger fra provinserne. De byggede alle på den idé, 

som historikeren Jonathan Vance udtrykker det, at ”middel- og overklassepenge og 

indflydelse kunne kombineres med arbejderklasseenergi og et ønske om at bygge et 

samfund, som var bedre uddannet, mere kultiveret og i alle henseender mere 

civiliseret” (Vance 2009: 122). Derved blev institutterne en vigtig brik i både 

civilsamfundets modernisering og nationsbygning i anden halvdel af 1800-tallet, indtil 

de gik i sig selv omkring århundredskiftet.  

I Canada Øst var der dog tale om en nationsbygning, som ikke trak på den 

samme hammel.     

 

              
 Ultramontanismen og Quebecs nationale fortælling 

 
Katolsk vækkelse 

 
Selv om det også var et af formålene med skolerne i Canada Øst at dæmme op mod en 

radikal liberalisme, var det en anden form for nationsbygning, som skolerne her sigtede 

imod. Desuden var skolerne ikke offentlige, da den katolske kirke afviste ideen om 

offentlige skoler. Det gjorde den ud fra den opfattelse, at ansvaret for børns og unges 

dannelse lå hos den enkelte familie, som derefter overlod opgaven til kirken. Givet 

provinsens landbrugsøkonomiske grundlag fandt kirken det heller ikke relevant at 

forberede børn og unge på et liv i industrien. Og oplysningstraditionen havde kirken 

sine særlige grunde til at være mistænksom over for, idet den blev betragtet som anti-

kirkelig.  Det var en vækkelse af åndelig-national karakter, den brede befolkning havde 

brug for, mente den.   
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De, der forsvarede den katolske kirkes suveræne ret til at drive skoler for 

den fransk-katolske befolkning, henviste til Quebec-loven, som i 1774 havde fastslået, 

at den britiske forfatnings bestemmelse om den protestantiske kirkes privilegerede 

stilling (Act of Supremacy) ikke skulle gælde i Canada. Denne bestemmelse tolkede 

den katolske kirke som udtryk for en anerkendelse af ”vor livsopfattelse, vore 

principper, vore skikke, vore manerer”, ja, af alle de centrale elementer i ”vor franske 

nationalitet”, som historikeren Thomas Chapais konkluderede i 1919 (cit. Bennett and 

Jaenen 1986: 128).   

Den katolske kirkes sociale og politiske magt blev øget med Unionsloven 

af 1840 og parlamentarismen efter 1848. Kirken var suverænt den største og vigtigste 

samfundsinstitution, ikke mindst fordi den varetog mange forskellige centrale opgaver 

for staten. Den var i stand til at tiltrække provinsens bedste unge hoveder til at bemande 

sit præsteskab, sine skoler, sine uddannelsesinstitutioner og sine ordner. På det 

tidspunkt blev godt halvdelen af alle universitetsstuderende uddannet til præster, og de, 

der ikke blev præster, blev uddannet på kirkens colleges, dvs. den tids videregående 

skoler. Herfra rekrutteredes offentlige embedsmænd, som blev indskærpet om deres 

pligt til at forsvare deres folks traditioner og åndelige værdier.      

I lighed med den katolske kirke i Europa gennemgik Quebec-kirken i 1800-

tallet en vækkelse. Den havde til formål at give kirken et stærkere greb om et samfund, 

som led under en lang række sociale problemer og menneskelige laster som druk og 

lav seksualmoral.58 Mange af årsagerne blev ført tilbage til revolutionen i Frankrig og 

den begyndende industrialisering og alt det, de begge havde ført med sig: fritænkeri, 

manglende respekt for autoriteter, opløsning af traditionelle fællesskaber og den 

offentlige moral osv.  

Vækkelsen i Canada og Europa udgik fra kirkens hierarki og Vatikanet. I 

1864 samlede den konservative Pave Pius IX med rundskrivelsen Syllabus Errorum en 

række ”påstande”, som man kunne møde i kirkens liberale kredse, og som 

rundskrivelsen derfor fordømte. Det gjaldt f.eks. påstanden om (1) at religionens 

sandheder hviler i en medfødt fornuft; (2) at fornuften er menneskets eneste kilde til 

viden om sandt og falsk, ondt og godt; (3) at den katolske kirke ikke skal være statens 

eneste religion, og at kirken derfor bør skilles fra staten; (4) at protestantismen blot er 

en af flere sande former for kristendom; (5) at ethvert menneske er frit til ved hjælp af 

sin forstand selv at vælge, hvilken religion det finder sand; og (6) at romerpaven bør 

forsone sig med fremskridtet, liberalismen og den moderne civilisation.  

Den ”ultramontanistiske” anskuelse, hvis centrale dogme var pavens 

ufejlbarlighed, afviste, at den katolske kirke kunne gå på kompromis med 

moderniteten, og den krævede derfor, at religiøse autoriteter skulle stå over verdslige 

og tildeles ansvar for samfundets indretning. Ultramontanismen adskilte sig fra den 

”gallicanisme”, som havde gjort sig gældende i Nouvelle France, og som også prægede 

det før-revolutionære Frankrig. Gallicanismen var kendetegnet af at være et forsvar for 

                                                           
58 Om biskop Bourgets syn på udbredelse af syndige “laster” i Provinsen Canada se Lapointe-Roy 1984.  



188 

 

”gallisk” (dvs. fransk) frihed, og den var kritisk i sin holdning til pavedømmet, som 

krævede absolut autoritet i ikke blot åndelige, men også verdslige spørgsmål. Den 

galliske kirke anerkendte derimod kongens magt over kirken.   

   

 

Kulturkamp 
 

Ultramontanismen kom til Canada i 1820-30, hvor den nød udbredelse under Montreals 

biskop Jean-Jacques Lartigue (1777-1840). Han blev efterfulgt af Ignace Bourget 

(1799-1885), som sørgede for, at ultramontane ideer kom i højsædet inden for såvel 

teologi og uddannelse som i forholdet mellem stat og kirke. Da ultramontanismen var 

på sit højeste i 1860’erne, delte den sig imidlertid i to grupper: De ekstreme 

ultramontane, som ønskede at kontrollere hele uddannelsessystemet og at tilpasse 

lovgivningen til det katolske moralkodeks, og de moderate, der var parate til at indgå 

pragmatiske kompromiser om principperne, hvis der var nødvendigt (Berlanger 2000).  

Biskop Bourget tilhørte den første gruppe. I 1830’erne havde han, i 

modsætning til andre ledende medlemmer af det katolske hierarki, haft en vis sympati 

for patriotbevægelsen. Han anså den efterfølgende union for at være et forsøg på at 

fratage fransk-canadierne deres nationalitet, og han var derfor opsat på at gøre kirken 

til et forsvarsværn for den, vel at mærke i en særlig religiøs udgave. Et af hans midler 

var grundlæggelsen af hele ti nye religiøse ordner, der bl.a. skulle stå for at præge børns 

og unges værdier og livssyn. I modsætning til Europa, hvor ultramontanismen var 

stærkt kritisk over for de nye nationalistiske bevægelser og hævdede den universelle 

kirkes magt, antog den i Canada Øst en aggressiv nationalistisk karakter. Men Bourgets 

gode personlige forhold til lederen af de franske konservative fra 1857, George-Étienne 

Cartier – som var overbevist gallicaner – forhindrede en kamp mellem kirke og stat i 

at bryde ud, indtil de to mænd kom på tværs af hinanden i 1870 (Wade 1968: 341-42).      

Til gengæld befandt biskoppen sig i en konstant åndelig krig med de 

liberale kræfter i Canada Øst, især arvtagerne af Papineaus republikanisme. De bestod 

af ca. 200 yngre og unge intellektuelle, som have grundlagt det såkaldte Institut 

Canadien i 1844. Formålet med instituttet var at udbrede patriotisme og kendskab til 

fransk-canadisk kultur og historie i befolkningen. Det havde omkring 60 lokale 

afdelinger, hvor man kunne læse bøger og blade og deltage i debatter om tidens store 

moralske og politiske spørgsmål. Den frisindede og antikirkelige ånd, der prægede 

instituttet, huede ikke Bourget. Fra 1858 begyndte han at udstede hyrdebreve, som 

direkte eller indirekte beskyldte det for at bidrage til tidens irreligiøsitet og moralske 

forfald. Han tilskrev især udviklingen ”dårlige bøger, løgnagtige publikationer og 

irreligiøse diskurser”, og han advarede medlemmer af litterære foreninger mod ”bøger, 

der står i modsætning til tro og moral” (cit. Wade 1968: 344). Med henvisning til den 

katolske kirkes modreformatoriske Tridentinerkoncil 1545-1563 forbeholdt Bourget 

sig juridisk hjemmel til at censurere bøger og aviser, ”hvis meninger og moral står i 
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modsætning til troens” ved at sætte dem på Index, dvs. den katolske kirkes liste over 

forbudte bøger (cit. Wade 1968: 344). Det gjaldt bl.a. institutternes værker af Voltaire, 

Lamartine, Montesquieu og Montaigne.       

Bourgets kampfælle og efterfølger som biskop, Louis-François Laflèche 

(1818-1898), viste sig i 1871 at være i stand til at få både toneangivende journalister 

og konservative politikker til at bakke op om et ”programme catholique”, som skulle 

sikre kirkens overøvrighed i samfundet, og som lagde op til at gøre Quebec til et 

teokrati. I Queleques considérations sur les rapports de la société civile avec la 

religion et la famille gengav Lafleche essensen af en nation, sådan som 

ultramontanismen forstod den: ”En nation er grundlagt på en sproglig enhed, en 

religiøs enhed og ensartethed i moral, skikke og institutioner. Fransk-canadierne har 

alle disse og er derfor en sand nation.” Laflèche mente, at nationer var gudskabte 

forordninger, og at de eksisterede uafhængigt af stater, ja, at det var muligt at forblive 

en separat nation, selv om man blev regeret af en fremmed regering. Men det krævede, 

at kirken kunne identificere sig med et hjemland. Med henvisning til det Gamle 

Testamentes beretning om, hvordan Gud gav Abraham et fædreland på betingelse af 

lydighed over for hans bud, understregede han, at ethvert folk havde ansvar for sin egen 

nation og det territorium, som Forsynet havde betroet det. Fransk-canadierne var blevet 

givet St. Lawrence-dalen som deres ”eget legitime hjemland”. Men det var under 

forudsætning af, at de udførte den mission, de var blevet pålagt, først at ”omvende og 

civilisere landets primitive befolkning” og derefter ”udgøre et center for katolicismen 

i den Nye Verden”. Udbredelsen af Guds rige på jorden skulle ske ved at ”udvikle en 

overvejende katolsk nationalitet” (Laflèche 1866: 37-62). I en tale på Saint-Jean-

Baptist-dagen i 1866 formulerede han den siden klassiske tese for den ”klerikale 

nationalisme” i Quebec: at det menneske, som mister sit sprog, også mister sin tro (se 

også kapitel 16). Han vedgik, at det var nødvendigt for fransk-canadiere at lære 

engelsk; men de skulle kun bruge engelsk, dersom det var absolut påkrævet. For det 

franske sprog var sammen med solidariteten inden for familien og troen grundlaget for 

fransk-canadisk nationalitet.  

Ultramontanismen oplevede sit højdepunkt i en periode, hvor fransk-

canadiernes bevidsthed om at udgøre en lille, truet minoritet på et stort engelsktalende 

kontinent blev skærpet af den voldsomt øgede indvandring til Provinsen Canada og 

USA. Denne udvikling skabte et behov i Canada Øst (Nedre Canada) for at identificere 

sig med fransktalende uden for Canada. Canada Øst gennemgik således i 1850-60 en 

regulær ”fransk renæssance”, hvorunder kontakterne til Frankrig blev fornyet. Fransk-

canadiere foretog rejser til Frankrig som handlende eller turister. De sendte deres 

sønner på studieophold i Frankrig, læste franske aviser og tidsskrifter og inviterede 

forelæsere, præster og konsuler over til Canada. Fransk-canadiske aviser citerede 

fyldigt, hvad der blev skrevet i den franske presse. I 1870 var ”Quebec mere fransk og 

katolsk, end provinsen havde været siden Nouvelle Frances storhedstid,” hævder 

Mason Wade (Wade 1968: 351). 
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Republikanismens tilbagevenden i Frankrig i 1870 bekræftede dog også 

konservative fransk-canadiere i, at de udgjorde et særligt folk, der var blevet udvalgt 

af Forsynet til at videreføre en ”sand” fransk og katolsk tradition, der var ubesmittet af 

liberalisme og republikanisme. Forestillingen blev bestyrket af indvandringen af 

præster og nonner i den Tredje Republiks første år.   

Til gengæld brød den gamle alliance mellem kirkens hierarki og 

konservative politikere sammen, da Cartier ikke var indstillet på at lytte til Bourget og 

Laflèche efter Konføderationen. Ultramontanisterne var på det tidspunkt involveret i 

en forbitret kamp mod deres modstandere i Institut Canadien. Striden gjaldt instituttets 

medlem og tidligere vice-formand Joseph Guibords ret til at blive begravet i indviet 

jord ved hans død i 1869, en ret som biskop Bourget havde nægtet medlemmerne af 

instituttet efter flere advarsler. Først efter fem år lykkedes det, efter ordre fra det 

britiske parlaments Privy Council, at bryde det biskoppelig forbud med en henvisning 

til de gallicanske friheder, som den katolske menighed havde nydt siden Nouvelle 

Frances dage.  

Dermed kulminerede den årelange strid mellem kirken og de kræfter i 

Canada Øst, som havde en anden – liberal – vision for Canada. Ja, som tilmed var 

parate til at lade Canada annektere af USA for at opnå frihed fra kirkens sociale 

undertrykkelse af befolkningen.  I unionstiden udviklede der sig således inden for den 

fransk-canadiske nation nogle konfliktzoner (jf. Hutchinson 2005) mellem tre 

forskellige fortællinger: ultra-montanismens, radikalismens og den liberale 

reformismes. Ikke desto mindre fik fransk-canadierne i den samme periode et historisk 

værk, som skulle vise sig at blive en master narrative for nationen, og som til en vis 

grad medierede de tre fortællinger, François-Xavier Garneaus  tesestyrede historie 

Histoire du Canada.59 Men inden jeg vender mig til Garneaus værk, er det nødvendigt 

at opridse konteksten for det. 

 

   

        Den liberale tradition i Nedre Canada   
 

Social kritik    
 

Siden begyndelsen af 1800-tallet havde der været udbredt utilfredshed blandt les 

habitantsover det ejendomsstrukturen på landet, altså det seigneuriale system. De 

kritiserede det dels for at tildele jordejere urimelige privilegier, dels for at forhindre 

økonomisk udvikling. Det var da også et af patrioternes vigtigste mål at afskaffe det og 

få det til at se ud ”som om det aldrig havde eksisteret”, som det lød i den 

engelsksprogede patriot Robert Nelsons republikanske uafhængighedserklæring den 

                                                           
59 Begrebet master narrative bygger her på Krijn Thijs 2008. Thijs mener, at nationale narrativer sjældent er enestående 

og totalt dominerende, men indgår i et hierarki af konkurrerende fortællinger. Master narrativer fortrænger således ikke 

andre narrativer, men dominerer den måde, fortidige begivenheder bliver repræsenteret på. 
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28. februar 1838 (cit. Dickenson og Young 2008: 166). Det feudale system blev 

genstand for voldsomme politiske slagsmål efter 1840, men blev først afskaffet ved lov 

i 1854. Dog vedblev mange bønder til langt op i 1920’erne at betale en afgift, der skulle 

dække lån til opkøb af den jord, de overtog. Deres arbejdsforpligtelser over for 

godsejerne, som beholdt den jord, de ikke lejede ud, forblev uforandrede.   

Patrioterne var generelt set kritiske over for den bestående 

ejendomsstruktur, men var delt mellem radikalt liberale (republikanske) og moderate 

tilhængere af jordreformer. En fremtrædende skikkelse blandt de moderate var 

journalisten, sagføreren og embedsmanden Étienne Parent (1802-1874). Som redaktør 

for aviserne Le Canadien og La Gazette de Québec var det hans tilbagevendende 

argument, at fransk-canadiernes overlevelse afhang af, at de havde alle de civile og 

politiske rettigheder, der hørte med til at leve i ”et engelsk land” (cit. Falardeau 1972). 

Parent var en politisk liberal pragmatiker og brød med Louis-Joseph Papineau i 1835, 

da Papineau blev radikaliseret. Ikke desto mindre tilbragte han efter oprøret et år i 

fængsel under anklage for at have medvirket i det. Efter grundlæggelsen af unionen 

blev han embedsmand i statsapparatet i Canada Øst, men han begyndte alligevel at 

blande sig i den politiske debat. Hans mål var at medvirke til at skabe lighed mellem 

”de to befolkninger og de to lande” (cit. Falardeau 1972). Han blev ofte konsulteret af 

reformpartiets ledere og gav i perioden 1846-1852 otte forelæsninger, heraf tre på 

Institut Canadien, om den fransk-canadiske nations fremtid. Hans ideer om, hvad der 

skulle til for at sikre nationens overlevelse, havde en helt anden karakter end kirkens, 

selv om han som traditionel katolik anerkendte dens sociale og åndelige betydning. 

Papineaus budskab til sine landsmænd var først og fremmest, at de skulle støtte en 

økonomisk modernisering af deres nation gennem industri, handel, uddannelse og 

oplysningsvirksomhed. Han kritiserede den katolske tradition for at glorificere bonden 

og aristokraten og betragte landbruget og de frie erhverv som den fransk-canadiske 

nations fremtidige grundlag: 

 

[I]ndustriel aktivitet bør holdes i ære; ikke kun gennem ord og fagter, men 

gennem handling. Hvis vi har børn, der ser ud til at have talenter på disse 

områder, må vi opmuntre dem. I deres interesse skal vi give industrien en 

æresplads i vores samfund og på den måde sikre, at vores nationalitet får 

den stærkest mulige chance for at overleve. Uddannelsesmulighederne har 

været få iblandt os. Men hvis de, der har råd til at give deres børn en god 

uddannelse, ser ned på industriel beskæftigelse, vil den uvægerligt overgå 

til andre, og vi vil nå et punkt, hvor udviklingen ikke længere kan skrues 

tilbage, og hvor hovedparten af vores befolkning vil være behersket på 

sjæl og legeme af folk af en anden race. (Parent 1846: 90-91)   

 

At fransk-canadierne havde en underordnet plads i provinsen skyldtes 

således ikke kun briterne, men var delvist selvforskyldt. Årsagen var at finde i 
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nedarvede fordomme over for industri og handel. Den slags fordomme kunne man 

måske overleve med i Europas feudale samfund, selv om de også dér var på tilbagetog. 

Men i Nordamerika var de en opskrift på folkeligt ”selvmord” og en kilde til 

”afnationalisering” (cit. Cook 1969: 86). 

 Denne sociale kritik gik igen i dele af den fransk-canadiske litteratur, som 

blev skrevet omkring midten af århundredet. Fransksprogede forfattere og digtere 

havde allerede nogle årtier ind i 1800-tallet opnået en vis offentlig indflydelse. Det 

skyldtes ikke bogmarkedet, som stadig var meget begrænset, men at datidens aviser 

ikke kun bragte nyheder, men også formidlede fransk og fransk-canadisk litteratur. 

Særligt populære var Frankrigs store romantikere, som skrev med en national glød, 

f.eks. Hugo, Lamartine og Chateaubriand. De inspirerede forfatterne til at skabe deres 

egen patriotiske litteratur. Forfatteren Antoine Gérin-Lajoies (1824-1882) bidrog 

ganske vist til kirkens glorificering af det traditionelle liv på landet. Men i den første 

realistiske fransk-canadiske roman, Charles Guérin (1846), af Pierre-Joseph-Olivier 

Chauveau (1820-1890), møder man en ny erkendelse af, at der er både strukturelle og 

kulturelle begrænsninger for en ung, veluddannet fransk-canadisk mands 

karrieremuligheder i provinsen. Som Chauveau selv formulerede det i romanen, kan 

Guérin kunne kun blive læge, præst, notar eller advokat. Uden for disse erhverv var 

der ikke ”nogen frelse for den unge, uddannede canadier” (Chauveau 1853: 2).  Fransk-

canadierne burde derfor kaste et kritisk blik på deres historie, mente Chauveau.     

  

 
En fransk-canadisk nationalhistorie 

 

Da Étienne Parent holdt sine foredrag i Institut Canadien, var instituttet endnu et 

apolitisk kulturelt og litterært forum, som tiltrak provinsens liberale intellektuelle. En 

af de mest betydningsfulde initiativtagere og en ledende skikkelse i instituttets første 

år var François-Xavier Garneau (1809-1866). Ved siden af sit arbejde som notar og 

siden  parlamentssekretær blev Garneau en af sin tids førende digtere og desuden fransk 

Canadas første regulære historiker.60 Garneau, der allerede som ung fattede interesse 

og sympati for andre nationale mindretal under fremmed herredømme, besluttede i 

begyndelsen af 1830’erne at bruge sin store historiske viden og sit talent for at skrive i 

sit folks tjeneste. Fra 1836 fungerede han dels som digter og dels som forfatter af 

historiske artikler i de fransk-canadiske reformisters vigtigste talerør siden 

begyndelsen af århundredet, avisen Le Canadien. Selv om han blev tiltrukket af 

patriotbevægelsen, var han dog politisk moderat og troede fuldt og fast på, at det 

britiske parlamentariske system ville kunne bruges til at sikre en fredelig, demokratisk 

udvikling i Canada. 

 Det, der i 1828 provokerede ham til at skrive fransk Canadas historie, var 

en bemærkning fra en engelsk kollega på det advokatkontor, hvor han dengang var 

                                                           
60 ”Regulær” i den forstand, at han arbejdede kildekritisk, byggede på primære dokumenter og skrev ud fra en tese. 
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ansat. Den unge jurist havde affejet den forfatningsmæssige strid i Forsamlingen med 

bemærkningen: ”Hvad nytte er alle de spidsfindigheder til i dette land, som er erobret 

med vores våben, og som end ikke har nogen historie.” Hertil skulle Garneau have 

svaret på en måde, som måske vidner om hans kendskab til irsk historie: ”Jeg vil skrive 

den historie, som du ikke ved eksisterer. Du vil så se, at vores forfædre først veg tilbage, 

når de kom i mindretal [… og at der er] nederlag, der er lige så glorværdige som sejre” 

(Lanctot 1945: 18-19).   

 Det var dog Unionsloven, som blev den direkte anledning til, at han 

begyndte at skrive storværket Histoire du Canada, som udkom i tre bind mellem 1845 

og 1848. Hans mål var – som han selv udtrykte det i et brev til den sympatiserende 

guvernør, Lord Elgin – at “genskabe den sandhed, som ofte er blevet forvansket, og at 

tilbagevise angreb og fornærmelser […] fra mennesker, som ønsker at undertrykke og 

udnytte dem på en og samme tid” (cit. ibid.: 29).61 Over for Hippolyte LaFontaine 

definerede han det som sit mål “at sætte et aftryk på denne nation, som vil gøre den 

respekteret i fremtiden” (ibid.).  

Garneau var inspireret af Montesquieus tese om, at et folk og samfund 

udvikles i kraft af folkets vilje og det geografiske miljø. Han udtrykte også forståelse 

for Michelets idé om en dynamisk folkesjæl, og han var overbevist om, at når fransk-

canadierne hidtil havde undgået at blive assimileret, skyldtes det, at de som gallere 

besad en stædig, hårdfør og selvbevidst ånd. Fransk-canadiernes folkeånd var blevet 

præget af deres kamp for overlevelse fra første stund, både i forhold til naturen og 

klimaet og i forhold til indfødte, englændere og amerikanere. I modsætning til 

indvandrerne, der ankom i grupper og levede i deres egne samfund gennem de første 

generationer, men derefter blev assimileret, lod fransk-canadierne sig ikke optage i det 

engelsktalende flertal: 

 

Alle ting viser det samme billede: at de franskmænd, der slog sig ned i 

Amerika, har beholdt deres forfædres karaktertræk, både de nære og de 

fjerne. At de har et stærkt og dog udefinerbart livligt sindelag, som ikke 

ligner noget andets folks, og som i sin usårlighed, som selve sindet, ikke 

lader sig bedrage af politisk list, på samme vis som ånden modstår 

sværdet. Racens typiske egenskaber har overlevet, selv når alt har set ud 

til at indvarsle dens udryddelse. Findes kernen i et fransk samfund blandt 

de fremmede racer? Den vokser rask, men altid isoleret fra andre, som 

den kan leve med, men aldrig for at lade sig optage blandt dem: Tyskere, 

                                                           
61 Lord Elgin mente, at han selv havde bidraget til at afværge den patriotiske radikalisme og ”genoprette” fransk-

canadiernes mere normale konservative holdninger. I et brev til den britiske udenrigsminister, Lord Grey, beskrev han 

i 1850, hvad der havde været målet med hans politik i Canada: ”The result of the policy which I have pursued with yr. 

Concurrence and support has been briefly this – The French have been rescued from the false position into which they 

have been driven, and in which they must perforce have remained so long as they believed that it was the object of the 

British Govt. As avowed by Lord Sydenham and others to break them down and to ensure to the British race, not by 

trusting to the natural course of events but by dint of management and statecraft, a predominance in the Province” (cit. 

Wade 1968: 282).     
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hollændere, svenskere, som kom til de Forenede Stater i grupper og 

levede adskilt fra de andre i en periode, har umærkeligt blandet sig med 

den almindelige befolkningsmasse og ikke efterladt sig noget spor af 

deres oprindelse. Modsat har to grupper inden for den galliske race, hver i 

sin yderkant af kontinentet [dvs. den fransktalende befolkning i Louisiana 

og Quebec], ikke alene holdt stand i to lande så langt fra hinanden, både 

klimatisk og politisk, nej, som per instinkt, har de vist sig i stand til at 

tilbagevise alle krænkelser af deres nationalitet. (Garneau 1845: 25)        

 

I modsætning til ultramontanisterne anså Garneau ikke den katolske kirke 

for at have været et bolværk mod assimilation. Tværtimod mente han, at de første 

kolonister havde haft en friheds- og virketrang, som passede til den nye verden, fordi 

de netop var sluppet væk fra en undertrykkende kirke og monark. Da hans egen 

gallicanske overbevisning – og hans tilknytning til Institut Canadien – truede med at 

bringe hans værk i unåde i kirkens hierarki, sørgede han dog for i det sidste bind, som 

sluttede i 1792, at bekræfte den fransk-canadiske nationalitets tre traditionelle piller: 

religionen, lovene og sproget.62 Han stod selv bag tre reviderede udgaver af sin historie, 

som gav ham et solidt omdømme som fransk Canadas nationale historiker og desuden 

– sammen med tidens største litterære skikkelse, Octave Crémazie (1827-1879) – som 

fadder til en patriotisk fransk-canadisk litteratur.63 Wade kalder hans historie for en 

”national bibel” (Wade 1968: 289), et udtryk som siger, at Garneau gav fransk Canada 

en ”stor fortælling” – en master narrative – hvis kulturelle tese betød, at den siden 

kunne bruges som et referencepunkt for både føderalister og separatister, foruden  

liberale og konservative.   

Garneau selv advokerede ikke for politisk uafhængighed. Han mente, at 

fransk-canadierne med fordel kunne indgå en alliance med engelsk-canadierne for at 

forhindre, at de britiske kolonier blev opslugt af USA. Han var også overbevist om, at 

engelsk-canadierne havde noget at lære af fransk-canadiernes nationale frihedsånd 

(Trofimenkoff 1983: 92). Men med denne holdning til USA bragte han sig selv i et 

modsætningsforhold til den voksende radikalisering af Institut Canadien i Montreal 

efter Louis-Joseph Papineaus hjemkomst fra sit eksil i Frankrig i 1845.64 

 
 

Liberal og konservativ politik op til Konføderationen 
 

Papineaus kritiske holdning til den katolske kirke og den gældende økonomiske 

struktur i Canada Øst kunne umiddelbart forekomme overraskende. For i 1820’erne 

hævdede han altid, at katolicismen udgjorde kernen i fransk-canadisk nationalitet og 
                                                           

62 Tredjeudgaven af Histoire fra 1859 blev dog underkastet kirkelig censur. 
63 Cremazie og Garneau kendte hinanden fra Institut Canadien. Crémazie stod fadder til Mouvement Littéraire de 

Québec i 1860.  
64 Institut i Canadien i Quebec, som blev grundlagt af Crémazie, bevarede dog sin oprindelige, kulturelle karakter. 
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var en institution, som forsvarede den fransk-canadiske nation på samme måde som 

den anglikanske kirke stod vagt om den engelsk-canadiske. Og selv om Papineau havde 

været leder af patrioternes oprør i 1837-38 og hyldede demokratiske idealer, havde han 

– der selv kom fra en godsejerslægt – dengang ment, at det seigneuriale system havde 

tjent fransk Canada vel. Det havde bl.a. forhindret den angelsaksiske kapitalisme i at 

brede sig til Nedre Canada. Under sine år i eksil havde han imidlertid kastet sig over 

studiet af fransk og britisk politisk liberalisme, og da han vendte hjem til Canada i 

1845, erklærede han sig som fjende af adelen, præsteskabet og monarkiet og en ven af 

USA, som provinsen burde lade sig annektere af (Ouellet 1972).  

De unge intellektuelle, som han tiltrak, og som fra 1847 kom til at udgøre 

det nye Parti rouge, hældede mod radikalt demokratiske ideer fra et Europa, som i 1848 

oplevede en bølge af borgerligt-liberale revolutioner. Da forhandlingerne om en 

forening af de britisk-nordamerikanske kolonier begyndte i 1863, gik ”de Røde” enten 

helt imod ideen eller foretrak en decentraliseret konføderation.  Da de samtidig 

fastholdt kravet om en adskillelse af kirke og stat og krævede ytringsfrihed og andre 

liberale reformer, blev de mødt med fordømmelse af den katolske kirke.  

I stedet støttede kirken, om end uden begejstring (Wade 1968: 350), Parti 

Bleu (det blå parti), som blev anført af Cartier, og som videreførte den dualistiske 

tradition fra LaFontaine. De Blå gik ind for en union mellem fransk-canadiere og 

engelsk-canadiere. En undersøgelse af udtalelser fra lederskribenter og politikere under 

konføderationsdebatten 1864-1867 viser, at der dengang ikke var nogen, der 

forestillede sig en fremtidig pan-canadisk nationalisme (Silver 1997). Det kunne – og 

ville ikke – komme på tale at give slip på ”vores eksistens som en separat nationalitet, 

som et fuldkomment samfund udstyret med en perfekt institutionel organisering,” hed 

det således i de fransk-canadiske føderalisters dagblad La Minerve. Og lederskribenten 

fortsatte med at konstatere, hvad dette måtte indebære for fordelingen af den politiske 

magt i en fremtidig forbundsstat: 

 

Det er i høj grad i vor lokale lovgivende forsamlings interesse, at den har 

tilstrækkelig vigtighed og værdighed til at vinde respekt for sine 

beslutninger. […] For os fransk-canadiere, som kun går ind i 

Konføderationen på betingelse af, at vi har vores egen forsamling som 

garanti for vor autonomi, er det afgørende, at denne forsamling ikke blot 

bliver et simpelt råd, hvis debatter ikke har nogen vægt. […]. Jo dybere vi 

kan trække demarkationslinjen mellem os selv og de andre provinser, jo 

større garanti vil vi have for vores særlige karakter som et folk. (Minerve 

17. juli 1866) 65 

 

Kernen i argumenterne for konføderation var altså, at hvis Provinsen Canada skulle 

brydes op til fordel for en canadisk forbundsstat, måtte det være på betingelse af større 

                                                           
65 La Minerve, d. 17 juli 1866. Citeret efter “Confederation and Quebec” (Francis og Smith 1998; 478-94).  
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politisk autonomi for Quebec. Centralregeringen skulle ikke blande sig i Quebecs indre 

anliggender, men kun beskæftige sig med spørgsmål at fælles interesse for alle 

provinser. Den måtte altså ikke udstyres med suverænitet. Alle provinserne – som 

Cartier selv beskrev som ”befolket af forskellige nationer og folk med forskellige 

religioner” (cit. Silver i Francis og Smith 1998: 485) – skulle være lige så suveræne 

indadtil som centralregeringen skulle være det udadtil, som f.eks. i varetagelsen af 

Canadas handelsinteresser over for udlandet.  I bund og grund gik de frankofone 

føderalister således ind i den nye stat som nationalister, og mange af dem var enten 

uvidende eller bevidst tavse om den centralisme, som endte med at blive gennemført 

(Young 1978).  

Der bør ikke herske tvivl om, at de to fransktalende nøglefigurer i 

konføderationsforhandlingerne – George-Étienne Cartier og Hector-Louis Langevin – 

var centralister på linje med Macdonald. De vidste godt, at det ville være en illusion at 

forestille sig et Quebec afskåret fra omverdenen, og det ønskede de heller ikke. For 

mange fransk-canadiere var ikke anti-britiske, men godt tilfredse med den ”britiske 

arv”, når det gjaldt det parlamentariske system. De betragtede måske ikke ligefrem 

Storbritannien som deres ”moderland”, sådan som engelsk-canadierne gjorde det, men 

så måske dog som en ”beundret svigermor i et arrangeret ægteskab”, som det er blevet 

udtrykt (Verney 1986: 173). Eller som historikeren Gérard Bergeron beskrev forholdet 

i 1967: ”Vore arme er Englands, men vore hjerter er Frankrigs” (Bergeron 1967: 16). 

Med andre ord vænnede fransk-canadierne i anden halvdel af 1800-tallet sig til tanken 

om at være medlemmer af en britisk stat i Nordamerika. Men for de fleste udelukkede 

dette ikke, at man samtidig kunne være en del af en fransk-canadisk kulturel nation. 

De havde i et århundrede været politisk loyale over for Storbritannien, og de delte 

engelsk-canadiernes frygt for USA. Men de ville for alt i verden ikke lade anti-

føderalister og liberale få held til stå som dem, der forsvarede den fransk-canadiske 

kulturnation. 

Ud over det politiske argument for Konføderationen havde Cartiers bleus 

også et økonomisk. En form for økonomisk association mellem provinserne ville være 

nødvendig, mente han. Det var de Røde enige i. Hidtil havde Quebec ikke vist sig i 

stand til at oppebære sit befolkningsgrundlag, og store grupper var for længe siden 

begyndt at udvandre til New England.66 Hvis ikke provinserne begyndte at samarbejde 

økonomisk, ville de forblive svage og til sidst ende med at blive opslugt af USA. Cartier 

vidste udmærket, at den vækst, som Montreal havde oplevet siden midten af 

århundredet, skyldtes byens transportforbindelser op ad St. Lawrence-floden og de 

forskellige kanalsystemer, som forbandt Quebec med USA. Montreal var også blevet 

et afgørende forbindelsesled mellem Øvre Canadas hvedemarker og skove og de 

europæiske markeder samt for importen af varer fra Europa og USA til købedygtige 

kunder i Øvre Canada. Nu, hvor Montreal også var ved at udvikle sig til en vigtig 

industriby, ville byens position derfor kunne styrkes af en konføderation og samtidig 

                                                           
66 Om Quebecs økonomiske vanskeligheder siden midten af århundredet, se f.eks. Hamelin og Roby 1971. 
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være et middel til at bringe velstand og arbejdspladser til de endnu tyndt beboede, 

landsbrugsbaserede og generelt tilbagestående dele af provinsen. 

Endelig var der det forsvarspolitiske argument for en konføderationen. Og 

det stod stærkt nu, hvor der syd for grænsen netop blev udkæmpet en krig, som truede 

med at involvere hele Nordamerika. I den situation kunne man ikke være sikker på, at 

briterne ville være parate til at forsvare de kolonier, de allerede havde givet selvstyre. 

Som det lød fra en skribent: 

 

Ingen kan benægte, at annekteringen af de britiske kolonier, enten 

frivilligt eller med magt, er hensigten og ønsket i de nordlige stater. Det er 

en ikke mindre oplagt sandhed, at sådan som tingene forholder sig i dag, 

vil vi kun kunne modstå deres hære med hjælp fra Europa. Men at 

kolonierne ville kunne gøre det alene inden for en overskuelig fremtid, 

uden en politisk union, uden en stærk fælles organisering – det er der 

ingen, som ville turde hævde. (La revue canadienne 1865) 

   

Disse tre argumenter – det forfatningspolitiske, det økonomiske og det 

forsvarspolitiske – var nok til at sikre enighed blandt de politiske partier om at støtte 

den Britiske Nordamerikalov (Forfatningsloven af 1867). Som jeg nævnte i kapitel 4, 

var det eliten, der besluttede sig for unionen. Det var ikke et spørgsmål, som 

befolkningen i Quebec selv skulle tage stilling til. End ikke deres repræsentanter i 

forsamlingerne blev spurgt. Den måde, forfatningen blev vedtaget på, og som adskilte 

den fra vedtagelsen af den amerikanske forfatning, gjorde det fra begyndelsen svært 

for befolkningen at identificere sig med den og den stat, den skabte, og kunne 

undertiden få grupper til at opfatte den som illegitim.   

Men hvad var det for en befolkning, fransk-canadierne skulle samles med? 

De kaldte sig briter, men hvad betød det at være brite i Canada på det tidspunkt? 

 

 

 
Britiskhed i Canada i midten af 1800-tallet   

 

Hvis man skal forstå den kollektive selvforståelse, der havde udviklet sig i Øvre 

Canada og de maritime provinser i løbet af 1800-tallet, er det vigtigt at huske på, at 

langt størstedelen af indvandrerne i hele århundredet kom fra De Britiske Øer, og at 

Canada var en del af Det Britiske Imperium, som på det tidspunkt var et globalt system 

af kolonier og bosætter-stater holdt sammen af det Forenede Kongeriges regering i 

London.   

 Det Forenede Kongerige var som stat blevet skabt med unionen mellem 

England og Skotland i 1707 og Unionsloven af 1800, som integrerede Irland. 

Historikeren Linda Colley argumenterer i Britons: Forging the Nation for, at 
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englændere og skotter i 1707 udgjorde to folk med hver deres etnisk-nationale historie, 

kultur og identitet, men at der i det følgende århundrede udviklede sig en bevidsthed 

blandt både englændere og skotter om, at de udgjorde et ”britisk” folk. Denne britiske 

identitet hvilede på en fælles konfession (protestantismen), monarkiet, fælles 

økonomiske interesser, imperiet samt ikke mindst de mange krige, de udkæmpede 

sammen for at bevare og udvide det. Det betød imidlertid ikke, at de gamle nationale 

identiteter hermed var blevet udslettet. Nej, den politiske britiske identitet blev så at 

sige lagt oven på de to kulturelt-nationale identiteter. Og skotternes nationalitet kunne 

overleve, fordi de bevarede deres domstole, uddannelsessystem og kirke.  At være 

britisk udelukkede derfor ikke, at man også var skotte. Da Irland blev en del af den 

samme union fra 1801, var det i princippet også muligt at være både irer og brite. Fordi 

irerne ikke fra begyndelsen blev stillet kulturelt og politisk lige med skotterne, blev det 

dog i realiteten ikke så enkelt, (Colley 1992).   

 Colleys pointe er vigtig for forståelsen af britiskhed i Canada i 1800-tallet. 

Derudover er den en hjælp til at forstå udviklingen af kollektive identiteter i 

almindelighed og af national identitet i de britiske bosætterstater i særdeleshed. Hvad 

det generelle angår, viser talrige studier af etnisk og national identitet, som jeg var inde 

på i kapitel 3, at kollektive identiteter er komplekse, lagdelte og kontekstbestemte. Og 

så det særlige: Lige som det ikke var et spørgsmål om enten at være skotte eller brite, 

handlede det i Canada heller ikke om enten at være brite eller canadier. Specielt i 

kolonierne og landene inden for Det Britiske Imperium var det dengang almindeligt at 

have sammensatte og lagdelte identiteter (Kumar 2003: 49). Indvandrere fra De 

Britiske Øer til kolonierne i Nordamerika var derfor etnisk set englændere, skotter og 

irere, men politisk set briter. At være brite var altså ikke en etnisk status, men en 

identitet, den enkelte havde i kraft af, at Canada var en del af imperiet.  

Derfor fandt de fleste det naturligt at hylde Union Jack som symbol på  

deres eget og deres stats tilhørsforhold til moderlandet og imperiet, ikke mindst fordi 

det var i kraft af imperiet, at de kunne leve i sikkerhed i forhold til den store nabo 

sydpå. Den imperiale identitet som brite gik med andre ord i udmærket spand med det 

at være canadier med etnisk baggrund som englænder, skotte og irer. Ja, britisk identitet 

var tilmed en forudsætning for at være medlem af disse bosættersamfund: netop 

tilhørsforholdet til imperiet gjorde det muligt at være både brite og noget andet. Det 

betød, at der fandtes mange forskellige former for britiskhed ud over verden, men dog 

en britiskhed, som hvilede på fælles værdier og fælles adfærdsnormer: lighed for loven, 

individets frihed, privat ejendomsret, forestillinger om pligt og fair play samt loyalitet 

over for imperiet, dets politiske centrum i London og Canadas britiske institutioner 

(først og fremmest monarkiet og parlamentarismen).  

Det var derfor, at engelsk-canadiere i Øvre Canada lagde så stor vægt på 

betydningen af offentlige skoler. De skulle være med til at sikre, at etniske mindretal 

kunne blive assimileret til britiskhed. Men der var grænser for, hvem der kunne 

assimileres. Derfor var der også en ”hvid”, dvs. racemæssig dimension ved det britiske. 
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Den fik voksende betydning mod slutningen af århundredet med den øgede 

indvandring fra Kina (Buckner 2008: 6, 84). Forestillingen om Canada som en hvid, 

europæisk nation vil jeg vende tilbage til i kapitel 12.   

Britiskhed i Canada var altså en fleksibel og rummelig identitet, fordi den 

havde en stærk civil og politisk dimension. Det ville dog være en fejl at tro, at den ikke 

også havde en kulturel dimension (jf. Nielsen 1999). Hvad der holdt de britiske 

bosætter-kolonier sammen inden for imperiet, var befolkningernes følelse af at høre til 

inden for en fælles britisk kultur. Men britiskhed var ikke det samme i kolonierne og 

de senere dominions som i Storbritannien. I Storbritannien var britiskhed ofte let at 

forveksle med engelskhed, selvfølgelig især for englændere, der udgjorde det store 

befolkningsflertal. Men fordi indvandrernes demografiske sammensætning i Canada, 

Australien og New Zealand bidrog skotterneog irerne langt mere til at definere det 

britiske i kulturen end englænderne. Af den grund blev disse lande ikke kopier af 

moderlandet, men udviklede deres egen variant af britiskhed, som tog farve af de 

enkelte indvandrergruppers størrelse og sociale styrke. Australsk kultur fik således et 

tydeligt irsk præg, mens Canada fik et lige så tydeligt skotsk – eller snarere skotsk-irsk 

– præg.  

Selvbevidste om at repræsentere et ”bedre Storbritannien” kunne 

canadierne også finde på at forkaste de dele af moderlandets love og kultur, som de 

fandt uønskede, eller som viste sig vanskelige at praktisere under de nordamerikanske 

forhold. Til langt op i 1900-tallet så de sig selv som ”britiske”, men så at sige på deres 

egen ”canadiske” måde (Buckner og Francis 2006: 6-7).  

Men der var som sagt grænser for nationen. Det blev krævet af indvandrere, 

at de lod sig assimilere og derved blev ”briter”. Det samme gjaldt medlemmer af den 

indfødte befolkning, der som pelshandlere og militære alliancepartnere tidligere havde 

oplevet en vis grad af anerkendelse, men som i midten af 1800-tallet oplevede, at det 

hvide samfund vendte dem ryggen, og at den økonomiske udvikling var i færd med at 

tage livet af deres civilisation. Det spørgsmål vil jeg se på senere (kapitel 12).  

 
 

Konklusion 
 

Med Unionsloven af 1840 ønskede den britiske regering af genvinde kontrol med 

Provinsen Quebec og sætte en bremse i over for kravet om parlamentarisme og 

kolonialt selvstyre. Et andet formål var at gennemtvinge en assimilation af fransk-

canadiere. Sådan blev det også umiddelbart opfattet i Nedre Canada, men det viste sig 

snart, at det nye politiske system med lige repræsentation i den lovgivende forsamling 

gav fransk-canadierne større politisk magt end hidtil og fremmede en nationsbygning 

af både kulturel og politisk karakter.  

I Øvre Canada kæmpede reformpolitikere mod konservative om politiske 

reformer, men da unionsloven krævede et politisk samarbejde hen over sproggrænsen, 
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medførte den skabelsen af en tværetnisk koalition, der i 1848 havde held til at opnå 

responsible government. Selv om reformkoalitionen kort efter gik i opløsning, havde 

den lagt en grund for et fremtidigt politisk samarbejde og dermed en føderalistisk 

indstilling, som i 1860’erne skulle føre til en konføderation af de britisk 

nordamerikanske kolonier.  

Unionstiden var således en vigtig politisk overgangsfase mellem kolonial 

og autonom status for Canada. Men der var også tale om en social overgangsfase 

præget af de store socio-økonomiske forandringer, kolonierne gennemgik, og de deraf 

følgende spændinger mellem modernitet og tradition, folkeoplysningstanker og 

antiliberalisme. Det var en periode, hvor der opstod konkurrerende fremtidsvisioner 

for et Canada, som enten blev set som et samfund for både katolikker og protestanter 

og for engelsktalende og fransktalende, eller som et samfund hvor de to grupper fortsat 

ville leve adskilt inden for hvert deres territorium.  

I begge grupper skete der en kollektiv identitetsdannelse, der skyldtes 

bosætterfolkenes stigende identifikation med deres territorier. Men da mange af de 

engelsktalende kolonister var født og måske opvokset på De Britiske Øer, var de stadig 

nært forbundne med de to modernationen. Canadiernes personlige identiteter må derfor 

karakteriseres som det, vi i dag forstår ved ”bindestregsidentiteter”. Deres 

”canadisering” blev dog styrket af den nationsbygning, som fandt sted i de civile 

samfund, især gennem oprettelse af offentlige skoler og selskaber og institutter for 

oplysning, kultur og britisk-canadisk patriotisme. Den institution, som spillede den 

største rolle for nationsbygningen i Nedre Canada (Canada Øst), var den katolske kirke. 

Og den havde sit eget formål: at skabe en fransk-canadisk kulturel nationalitet. Men 

hvad der for det meste har været overset af historikerne, er den rolle som de 

protestantiske kirkesamfund spillede som nationsbyggere allerede i kolonitiden.  
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Kapitel 9 
 
”Guds Dominion”: 

Religion og nation i engelsk Canada i 1800-tallet 

 

 

 
 
 
 

 
Indledning 

 

Da den fransk-canadiske forfatter Yann Martel i 2002 udgav Life of Pi i sit hjemland, 

foretog han ændringer i flere af kapitlerne, fordi han var bange for, at de religiøse 

elementer i begyndelsen af romanen ville afskrække canadiske læsere. ”USA er et 

meget religiøst, næsten puritansk samfund,” udtalte han til Publishers Weekly. I Canada 

havde sekularismen derimod ”triumferet”. Her var det ”mærkeligt” at tale om religion 

på en ”ikke-kynisk og ikke-ironisk måde” (cit. New York Times 26. marts 2003). 

Martels bemærkning illustrerer den voksende forskel mellem USA og Canada, når det 

gælder religionens betydning i samfundet.  

En undersøgelse i 2012 viste, at 42 procent af canadierne mener, at religion 

er ”meget vigtig” for dem (Association for Canadian Studies 2012). I en lignende 

undersøgelse i 2002 svarede 59 procent af amerikanerne det samme (Pew Resarch 

Center 2002). Også kirkegangen i USA er meget større: 44 procent af amerikanerne 

svarede, at de gik regelmæssigt i kirke, mens det kun var 22 procent af canadierne. 

Men Martels påstand om, at Canada er et land, hvor sekularismen har 

triumferet, er alligevel overdrevet, hvis man sammenligner med skandinaviske forhold. 

En regelmæssig kirkegang på 22 procent er en del højere end de 4 procent, der går 

regelmæssigt i kirke i Danmark. Men det er rigtigt, at der er forskelle mellem 

religionens rolle i Canada og USA. I modsætning til USA er det i Canada stadig 

almindeligt, at butikker holder lukket på søn- og helligdage. Selv om talrige canadiske 

politikere har været drevet af deres religiøse baggrund, ikke mindst grundlæggerne af 

de små partier på prærierne, betragtes det i Canada ikke længere for god tone, at 
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politikere bruger religiøse vendinger eller henviser til Bibelen, og mange undgår at lade 

sig fotografere på vej til kirke. I modsætning til USA er der i Canada heller ikke 

længere nogen tradition for at mene, at kristne værdier bør præge politikken, eller at 

kristne bør gå ind i politik for at beskytte deres værdier (Noll 1998: 234).  Det skal dog 

ikke tages som et udtryk for, at canadiske politikere er ikke-troende, men at der i 

Canada er en tradition blandt politikere for at holde religiøse overbevisninger adskilt 

fra deres politiske liv (Rawlyck 1990). Få canadiere erfarede først efter Pierre Trudeaus 

død, at han var en dybt troende katolik.  

I de senere år har der dog været tegn på en ”amerikanisering” på den 

konservative højrefløj. Kritikere af den konservative premierminister Stephen Harper 

beskyldte ham for at have en ”skjult religiøs dagsorden” og for at repræsentere et 

canadisk ”Kristent Højre” og en ”kristen nationalisme” (McDonald 2010). Rigtignok 

er mange canadiske konservative religiøse, og et betydeligt mindretal i partiet er kendt 

som modstandere af abort og homoægteskaber.  Harper selv holdt i 2009 en tale, hvori 

han bandt konservatismen op på tre f’er: ”freedom, family, and faith”. Men han gav 

dog ikke abortmodstanderne i partiet anledning til at tro, at han havde til hensigt at 

begrænse adgangen til abort (CTV News 31. januar 2013). Hans regerings orientering 

mod ”familieværdier” havde heller ikke noget specifikt konfessionelt stempel. Den 

repræsenterede en bred socialkonservatisme, som i praksis viste sig så politisk moderat 

og fleksibel, at den kunne appellere til en vælgerskare, der indbefattede såvel 

protestanter og katolikker som andre af Canadas mange religiøse mindretal (Farnoy og 

Malloy 2011).  

Canadas nutidige religiøse geografi er et produkt af koloniseringen og 

1800-tallets indvandrings- og bosætningsmønster. Således identificerer et stort flertal i 

Quebec sig stadig som katolikker. Det gamle billede af resten af Canada som ét stort 

protestantisk hav gælder dog ikke længere. Ifølge den seneste folketælling fra 2011, 

National Household Survey (NHS), udgør romerske katolske 38,7 procent af 

befolkningen og er dermed et stort religiøst flertal, mens ortodokse ligger på 1,7 

procent. Protestanterne er delt op mellem medlemmer af The United Church (6,1 

procent), anglikanere (5,0 procent) og baptister (1,9 procent), mens 4,5 procent blot 

svarer, at de er ”kristne”. Der er altså sket et dramatisk fald i den protestantiske 

befolkning i forhold til 2001, da de udgjorde 35 procent (Statistics Canada, Census 

2001). Et stigende antal angiver til gengæld ingen religiøs tilknytning (23,9 procent), 

hvilket er en stigning fra 16,5 procent. Desuden er der sket en stigning i andelen af 

mennesker med en ikke-vestlig religion, især muslimer – 3,2 procent i forhold til 2 

procent i 2011 –  mens andelen af hinduer ligger på 1,5 procent, sikher på 1,4 procent 

og buddhister på 1,1 procent.  Jøder udgør 1 procent (Statistics Canada, National 

Household Survey 2011). 

Borgernes selvregistrering af deres religiøse tilhørsforhold kan godt give 

indtryk af, at religion ikke betyder ret meget for canadierne. Men det er ingenlunde 

tilfældet. I en undersøgelse fra 2012 foretaget blandt 1522 canadiere svarede 42 
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procent, at religion er en vigtig del af deres liv, to ud af tre tror på Gud og 63 procent 

tror på et liv efter døden (Jedwab 2012). Forskeren bag undersøgelsen, Jack Jedwab, 

beskriver canadieres tro således: “Vi er ikke stærkt religiøst engageret […] Vores 

befolkning er mere åndelig end egentligt religiøs på en organiseret måde.” Sociologen 

Reginald Bibby mener ikke, at Canada er i færd med at blive et post-religiøst samfund. 

I en kommentar til tal fra NHS’s tal i 2013, udtalte han: ”NHS’s resultater peger ikke 

på, at religion er på vej ud af Canada. Det er der ingen grund til at mene. Men de 

dokumenterer canadiernes tendens – i lighed med det mønster vi ser over hele kloden 

– til enten at tage religion til sig eller forkaste den” (Bibby 20013). 

Ligesom i mange andre globaliserede vestlige samfund ser man altså i 

Canada en stigende sekularisme kombineret med en voksende religiøs mangfoldighed. 

Reginald Bibby har i mange år talt om et ”åndeligt supermarked” (Bibby 1993). 

Pluralismen har konsekvenser for undervisningen i religion i den offentlige skole. Indtil 

for få årtier siden var den konfessionel. I dag må skolen ikke give trosoplæring, og 

skolernes tidligere protestantiske eller katolske værdigrundlag er blevet erstattet af 

sekulære værdier. Den offentlige skole må dog godt give eleverne undervisning om 

religion. I 1990 vedtog undervisningsministeriet i Ontario, at der må leveres 

undervisning om religion fra 1. til 8. klassetrin i op til 60 minutter ugentligt. 

Undervisningen må ikke favorisere en bestemt religion eller bekendelse og skal være i 

overensstemmelse med de ”positive samfundsværdier, som canadiere i almindelighed 

tilslutter sig og finder essentielle for vort samfunds trivsel”. Om disse værdier hedder 

det, at de “går på tværs af kultur og tro, styrker demokratiske rettigheder og ansvar og 

bygger på en grundlæggende tro på alle menneskers lige værd” (Ontario Ministry of 

Education 2013). Ud over de offentlige skoler er der dog private skoler, der drives på 

et konfessionelt grundlag, og som også må foretage trosoplæring.  

Den religiøse mangfoldighed fik i 2009 den canadiske regering til at 

undersøge dens mulige samfundsmæssige konsekvenser. Ikke fordi samfundet og dets 

offentlige institutioner hidtil havde været dårlige til at håndtere den voksende 

diversitet, hed det, men fordi ”det er muligt, at spændinger stiger mellem de 

nytilkomnes religiøse traditioner og de traditioner, der er nedarvet fra Europa”.  

Hvordan kunne Canada finde ”mekanismer” til at håndtere den situation fremover? 

blev der spurgt (Canada, Religious Diversity 2009).     

Religionshistorikeren Robert Choquette mener dog ikke, at den religiøse 

mangfoldighed udgør nogen trussel mod Canadas sammenhængskraft. Historien viser 

nemlig, at der altid er sket en ”canadisering” af religionerne. Sådan havde det været 

med katolicismen, som først var næsten udelukkende fransk-canadisk, men derefter 

også blev præget af irsk-canadiske katolikker og i 1900-tallet blev stadig mere 

”multikulturel”. På samme måde var protestantisk kristendom ”militant britisk”, da den 

kom til Nordamerika med den britiske hær i 1760. Men siden blev den, i takt med den 

voksende indvandring fra Storbritannien og USA, et ”kalejdoskop af engelsktalende 

mangfoldighed”. Ligeledes findes der i dag mange forskellige former for jødedom i 
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Canada alt afhængig af, hvorfra jøderne er indvandret. Også Canadas indfødte har 

udviklet deres egen variant af kristendom. Choquette forudser, at det samme vil ske 

med indvandrernes religioner (Choquette 2004: 402).    

Reginald Bibby, som gennem de sidste 38 år hvert femte år har analyseret 

canadiernes værdier og holdninger, i særdeleshed deres syn på religion og åndelige 

spørgsmål, konstaterede i 2006, at inden for blot en generation havde canadierne 

bevæget sig langt væk fra, hvor de stod i 1960’erne (Bibby 2006). Fra at have været en 

forholdsvis homogen national gruppe er den canadiske befolkning blevet en af de mest 

pluralistiske i verden. Den mest slående forskel mellem dengang og nu er, at de i dag 

sætter deres personlige frihed højere end de fællesskabsværdier, der tidligere toppede 

listen: familien, lokalsamfundet og deres nationale tilhørsforhold. Prioriteringen af den 

individuelle frihed betyder, at de er blevet liberale i en række spørgsmål, som de 

tidligere forholdt sig konservativt til, og som kirken tidligere gav dem svarene på: 

homoseksualitet, sex før ægteskabet, skilsmisse, børn uden for ægteskabet osv.  Det 

spørgsmål vil jeg vende tilbage til, når jeg sidst i afhandlingen vil se nærmere på 

canadiernes sociale værdier, altså den normative side ved deres nationalitet (kapitel 

21).  

Den canadiske religionssociolog Roger O’Toole konstaterede i 1982, at 

mange træk ved det canadiske samfund – deriblandt det politiske partisystem, 

velfærdsstaten, de udenrigspolitiske mål og traditionen for ”lov og orden” – delvist har 

rødder i religiøse ideer, holdninger og strukturer, uden at nutidige kristne canadiere 

dog er bevidste om det (O’Toole 1982). Ligeledes skrev litteraturkritikeren Northrop 

Frye engang, at ”religion har været en stor – ja, måske den største – kulturelle kraft i 

Canada” (Frye 1970: 318). Det gælder i så fald både positivt og negativt. Positivt på 

den måde, at kirkerne spillede en vigtig rolle for det civile samfunds nationsbygning, 

værdigrundlag og integration. Negativt for så vidt som religiøse modsætninger længe 

var en kilde til konflikt mellem borgerne og dermed til national disintegration.  

Formålet med dette kapitel er at påvise begge tendenser. Jeg vil dog argumentere for, 

at det var den første, der endte med at få størst betydning. 

   

 

Det protestantiske Canada  
 

Sekter, vækkelser og konfessionel pluralisme 
 

I Canada adskilte etableringen af det kirkelige system i 1800-tallet sig markant fra 

processen i USA. Derfor er der i dag større forskelle end ligheder mellem de to lande, 

end det kunne se ud fra en overfladisk betragtning (O’Toole 1982; Finke and Stark: 

1992). At engelsk Canada fulgte en europæisk model, kan man se som udtryk for en 

tradition for at vedkende sig kulturarven i stedet, som i USA, at skære rødderne til 

fortiden over. Selv om mindre sekter i 1800-tallet utvivlsomt spillede en stor rolle i det 
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canadiske samfund, blev det de store protestantiske kirkesamfund med forbindelse til 

samfundseliterne, der til syvende og sidst kom til at dominere den religiøse sfære. I 

dette afsnit vil jeg forklare, hvordan det gik til, at selv en oprindelig vækkelseskirke 

som metodistkirken endte med at blive mainstream og bidrage til det civile samfunds 

nationsbygning, ja, tilmed til national vision.   

Efter afslutningen på 75 års koloniale krige i 1759-60 forsøgte regeringen 

i London at overtale indvandrere til at slå sig ned i Nova Scotia og New Brunswick, 

som dengang var hjemland for Mi’kmaq-folket og – inden deres deportering – 

fransktalende acadiere, som havde boet i regionen siden Cartiers grundlæggelse af 

Port-Royal i 1632. Da den ikke havde held med det, besluttede regeringen i stedet at 

tilbyde territoriet til protestantiske kolonister fra New England, Tyskland og Schweitz 

for at sikre en protestantisk dominans.  

Mange af kolonisterne fra New England tilhørte kirker, der var opstået 

under den non-konformistiske vækkelse i England i slutningen af 1500- og 

begyndelsen af 1600-tallet i protest mod Elizabeth I’s konfessionelle kompromis i 

1559. Befolkningen var således efterkommere af kolonister, der havde forladt England 

i protest mod den nye anglikanske kirke, og hvis kirkelige organisering bar præg af 

deres indædte modstand mod den etablerede kirkes alliance med staten. I stedet for et 

system med sognekirker underordnet et hierarki med en ærkebiskop i toppen fik New 

England således et system baseret på konfessionelle ”sekter”, der organiserede sig 

lokalt som løst forbundne menigheder inden for samme trosretning, sådan som 

presbyterianerne (calvinister) også indrettede sig. Da mange af dem senere migrerede 

til Nova Scotia, fik denne ”kongregationalisme” en betydelig udbredelse, og den bredte 

sig siden derfra også til Øvre Canada (Clark 1948).     

I 1740’erne og på ny i 1770’erne blev New England overskyllet af religiøse 

vækkelsesbølger, der forvoldte opbrud i det religiøse landskab. Både 

kongregationalister og presbyterianere blev splittet op internt. Nogle forblev inden for 

deres kirker, såkaldte Oldlights, mens andre blev radikaliseret af den såkaldte New 

Light Movement og endte som baptister, der praktiserede voksendåb ligesom 

menonitterne, der var indvandret fra Pennsylvania. Det er grunden til, at Nova Scotia 

og New Brunswick i dag rummer det største antal baptister i Canada.  

 Indvandringen af loyalister fra USA efter den Amerikanske Revolution 

mangedoblede antallet af protestanter både i Nova Scotia og Øvre Canada. Loyalisterne 

udgjorde ikke nogen homogen gruppe, men bestod af såvel anglikanere og 

presbyterianere som metodister. De to sidste grupper blev særligt stærkt repræsenteret 

i Øvre Canada, og deres antal steg med den øgede indvandring fra Skotland og 

Nordengland i anden halvdel af 1800-tallet. Derved kom den anglikanske kirke – som 

mellem 1758 og 1803 havde status af statskirke i Øvre Canada, Nova Scotia, New 

Brunswick og Prince Edward Island – under voksende pres. Utilfredshed med kirkens 

privilegier – som indbefattede jordbesiddelser (Clergy Reserves) til finansiering af 

præstelønninger – var, som tidligere nævnt (kapitel 7), en af de vigtigste årsager til 



206 

 

opstanden i Øvre Canada i 1837. Den anglikanske kirke mistede som nævnt sin 

særstatus i Provinsen Canada i 1854 efter indførelsen af parlamentarisme seks år 

forinden.  

Historien om Canadas vej til adskillelse af stat og kirke kunne få det til at 

lyde, som om de forskellige konfessioner og kirkesamfund kun udgjorde en 

disintegrerende faktor i kolonierne. Men hvis man dykker ned under overfladen, viser 

det sig, at de trods alt også indirekte medvirkede til nationsbygning og udviklingen af 

en canadisk identitet.         

 

 

Kirkerne som spredere og samlere     
 

I 1700-tallet øvede den katolske kirke et socialt og åndeligt herredømme i et enormt, 

men løst sammenhængende og tyndt befolket territorium, som strakte sig fra Huronia 

(området øst og syd for Lake Huron) i vest til Acadia i øst og med Montreal som sin 

magtbastion. Dette katolske ”imperium” gik til grunde med briternes erobring af 

Nouvelle France. Når den britiske regering tillod den katolske kirke at fortsætte som 

en form for statskirke i Quebec, skyldtes det, at den blev skønnet politisk nødvendig 

for at sikre den fransktalende befolknings loyalitet. Selv om briterne håbede, at 

katolicismen med tiden ville uddø, udviste de i praksis stor tolerance over for fransk-

canadiske katolikker og påskønnede de katolske ordeners rolle som lærere for 

koloniens børn og unge. Denne værdsættelse blev styrket af kirkens loyalitet i 

forbindelse med den Amerikanske Revolution og krigen 1812-14, og alliancen mellem 

de koloniale myndigheder og den katolske kirke blev yderligere styrket i de følgende 

årtier af deres fælles frygt for, at revolutionære (republikanske) ideer skulle sprede sig 

til Canada.   

Det engelsktalende oligarki i Nedre Canada overlod det således til den 

katolske kirke at sikre den sociale orden i samfundet, selv om det reelt set betød, at den 

blev nationsbygger for en fransk-canadisk nation. Til gengæld forventede den 

anglikanske kirke i Øvre Canada at få tilkendt de samme rettigheder og privilegier, 

som den havde i moderlandet, England. Det ønske blev imødekommet. Med 

Forfatningsloven af 1791 reserveredes en syvendedel af alt land til støtte for ”det 

protestantiske præsteskab” (de føromtalte Clergy Reserves). Mange medlemmer af det 

britiske parlament mente dengang, at det netop var fraværet af en statskirke i de tretten 

kolonier på Atlanterhavskysten, som havde ført til tabet af dem. Den holdning indtog 

også den nyudnævnte vice-guvernør i Øvre Canada, John Graves Simcoe (1752-1806). 

Den 6. november 1791 skrev Simcoe til den britiske minister for koloniale anliggender: 

”Den bedste garanti for eksistensen af retfærdig regeringsudøvelse opnås kun ved at 

bygge den på Folkets Moral, og da en sådan Moral kun har et sikkert grundlag, hvis 

den hviler på religiøse principper, har jeg altid været yderst ivrig efter, af såvel politiske 
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som mere værdige motiver, at gøre Church of England til Øvre Canadas statskirke” 

(cit. Barkwell 1953: 8).   

Den nye forfatningslov, som blev indført i det år, sagde imidlertid ikke 

noget om den anglikanske kirkes status. Dens bestemmelse om kirkejordene henviste 

blot til et ”protestantisk præsteskab”, ikke nogen til nogen bestemt kirke. Derfor 

krævede presbyterianerne snart andel i dem, og de fik deres krav imødekommet i 1822. 

Det udløste krav fra andre kirkesamfund og satte dermed gang i en ”kirkekamp” om 

retten til indtægtsgivende ejendom. Også katolikker fik med tiden andel i kirkejordene, 

til stor forargelse for den anglikanske biskop af Quebec. Han henviste til, at hans egen 

kirke udførte præcis den samme form for samfundsnyttigt arbejde som den katolske 

kirke ved at drive hospitaler, skoler og sociale institutioner, sådan som den også gjorde 

det i England (Hayes 2004). Men forholdene i England var ikke umiddelbart 

sammenlignelige med de vilkår, der herskede i kolonierne.  

Indtil 1815 var anglikanerne, som tilhørte samfundets højeste lag, blot et 

lille mindretal, mens presbyterianere og metodister udgjorde et hastigt voksende flertal, 

som også rummede baptister, unitarer, menonitter og kvækere, der var indvandret fra 

USA. Alligevel kom den anglikanske kirke til at bidrage til dannelsen af en engelsk-

canadisk kulturel identitet sammen med den moderate Wesley-metodisme, der 

oprindelig havde været en anglikansk vækkelsesbevægelse. Selv om de to 

kirkesamfund på mange måder lå i strod med hinanden gik de nemlig begge i spidsen 

for en assimilering af religiøst radikale indvandrere fra USA.  

De anglikanske biskopper var bekymrede for, at indvandringen syd fra ville 

føre til, at den radikalisme, som prægede mange af de amerikanske vækkelseskirker, 

ville brede sig til de britiske kolonier. I samarbejde med de moderate Wesley-

metodister og i forståelse med myndighederne satte de derfor aktivt ind med en 

missionsindsats over for indvandrerne i grænseområder, hvor der kun fandtes få 

britiske eller loyalistiske bosættere. På den måde håbede de på at kunne ”civilisere” 

dem, dvs. få dem til at tilslutte sig værdierne i den konservative religiøse og politiske 

kultur, som loyalisterne havde skabt i Øvre Canada (Little 2004).  

I forbindelse med krigen 1812-14 var det særligt påkrævende at sikre sig 

ikke blot den katolske, men også de ikke-etablerede protestantiske menigheders 

loyalitet. Mange kirkesamfund følte sig i forvejen delt i spørgsmålet om, hvem man 

skulle være mest loyal over for: kirken eller sit land. Dette dilemma blev aktualiseret 

af krigen, og de ikke-anglikanske menigheder blev udsat for et pres for at få dem til at 

bryde deres forbindelser til USA.  Krigen førte da også til, at presbyterianerne og 

metodisterne styrkede deres bånd til moderkirkerne i Storbritannien, så forbindelserne 

sydpå – og dermed den amerikanske indflydelse – blev svækket. Selv om Canada 

oplevede vækkelser med jævne mellemrum op gennem 1800-tallet, antog de derfor en 

mere britisk og irsk end amerikansk form (Murphy and Perlin 1996: 139). De 

protestantiske kirker i Canada blev i almindelighed mere moderate og autoritetstro end 
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i USA, og teologisk og kulturelt lagde de sig et sted ”mellem USA og Europa” (Lyon 

og Van Die: 92). Man kan også sige, at kirkerne antog en særlig canadisk form. 

 

 
Uro blandt metodisterne 

 
I forbindelse med oprørene i Øvre og Nedre Canada i 1837-38 blev spørgsmålet om 

loyalitet dog på ny brændende og kom tæt på at sprænge metodistkirken. Kirkens leder, 

den førnævnte skolemand Egerton Ryerson, gik i offensiven med et argument, som 

dengang var nyt i en canadisk sammenhæng. Over for dem, der sympatiserede med den 

radikale amerikanske liberalisme, understregede han, at det ikke drejede sig om at 

vælge mellem USA og Storbritannien, men om at være loyal over for Canada. I en tale 

i unionsåret 1840 udtrykte han den holdning, som skulle blive dominerende i de 

canadiske kirker fremover, at kirken nødvendigvis måtte være national:   

 

Samfundet i denne provins [Øvre Canada] er kendt for at bestå af en 

befolkning sammensat fra forskellige dele af Det Britiske Imperium, og i 

begrænset omfang visse steder også af personer født i USA, som har 

foretrukket dette land frem for vor republikanske nabo. At bruge ordet 

britisk i en lokal og begrænset betydning udelukkende om mennesker, der 

er født i Storbritannien, er ligeså usandt og upatriotisk, som det er 

ukristeligt at forsøge at ophidse sekteriske følelser, som en sådan illegitim 

betydning af ordet kan tjene. […] Er en person født i Canada ikke i lige så 

høj grad en britisk-født undersåt som enhver anden person, der er født i en 

anden del af Det Britiske Imperium? […] Hvilken del af Storbritannien 

eller Irland en mand end måtte have udvandret fra, er alle hans interesser 

så ikke canadiske, efter at han har slået sig ned i Canada? [… For alle 

medlemmer af denne kirke er] CANADA deres HJEM, uanset i hvilken 

del af verden, de er født. Og ethvert forsøg på med henvisning til ens eget 

fødested at ophidse følelser over for dem, der er født i deres adopterede 

land, er upatriotisk, ukristeligt og unaturligt. (cit. Brown 1953: 63-64, 

Egertons fremhævninger) 

 

Ryerson mente altså, at alle indvandrere, der havde valgt at bosætte sig i 

Canada, skulle betragtes som lige gode canadiere, uanset hvor i imperiet de stammede 

fra, ja, selv om de var indvandret fra USA. Man var nemlig canadier i kraft af, at man 

havde valgt Canada som sit hjemland.  

Ryersons tale vidner om en voksende britisk-canadisk patriotisme og en 

begyndende national bevidsthed i Canada i midten af 1800-tallet. Loyalitet over for 

Canada kom til at udgøre kernen i britisk-canadisk identitet, som blev sanktioneret af 

ikke blot Ryersons egen metodistkirke, men også af den presbyterianske kirke. På den 
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baggrund blev det sværere end nogensinde for den anglikanske kirke at argumentere 

for en særstatus.  

 

 

Adskillelse af stat og kirke 
 

Adskillelsen af stat og kirke foregik dog ikke uden sværdslag. Argumenterne for 

bevarelsen af den anglikanske kirkes privilegier blev især fremført af den autoritære 

og ærkekonservative anglikanske præst og skolemand, den skotskfødte John Strachan 

(1778-1867). Strachan, der som nævnt var medlem af oligarkiet (The Family 

Compact), havde selv deltaget aktivt i forsvaret for York (Toronto) i 1812-krigen, og 

han tilskrev det Guds indgriben, at det var lykkedes at forhindre amerikanerne i at 

annektere de britisk-nordamerikanske kolonier: ”Det lillebitte Øvre Canadas 

mirakuløse overlevelse var et nordamerikansk vidnesbyrd på Guds nådige handlen over 

for dem, som han særligt havde udset til fremgang” (cit. Wise 1965: 15).  

Lige fra sin første tid som præst for den anglikanske menighed ved St. 

James-kirken i York til sin sidste som den anglikanske kirkes første biskop i Canada, 

bestræbte Strachan sig på at gøre anglikanismen til Øvre Canadas officielle konfession. 

Han mente, at ”en kristen nation uden en etableret offentlig religion [var] en 

selvmodsigelse”. Den britiske kolonimagt havde derfor en moralsk forpligtelse til at 

genskabe den hjemlige orden i sine kolonier, såvel den politiske som den åndelige (cit. 

Henderson 1969: 91).  

Metodisterne og presbyterianerne havde dog held til at forpurre Strachans 

planer om en officiel statskirkeordning, og da kirkejordene blev sekulariseret i 1854, 

blev stat og kirke både formelt og reelt adskilt.  Ved den lejlighed advarede Strachan 

om, at det ville kunne føre til en generel svækkelse af protestantismen over for den 

katolske kirke i Canada (Bethune 1870: 269). Men det britiske parlament valgte at 

overhøre ham, fordi dets medlemmer for længst havde erfaret, at skønt metodisterne 

og presbyterianerne havde en ”radikal” teologi, så var de lige så gode patrioter som 

anglikanerne. Ja, metodisterne havde ved flere lejligheder endog vist sig at være de 

mest patriotiske og loyale britisk-canadiere af alle.  

Med adskillelsen af stat og kirke fulgte snart en sekularisering af colleges 

og universiteter (deriblandt Strachans ”eget” anglikanske universitet i York/Toronto), 

ligesom også de offentlige skoler blev løst fra kirkerne, men med en vigtig undtagelse: 

I Nedre Canada – og siden Quebec – forblev skolerne under den katolske kirke.  

At stat og kirke blev adskilt, afholdt dem dog ikke fra at samarbejde, og i forbindelse 

med Konføderationen søgte politikerne kirkernes opbakning. Den leverede de 

gladeligt, idet de anså det for deres naturlige opgave at give Canada en identitet og en 

vision som en kristen nation. 
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Den kristne nation 
 

Ja, det er tilmed blevet hævdet, at Konføderationen måske slet var lykkedes uden 

kirkernes opbakning (Walsh 1956: 229). Men Konføderationen var altså også i 

kirkernes egen interesse, idet den ville gøre det lettere for dem at udføre deres kaldelse: 

at kristne det nordamerikanske kontinent. Da Konføderationen blev indgået, fandt en 

metodistpræst fra New Brunswick det således passende at citere Salme 72 v. 8 om, at 

”Han [Gud] skal have herredømme [dominion] fra hav til hav” (cit. Noll 203: 233).67  

Det er ikke tilfældigt, at citat stammer fra en metodistisk præst. For 

metodistkirken var den kirke, der var stærkest drevet af den kristne missionsbefaling. 

Missionen gjaldt ikke kun de indfødte, men også ”lunkne” kristne. Modsat den 

”ultramontanistiske” vækkelse i den katolske kirke – som understregede betydningen 

af de troendes underkastelse under kirkens autoritet – var de non-konformistiske 

protestantiske kirkesamfund præget af en individualistisk og anti-autoritær tankegang. 

Ikke blot modsatte de sig ethvert forsøg på at give den anglikanske kirke privilegier, 

de var også vagtsomme over for hinanden. Men de var direkte anti-katolske.  

Det skyldes først og fremmest, at indvandrede irske presbyterianere – i 

alliance med skotske – videreførte deres hjemlige sekteriske konflikt med deres 

katolske landsmænd på canadisk jord. I 1850’erne var der tilbagevendende 

sammenstød i Toronto i forbindelse med de katolske ireres fejring af Skt. Patricks Dag 

den 17. marts og de presbyterianske ireres og skotters parader gennem byen den 12. 

juli (Knight 2008: 96; McGowan 1999). Sekterisk vold og chikane havde været en 

betydelig splittelsesfaktor i det canadiske samfund i en stor del af 1800-tallet, men blev 

forstærket i forbindelse med de republikanske irsk-amerikanske fenieres angreb hen 

over grænsen mellem USA og Canada mellem 1866 og 1871 (Senior 1978 og 1991). 

Feniernes forsøg på at destabilisere Britisk Nordamerika kan dog have medvirket til  at  

styrke nationalfølelsen i kolonierne på et tidspunkt, hvor der var udbredt frygt for, at 

amerikanerne ville kunne finde på en invasion.68 

 

 

Kirkerne samles 
 

Bortset fra en vedvarende, fælles anti-katolicisme ændrede det indbyrdes forhold 

mellem de protestantiske kirker sig i den anden halvdel af 1800-tallet. Efter 

Konføderationen begyndte metodisterne, presbyterianerne og kongregationalisterne at 

samle sig i nationale kirkesamfund og afskære deres institutionelle bånd til England, 

Skotland og USA.  

I 1875 gik fire presbyterianske kirker – The Canada Presbyterian Church 

(grundlagt juni 1861), The Presbyterian Church of Canada in Connection with the 

                                                           
67 Se også Jones 1999.  
68 Sådan tolkede The Canadian War Museum disse raids i en særudstilling i foråret 2017. 
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Established Church of Scotland (1831), The Synod of the Presbyterian Church of the 

Maritime Provinces of British North America (1867) og The Presbyterian Church of 

the Lower Provinces (1866) – sammen i The Presbyterian Church in Canada, som 

dermed blev det største kirkesamfund i Canada. Kirkefusionen var direkte inspireret af 

Konføderationen. En redaktør for avisen The Canadian Independent skrev i juli 1867, 

at det var ”interessant at se, hvordan kirkerne tager konføderationsideen til sig” (cit. 

Grant 1995: 332). Præsten Robert Campbell, som var en af dem, der anbefalede en 

union mellem kirkerne, argumenterede for, at tendensen i tiden var, at de, som havde 

samme oprindelse og interesser, gik sammen. Som eksempel pegede han ikke alene på, 

hvad der nyligt var sket med Konføderationen i Canada, men også på samlingen af 

Tyskland og Italien. I presbyterianske tidsskrifter blev denne pointe hyppigt gentaget. 

Som ”J.F.” skrev i The Presbyterian: ”For 25 år siden var vi en svag koloni, som 

kæmpede for at opretholde os selv […] Nu er det anderledes. I dag er vi en uafhængig 

nation, en Ny Dominion […] Det er derfor nødvendigt, at vi også må forandre vores 

kirkeorganisation […]” (cit. Murison 2002: 2). En rektor for Montreals presbyterianske 

college mente, at det var nødvendigt at underbygge provinsernes føderation ”i en højere 

betydning end politikerne var i stand til” (cit. ibid.: 3). Et af argumenterne for en 

samling var dog også, at man på den måde ville kunne konkurrere mere effektivt med 

den katolske kirke. Alligevel var det gennemgående argument, at det var på tide at 

ophøre med at være en skotsk kirke og i stedet blive en canadisk (ibid.: 3, 5).  

Mod slutningen af århundredet var presbyterianerne ikke ene om en 

kirkelig nationsbygning. På tværs af de protestantiske kirker udviklede der sig en fælles 

ambition om at ”kristne” livet i den nye stat gennem en fælles social vision om at skabe 

”His dominion” og derved forme den canadiske nationalitet, sådan som man selv 

ønskede sig den (Grant 1978: 14). En fremtrædende metodistpræst, Nathanael 

Burwash, fremførte i 1870’erne og 1880’erne det synspunkt, at kirkerne, ikke mindst 

hans egen, havde en national rolle at spille: De kunne i kraft af deres indflydelse på 

uddannelsessystemerne tage ansvar for borgernes moralske dannelse. Han var optaget 

af den voksende canadiske nationalisme og mente, at de canadiske skoler burde have 

en særlig national karakter. Skolesystemet måtte skille sig ud fra det skotske – som var 

for ”det almindelige folk” – det engelske – som var ”elitært” – og det amerikanske – 

som var ”patriotisk”. I stedet skulle de canadiske skoler have et spirituelt og moralsk 

formål og sigte mod at danne en canadisk nationalkarakter bl.a. ved at lade skolebørn 

og unge læse Canadas egne forfattere og digtere. Burwash beklagede derfor, at det var 

de enkelte provinser og ikke staten, der havde ansvar for skolerne (Van Die 1989). 

Kirkerne kastede sig i de år også over opbygningen af institutioner i det 

civile samfund: fra bedehuse til bibelkredse, velgørende institutioner, søndagsskoler til 

foreninger for børn og unge. Meget af aktivismen og engagementet omkring det 

såkaldte sociale evangelium, som bredte sig fra USA til Canada omkring 

århundredskiftet, skabte dog også splittelse i de enkelte menigheder og kirker (Airhart 

1990: 122).  
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Selv om kirke og stat var blevet skilt, kunne de – bortset fra i Quebec og 

på Newfoundland – blive enige om, at de offentlige skoler fortsat skulle bygge på bredt 

kristne værdier. Kirkernes nye indbyrdes forsonlighed kan måske forklares ved det 

samarbejde, de ofte var nødsaget til at indgå i ude i pionersamfundene. Da kirkerne 

ikke kunne levere præster til de mange små samfund med store indbyrdes afstande, 

havde de lokale menigheder lært at se hen over deres indbyrdes forskelle og holde 

gudstjenester sammen.  

Erfaringerne fra denne praktiske økumeni skabte tolerance og 

kompromisvilje på et tidspunkt, hvor den anglikanske kirke var begyndt at indtage en 

mere forsonlig holdning til presbyterianere, metodister og kongregationalister. 

Anglikanerne fremlagde i 1899 en vision om en samlet canadisk kirke. Den ambitiøse 

plan førte til dannelsen af The United Church of Canada i 1925. Anglikanerne valgte 

dog i sidste øjeblik at stå uden for. The United Church, som kom til at rumme 

metodister, kongregationalister og 70 procent af de presbyterianske menigheder, blev 

Canadas største kirkesamfund og anser sig i dag stadig som nationsbygger. Det fremgår 

bl.a. af kirkens våbenskjold:  

 

 
   

 
Fig. 12. The United Church of Canadas våbenskjold, som er kirkens ”officielle signatur” 

og en ”åndelig og historiske påmindelse”. Skjoldet rummer symboler for hvert af de tre 

kirkesamfund og hvad de især står for: Metodisterne (den hvide due som symbol på 

”Helligåndens forvandlende magt”), kongregationalisterne (den åbne Bibel som symbol 

på ”Guds sandhed, som gør mennesker frie”) og presbyterianerne (den brændende busk 

som symbol på ”at kirken ikke kan gå til”). Alfa og omega symboliserer ”den evigt 

levende Gud i skabelsens fylde”. Det røde kors er St. Andrews kors, som er symbol på 

Kristus. De latinske ord, som betyder ”at alle må være et”, skal minde om, at kirken 

”både er forenet og forenende”. Den franske oversættelse af kirkens navn blev indsat i 

1980. Den seneste ændring blev foretaget i 2012, hvor ordene, som på mohawk-sproget 

betyder ”alle mine slægtninge”, blev tilføjet samtidig med, at våbenskjoldet fik farver. 

De forbindes ofte med det hellige indianske symbol: medicinhjulet. Henvisningen til 



213 

 

hjulet er ikke alene en anerkendelse af de indfødte folks åndelige tradition, men også en 

måde at udvise ”respekt for diversitet og gensidig afhængighed”. Farverne er forskellige 

afhængigt af den enkelte indfødte nation (United Church of Canada).  – Våbenskjoldet 

kan tolkes som udtryk for den nationsbygning, som The United Church stadig ser sig 

som ansvarlig for. Kilde: United Church of Canada. 

  

              

Men de protestantiske kirkers nye gensidige respekt gjorde dem ikke mere 

forsonlige over for den katolske kirke for slet ikke at tale om mennesker med ikke-

kristen tro.  Deres forestilling om et ”Guds Canada” inkluderede kun nordeuropæere, 

og de anså Canada for at være en kristen, hvid og kulturelt homogen nation.   

Da indvandringen fra andre dele af verden end De Britiske Øer for alvor 

tog til i slutningen af 1800-tallet, udtrykte mange af kirkerne derfor stor skepsis. Den 

gjaldt ikke kun de kinesiske indvandrere, som blev anset for at være uassimilérbare, 

men også indvandrere fra Øst- og Sydeuropa samt religiøse mindretal som mormoner 

og jøder. Som en præst udtrykte det, udgjorde de ”en helt igennem uønsket klasse af 

kolonister”, som grundlæggende set var ”fremmede over for de principper, der skaber 

en stabil og retsindig nation” (Macbeth 1912: 45-46). Eller som en senere leder af den 

metodistiske kirke skrev i The Christian Guardian: ”Vil de sydeuropæiske horder 

komme til at løbe vort land over ende som hunnerne og vandalerne gjorde det med 

Romerriget?” (cit. Clifford 1977: 26). Hans eget svar var naturligvis ja, og han mente, 

der måtte sættes kraftigt ind for at assimilere ”den fremmede” og helt forbyde bestemte 

grupper at slå sig ned i Canada. Mere yderligtgående stemmer anbefalede deportation 

af elementer, der adskilte sig for meget fra den protestantisk-angelsaksiske norm.  For 

en ledende skikkelse i baptistkirken var ”canadisering” ensbetydende med ”kristning”:  

 

Der er kun én effektiv måde at opnå [assimilering] på, nemlig ved at 

canadisere den fremmede ved at gøre ham kristen. Heri ligger vores 

største mulighed og vores alvorligste ansvar. For hvis vi ikke kan gøre 

ham til kristen, vil han ende med at gøre os til hedninge, og hvis vi ikke 

forsyner ham med de højeste idealer, vil kroværten og gadepolitikeren 

fylde ham med de laveste idealer. (cit. Clifford 1978: 29) 

 

Canadiseringen skulle ske i skoler, der byggede på et kristent værdigrundlag. Men da 

der ikke kunne skabes enighed mellem katolikker og protestanter om et sådant, blev de 

statsstøttede skolesystemer i provinserne et af de alvorligste splittende faktorer for den 

nationale enhed i staten Canadas første 50 år.   
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Skolekrig   
 

I midten af 1800-tallet havde alle de britiske kolonier i Nordamerika etableret deres 

egne skolesystemer. Men de havde ikke noget enhedspræg, og efter Konføderationen, 

hvor Forfatningslovens sektion 93 overgav ansvaret for undervisning og uddannelse til 

provinserne og pålagde dem at give skolerne offentlig støtte, beholdt de deres 

institutionelle strukturer, som de havde udviklet ud fra deres egen tradition og  

demografi. Derved opstod der fire forskellige systemer. (1) Statsstøttede konfessionelle 

skoler i Quebec og på Newfoundland;69 (2) et formelt protestantisk system i de tre 

Maritime Provinser, men med reel opdeling mellem skoler for protestanter og 

katolikker; (3) et system af ikke-sekteriske statsskoler i Ontario – og fra 1905 også i 

Saskatchewan og Alberta – for provinsens flertal af protestanter kombineret med 

”separate” statsskoler” for de katolske mindretal; og endelig (4) ikke-sekteriske (men 

heller ikke sekulære) statsskoler i Manitoba og British Columbia, da de gik ind i 

føderationen i 1870 og 1871 (Manzer 1992). 

Oprettelsen af skolesystemerne gik ikke stille af. I New Brunswick skabte 

vedtagelsen af The Common Schools Act i 1871 voldsomme protester blandt 

provinsens katolikker og gav anledning til voldelige demonstrationer i gaderne. Under 

de såkaldte Caraquet-optøjer i sommeren 1875 blev to mænd dræbt og ni mænd 

anklaget for mord. Men også andre steder i Canada blussede de gamle religiøse 

modsætninger mellem engelsk-canadiere og fransk-canadiere op, og politiske og 

religiøse stereotyper føg rundt i den offentlige debat. Den engelsk-canadiske stereotype 

kom stærkest til udtryk blandt medlemmer af den presbyterianske Oranjeorden. Herfra 

lød det, at Quebec var et underudviklet samfund styret af præster, der var modstandere 

af frihed og modernisering. Som det blev sunget i refrænet til en af ordenens sange i 

1880’ernes Ontario: 

 

 Wake up Britons you are sleeping. 

 Rouse up for the traitors come, 

But beneath the Union Jack, we will keep the Jesuit back, 

And we’ll live for freedom here in Britain’s home. (cit. Cook1968: 5) 

 

At kalde katolikker ”forrædere” var naturligvis en voldsom provokation 

over for en fransktalende befolkning og en kirke, som hidtil havde været loyal over for 

imperiet og havde hyldet de britiske frihedsidealer, som havde sikret dem ret til egne 

love og institutioner. Til gengæld tegnede fransk-canadierne et billede af engelsk-

canadierne som grådige materialister, der ikke havde øje for andet end ussel mammon, 

og som var intolerante og i bund og grund fjendtlige over for katolicismen og alt, hvad 

den stod for. Ja, protestanter var i virkeligheden kristendommens fjender, lød det. 

                                                           
69 Fordi der ud over splittelsen mellem katolikker og protestanter også var dybe splittelser mellem de protestantiske 

kirker på Newfoundland, blev der etableret hele ni forskellige skolesystemer. 
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 Skønt skolelovene i første omgang i det store og hele sikrede de religiøse 

og fransksprogede mindretals rettigheder til grundskoler i hele Canada, kom 

skolespørgsmålet alligevel til at blive den alvorligste disintegrerende faktor i de 

kommende årtier, ja, en faktor, der på et tidspunkt ligefrem truede med at sprænge 

unionen. Men det vil jeg vende tilbage til. 

 

 

                                

Konklusion 
 

De katolske og protestantiske kirker spillede i 1800-tallet en vigtig rolle som 

nationsbyggere i det civile samfund, men da de ikke havde en fælles nation for øje, 

udgjorde de også centrifugale kræfter. Men der var også en dybt splittende strid mellem 

den anglikanske kirke og de protestantiske kirkesamfund i første halvdel århundredet. 

Den blev først bilagt efter 1854, da den anglikanske kirkes krav på at blive anerkendt 

som statskirke i Provinsen Canada led endeligt nederlag. I de foregående årtier havde 

metodistkirken dog frigjort sig fra sine amerikanske forbindelser og var begyndt at se 

sig selv som nationsbygger.  

Konføderationen blev støttet af såvel det katolske hierarki som de store 

protestantiske kirkesamfund, som satte sig som mål at gøre det nye Canada til en 

kristen nation. De protestantiske kirker rykkede da også i de år tættere sammen, og 

metodisterne og presbyterianerne samlede deres menigheder i nationale kirkesamfund. 

De kunne tilmed blive indbyrdes enige om den offentlige skoles kristne værdigrundlag 

og medvirkede derved til at grundlægge Canada som et nationalt værdifællesskab.  

Den katolske kirke fastholdt sin ret til at beskytte fransk-canadieres tro og 

kultur, og kløften mellem det protestantiske engelsk Canada og det katolske fransk 

Canada voksede derfor i årtierne efter Konføderationen. Til gengæld var der politiske 

kræfter i toppen af begge samfund, som var indstillet på at forlige dem og få dem til at 

stå sammen om den nye stat og visionen om en canadisk nation.  
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Kapitel 10 
 
Den særlige nation i Det Britiske Imperium:  
Nationale fortællinger og visioner 1867-1900 
     
 
 
 
 
 
 

Indledning 
 

Den 1. juli 1867, på den nye canadiske stats første morgen, kunne borgerne i St John, 

New Brunswicks største by, slå morgenavisen op og læse en lederartikel, hvori bladets 

redaktør, Edward Willis, gav udtryk for den blanding af forsigtig optimisme og 

realistisk erkendelse af de udfordringer, landet stod over for, som mange borgere og 

politikere dengang delte med ham. 

 Willis indledte med at konstatere, at det britiske Nordamerika nu var gået 

ind i sin mest betydningsfulde politiske fase ”på godt og ondt”. New Brunswick var 

ikke længere isoleret fra sine ”søsterkolonier”, men samlet med dem i en ”nær union”. 

Fordi de havde en fælles oprindelse, udgjorde et interessefællesskab og havde stor 

lighed med hinanden i kraft af deres politiske institutioner og prioriteter, var der alle 

mulige tegn på, at deres føderation ville blive en succes: 

 

Vi forventer en kolossal industriel udvikling og en udvidelse af vores 

transport og handel samt en hurtig forøgelse af vores befolkning. Vores 

dominions ressourcer er varierede og store, og ånden i dens folk vil løfte 

sig til et niveau, der svarer til dens position og muligheder. Folket vil 

skabe sig et navn i verden, som i værdighed ikke vil stå tilbage for den 

ædle rod, det udgik fra. Dets sønner, som altid har været stolte over deres 

nedstamning, vil snart blive stolte over deres land. […] Vi forventer ikke 

at vi kun vil få solskin på vejen fremover. Langt fra.  Der vil komme 

sygdomme, der vil decimere vore familier. Der vil komme 

plantesygdomme og meldug og larver og lignende onder, som vil 

ødelægge vore marker. Oversvømmelser vil drukne vore enge og storme 

sænke vore skibe. Selv om vi håber, at brutale krige altid vil blive 

udkæmpet langt fra os, vil de ødelægge handlen, og økonomiske kriser vil 

svække vore arbejdsmuskler. For almindelige dødelige findes der ingen 

udveje med eller uden Unionen. […] Ansigt til ansigt med de alvorlige 
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forpligtelser, vi står over for, bør splittelsens råb nu fortie. Lad venner og 

fjender af den union, som nu er skabt, gøre deres yderste for at gøre den 

til uudsigelig og varig gavn for deres fælles land. Vi stoler på, at den dag 

ikke er fjern, da Unionen vil vise sig retfærdiggjort til fuld tilfredshed for 

dem, der i øjeblikket er mest fjendtlige over dens krav og mest tvivlende 

over dens fremtidsudsigter. (The Saint John Morning News, 1. juli 1867) 

 

Det skulle da også hurtigt vise sig, at politikerne stod over for en 

kæmpemæssig og kompleks opgave med at regere den nye stat og skabe strukturer og 

institutioner, der kunne holde sammen på den. Hver gang der blev vedtaget en ny lov i 

parlamentet, var der nogle i de hidtil selvstyrende provinser, som blev vrede over at se 

sig frataget gamle privilegier og oplevede deres rettigheder krænket. Skolespørgsmålet 

– der handlede om både sprog og religion – skabte som nævnt i sidste kapitel social 

uro og vold i New Brunswick og opstand i Manitoba. Indførelse af Provinsen Canadas 

højere toldsatser i hele unionen førte til rasende reaktioner i Nova Scotia, som var nær 

ved at forlade unionen kort efter at være trådt ind i den. Og i det folkerige Ontario, som 

anså sig for unionens kerneprovins – og forventede at blive behandlet derefter – vakte 

det næsten hver gang modstand, når forbundsregeringen forsøgte at foretage sig noget 

til hele føderationens gavn. Udfordringen for føderationens ledere bestod derfor ikke 

kun i at forme et nationalt sammenhængende territorium, men også i at skabe en følelse 

i provinsernes befolkninger af, at de udgjorde en samlet nation. 

 Ikke desto mindre er Edward Willis’ lederartikel repræsentativ for et 

almindeligt politisk og kulturelt fænomen i tiden omkring Konføderationen: 

forestillingen om, at canadierne var på vej mod at blive samlet som nation, men også 

at den endnu ikke var det. Der herskede bred enighed om, at hvis Canada ikke blot 

skulle blive en anden udgave af USA – ja, undgå mere eller mindre frivilligt at lade sig 

annektere –  så var det afgørende, at Canada udviklede sin egen, særlige nationalitet og 

tilhørende værdier. Derfor kom der i de følgende år forskellige forslag til, hvad der 

skulle til for at opbygge en canadisk nation. 

Den kendteste og nok også mest indflydelsesrige vision for et fremtidigt 

Canada møder man hos den irske politiker, redaktør, forfatter og foredragsholder 

Thomas D’Arcy McGee. Jeg vil i dette kapitel først præsentere McGee og påvise hans 

betydning for den første nationale bevægelse i Canada, Canada First. Dernæst vil jeg 

analysere tendenser i den første engelsk-canadiske historieskrivning mod århundredets 

slutning og argumentere for, at den imperietro loyalisme, der genlød i den, paradoksalt 

nok var udtryk for nationalisme, vel at mærke dog kun en britisk-canadisk.     
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Nye visioner for Canada   
 

      Det frie land   
 
Thomas D’Arcy McGee (1825-1868) blev født i 1825 i en katolsk middelklassefamilie 

i Carlingford på Irlands østkyst. Begge hans forældre var stærkt optaget af sagføreren 

og politikeren Daniel O’Connell (1775-1847), der i 1829 kunne se sin årelange 

kampagne for katolikkernes politiske emancipation kronet med succes. Dog var 

O’Connell ikke i stand til at følge den vellykkede politiske kamp op med en reform af 

unionen mellem Storbritannien og Irland, som briterne havde gennemtvunget i 1800, 

og som mange irere anså for undertrykkende og hæmmende for Irlands frie udvikling 

som nation (Böss 2005; Wilson 2008 og 2011).70  

Den unge, begavede Thomas, som allerede som teenager havde vist talenter 

som digter og offentlig taler, konkluderede som 17-årig – i 1842 – at hans 

fremtidsudsigter i Irland var dårlige, og han besluttede sig derfor til at udvandre til 

USA. Allerede året efter sin ankomst holdt den politisk engagerede unge mand sin 

første offentlige tale – på kajen i Boston – i anledning af den amerikanske 

uafhængighedsdag den 4. juli. Så stort indtryk gjorde han på sine tilhørere, at en lokal 

irsk publicist på stedet ansatte ham som journalist på sin avis.  

McGee vendte dog allerede efter et par år tilbage til Irland for at tage del i 

bevægelsen Det Unge Irlands kamp for Irlands frihed. Han kom i kontakt med den unge 

journalist og digter Thomas Davis (1814-1845), som var den ene af tre grundlæggere 

af bevægelsens ugeavis The Nation.  De ”unge irere” havde både protestantisk og 

katolsk baggrund. De ønskede at gøre en ende på Irlands sekteriske splittelser, som de 

opfattede som hindringer for irsk selvstændighed. Under inspiration fra den samtidige 

bevægelse for en samling af Italien, La Giovane Italia, havde bevægelsen et nationalt-

kulturelt program. Den promoverede en pluralistisk ”ny nationalitet” ved at publicere 

litterære og historiske artikler i The Nation. Den slags var D’Arcy McGee 

leveringsdygtig i, og han indledte dermed en karriere som både digter og historiker. Da 

de unge ireres forsøg på at foranstalte en revolution i 1848, midt under den Store 

Hungersnød, slog fejl, flygtede McGee tilbage til Nordamerika. Her skabte han sig 

hurtigt et navn blandt irsk-katolske udvandrere både i USA og Canada, nu også som 

flittig foredragsholder.  

Et tilbagevendende tema i det, McGee skrev, var, at de udvandrede irere 

måtte erhverve kendskab til Irlands historie og litteratur, hvis de ikke skulle miste deres 

nationalitet i det fremmede. Han nåede dog også snart til en personlig overbevisning 

om, at de skulle vænne sig til tanken om, at deres fremtid lå i Nordamerika. De skulle 

ikke gøre sig forhåbninger om engang at vende tilbage til Irland, men loyalt tjene deres 

                                                           
70 Det følgende om McGee bygger på mit kapitel “Exiles no More: Ethnic Leadership and the Construction of the Myth 

of Thomas D’Arcy McGee”, i Michael Böss, Irene Gilsenan Nordin and Britta Olinder 2005: 65-88.  Se også David A. 

Wilson 2008 og 2011.  
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nye land. Men selv om han ville have sine landsmænd til at hylde det Amerika, som 

havde givet dem frihed og et nyt hjemland, blev han stedse mere skeptisk over for den 

amerikanske republikanisme og dens ”frihedskult”, fordi den indebar en adskillelse af  

stat og kirke og en forkastelse af tradition og historisk kontinuitet. Han blev altså mere 

socialt og kulturelt konservativ og drev i retning af ultramontanismen, som det især 

fremgår af hans bog om katolicismens historie i Nordamerika (McGee 1854). Politisk 

forblev han dog moderat.  

Efter bogens udgivelse modtog han en invitation fra de irske katolikker i 

Montral om at flytte til byen. De ønskede hans hjælp til at etablere en engelsksproget, 

katolsk avis. Montreal var på det tidspunkt en by på ca. 70.000 indbyggere, hvoraf en 

femtedel var katolske irske indvandrere og efterkommere. De var bekymrede over den 

protestantiske Oranjeordens stigende indflydelse i Provinsen Canada, ikke mindst efter 

at den var begyndt at lufte tanken om at forbyde katolske skoler i Canada Vest (Øvre 

Canada). Med udsigten til, at reformpolitikere med George Brown i spidsen ville få 

gennemført deres ønske om politisk repræsentation i parlamentet på grundlag af 

befolkningstal, frygtede de, at det ville blive en trussel mod katolske skoler i Canada 

Øst.  

Da de ikke følte sig repræsenteret af det engelsksprogede katolske dagblad 

i byen, The True Witness, ønskede deres egen avis, The New Era, der skulle være talerør 

for deres etnisk-politiske interesser. Mange blev derfor både overraskede og skuffede, 

da McGee i sine første lederartikler ikke kun angreb Oranjeordenen, men også manede 

til etnisk samdrægtighed blandt Montreals indbyggere. Til gengæld blev ledende 

liberale så begejstrede for ham, at de opfordrede ham til at stille op til valget i 1858.  

Det program, McGee gik til valg på, var ikke-sekterisk og ikke-etnisk. Det 

bar præg af den overbevisning, som han havde udviklet i sine år som medarbejder på 

The Nation og medlem af Det Unge Irland: McGee håbede på den dag, hvor de politiske 

partier i Canada ikke længere ville appellere til bestemte etniske og religiøse grupper 

og fraktioner, men kunne trække stemmer på tværs af dem. Han ønskede, at 

befolkningen ville sætte sig ud over deres indbyrdes sproglige, religiøse og kulturelle 

modsætninger og blive en nation, hvor mindretal ville nyde fuld beskyttelse. Men han 

gjorde sig også tanker om en materiel form for nationsbygning: Canada skulle stile 

mod økonomisk modernisering ved at bygge jernbaner og skabe industriel udvikling i 

ly af toldmure. Hans budskab gik ind hos mange vælgere, og han endte med at blive 

blev valgt ind i Underhuset, altså den lovgivende forsamling i Provinsen Canada.   

Mange af de stemmer, han fik, kom fra katolikker i Canada Vest, men i 

hans egen hjemby var der en del irere, der opfattede ham som en forræder mod den 

sag, han oprindelig var blevet kaldet til Montreal for at kæmpe for. De så deres mistro 

bekræftet, da han samme år gik sammen med den liberale katolske biskop Lynch i 

Toronto om en opfordring til at aflyse den traditionelle årlige parade i byen i anledning 

af Skt. Patricks Dag. Formålet var at forsøge at undgå de voldelige konfrontationer 

mellem ”grønne” (irsk-katolske nationalister) og ”orange” (irsk-protestantiske 
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loyalister). Mistroen voksede til raseri, da McGee i 1863 forlod Reform-partiet for at 

gå over til de Konservative, som var anglikanernes, presbyterianernes og 

Oranjeordenens foretrukne parti, men som ikke desto mindre havde indgået et 

samarbejde med Cartier og hans katolsk konservative Les bleus.    

Direkte livsfarlig blev situationen for McGee, da han samtidig vendte sig 

mod de lokale ireres støtte til det militante Irske Republikanske Broderskab, der var 

blevet dannet i New York i 1858, og som i 1866 foretog et angreb henover grænsen fra 

USA for at opmuntre deres landsfæller i Canada til at foranstalte et oprør mod briterne.  

Fenierne, som broderskabets medlemmer blev kaldt, mente, at irerne i Canada skyldte 

Irland deres fulde loyalitet. Mange var enige med dem, men langt de fleste afstod dog 

fra at støtte dem, og det er sandsynligt, at McGee havde en væsentlig andel i det.  For 

han var på det tidspunkt blevet en glødende canadisk nationalist, der støttede en 

unionsdannelse på forfatningskonferencerne i Charlottetown og Quebec. Han var selv 

ansvarlig for fremsættelsen af en resolution, som krævede garanti for religiøse 

minoriteters ret til offentligt støttet uddannelse i en fremtidig union.   

McGee argumenterede over for de irske nationalister i Canada, at selv om 

Canada var en del af Det Britiske Imperium, burde de ikke videreføre deres gamle 

fjendskab med England på canadisk jord. For det første fordi Canada blot var britisk af 

navn, og for det andet fordi det ville føre til en fortsættelse af den endeløse sekteriske 

konflikt, som i sin tid havde fået ham selv til at forlade Irland. Men han henviste også 

til den vision, som han havde taget med sig fra Thomas Davis: at en nation skulle kunne 

samle katolikker og protestanter under samme tag. Det var på den baggrund, at McGee 

allerede i 1860 holdt en stor og visionær tale i den lovgivende forsamling om en 

fremtidig canadisk nation bundet sammen af en fri forfatning, et fælles territorium og 

en national litteratur: 

 

Jeg ser i det fjerne en stor nation, omgærdet som Achilleus’s skjold af 

oceanets blå rand. Jeg ser den opdelt i mange små samfund, som hver 

tager sig af sine egne indre anliggender, men dog er bundet sammen af 

frie institutioner, frit samkvem, fri handel. Jeg ser inden for skjoldets 

runding de vestlige bjerges tinder og bølgetoppene i øst. Den snoede 

Assiniboine-flod, de fem søer, St Lawrence, Ottawa, Sagueynay, St John, 

Minas-bassinet. Langs alle disse flydende vande, i alle de dale, som de 

frugtbargør, i alle de byer, som de besøger på deres vej, ser jeg 

generationer af flittige, tilfredse og retskafne mænd, frie af navn såvel 

som i praksis – mænd, som magter at bevare, i fred som i krig, en 

forfatning værdig for et sådant land. (cit. Davis 1988: 461)  

 

McGees tale er siden blevet set som et udtryk for den ”nye nationalitet”, 

han selv engang havde drømt om at medvirke til at fostre i Irland. I den kontekst, som 

han befandt sig i nu, havde han ikke lagt sin irske etnicitet bag sig. Men talen gav 
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udtryk for, at etniciteter ville blive forliget i en fremtidig canadisk nation (Shanahan 

1977: 4). Hans pan-canadiske nationalisme var således – i lighed med Thomas Davis’ 

– prospektiv: den var et projekt, som stod over for sin realisering. 

Talen har lige siden været kendt og elsket af millioner af canadiere, da den 

er blevet refereret eller citeret i talrige skolebøger, politiske taler, antologier og tv- og 

radiodokumentarer. Datidens lederskribenter var da også enige om, at McGee havde 

”overgået sig selv”, som der stod i Montreal Herald (Wilson 2001: 100). Hans 

sammenkædning af det canadiske landskab og den britiske frihedstradition skulle blive 

et kendetegn ved canadisk patriotisme.  

Men der var altså også en kulturel dimension i McGees vision. I ”The 

Mental Outfit of the New Dominion”, en tale han holdt den 5. november 1867 – som 

nyvalgt medlem af det første canadiske parlament – beskrev McGee skabelsen af en 

national litteratur og kunst som det, der skulle til for at give patriotismen en 

følelsesmæssig klangbund (Warkentin 1982). Han var selv gået i spidsen i 1858 med 

digtsamlingen Canadian Ballads and Occasional Verses, i hvis indledning han skrev, 

at ”[…] vi vil en dag blive en stor nordlig nation og udvikle blandt os selv de bedste 

frugter af en [canadisk] nationalitet: en ny og varig litteratur […] Af alle former for 

patriotisme er en vis og patriotisk litteratur med sigte på formningen af en offentlig ånd 

ikke det mindst beundringsværdige” (McGee 1858: vii). 

   Kort efter sit valg til det føderale parlament i 1867 besluttede McGee sig 

til snart at trække sig tilbage fra politik og i stedet hellige sig sit litterære og historiske 

forfatterskab. Han mente, at det blot ville være en anden måde at tjene den canadiske 

nation på.  Han kom dog ikke til at realisere disse planer. Den 7. april 1868 deltog han 

i en debat i Underhuset. Da han sent på aftenen vendte hjem til sit pensionat, sprang en 

mand ud af mørket og skød ham. Manden blev siden fundet og arresteret. Han hed 

Patrick J. Whelan og var fenier. Han blev i februar året efter dømt til døden og hængt. 

McGee modtog en statsbegravelse i Montreal, hvor over 80.000 mennesker deltog i 

processionen (Burns 1976). Han blev udråbt til den nye nations martyr.    

McGee’s visioner for Canada inspirerede nogle engelsk-canadiske intellektuelle og 

digtere, der delte hans opfattelse af, at Canada havde brug for en kulturel nationalitet.     

 

           
Den nordlige nation    

     
I 1894 skrev kunstneren og kritikeren William Sherwood: ”På en højst materiel måde 

fremmer landskabsmaleren patriotiske følelser” (cit. McKay 2011: 111). Den 

vurdering havde han ikke hevet ud af den blå luft, for igennem de sidste 30 år var der 

blevet skabt en lang række nationale kunstforeninger og kunstmuseer i Canada, som 

for eksempel The Art Association of Montreal (grundlagt 1860), Ontario Society of 

Artists (1873), National Gallery of Canada (1880) og Royal Canadian Academy 

(1880). De var alle udslag af en national-kulturel bevægelse, der opstod i årtiet efter 
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Konføderationen, og hvis betydning den unge Ottawa-digter Charles Mair (1838-1927) 

opsummerede således i 1870: 

 

Det Unge Canada er trådt i forgrunden, og vi er nu en nation med en 

nations pligt til at yde, privilegier til at bevare og en ære til at beskytte. 

Denne nationalfølelse […] åbner sig blandt os som en blomst. Alle sande 

mænd vil omhyggeligt vande planten; alle vise mænd vil ihærdigt nære 

dens vækst […] og allerede nu binder den Britisk Amerikas spredte 

samfund sammen omkring en fælles sag, et fælles sprog og en fælles 

skæbne. (cit. McKay 2011: 110)  

 

Mair var en af bevægelsens grundlæggere. De andre var unge mænd, som 

trods deres forskellige baggrund var enige om, at den nye canadiske union havde brug 

for en ”ny nationalitet”, sådan som John Macdonald og Cartier havde efterlyst den 

under unionsforhandlingerne. Deres egentlige inspirationskilde var dog McGee, som 

de anså sig som arvtagere af. Blot en måned efter hans død mødtes de på et hotel i 

Ottawa for at stifte en forening, som de gav navnet The Corner Room. Der var tale om 

en blandet gruppe. Foruden Charles Mair selv bestod den af den bibliofile embedsmand 

Henry Morgan, digteren og etnografen R.G. Haliburton (1831-1901), officeren og 

militærhistorikeren George T. Denison (1839-1925) og sagføreren og avisudgiveren 

William A. Foster (1840-1888).71 

Efter tre år skiftede foreningen navn til Canada First, som også var titlen 

på en forelæsning af Foster, som bagefter blev trykt i avisen The Toronto Globe og 

senere udkom som et lille hæfte med titlen Canada First; or, Our New Nationality 

(Foster 1871). Kampskriftet vakte stor offentlig opmærksomhed. Selv om foreningens 

stiftere havde forskellige opfattelser af, i hvilken retning Canada burde gå, var de dog 

enige i de teser, Fosters fremlagde i artiklen. 

Foster konstaterede for det første, at Canadas historie burde være en kilde 

til stolthed, men det havde hverken englænderne eller canadierne selv hidtil indset. Han 

ærgrede sig over det gængse billede af Canada, der fandtes i England og Europa: et 

land med frost og sne, faldende træstammer, snesko, pelse og vilde indianere. Han 

mente, at unionsdannelsen burde være en anledning til at ændre på dette stereotype 

billede. Det var også vigtigt, at man forestillede sig Canada som mere end blot en 

politisk union af tidligere kolonier.  Canadierne måtte aflægge sig deres koloniale 

mentalitet og erstatte den med en canadisk. For unionen ville falde sammen, hvis ikke 

den hvilede på en folkelig selvbevidsthed: ”Med mindre vi agter at være skovhuggere 

og vandbærere resten af vores tid, må vi for alvor sætte os for at styrke grundlaget for 

vores identitet.” Canadierne kunne først realisere deres potentiale den dag, de lærte at 

frigøre sig fra deres mentale afhængighed af Storbritannien og forstod sig selv som en 

                                                           
71 For en førstehåndsbeskrivelser af bevægelsen, se George T. Denisons The Struggle for Imperial Unity (1909). 
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nation. En national identitet skulle samtidig være et middel mod canadiernes indbyrdes 

konflikter og ”splittende tendenser” (Foster 1871: 31).   

Foster var også overbevist om, at den britiske kolonipolitik bar en del af 

skylden for den manglende udvikling af en ”indfødt national bevidsthed”: 

  

Borgeren i USA har sit eget flag og sin egen nationalitet – det har 

canadieren altid skullet se til udlandet efter. I årevis isolerede britisk 

politik provinserne indbyrdes for at forhindre, at de skulle blive opslugt i 

republikken ved siden af dem, og derved hæmmedes fremvæksten af en 

indfødt national bevidsthed. […] Men nu, hvor vi er rige og forenede, 

livskraftige og velstående; og nu hvor nogle af fortidens traditioner 

gradvist mister deres greb om en ny generations forestillingsverden, vil 

den følelse, der så længe fik udløb i deklamationer af Moderlandets 

herligheder, kunne drage mere naturlig næring fra indfødte kilder. (Foster 

1871: 27) 

 

Skabelsen af en canadisk nationalitet krævede – og det var hans tredje 

argument – en homogenisering af et ”sammensat folk”, hvis etniske, religiøse og 

interessemæssige forskelle var store. Løsningen bestod dog ikke i at fjerne de ”mange 

[…] reelle eller forestillede forskelle”, der eksisterede, men i at finde ”et fælles 

grundlag at være enige om”, som var ”stærkt nok til at modvirke fragmenterende 

tendenser” (ibid.: 31). Hvis en regering skulle have magt, måtte den ”politiske 

maskine” have drivkraft, og ”hvor skal vi finde den kraft andre steder end i den 

nationale karakter?” spurgte Foster. Han opfordrede derfor politikerne til at gå i gang 

med at opbygge nationen på praktisk vis, for ”nationer opstår ikke af sig selv som 

Minerva”, dvs. kun ved tankens hjælp (ibid.: 36).72  

I lighed med en af John Macdonalds ministre, Alexander Morris, der i 1855 

havde udgivet en bog om Canada and her Resources (Morris 1855), havde Foster 

således blik for de materielle forudsætninger for nationsbygning:  

 

Vi har kul i Nova Scotia ved Atlanterhavet, kul i Saskatchewan i 

kontinentets hjerte, og kul på Vancouver Island ved Stillehavet.  Vi har 

mineralværdier i en så stor mangfoldighed, som vi har behov for, og i 

grænseløse mængder. Vi har ved vores dør en uudtømmelig fiskebestand, 

det rigeste i verden, som hvert år afkaster 20 millioner dollar i lande med 

fiskeri, og desuden opfostrer fiskeriet eventyrlystne og hårdføre søfolk. 

Vores landbrugsproduktion er enorm og kan udvides uendeligt. Og vores 

skove er en kilde til misundelse i resten af verden. Vi har, eller vil snart 

have, 70.000 sømænd mellem 20 og 60 år, som vil kunne bruges til at 

forsvare [Canada]. Hvad angår territorium, har vi mere end halvdelen af 

                                                           
72 Ifølge romersk mytologi blev Minerva født ved at springe direkte ud af hovedet på Jupiter.  
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kontinentet og derved albuerum for en befolkning på 40 millioner. (Ibid.: 

15) 

 

Canada First-bevægelsen var overbevist om, at fremtiden for et Canada, 

som ville blive en af verdens store nationer skulle, skulle sikres gennem koloniseringen 

af det vestlige kontinent. Med inspiration fra USA blev dette mål anset for at være 

Canadas manifest destiny.73 De ønskede dog ikke helt at frigøre Canada fra imperiet, 

men at give landet ligestilling inden for det. Selvfølgelig skulle ”moderlandet” holdes 

i ære for ”sin historie og fordi vores forfædre lå begravet i dets hellige jord”; men 

englænderne skulle betragtes som ”vore brødre, vore ligemænd”, skrev George T. 

Denison i et brev til Mair (cit. Berger 1970: 53).   

Til gengæld var det ikke alle nationer, der kunne betragtes som canadiernes 

ligemænd. Foreningens ideer om en canadisk nationalitet havde en umiskendelig 

lighed med dem, der fandtes i den nye socialdarwinisme, som satte sit præg på 

imperialistisk ideologi efter udgivelsen af Charles Darwins Arternes oprindelse i 1859 

(jf. Johnson 2003: kap. 8). Canada Firsts forestilling om canadierne som et ”nordligt 

folk” havde således racistiske undertoner, stærkest hos Robert G. Haliburton.  

Haliburton var stærkt interesseret i naturvidenskab og middelalderhistorie. 

Han blev medlem af det danske Selskab for Sprog- og Oldtidsforskning, da han 

begyndte at interessere sig for nordiske sagaer. I sin forelæsning The Men of the North 

and Their Place in History (1869) udtalte han, at Canada skulle forblive ”et nordligt 

folk beboet af efterkommere af de nordlige racer [dvs. folk]” (Haliburton 1869: 2).74 

Haliburton mente, at forsynet tidligt i historien havde sendt de nordeuropæiske 

”barbarer” ned over Syden for at feje Europa rent for alle spor af fortiden og skabe en 

”ny civilisation”, ved hvis ”altre” der skinnede et ”nyt og renere lys”. Med henvisning 

til moderne litteratur, videnskab og retstænkning mente han at kunne påvise, at der kun 

havde været ”tilfredsstillende resultater, når de repræsenterede nordlige ideer, og at alle 

forsøg på at genoplive det gamle Grækenlands og Roms poesi, lærdom eller love var 

slået eklatant fejl”. Han forklarede nordeuropæernes særlige støbning med det klima, 

de levede i. På samme måde havde deres kamp for overlevelse i det iskolde nord fostret 

særlige karakteregenskaber blandt canadierne: selvhjulpenhed, fysisk styrke, 

udholdenhed, intelligens, initiativrigdom og virilitet. Hvor briterne havde lært at leve 

med regnen, skulle canadierne være glade for kulden. Ja, den barske natur i Canada 

sørgede for at frasortere de svage og dovne og fratog dermed de mindre livsduelige 

”sydlige racer” lysten til at migrere nordpå. Det havde altid været ”Nordens mænds 

                                                           
73 I en serie indlæg i avisen The Weekly Globe beskrev Charles Mair præriernes ressourcer på samme måde, som man 

kender det fra den amerikanske diskurs på den tid som ”et større og dejligere Canada” og ”verdens have” (4. juni 1869); 

citeret efter Berger 1970: 56. 
74 Haliburton brugte udtrykket ”northern”, ikke ”Nordic”. Han regnede nemlig germanere (”teutoner”) og angelsaksere 

med til de ”nordlige” folk. Sådan blev der skabt tradition for i Canada, og derfor oversætter jeg det her og fremover 

som ”nordlig”. 
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mission at være grundlæggere af en ny civilisation og udbrede friheden i alle lande”. 

Denne mission havde canadierne fået i arv: 

 

Vi er ikke noget navnløst folk af vilde uden nogen fortid, vi kan mindes 

med stolthed, og uden nogen fremtid, vi kan udforme for os selv og vore 

børn. Vi er sønner og døtre af dem, der har opbygget en ny civilisation, og 

selv om vi er udvandret til den vestlige verden, så har vi ikke lagt vort 

fødeland bag os, for vi befinder os stadig i norden, i hjemmet for den 

store frost, hvor den kolde nordenvind, som bevægede vort folks vugge, 

stadig blæser gennem vore skove og ånder frihedens ånd ind i vore hjerter 

og giver styrke og energi til vore lemmer. Så længe nordenvinden blæser, 

og sne og slud flyver hen over vore skove og marker, forbliver vi måske 

et fattigt folk, men vi må også blive ved med at være hårdføre, sunde, 

dydige, modige, og hvis vi er vore forfædre værdige, må vi også være et 

herskende folk […] Vi er den Nye Verdens nordboere. Vi må tage deres 

navn på os og gøre os værdige til det. (Ibid.: 10)    

 

Selv om grundlæggerne af Canada First oprindelig ikke ønskede at skabe et politisk 

parti, men blot ville forblive en kulturel og intellektuel bevægelse, gik Foster dog til 

sidst med på ideen, som var opstået i liberale kredse. Resultatet var dannelsen af 

Canadian National Association i 1874.  

Partiet gik ind for, at Canada skulle bidrage aktivt til konsolideringen af 

imperiet gennem handel mellem dets enkelte dele. Desuden ønskede det politisk 

repræsentation for minoriteter, øget indvandring, vestlig ekspansion, indførelse af 

importtold til beskyttelse af den canadiske industri og en reorganisering af Senatet 

(Overhuset), så de små provinser kunne få mere indflydelse. Partiet viste sig dog hurtigt 

chanceløst i et politisk system, som kun levnede plads til to store partier. Partiets leder, 

Edward Blake, som oprindelig havde brudt med de Liberale, vendte allerede i 1875 

tilbage til toppen af sit gamle parti, og da både de Liberale og de Konservative gik i 

offensiv mod partiet, afgik det ved døden.  

Ironisk nok overtog begge partier dog siden de fleste af dets ideer. Det er 

således åbenlyst, at den konservative Macdonalds ”nationale politik” var direkte 

inspireret af Canada First. Og da hans regering tabte valget i 1896, fulgte Wilfrid 

Lauriers liberale den op. En politisk iagttager, der så tilbage på canadisk politik 

omkring århundredskiftet, beskrev den da også som ”historien om rivaliseringen 

mellem de to store politiske partier om at blive begunstiget af den voksende 

nationalfølelse i det canadiske folk” (Stewart 1920: 158).   

Skønt Canada First stod for en pan-canadisme, var foreningens budskab 

mere splittende end samlende. Den fransktalende befolkning følte sig ikke inkluderet i 

en ”angelsaksisk” nation, om end Halburton dog havde understreget, at også de havde 

rødder i Skandinavien, nemlig i kraft af deres normanniske forfædre (Haliburton 1869: 
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10). Nogle af dem var dog ikke helt fremmede over for tanken om Canada som et 

”nordligt” land, hvor klima og landskab havde udviklet særlige menneskelige dyder og 

egenskaber, ja, ligefrem en unik mennesketype.  Forestillingen om Canada som et land 

for frie og modige mænd blev således udtrykt i et fransk-canadisk digt af Adolphe-

Basile Routhier, som blev sat i musik og opført første gang i Quebec City den 24. juni 

1880. Hverken i sin originale eller sin officielle franske version rummer den dog nogen 

henvisning til ”Norden”, men understreger, at Canada er fransk-canadiernes hjemland 

i kraft af forfædrenes bedrifter, landskabet, troen, historien og de rettigheder, de nyder: 

 

Ô Canada! 

Terre de nos aïeux, 

Ton front est ceint de fleurons glorieux! 

Car ton bras sait porter l'épée, 

Il sait porter la croix! 

Ton histoire est une épopée 

Des plus brillants exploits. 

Et ta valeur, de foi trempée, 

Protégera nos foyers et nos droits. 

Protégera nos foyers et nos droits. 

 

Da den i 1907 første gang blev oversat til engelsk med titlen ”O Canada”, 

nævnte den dog Canadas nordiske/nordlige identitet ved at låne udtrykket ”True North” 

fra digtet ”To the Queen” af den engelske digter Alfred Tennyson, hvori han havde 

beskrevet Canada som ”that true North, whereof we lately heard / A strain to shame 

us”. ”True” blev her brugt i betydningen ”loyal”. Canadas engelsksprogede 

nationalhymne bygger således på den loyalistisk-imperialistiske tradition:    

 

 

O Canada! Our home and native land! 

True patriot love in all thy sons command. 

With gloating hearts we see thee rise, 

The True North strong and Free! 

From far and wide, O Canada, 

We stand on guard for thee. 

God keep our land, glorious and free 

O Canada, we stand on guard for thee 

O Canada, we stand on guard for thee.75 

  

Fransk-canadierne kunne ikke identificere sig med det nordiske ved 

imperiet og en ideologi, hvor nordicitet og britisk imperialisme blev kædet sammen 

                                                           
75 I 1967 blev sangen gjort til Canadas nationalhymne. 
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(Berger 1965). Imperiets udbredelse blev i denne ideologi anset for at være en naturlig 

følge af civilisationens nordgående bevægelse. Som den irske sociolog og 

socialdarwinist Benjamin Kidd (1858–1916) gengav tesen i 1894:  

 

I århundredernes løb har magtens centrum langsomt, men sikkert bevæget 

sig mod nord, ind i de barske regioner, hvor mennesker er blevet optrænet 

i livets hårde kamp med naturen, hvorigennem de har tilegnet sig energi, 

mod, integritet og de andre karakteristiske egenskaber, som bidrager til at 

hæve den op til et højt niveau af samfundsmæssig effektivitet. (Kidd 

1894: 62)  

      

Denne opfattelse blev delt af den canadiske uddannelsesmand, forfatter og 

imperialist George Parkin (1846-1922). Parkin, der var en af de betydeligste fortalere 

for et tæt forenet imperium, mente dog, at der med imperiet fulgte et moralsk ansvar. 

Den angelsaksiske race havde været fristet til at bruge imperiet som middel i et 

”kapløb” efter materielle gevinster i stedet for, som den rettelig burde have gjort, at 

bruge det som et ”middel til åndelig fornyelse” (cit. Cook 2005). Efter Parkins 

vurdering havde canadierne gode forudsætninger for at stå for en sådan fornyelse.  

 

 

Imperial nationalisme   
 

Forestillingen om et Greater Britain 
 

Selv om Det Britiske Imperium aldrig havde været større og moderlandet, 

Storbritannien, stod på toppen af sin globale magt og indflydelse, var der i sidste fire 

årtier af 1800-tallet alligevel en voksende bekymring blandt britiske iagttagere af den 

tids ”globalisering” – dvs. øget økonomisk konkurrence i en verden, hvis dele blev 

bundet stedse tættere sammen gennem øget kommunikation og handel – at den indebar 

en risiko for, at Storbritannien skulle miste sin globale førerposition. For at imødegå 

denne trussel – som især kom fra USA og Rusland – blev flere offentlige 

kommentatorer overbevist om, at imperiets ”angelsaksiske” komponenter (Canada, 

Australien, New Zealand og dele af Sydafrika) burde knyttes sammen i et ”Greater 

Britain”.  

Debatten om imperiets fremtid hang også sammen med en stigende 

bekymring for, hvordan den demokratisering, som var sket med valgreformen i 1872, 

ville påvirke ikke blot den britiske stat, men også resten af imperiet. Ville udvidelsen 

af vælgerbefolkningen til at omfatte middel- og arbejderklassen føre til en 

materialisme, som på længere sigt ville svække befolkningens patriotisme? Og ville 

bosætterkoloniernes nyerhvervede autonomi føre til imperiets opløsning?   
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Der var langt fra konsensus om svarene på disse spørgsmål, men kritikerne 

af en tættere integration af imperiet – f.eks. Richard Cobden (1804-1865) og Goldwin 

Smith (1823-1910)76  – var i mindretal. Flertallet var ”imperialister”, der enten talte til 

fordel for mindre reformer og tiltag, som kunne styrke de koloniale lederes loyalitet 

over for imperiet, eller ønskede en imperial union (Bell 2007). Ingen af disse grupper 

var dog modstandere af konføderationerne i Canada og Australien, idet de betragtede 

dem som en praktisk måde at skabe politisk og økonomisk koordination inden for 

imperiet. 

Fortalerne for en imperial føderation udgjorde en blandet skare af mænd, 

der tilhørte samfundets eliter: akademikere, forretningsfolk, sagførere, journalister og 

politikere, der enten deltog i den offentlige debat på egen hånd med bøger, pamfletter, 

taler og essays eller som medlemmer af nystiftede organisationer som The Colonial 

Institute (grundlagt 1868) og The Imperial Federation League (1884-1893). Et 

litteraturstudie har dog afsløret, at der ikke herskede enighed blandt dem om, hvad man 

skulle lægge i deres udtryk ”Greater Britain”. Det blev brugt på tre forskellige måder. 

For det første kunne det stå for hele Det Britiske Imperium med alle dets varianter af 

besiddelser eller afhængige stater ud over verden. I en anden betydning drejede det sig 

kun om bosætterkolonierne. Den tredje betydning var ”den angelsaksiske verden”, dvs. 

de engelsktalende lande herunder også USA, som jo ikke var en del af imperiet. Den 

mest almindelige betydning var den anden, altså bosætterkolonierne/staterne (Bell 

2007: 7). Nogle koloniale unionister, deriblandt historikeren John Seely, inkluderede 

dog også Indien og De Vestindiske Øer (Seely 1883).  

Ofte var der en race-dimension i denne brug af begrebet: Greater Britain 

omfattede så kun ”hvide”, angelsaksiske kolonier/stater, der blev anset for at være 

udvidelser af den britiske (eller ”engelske”) nation, som blev opfattet som et globalt 

omspændende ”frihedsrige”. I det perspektiv betød Canadas selvstændighed – og 

senere New Zealands, Australiens og Sydafrikas – derfor ikke, at den canadiske nation 

var blev afskåret fra den britiske. Der var stadig tilstrækkeligt med fælles institutioner 

og værdier på tværs af grænserne mellem moderlandet og dets dominion-stater til at 

understøtte en overordnet, fælles britisk nationalitet. 

Men selvfølgelig krævede det praktiske forandringer af den imperiale 

struktur at skabe en regulær union mellem dem. Heller ikke på det punkt herskede der 

klarhed. Det mindst vidtgående forslag var skabelsen af en ”udenomsparlamentarisk” 

føderation, hvor en gruppe udvalgte, højt placerede personer skulle give ikke-bindende 

råd til Parlamentet i London vedrørende imperiale spørgsmål. Den idé affødte dog også 

et forslag om etableringen af et formelt Rådgivende Råd, som skulle have mulighed 

for at fremføre sine synspunkter i Underhuset, uden at det dog blev tildelt stemmeret. 

Det mest vidtgående forslag var en ”overparlamentarisk føderalisme”, som indebar 

                                                           
76 Smith var forfatter til The Empire, en samling essays, hvor han argumenterede for at give kolonierne selvstændighed, 

The Empire: A Series of Letters (1863). 
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grundlæggelsen af et suverænt føderalt kammer, der stod over de forskellige staters 

parlamenter inklusive Westminster (Martin 1973).      

Hvor stor var tilslutningen til disse ideer i Canada i årtierne omkring 

århundredskiftet?  

 
 

Imperial nationalisme  
 
En af de første fortalere i Canada for en Imperial Føderation var den førnævnte liberale 

Edward Blake, som var premierminister i Ontario fra 1871 til 1872 og –efter et kort 

fravær – igen leder af sit parti fra 1880 til 1887. Som justitsminister i Alexander 

Mackenzies regering 1873-1878 betegnede Blake Canada som en ”føderal” og ikke en 

”juridisk” union. Dermed henviste han til provinsernes suverænitet i forhold 

centralregeringen, og han gik derfor imod Macdonalds nationalstatsprojekt. Det var 

den samme forståelse af det føderale princip, som Blake lagde til grund for sin 

anbefaling af dannelsen af et føderalt imperium: Hvert medlem af det skulle bevare sin 

suverænitet.     

Canadiske føderalimperialister var overbeviste om, at Canada ville blive 

stærkere som nation ved at styrke sine økonomiske og militære bånd til imperiet. De 

mente, at Canada derved ville kunne få indflydelse på ledelsen af det. Ja, Canada skulle 

helst gå forrest for et forenet imperium, lød det, fordi den nye stat havde nogle særlige 

fortrin, som kunne bliver imperiet til gavn. Den anglikanske præst og digter Frederick 

George Scott (1862-1947) beskrev i digtet ”A Hymn of Empire” et imperialt 

”broderskab” som forsynets plan med Canada:  

 

Lord, by whose might the Heavens stand, 

The Source from whom they came, 

Who holdest nations in Thy hand, 

And call’st the stars by name, 

Thine ageless forces do not cease 

To mold us as of yore – 

The chiseling of the arts of peace, 

The anvil-strokes of war. 

 

Then bind our realms in brotherhood, 

Firm laws and equal rights, 

Let each uphold the Empire’s good 

In freedom that unites; 

And make that speech whose thunders roll 

Down the broad stream of time, 

The harbinger from pole to pole 
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Of love and peace sublime. 

… 

 

Strong are we? Make us stronger yet; 

Great? Make us greater far. 

Our feet antarctic oceans fret, 

Our crown the polar star; 

Round Earth’s wild coasts our batteries speak, 

Our highway is the main, 

We stand as guardian of the weak. 

We burst the oppressor’s chain. (Scott 1906) 

 

Som det var almindeligt på det tidspunkt, kaldte Scott briterne for en 

“race”. Udtrykket skulle ikke forstås biologisk, men betød et folk, gerne i etnisk 

forstand. I digtet siger Scott dog, at det britiske folk består af flere ”nationer”: den 

canadiske, sydafrikanske, australske og newzealandske. Scott retter i en anden strofe 

en kritik mod dem, der taler om ”en snævrere stat”, som det vil være ”lettere at 

forsvare”. Hermed tænker han på canadiske nationalister, der stiler mod fuld politisk 

uafhængighed.  

Tilhængere af et føderalt imperium afviste selvfølgelig kontinentalisternes 

forslag om en union med USA. Som George D. Parkin skrev i 1888:  

 

Det er umuligt at forstå, hvordan […] et folk – hvis historie begyndte med 

loyaliteten over for britiske institutioner, og som gennem et århundrede 

har været beskyttet af britisk magt, og som under dette styre har opnået og 

nydt den mest komplette politiske og religiøse frihed, og som bestandig 

har hævdet sin mest hengivne agtelse for et moderland, de er forbundet 

med gennem tusinder af kærlighedsbånd – bevidst og med koldt blod og 

alene af kommercielle hensyn skulle bryde denne forbindelse og forene 

sig med en stat, hvis historie og traditioner, det ingen del har i. (Parkin 

1888: 190-91) 

 

En anden prominent føderalimperialist var teologen, skribenten og 

aktivisten George M. Grant (1835-1902). Grant, der var rektor på Queen’s University 

i Kingston fra 1877 til 1902, mente, at et styrket imperium ville være det naturlige 

skridt hen imod stadig større autonomi og udviklingen af Canada til en ”britisk nation” 

(Grant 1890). Ligeledes hævdede William Wilfred Cambell (1860-1918) – som 

oprindelig var anglikansk præst og senere blev betragtet som Canadas uofficielle 

nationaldigter – at der ikke var nogen modsætning mellem at være canadisk nationalist 

og imperialist. Canadierne stod til gengæld over for et valg mellem at være en del af to 
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imperialismer – en britisk eller en amerikansk – sagde han i en tale i The Empire Club 

of Canada den 23. november 1904: 

 

[Undersøger man sagen roligt …,] kan vi ikke undgå at indse, at såfremt 

vi håber engang at blive en nation, så må vi i selvforsvar forblive inden 

for det britiske imperiesystem. Derimod vil vi, ved at blive en del af det 

amerikanske, udslette vor personlighed som et folk. Vi vil blot blive en 

samling stater, der føjes til resten, og vi vil miste alt, hvad vi værdsætter: 

vore love, skikke, politiske system, ja, vor hele identitet som et folk. Hvis 

vi derimod bliver inden for det britiske imperiesystem som en integreret 

del af det, mister vi intet, men beholder alt det, vi har, og så har vi en 

chance for til sidst at blive et stort, egenartet fællesskab i den nordlige del 

af dette kontinent. Ved at forblive britiske ophører vi ikke med at være 

canadiere. Den store afstand fra det stærke imperiale centrum vil i sig selv 

sikre vor egenart, som den har gjort det i fortiden. (Campbell 2010: 394)     

    

Campbell betegner her canadierne som et ”folk” med en særlig identitet og 

kultur. Desuden forudsiger han canadiernes fremtid som ”nation”, hvormed han mener 

et uafhængigt folk. Men han understreger, at denne uafhængighed ikke vil udgøre en 

forhindring for Canadas medlemskab af imperiet. Tværtimod betyder det at være 

Canadier at være loyal over for både Canada og imperiet. 

Derfor må den føderale imperialisme i Canada anses for at være en særlig 

form for nationalisme (jf. Berger 1970). Dens særligt canadiske form skyldtes dens 

associering til den loyalistiske tradition. Loyalismen gjorde ubetinget loyalitet over for 

det bestående politiske styre og den bestående sociale orden til canadiske kerneværdier, 

og i den loyalistiske fortælling gik der derfor en lige linje fra den Amerikanske 

Revolution over krigen i 1812-14 til opstandene i 1837-38. Det var endvidere frygten 

for nye amerikanske invasionsforsøg, som fik det koloniale styre til at standse 

indvandringen fra USA i årene derefter til fordel for ”loyale” indvandrere fra De 

Britiske Øer (Griffiths 2007: 101).  

For at give indtryk af, hvordan denne ny-loyalisme kom til udtryk omkring 

århundredskiftet, vil jeg se på nogle værker om Canadas historie, som blev skrevet i 

perioden.  

 

    

Temaer i anglo-canadisk historieskrivning og historiebrug 
 

Konføderationen affødte en interesse i offentligheden for at forstå den historie, som lå 

forud, og de begivenheder, som havde ført frem til den. I tidens ånd blev Canadas 

historie læst som en udviklingshistorie: Den handlede om et folks udvikling frem mod 



233 

 

national selvbevidsthed. De spørgsmål, der ofte gik igen, lød derfor: Er vi nu blevet et 

folk? Og: Hvad vil det indebære for vores fremtid?  

Historieskrivningen blev også brugt som et middel til at lære canadierne 

om de gode og dårlige sider ved deres historie. Forfatterne opfordrede befolkningen til 

at tage ved lære af fortidens store heroiske skikkelser, der havde bidraget til deres 

samfunds udvikling. Det var en særlig opgave for skolen. Skolebogsforfattere gav 

lærerne forslag til, hvordan de kunne inddrage digte og gymnastiske øvelser, der 

fremmede patriotisme, og skolerne gik forrest i fejringen af nationale begivenheder 

som f.eks. hundredåret for loyalisternes ankomst til Canada i 1884, hundredåret for 

Forfatningsloven af 1791, firehundredåret for John Cabots (Giovanni Cabbogio) 

opdagelser omkring St. Lawrence-bugten o.lign. (Withrow 1876). 

Efter 1867 var små canadiske forlag så småt begyndt at udgive bøger med 

canadiske emner og skrevet af canadiske forfattere. Men kun så småt, for størstedelen 

af de bøger, der dengang blev solgt, blev udgivet på amerikanske forlag – som f.eks. 

Sadlier i New York. Det blev endnu vurderet som usikkert, om der i det hele taget 

fandtes et marked for bøger om Canadas historie og kultur. Da datidens aviser desuden 

først og fremmest dækkede britiske og europæiske forhold og kun i sparsomt omfang 

bragte nyhedsartikler og kommentarer om om forholdene i Canada, er det tvivlsomt, 

om man kan tale om eksistensen af en canadisk offentlighed på det tidspunkt.77 

Det blev et lille kirkeforlag, der gik i spidsen, og karakteristisk nok tilhørte 

forlaget det mest nationale af kirkesamfundene: metodisterne. Under prædikanten og 

forlæggeren William Briggs (1836-1922) begyndte kirken at udgive bøger båret af en 

patriotisk ånd. Bag flere af dem stod teologen, journalisten og forfatteren William H. 

Withrow (1839-1908), en af tidens mest fremtrædende og indflydelsesrige 

intellektuelle skikkelser og senere medlem af The Royal Society of Canada (French 

1994). Ved siden af de artikler og boganmeldelser, han skrev som redaktør af The 

Canadian Methodist Magazine, Devoted to Religion, Literature, and Social Progress 

– et magasin som blev udgivet af den nyligt samlede Methodist Church of Canada – 

forfattede Withrow opbyggelige fortællinger for børn, historiske romancer for voksne, 

en introduktion til Nordamerikas indfødte folk og en bog om den tidlige kristendoms 

historie. Han skrev også to skolebøger: A History of Canada for the Use of Schools and 

General Readers (1876) og Abridged History of Canada (1887).  

Withrows populærhistoriske The Popular History of the Dominion of 

Canada (1888)78 havde, i lighed med hans religiøse bøger, et opbyggeligt formål 

(Friskey 1997). Ikke fordi der var tale om noget uvidenskabeligt værk. Tværtimod viste 

han stor omhu i brugen af primærkilder, og han bestræbte sig på at redegøre ”upartisk” 

for ”fremvæksten af de borgerlige frihedsprincipper og udviklingen af den canadiske 

forfatning”. Men, som han skrev i forordet, så var han motiveret af en overbevisning 

om, at ”den væsentligste forudsætning for en rationel patriotisme er et intelligent 

                                                           
77 Jeg argumenterer i kapitel 14 for, at man først kan tale om en canadisk offentlighed efter Første Verdenskrig. 
78 Der var tale om en udvidet og revideret udgave af en bog, Withrow udgav i 1978 på et forlag i Boston. 
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kendskab til ens lands historie” (Withrow 1888: 5). Selv om Withrow gengav den del 

af den franske og engelske imperiehistorie, som han mente hørte med til forståelsen af 

Canada, som landet fremstod i 1888, så handlede hans bog dog først og fremmest om 

de canadiske provinsers historie. 

Den første engelsksprogede canadahistorie var John Macmullens History 

of Canada fra 1868. Macmullen indledte sin bog med en begejstret hyldest til et land, 

som efter hans overbevisning havde alle de rette betingelser for at udvikle sig til en 

stor, samlet nation:  

 

Canadas nutidige tilstand peger frem mod en national fremtidig storhed af 

ualmindelige dimensioner. Ikke nogen almindelig storhed. […] Det 

nuværende Canada fremstår som i et strålende og løfterigt kaleidoskop 

gennem hvilket vi kan skue ind i fremtiden. Filantropen bemærker alle 

ingredienserne til det højest opnåelige inden for social lykke; patrioten 

[bemærker] det solide grundlag for national velstand. Sandt nok er der 

vanskeligheder forbundet med de raceforskelle [dvs. etniske forskelle], 

som skal overvindes. Men disse er allerede blevet formindsket af en klog 

lovgivning og udgør nu ikke længere uoverstigelige forhindringer for en 

national fremgang i forening.  Historiske erfaringer viser, at fælles 

identitet svækker konflikter mellem såvel racer [folk] som individer og 

gradvist gør det af med deres gensidige fordomme og antipatier. Det 

canadiske folks kommercielle og landbrugsøkonomiske interesser står på 

samme grundlag og producerer lignende sociale og politiske resultater. 

(MacMullen 1868: ii-iv) 

 

På den baggrund hævdede Macmullen, at Canada i virkeligheden var meget 

bedre stillet end USA. Canada kunne dog kun fortsætte i sit løfterige spor, hvis landet 

bevarede sin forbindelse til ”moderlandet”. Det indebar ikke nogen interessekonflikt 

eller noget kompromis med den nationale velfærd, tværtimod var en fortsat tilknytning 

til imperiet en garanti for landets overlevelse. Så kunne canadierne altid med tiden 

”indtage den position, de som et folk, der havde nøglerne til det store vestens porte og 

andre fordele, var berettiget til” (ibid.: iv-v).   

Interessen for den nye nations historie affødte også en interesse for 

lokalhistorie. Ligesom meget af samtidens litteratur tog lokalhistoriske undersøgelser 

ofte udgangspunkt i lokale episoder fra 1812-krigen. Derfor var formålet i 

virkeligheden ikke strengt lokalt, men derimod at påvise, hvordan de lokale samfund 

havde ydet deres indsats for Canada og derfor var forbundet med den større nationale 

historie. De lokalhistoriske foreninger, der blev grundlagt i de år, anså det for deres 

opgave at ”skabe og styrke patriotismens ånd blandt alle samfundsklasser i Canada ved 

at cirkulere patriotisk litteratur, ved at gennemføre offentlige forelæsninger og 

oplæsninger”, ved at fejre ”vigtige årsdage” og ved at rejse monumenter således at – 
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som præsidenten for Ontarios historiske forening udtrykte det – ”en britisk canadisk 

national ånd kan fremelskes og forblive stærk og stabil i generationer” (cit. Berger 

1970: 96-97).  

Som det også var almindeligt i samtidens europæiske nationalisme, skulle 

fortiden bruges som inspiration for nutiden. George M. Grant skrev i ugeskriftet Week 

i 1892: ”Vi bør studere fortidens historie så den leder os i nutiden. […] Mest af alt bør 

enhver, der elsker sit land, og som er ivrig efter at holde det gode skib på en stabil kurs, 

vide alt, der er muligt om, hvad de, der byggede og lastede det, tænkte” (cit. Berger 

1970: 96).  

   I årtierne op mod århundredskiftet 1900 var den dominerende holdning i de 

toneangivende lag, at der ikke kunne være tale om canadisk selvstændighed, højst om 

større autonomi. Når mange konservative plæderede for et tættere samarbejde inden 

for imperiet, skyldtes det bl.a. den økonomiske krise, landet led under. Historikeren 

George Bryce advarede dog på de afsluttende sider af sin historie A Short History of 

the Canadian People (1887) canadierne mod at være for pessimistiske over for 

Canadas fremtidsudsigter. De var for tilbøjelige til at lytte til de liberale annektionisters 

argumenter og kunne derfor risikere at foretage forhastede beslutninger. Alternativet 

var at skabe et tættere samarbejde mellem de forskellige dele af imperiet, ja, en 

”imperial føderation”. En sådan union ville ikke indebære en begrænsning af de 

rettigheder, Canada i forvejen havde erhvervet, hvad landets indre anliggender angik. 

Den skulle derimod have til formål ”at kombinere på et ligeligt grundlag imperiets 

ressourcer til gavn for de fælles interesser og sikre forsvaret af fælles rettigheder”, som 

det hed i et dokument offentliggjort i 1886 af The League for Imperial Federation, der 

var blevet stiftet to år forinden. Bryce gjorde opmærksom på, at Det Britiske Imperium 

var tre gange større end Amerika og rummede en sjettedel af jordens befolkning. Inden 

for imperiet blev der produceret alt det, der var brug for i de 65 territorier, det bestod 

af. Skulle dette imperium, som var ”bygget op af den foretagsomme og energiske 

angel-saksiske race, som er genstand for enhver nations beundring, og som er vor egens 

stolthed, måske ikke sikres!” Bryce forudså, at planen uundgåeligt måtte ”vække 

patriotiske følelser i ethvert britisk hjerte” og give ”folk, der elsker deres land, 

inspiration til at arbejde for dets [Imperiets] forening og konsolidering” (Bryce 1887: 

492-93).  

Den pensionerede ingeniør William Kingsford, som skrev mammutværket 

The History of Canada i 10 bind over 12 år, undskyldte i det sidste, som udkom i 1898, 

at det havde taget ham så længe at nå op til læsernes egen tid. Men som den 

amatørhistoriker han var, troede han på betydningen af udvise stor grundighed i 

detaljen – til skade for overblikket og de store linjer. Kingsford mente, i lighed med 

Macmullen og Bryce, at Canadas fortsatte ”fremskridt i rigdom, retfærdighed og 

visdom” afhang af, at landet fortsatte under ”det flag, som i et tusind år har modstået 

kamp og vind, og som uophørligt vil vaje over dette smukke territorium som en del af 

Det Britiske Imperium for et folk, som på ingen måde er underlegent i tanke, ord og 
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handling, som er manddommens sande attributter” (Kingsford 1898: iii-iv). Kingsford 

sluttede sit værk af med at udtrykke en vis bekymring for de fortsatte ”gamle politiske 

lidenskaber”, der delte Canadas to befolkningsgrupper. Han mente dog, at de var ved 

at kølnes, og at de med tiden ville blive glemt. Og så ville Canadas tilknytning til 

imperiet blive en kilde til national stolthed (ibid.: 532-33).  

Det var den liberale historikeren Frank Basil Tracy ikke enig i.  Da han i 

årtiet efter afsluttede sin The Tercentary of Canada (1908), understregede han, at det 

var ”canadierne selv, som har frembragt dette fremskridt, dette mirakel af civilisation 

og rigdom”. Hvis man læste hans egen bog, mente han, ville man konkludere, at det 

var ”det canadiske folk”, som langsomt havde arbejdet sig frem til endelig at blive 

”ansvarligt” for sin egen skæbne. Selvfølgelig burde canadierne være taknemmelige 

for den ”opmuntring, vejledning og hjælp, de havde modtaget fra Storbritannien”. Men 

når det kom til stykket, var det det ”folk, som havde slået sig ned i Canada, som lagde 

deres arbejde i Canada og som elskede det som deres hjem, der havde afsat deres 

mærke på landet og gjort det til, hvad det er [i dag]” (Tracy 1908: 1084). Den samme 

holdning gik igen hos den amerikanskfødte canadiske publicist J. Castell Hopkins, 

forfatter til The Story of the Dominion: Four Hundred Years in the Annals of Half a 

Continent (1900). Hopkins mente, at ”folkets annaler” viste, at canadiere med britisk 

og fransk oprindelse havde ”kombinerede kendetegn”, og derfor godt kunne blive et 

samlet folk (Hopkins 1900: 644).  

Forskellen mellem det syn på Canada, man møder hos Tracy og Hopkins 

og det, som Macmullen, Bryce og Kingsford gav udtryk for, afspejlede datidens 

politiske divergenser mellem liberale og konservative i deres vurdering af, hvordan 

Canadas relation til Storbritannien og Det Britiske Imperium skulle være fremover. Det 

spørgsmål vil jeg komme nærmere ind på i det næste kapitel.   

  

 
Konklusion 

 

I dette kapitel har jeg beskrevet og analyseret visioner for og fortællinger om Canada i 

årtierne efter Konføderationen ud fra en tese om, at de var udtryk for en ”prospektiv” 

og ”aspirativ” britisk-canadisk nationalisme. Spørgsmålet var, hvad der skulle forene 

canadierne fremover.  

D’Arcy McGees vision byggede videre på de ideer, han som ung havde 

mødt i Det Unge Irland: forestillingen om Canada som en nation for mennesker af 

forskellig konfessionel baggrund. Visionen lå også i forlængelse af den måde, 

reformpolitikeren Robert Baldwin havde forestillet sig Canada og var således dengang 

ikke ny i Canada. Men McGee tilføjede den en ekstra dimension ved at argumentere 

for, at den canadiske frihedstradition så at sige var indlejret i de canadiske landskaber 

og burde udtrykkes i kunst og litteratur. Bevægelsen Canada First tog hans ideer op 

med dens dyrkelse af forestillingen om Canada som en ”nordlig”, ja, ligefrem nordisk 
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og arisk nation, som havde bevaret det bedste af angelsaksernes egenskaber. Det gjorde 

det canadiske samfund anderles end det amerikanske.  

Opfattelsen af, at Canada udgjorde frontzonen for en fremadskridende 

civilisation, og at Canada derfor var at betragte som en særlig nation inden for Det 

Britiske Imperium, støttede indirekte de føderale imperialisters forestilling om, at 

Canada burde stå i spidsen for en imperial union. Mange føderalimperialister 

identificerede sig med den loyalistiske fortælling om Canada.  

Fordi det canadiske samfundet i de år var præget af etniske, religiøse og 

politiske splittelser, kunne loyalismen bruges til at forene canadierne i en bevidsthed 

om, at de ikke var amerikanere og ikke hyldede amerikanske værdier. Ny-loyalismen 

styrkede canadiernes sårede selvfølelse over for det demografisk og økonomisk 

ekspanderende USA, fordi den repræsenterede alt det, som amerikanerne manglede. 

Men loyalismen indebar, at man måtte være loyal over for både Canada og imperiet, 

for det var i kraft af imperiet, at man kunne hvile i sin canadiskhed. Denne opfattelse 

blev bekræftet af konservative historikere i årtierne efter 1867, mens liberale 

historikere begyndte at italesætte et canadisk folk.  

Den kulturelle nationalisme, som McGee og Canada First var eksponenter 

for, repræsenterede bosættersamfundets bestræbelse på at identificere sig med 

Nordamerika: De ville gøre det fremmede hjemligt. Det skete i form af en 

domesticering af landskaber, som blev anset for unikt canadiske. Men karakteristisk 

nok for en bosætternation blev de ikke forbundet med kontinentets oprindelige folk. 

Kun derved kunne de få deres særlige betydning. Men det var ikke en afsluttet proces. 

Den skulle blive taget op under den nationale vækkelse, som Canada oplevede efter 

Første Verdenskrig (se kapitel 14). 
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Kapitel 11 
 
Nationens kuratorer: Pragmatik, mæglerpolitik og pan- 
canadisme omkring århundredskiftet  
 
 
 
 
 
 
 

 
Indledning 

 

Canada er nok mere end noget andet land i verden formet af politikere og politiske 

partier. For det første blev Canada skabt for at løse op for en fastlåst politisk situation 

i Provinsen Canada og sikre de britisk nordamerikanske kolonier mod invasion fra 

USA. For det andet ekspanderede Canada i årtierne efter 1867 som følge af politiske 

beslutninger om at tilføje nye provinser og territorier (Carty m.fl. 2000: 14). Ja, selve 

det faktum, at Canada fortsat eksisterer, skyldes politiske initiativer og beslutninger.  

Canada er ikke noget selvfølgeligt land. Der var ikke nogen fælles geografi, nogen 

fælles sproglige eller religiøse træk, ingen revolution eller anden historisk begivenhed, 

som gjorde det oplagt at skabe den canadiske stat. Som den nok største af Canadas 

eksperter i de politiske partiers historie, Kenneth Carty, skriver i en bog om Det 

Liberale Parti: 

 

Canada blev skabt, da en koalition af partipolitikere skønnede, at det var i 

deres interesse at gøre det, og [landet] er siden da fortsat med at vokse, 

omformes og blive forsvaret af landets politikere. Politiske partier har 

regelmæssigt udkæmpet valgkampe for at sikre sig folkelig støtte, men de 

har også været ansvarlige for at bygge det land, som de har kæmpet om. I 

et land, som i størstedelen af dets historie ikke har haft nogen åbenlys 

fælles nationalitetsfølelse, og hvor der ikke har været noget naturligt 

flertal for en fælles offentlig dagsorden, var dets politiske partier en af de 

”få ægte nationale kræfter”, der holdt det i live. Det satte dem i centrum 

for Canadas udvikling og politiske liv. (Carty 2015: 4) 
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I lyset af denne overvejelse ligger det nærliggende at fastslå, at 

konkurrencen mellem partierne ikke blot handler om politiske spørgsmål i snæver 

forstand, men også om hvilket Canada partierne ønsker at stå i spidsen for. 

 Formålet med dette kapitel er mindre vidtgående. Jeg vil først og fremmest 

gøre rede for, hvordan det partipolitiske system opstod. Da politiske partier også 

dengang var stærkt domineret af deres ledere, vil jeg føje nogle sider til det billede, jeg 

allerede har tegnet af John A. Macdonald, lederen af The Liberal-Conservative Party 

of Canada, mens jeg vil komme mere udførligt ind på lederen af The Liberal Party of 

Canada, Wilfrid Laurier. Jeg vil argumentere for, at de begge, til trods for deres 

forskellige politiske ideer, var bevidste om forpligtelsen på at holde sammen på 

føderationen ved at fremme dens økonomiske udvikling og forlige de to sproggrupper 

med hinanden.  Det er således karakteristisk, at selv om det var Macdonald, der tog 

initiativ til en ”national politik” på et tidspunkt, hvor de liberale gik ind for frihandel, 

så fortsatte Laurier hans økonomiske politik, da han selv kom til magten i 1896. 

Alligevel var Canadas første tre årtier præget af stigende intern splittelse og frygt for 

Canadas økonomiske overlevelsesevne.  

Begge ledere anså det for deres opgave at udligne spændingerne i det 

canadiske samfund, og de stræbte på at optræde som en form for mæglere.  Sådan har 

det været lige siden. Jeg vil derfor indlede med nogle generelle overvejelser om 

canadisk partipolitik og dens ”mæglertradition”.  

 

 

 

Canadisk partipolitik   
 

Neddæmpede ideologier  
 

Canadisk politik siges ofte at være kendetegnet ved fravær af ideologi. Det er der en 

god portion sandhed i, men det hører dog mest tiden før Brian Mulroney til. Når 

Mulroneys tid som premierminister (1984-1993) markerer et skel i Canadas politiske 

historie, skyldes det, at de Konservative i den periode brød med partiets ”røde” arv. 

Det er således ikke nogen tilfældighed, at partiet, der oprindelig hed ”The Liberal-

Conservative Party”. På foranledning af den nye partileder John Bracken, der tidligere 

havde stået i spidsen for Manitoba som det såkaldt Progressive Partis repræsentant, 

blev partiet i 1942 omdøbt til ”The Progressive Conservative Party”. Siden 2003 har 

det stillet op som ”The Conservative Party” efter at det under Brian Mulroney 

bevægede sig i mere liberalistisk retning og fik en skarpere ideologisk profil. Alligevel 

vurderes de Konservative i Canada stadig at ligge til venstre for de britiske 

Konservative og og et stykke til venstre for Republikanerne i USA (Manifesto Project 

Database): 
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Fig. 13. Politiske partiers ideologier placeret på en  

højre-venstre-akse ud fra The Manifesto Project.  

Kilde: The Economist.  

   

  

Korrekt er det dog, at partipolitik i Canada generelt har haft et pragmatisk 

præg, og at man stadigvæk sjældent oplever ideologiske debatter. Den konservative 

John A. Macdonald pralede engang med, at han aldrig havde ”spildt parlamentets tid 

og folkets penge på frugtesløse diskussioner af abstrakte og teoretiske politiske 

spørgsmål” (cit. Christian og Campbell 1974: 1). Selv om de Liberale siden 

reformpolitikkens dage i 1840’erne havde kæmpet for liberale kerneprincipper som 

økonomisk og individuel frihed, forblev partiet frem til Lauriers lederskab fra 1896 en 

forholdsvis løs gruppering af politikere, der tænkte mere økonomisk end politisk-

ideologisk (ibid.:  42).  

De politiske partiers ideologisk brede karakter blev bemærket allerede i 

begyndelsen af 1900-tallet, da den franske geograf og politiske iagttager André 

Siegfried (1975-1955) besøgte Canada og skrev en bog (1907) baseret på sine 

observationer. Siegfried bemærkede, at Canadas to store partier fungerede som en slags 

maskiner, der hjalp kandidater til at blive valgt. Deres partiprogrammer var tynde, og 

de stjal frit ideer fra hinanden. De lovede stort set vælgerne det samme, og de opførte 

sig på samme måde efter valget. Denne fleksibilitet gjorde det politiske liv mere uklart 

end i Europa, mente Siegfried, og fordi politik ikke var en kamp mellem ideologiske 

standpunkter, handlede parlamentsvalg mest om økonomi. Desuden fik partiledere en 

position, som var vigtigere end den, de havde i Europa. Politiske valg blev afgjort af, 

hvem vælgerne havde mest tillid til. Siegfried forklarede fænomenet som et resultat af 

den canadiske befolknings opsplitning. I et land, der ikke kun var delt op af de sociale 

klasser, som vælgerne tilhørte, men også af region, etnicitet, religion og sprog, 
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betragtede politikerne det som deres primære opgave at afbalancere og forlige de 

forskellige grupper med hinanden. Derfor antog politik karakter af en forhandling frem 

mod pragmatiske løsninger og kompromiser, der tilfredsstillede flest mulige grupper.  

Generelt har Canada været kendetegnet af den forhandlingspolitiske 

tradition, som blev grundlagt i forbindelse med Konføderationen, og kun lejlighedsvist 

er der siden dukket spørgsmål op, som har været så vigtige for visse vælgergrupper, at 

partierne er blevet tvunget til at skære igennem, skabe fornyelser og gennemføre 

reformer for at forhindre protestpartier i at få magt eller for at forhindre social uro. 

Senere iagttagere har da også ment, at denne tradition i det store og hele har fungeret 

godt; for vælgerne synes at være ligeglade med, om partierne fører en idémæssigt 

sammenhængende politik, så længe ”vores folk er glad, rigt og lever i fred”, som 

politologen William Christian engang udtrykte det (Christian 1988).  

Den politiske pragmatisme går igen i vælgeradfærden: Mange vælgere 

skifter parti fra valg til valg, og selv om de fleste canadiere opfatter sig som liberale, 

forhindrer det dem ikke i at stemme konservativt (Smiley 1987: kap. 5). Dette er igen 

et tegn på, at canadisk politik, også i dag, foregår inden for en bred politisk midte 

mellem partier, der hver for sig har karakter af koalitioner. De er det, man i 

Nordamerika kalder for ”store telte”, hvilket betyder, at de kan rumme en 

mangfoldighed af politiske holdninger (jf. Manifesto Project Database). De Liberale 

rummer således både økonomiske liberalister og socialliberale. De Konservative er 

tilsvarende en koalition af laissez-faire-liberalister og ”toryer”, dvs. social- og 

kulturkonservative, og det socialdemokratiske National Democratic Pary (NDP) har 

både en socialdemokratisk og en socialistisk fløj. Hvis man skal forstå Canadas 

politiske historie, må man derfor se på magtbalancen inden for hver af koalitionerne på 

et givet tidspunkt af historien.   

Man bør dog også huske på, at det vigtigste formål med politiske partier i 

et liberalt demokrati er at mobilisere tilstrækkeligt mange vælgere til at vinde et valg. 

I Canada, som er et land kendetegnet af store interne interesseforskelle og kulturel 

pluralisme, må partierne derfor nødvendigvis udvise en høj grad af pragmatisme, 

fleksibilitet og bredde. Det er grunden til, at man sjældent ser dem opstille 

sammenhængende visioner og klare politiske programmer, da det kan skræmme vigtige 

vælgergrupper bort (Tanguay 1990: 129-30). Det forklarer samtidig, hvorfor canadisk 

politik – i det mindste indtil for nylig – er blevet beskrevet som ”mæglerpolitik”. 

 

 
Mæglerpolitik 

 

Betegnelsen mæglerpolitik – eller brokerage politics – går tilbage til den østrigsk-

canadiske politolog John Meisel (Meisel 1963). Hans argumentation lød, at i et 

samfund, der mangler en ”underliggende social sammenhængskraft” og en ”sekulær 

politisk kultur”, tvinges politikerne til at agere som ”mæglere”, der bestandig bestræber 
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sig på at mediere de indre spændinger i samfundet. Fordi der i Canada er så relativt få 

nationalt samlende faktorer, må det uundgåeligt være ”de politiske partiers og 

partisystemets vigtigste og mest betydningsfulde latente funktion at skabe og udvikle 

national enhed og nationalitetsfølelse” (ibid.: 370).79 Politiske partier er således vigtige 

institutioner for nationsbygning på en måde, som vi ikke kender det i de gamle 

europæiske stater (jf. Schwartz 1967). 

De canadiske partier er særlige i en international sammenhæng, men har 

samtidig en vis lighed med det generelle fænomen, som kendes som catch-all-parties. 

Begrebet catch-all-party stammer fra den tyske jurist og samfundsforsker Otto 

Kirchheimer og betegner en partitype, der udviklede sig i Vesteuropa i takt med den 

voksende afideologisering af de politiske partier efter Anden Verdenskrig. Ifølge 

Kirchheimer afkastede de store partier sig deres ideologi for at kunne høste flere 

stemmer. De placerede sig i midten af det politiske spektrum og havde ofte ideologisk 

inkonsistente partiprogrammer. Organisatorisk var de kendetegnet ved at være 

topstyret af en partielite (Kirchheimer 1966; Carty 2013). I Canada er denne partitype 

dog ikke et moderne fænomen, men har været normen lige siden Konføderationen. 

Det partipolitiske system i Canada er præget af en historisk-institutionel 

stiafhængighed, fordi staten blev skabt med en forfatning, der var af samme karakter 

som den britiske. Canada overtog således det britiske valgsystem – det såkaldte first-

past-the-post-system – som fremmer et to-partisystem. Selv om der i de senere år har 

været gjort forsøg på at reformere valgsystemet og åbne vej for et regulært 

flerpartisystem, har vælgerne endnu ikke ønsket det. Til gengæld har Canada reelt set 

i dag et system med tre store partier: The Liberal Party, The Conservative Party og The 

New Democratic Party (NDP).  

Canadas partipolitiske historie er en historie om lange perioder med et 

stabilt to-partisystem – om end med plads til et tredje, mindre parti – afbrudt af korte 

perioder, hvor det eksisterende system er brudt sammen og partierne en overgang er 

fragmenteret, indtil systemet igen er blevet bygget op (Carty m.fl.: 210). Canadiske 

politologer beskriver en historisk udvikling, der går over fire forskellige partisystemer. 

Her vil jeg dog udelukkende fokusere på tilblivelsen af det første og på de to politiske 

ledere, der prægede det. 

 

 
 
 
 

                                                           
79 Iagttagere på venstrefløjen har dog den opfattelse, at netop fordi de borgerlige partier har haft held med at udbrede 

den holdning, har Canada udviklet sig til et samfund med stor ulighed mellem den forholdsvis velstående middelklasse 

og marginaliserede grupper. Manglen på en intellektuelt sammenhængende politik skygger for den kendsgerning, at de 

Liberale og de Konservative tjener de samme klasseinteresser. I fraværet af en politik, der undgår at handle om klasse, 

ejendom og magt, er politik derfor i stedet kommet til at dreje sig om ”national enhed”, altså behovet for at imødekomme 

etniske, nationale, sproglige og religiøse grupper. Se f.eks. Porter 1965.  
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Det første partisystem  
 

Jeg har tidligere beskrevet de politiske partier, der fandtes i Provinsen Canada før 

indførelsen af responsible government i 1848. Jeg gjorde opmærksom på, at der ikke 

var tale om partier i moderne forstand, dvs. organisationer med medlemskab og særlige 

politiske embeder i og uden for parlamentet. Det skyldtes, at regeringsdannelse i 

kolonierne ikke skete på grundlag af det parti, der fik flertal i parlamentsvalg, men ved 

at guvernøren håndplukkede folk, som han fandt egnede til at sidde i sit kabinet. Da 

befolkningen således ikke havde nogen direkte indflydelse på den koloniale regering, 

var der ikke noget, der motiverede repræsentanterne i de lovgivende forsamlinger til at 

skabe en organisation, der kunne styrke deres position hos vælgerne. Selv om toryer 

(konservative) udgjorde flertallet i Øvre Canadas regering helt op til 1841, var deres 

vælgerbasis svag og betydningsløs. Den situation blev dog ændret fra 1848, da der blev 

indført parlamentarisme. Nu, hvor det blev en betingelse for at opnå regeringsmagt at 

have et flertal bag sig, både i parlamentet og blandt de stemmeberettigede vælgere, var 

en højere grad af politisk organisering påkrævet. Derfor må 1848 betragtes som 

begyndelsen på udviklingen af det første egentlige partisystem i Canada.  

Den højre fløj bestod dengang af en løs konservativ koalition mellem to 

grupper, hvor den ene fraktion havde rødder i oligarkiet i Provinsen Canada, mens den 

anden bestod af moderate reformister. Under John A. Macdonald fra Canada Vest 

(Øvre Canada) og George-Étienne Cartier fra Canada Øst (Nedre Canada) samlede de 

konservative kræfter i Provinsen Canada en række forskellige ideologiske, regionale 

og økonomiske interesser. Før det første valg til Canadas parlament i 1867 dannede de 

et samlet konservativt parti, som kom til at dominere canadisk politik helt frem til 1896.  

De Liberale var fra begyndelsen et meget mindre parti med et snævrere 

vælgergrundlag. Partiets radikale fløj gik tilbage til de såkaldte ”Clear Grits”, der igen 

havde rødder i oprøret i Øvre Canada i 1837. De stod for en individualistisk, agrar og 

statskritisk liberalisme og havde social base på landet. Nogle få af dem var decideret 

demokratisk-republikanske i amerikansk forstand. En mere moderat reformfløj 

grupperede sig omkring publicisten og politikeren George Brown (1818-1880), der i 

1850’erne gik ind for ”repræsentation efter befolkningstal” og derfor havde mange 

fjender i Canada Øst (Nedre Canada). I 1854 brød Browns reformgruppe dog sammen 

og udgjorde derefter en løs blok sammen med det fransk-canadiske Parti rouge, der 

hyldede republikanske ideer og var stærkt anti-klerikalt. George Brown og hans 

meningsfæller endte det alligevel med at blive en del af ”Den Store Koalition”, der 

sikrede Konføderationen. De resterende ”røde”, som støttede en decentral union, gik i 

1867 ind i dannelsen af det Liberale Parti. I de Martime Provinser var der lignende 

brede grupperinger af liberale og konservative.  

Selv om valget til den nye stats parlament kort efter Konføderationen 

skabte et behov for en ny slags partier med en mere formaliseret organisatorisk struktur 

end hidtil, var der dog i det første halve århundrede efter 1867 ikke tale om bredt 
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folkelige organisationer. Partierne var snarere elitære kliker, som samlede sig omkring 

deres ledere i forbindelse med valg. Det gav de politiske ledere stor frihed til at 

bestemme over partipolitikken og det enkelte partis identitet.  Da der i forvejen ikke 

fandtes offentlige institutioner i den nye stat, fungerede partierne i de første år som 

rekrutteringsmekanismer for besættelsen af offentlige stillinger. Derved fik canadisk 

politik en klientilistisk karakter (Brooks 2007: 283).  

Da der dengang ikke blev skelnet så skarpt mellem provinspolitik og 

national politik, sådan som man gør i dag, havde partierne en vigtig rolle at spille for 

nationsbygningen. De sammenknyttede lokale, provinsielle og nationale interesser på 

en måde, som ligger langt fra nutiden, hvor der kan være betydelig afstand fra det 

provinsielle til det nationale parti. Den samme funktion kom til udtryk i partiernes 

bevidste bestræbelse på at opbygge koalitioner, som rummede vælgere fra begge sider 

af de sproglige, religiøse og sociale skel. Men på ét punkt var der dog en reel forskel 

mellem partierne, nemlig i spørgsmålet om Canadas økonomiske forhold til USA: om 

handlen skulle være fri, eller om den canadiske økonomi skulle beskyttes, indtil den 

var stærk nok til at konkurrere i en kontinental kontekst.  Den sidste opfattelse stod 

Macdonald og hans parti for.   

  

 

    Canadas usikre begyndelse   
 

Macdonalds britisk-canadiske nationalisme  
 

Macdonald kaldte sig for ”liberalkonservativ”, og var som sådan et eksempel på 

Canadas tradition for ”rød toryisme”. Selv om han som nævnt først og fremmest var 

en pragmatiker, der ikke brugte mange ord på at forklare sine ideer og værdier, kan 

man dog identificere de grundprincipper, der bar hans politiske karriere. For det første, 

at samfundets fælles gode skulle sættes højere end individuelle rettigheder. For det 

andet, at kristne værdier var nødvendige for, at den enkelte kunne føre et moralsk liv. 

Og for det tredje, at traditionelle skikke og overbevisninger udgjorde et mere solidt 

grundlag for samfundet end liberalismens abstrakte og rationalistiske principper 

(Fierlbeck 2006: 45). Derudover var han og andre konservative enige om at tildele 

staten et ansvar for bevarelsen af den sociale orden og fremme af samfundets 

økonomiske udvikling. Det var med det sidste mål for øje, at han satsede på en 

”national politik”, et projekt, der sigtede mod at gøre Canada til en nationalstat (Laxer 

2016).  

Macdonald var altså nationalist, men hans nationalisme hang sammen med 

det at være brite. Han huskes for i sin sidste valgkamp ofte at have sagt: ”Jeg blev født 

som britisk undersåt […] og jeg vil dø som britisk undersåt” (Pope 1913: 777). Hans 

valgkampplakat bar ordene ”Det gamle flag, den gamle politik, den gamle leder”.   

 



245 

 

 
 

            Fig. 14. John A Macdonald valgplakat 1891.  

            Kilde: Wikimedia Commons. 

 

Men man skal passe på ikke at overfortolke dette motto ved at se det som 

bevis på, at Macdonald satte Storbritannien over Canada. For det første var flaget på 

plakaten ikke Union Jack, men The Red Ensign, et flag, som var begyndt at blive brugt 

som Canadas uofficielle flag. For det andet var det, som jeg påpegede i kapitel 8 og 10,  

ikke kun Macdonald, men et meget stort flertal af canadierne, der dengang betragtede 

sig som briter og officielt også var britiske undersåtter. Så den loyalitet og 

selvidentifikation, som plakaten og hans udtalelse gav udtryk for, gjaldt det kommende 

transkontinentale Canada, hans regering havde stået bag, og hvis frihed og integritet 

blev garanteret af Storbritannien (jf. Gwyn 2011: 564; Creighton 1970: 78). 

Macdonalds hævdelse af sin britiskhed var heller ikke udtryk for, at han afviste, at 

fransk-canadierne var briter. Tværtimod er han også kendt for at sige, at ”der er ikke 

noget overfolk i dette land, der er ikke noget erobret folk i dette land; vi er alle britiske 

undersåtter, og de, der ikke er engelske, er ikke mindre britiske af den grund” (cit. Cook 

1971: 143).  

 Når man ser på de taler, Macdonald holdt i forbindelse med 

konføderationsdebatterne, er det da også tydeligt, at han – til trods for sin anerkendelse 

af den føderalistiske struktur – forestillede sig Canada som en fremtidig nationalstat. 

Og når man sammenholder udtalelserne med hans ”nationale politik”, bliver det 

åbenlyst, at han var overbevist om, at der skulle mere end lovgivning til for at holde 

sammen på det nye land. Om ikke af anden grund så blev han overbevist om det, da 

canadiernes forventninger til økonomisk vækst og øget indvandring blev skuffet i de 

første par årtier af statens liv. 
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Den nationale politik 
  

Fra 1873 til 1878 faldt bruttonationalproduktet fra ca. 483 millioner dollar til ca. 407 

millioner dollar (Historical Canadian Macroeconomic Dataset 1871-1994). Hvor 

USA’s befolkning voksede fra 40 til 75 millioner mellem 1867 og 1900, voksede 

Canadas befolkning med kun 1,2 procent om året, hvilket ville kræve 60 år at skabe 

den fordobling af befolkningstallet, som forfatningsfædrene havde håbet på inden 

århundredskiftet. Ydmygende var det at se indvandrere gå fra borde i Halifax og St 

John for derefter at rejse videre sydpå til USA, men især at se et stort antal canadiere 

tage den samme vej. På tyve år, i perioden mellem 1871 og 1898, ankom der ca. 

1.256.000 til Canada, mens 1.546.000 forlod landet. Canadas befolkning blev således 

reduceret med 300.000 gennem migration, og de enorme landområder vest for Ontario, 

dvs. Manitoba og Northwest Territories, rummede kun en befolkning på en kvart 

million (Creighton 1970: 6). Som historikeren Arthur Lower påpeger, satte USA’s 

økonomiske succes, Canadas stagnation og det fortsatte afhængighedsforhold dybe 

spor i den canadiske mentalitet og kultur i form af voksende misundelse, antipati over 

for amerikanere og manglende selvtillid med deraf følgende svækket energi, 

iværksætterevne og initiativ (Lower 1946: 404-05).  

  Hvad der dengang var vanskeligt at forstå på så nært hold, var, at forskellen 

mellem de to landes økonomier skyldtes, at den canadiske befandt sig i en 

overgangsfase mellem en økonomi baseret på primærerhverv – altså landbrug, fiskeri 

og skovbrug – og en ny økonomi, hvor minedrift, hydroelektricitet og industriel 

produktion skulle komme til at spille en dynamisk rolle. Omkring 1900 var Canada 

stadig et landbrugsland. Byerne var langt fra store nok til at kunne opsuge 

overskudsbefolkningen fra landbruget, og adgangen til de potentiale landbrugsarealer 

længere vestpå var blokeret af det ufrugtbare Canadiske Skjold, som der hverken gik 

vej eller jernbane igennem. Hvis Canadas økonomi skulle vokse og danne grundlag for 

en større befolkning, var der derfor brug for en stor og samlet indsats fra den føderale 

regerings side.  

 Det var den overbevisning, som lå bag Macdonalds beslutning om at vælge 

en offensiv strategi i form af en ”National Politik”, som skulle skabe et ”Canada for 

canadiere”. Målet var at gøre Canada til en økonomisk uafhængig nation inden for 

imperiet. Hans politik havde tre bærepiller: For det første en industrialisering i ly af en 

beskyttende toldmur over for et USA, hvis industrier var begyndt at oversvømme 

Canada med varer solgt til dumpingpriser. For det andet bygningen af en 

transkontinental jernbane. Og for det tredje en dermed forbundet ”kolonisering” af 

territoriet mellem Manitoba og British Columbia. I en tid, hvor der var manglende 

efterspørgsel på de europæiske markeder, måtte Canadierne udvide deres 

hjemmemarked (Waite 2012: 340).  

Macdonald var oprindelig tilhænger af frihandel, men depressionens alvor 

og ikke mindst de canadiske fabrikanters lobbyorganisation overbeviste ham om 
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nødvendigheden af at indføre en beskyttelsestold over for USA. Selv argumenterede 

han i Parlamentet for, at tolden ikke alene ville gøre det muligt at opbygge en hjemlig 

industri, men også gavne landets ”rygrad”, dvs. landbruget og minedriften. Endelig 

ville den fremme handlen mellem provinserne. På længere sigt ville en sådan politik 

blive af afgørende ”interesse” for Canada; for ingen nation havde nogen sinde kunnet 

overleve alene på landbrug, lød hans argumentation. Samtidig skulle der ske ”en 

blanding af forskellige industrier for at udvikle en national bevidsthed og en national 

styrke og til at danne en national karakter” (Debates 1878). Den nye politiske plan blev 

indledt i 1879, da regeringen hævede tarifferne på tekstiler, jern- og stålprodukter, kul 

og olie fra 10 til 30 procent.  

  Når Macdonald kaldte sin økonomiske politik ”national”, skal det forstås 

således, at den ville blive til gavn for alle canadiere, og at den var en forudsætning for, 

at Canada kunne udvikle sig til en nation af andet end navn (Francis m.fl. 2000b: 52). 

Macdonalds nationalisme havde altså ingen ideologisk eller kulturel dimension. Den 

byggede på en pragmatisk overbevisning om, at Canadas overlevelse forudsatte en 

sund økonomi: Nationen skulle have et materielt grundlag for at kunne eksistere, og 

markedet for de varer, landet producerede, skulle fortsat være det britiske. Det var også 

derfra investeringerne skulle komme. Bygningen af den transkontinentale jernbane 

(CPR), den territoriale kolonisering og den protektionistiske politik var således 

materielle nationsbygningsprojekter, der forudsatte ”den britiske forbindelse”. Som 

Macdonalds jernbaneminister, Charles Tupper, fremmanede visionen i en tale til 

parlamentet i 1880: 

 

Ingen kan se ud over vores dominion uden at føle, at det store 

Nordvestterritorium er det distrikt, hvor vi må hente vor styrke og 

udvikling. […] Ikke alene skal det give os styrke i form af en øget 

skatteindtægt fra en voksende befolkning i Territoriet, men vi skal 

betragte Vesten som en form for mark for industrierne i de ældre og mere 

befolkede dele af Canada […] Vi må se frem til ikke kun at opbygge 

blomstrende industrielle centre og virksomheder i hele denne del af 

landet, men også til at opnå et marked for disse industrier, efter at de er 

blevet etableret. Og hvor er der et større marked end i Nordvestens 

fantastiske kornlager, der, så såre det fyldes med en blomstrende og 

velstående befolkning, vil stille krav til Ontario, Quebec og Nova Scotia 

om at få del i de produkter, som vi i mange år fremover vil være i stand til 

at levere?  […] I dette øjeblik er store dele af den civiliserede verdens 

øjne rettet mod Canadas store Nordvesten, og hundrede tusinder af 

mennesker i fremmede lande, såvel som i Det Britiske Imperium, som 

undersøger, om de skal komme hertil med deres kapital og flid og 

opbygge Canada til et stort, rigt og progressivt land […] Lad os [derfor] 
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forene os som en broderflok om det store nationale spørgsmål om 

Canadian Pacific Railway. (Debates 16. april 1880: 1424-25)         

 

Da der i begyndelsen af 1890’erne endnu ikke var tydelige tegn på, at den 

nationale politik virkede efter hensigten, konkluderede dens kritikere, at Canada ikke 

var bæredygtig som stat. Der burde derfor indledes forhandlinger med USA med 

henblik på dannelse af en nordamerikansk økonomisk union. En politik, som anbefaler 

et sådant tættere samarbejde med USA, er siden blevet kaldt for ”kontinentalistisk”.  

 

 

Kontinentalisme  
 

Hovedbegrundelsen for kontinentalismen går tilbage til den engelske historiker – og 

indvandrer – Goldwin Smith (1823-1910). Smith var rundet af det mest engelske 

England. Han var student fra Eton og kandidat fra Oxford Universitet, hvor han 

fungerede som højt anerkendt professor på Oxford Universitet, indtil han i 1868 valgte 

at tage imod et tilbud om en stilling på Cornell Universitet i staten New York, især 

fordi han nærede stor beundring for USA’s politiske institutioner. Men han brød sig 

ikke om livet i USA og flyttede derfor til Toronto i 1871. Her gav han snart til kende, 

at Canada kunne blive et alternativt vellykket eksperiment i nordamerikansk demokrati 

(Cook 1994).  

At Smiths optimistiske forventninger dog hurtigt kølnedes, fremgår af den 

bog om Canada, som han udgav i 1891: Canada and the Canadian Question. Her 

konstaterede han, at Canada politisk, økonomisk og kulturelt var tæt på at blive, hvad 

vi i dag ville kalde en ”fejlslagen nation”. Problemet lå i Canadas fortsatte afhængighed 

af Storbritannien, fordi den forhindrede canadierne i at udvikle en nationalfølelse. 

Desuden stod fransk-canadierne i vejen for den nationale enhed. Endelig var der den 

geografiske faktor: Canada var en kunstig politisk enhed, for så vidt som den 

nordamerikanske geografi delte landet op i en række regioner, der fungerede 

uafhængigt af hinanden. De hang mere naturligt sammen med regioner med tilsvarende 

naturgeografiske forhold i USA, mente Smith. Det var grunden til, at der kun var 

sparsom økonomisk aktivitet på tværs af provinserne. Det, der ville betyde noget for 

den økonomiske udvikling, var en syd-nordgående handel, og derfor var Macdonalds 

nationale politik dømt til at mislykkes. Ontario var allerede en ”amerikansk stat af den 

nordlige type”, fordi der foregik handel hen over grænsen. Smith mente dog, at de 

canadiske og amerikanske økonomier ikke konkurrerede indbyrdes, men derimod 

komplementerede hinanden (Smith 1891: 267-70). På den baggrund foreslog han, at 

”de to dele af den engelsketalende race på det amerikanske kontinent”, som i forvejen 

var ved at smelte sammen intellektuelt og socialt, skulle indgå en union. Unionen burde 

være af samme type som den, der i 1707 var blevet skabt mellem England og Skotland, 
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altså en økonomisk og politisk union. Det ville skabe øget tryghed og rigdom blandt 

alle kontinentets beboere (ibid.: 279-80).  

Smiths forslag mødte udbredt forståelse blandt mange af datidens 

forretningsfolk, som oprigtigt frygtede for Canadas fremtid. På kort tid blev Torontos 

to store morgenaviser, den liberale Globe og den konservative Mail, talerør for idéen 

om en ”kommerciel union” mellem Canada og USA, en form for nordamerikansk EF 

(Creighton 1970: 68). Bekymringen for Canadas overlevelsesevne blev delt af de 

Liberale, som lige siden partiets grundlæggelse var gået ind for frihandel.  

Når de konservative var modstandere af en frihandelsaftale med USA, 

skyldtes det for det første, at de mente, den ville indebære, at Canada ville miste 

halvdelen af sine skatteindtægter. For det andet ville den betyde et reelt tab af 

økonomisk suverænitet. I næste omgang ville dette medføre tab af politisk suverænitet 

og til slut USA’s annektering af Canada. Det var i hvert fald med det argument, 

Macdonald gik til valg med i 1891. Da det virkede overbevisende på vælgerne, valgte 

de Liberale i 1893 at ændre kurs og ikke længere prioritere ”ubegrænset reciprocitet”, 

med i stedet blot at toldfritage råstoffer. Frihandelsprincippet var på det tidspunkt 

blevet alt for befængt med mistanken om forræderi og illoyalitet over for Canada 

(Warner 1960: 225-26). Endelig var der en udbredt opfattelse af, at frihandel ville 

tvinge canadierne til at indføre diskriminerende regler for handlen med Storbritannien. 

Men kun få ønskede at svække tilknytningen til det land, som stadig varetog Canadas 

forsvars- og udenrigspolitik og forbandt Canada med imperiets globale netværk, som 

blev forudset at ville få stigende betydning fremover. Derfor tog også de Liberale nu 

ansvar for politisk og økonomisk nationsbygning. Dertil kom formuleringen af en pan-

canadisk vision. 

 

 
Liberal nationsbygning   

 
Det var først efter Macdonalds død i 1896, at de Liberale fik etableret sig som et parti 

med samme samlingskraft som de Konservative. Det skyldtes partiets nye leder, 

Wilfrid Laurier (1841-1919). Laurier var en politiker med talegaver, karisma og en 

vision for det nye land, som langt overskred Macdonalds. Desuden var han fransk-

canadier og loyal over for den britiske politiske arv og imperiet. En tredje faktor, der 

styrkede hans position, var, at det lykkedes ham at fjerne partiets radikale og 

antiklerikale elementer og indgå et kompromis med den katolske kirke. 

De Liberale havde haft regeringsmagten i 1873-1878. Men det skyldtes 

ikke, at vælgerne dengang var utilfredse med Macdonalds økonomiske politik, men 

derimod den måde, hvorpå han havde forvaltet de offentlige midler på ved at favorisere 

bestemte interesser i forbindelse med bygningen af den transkontinental jernbane, 

CPR. De Liberale blev først et nationalt samlende parti, da de Konservatives 

storhedstid var ovre, og hvor partiet – selv i regering – på blot fem år havde fire 
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forskellige ledere (John Abbott, John Thompson, Mackenzie Bowell, Charles Tupper), 

som hverken havde samme pondus eller appel som Macdonald. De Liberales 

konvertering til økonomisk nationalisme var en væsentlig grund til, at partiet kom til 

at dominere canadisk politik fra valget i 1896 til 1911. Hvor partiet tidligere gik ind 

for ”frihandel” og sigtede mod en særlig frihandelsaftale med USA, hed det i 1886 i 

partiprogrammet, at det gik ind for ”friere handel med hele verden, især med 

Storbritannien og De Forenede Stater”. Toldsatserne skulle nu ikke længere fjernes 

helt, men ”tilpasses” sådan, at de ikke belastede anskaffelsen af ”livsnødvendigheder” 

(Carrigan 1968: 34).  

Lauriers videreførelse af Macdonalds politik efter valget i 1896 

forekommer ikke overraskende i lyset af den kendsgerning, at politikken rent faktisk 

nu så ud til at skabe resultater. Perioden fra midten af 1890’erne op mod Første 

Verdenskrig var præget af optimisme og hidtil uset økonomisk vækst efter et halvt 

århundrede med lavkonjunktur på både nationalt og globalt plan. Den vækst nød den 

canadiske økonomi nu godt af, ikke mindst fordi Canada samtidig oplevede en 

voldsomt stigende indvandring. De fleste indvandrere slog sig ned i Saskatchewan og 

Alberta, de to nye vestlige provinser, som var blevet oprettet i 1905, og som egnede 

sig til korndyrkning. Dermed blev Canada på kort tid storleverandør af hvede til 

Europa, og desuden satte store fund af værdifulde mineraler skub i industrialisering og 

bygning af nye jernbaner, alt imens den nye rigdom skabte i bunkevis af job i 

servicesektoren. Det var karakteristisk for tidens optimistiske stemning, at Laurier 

forudså, at 1900-tallet vil blive ”Canadas århundrede”.  

    Selv om Laurier anså det for at være naturligt og godt, at Canada havde 

økonomiske og kulturelle bånd til USA, lå hans liberalisme fjernt fra den amerikanske 

tradition. Hans forbilleder var moderate britisk liberale politikere med sans for lighed, 

personlig frihed og retfærdighed. Ikke mindst fremhævede Laurier den irske folkeleder 

Daniel O’Connell (1775-1847), ”som på sine trosfællers vegne krævede og opnåede 

[de samme] rettigheder og privilegier som engelske undersåtter” (Laurier 1877: 14).  

Laurier erklærede sig også på linje med alle dem i Storbritannien, der havde agiteret 

for afskaffelse af oligarki, udvidelse af stemmeretten til arbejderklassen og ophævelse 

af den anglikanske kirkes status som statskirke i Irland. Han var altså ikke en ”hård” 

liberalist, men snarere en ”ny liberal”, dvs. en tilhænger af den slags tanker, som den 

socialliberale tænker Thomas H. Green (1836–1882) havde gjort sig til talsmand for. 

Lige som Green mente Laurier, at det var statens ansvar at medvirke til at bekæmpe 

fattigdom og gennemføre sociale reformer til gavn for ikke blot individet, men også 

samfundet som helhed. Derfor så man ham engagere sig i at skabe større social lighed 

mellem provinserne og interessere sig for den almindelige arbejders forhold (Laxer og 

Laxer 1977: 20). Når Lauriers navn er omgærdet af stor respekt og anerkendelse i dag, 

skyldes det dog først og fremmest, at han havde stort held med at få de store 

folkemasser i Quebec til at identificere – eller forsone – sig med den nye stat. Den 

”store forsoner” er han da også blevet kaldt i en biografi, ”den første canadier” i en 
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anden (Robertson 1971; Schull 1965). Selv beskrev han Canada som en ”nation”, der 

byggede på et partnerskab mellem fransk- og engelsktalende, som i gensidig 

imødekommelse skulle skabe en fælles fremtid.80 Når fransk-canadierne i Quebec 

stemte på ham, skyldtes det først og fremmest, at han lovede dem, at den føderale 

regering aldrig ville blande sig i deres autonomi inden for uddannelse og kultur. Til 

gengæld viste han sig parat til at gå på kompromis med fransk-canadiske rettigheder 

uden for provinsen.  

Laurier nød stor popularitet blandt engelsk-canadiere, som han vandt med 

sit perfekte engelsk, sine retoriske evner, sin personlige charme, sin optimistiske 

”solskinspolitik”, sin beundring for den britiske frihedstradition og sin uforbeholdne 

fædrelandskærlighed. Det var Lauriers fortjeneste, at de Liberale, der langt op i 

1870’erne kun havde haft fodfæste i Ontario og Nova Scotia, nu blev et nationalt parti. 

I Quebec regerede det uafbrudt fra 1897 til 1936.  

Men Laurier havde også mange modstandere i den katolske kirke og 

yderligtgående nationalistiske kredse i Quebec, hvor de var at finde. Kirken huskede 

ham for hans ”røde” fortid – dvs. som medlem af Parti rouge – og hans løfte i 1877 om 

ikke at ville lade kirken blande sig i politik og give plads til sekterisk politik. Få 

måneder før de Liberales valgsejr i 1896 henvendte det katolske hierarki sig til ham for 

at presse ham til at love at følge kirkens krav i skolesagen i Manitoba, hvis han skulle 

vinde valget. I en tale, han holdt som svar på denne udfordring, afviste Laurier, der i 

øvrigt var praktiserende katolik, at forpligte sig på forhånd. Laurier ønskede som liberal 

ikke at fremstå som en føderal politiker, der knægtede provinsernes 

forfatningsbestemte ansvar for skoler og uddannelsesinstitutioner. Han understregede 

i stedet betydningen af at gå på kompromis i spørgsmål, hvor det ville være muligt at 

skabe forsoning mellem protestanter og katolikker. Som premierminister ville han 

skulle varetage både protestanters og katolikkers interesser, sagde han og fortsatte: 

 

Så længe jeg har en plads i dette Hus [dvs. Underhuset], så længe jeg har 

den stilling, jeg har nu, vil jeg, hver gang det bliver min pligt at indtage et 

bestemt standpunkt i en sag, ikke gøre det på et romersk-katolsk grundlag, 

heller ikke på et protestantisk grundlag, men på et grundlag, som kan 

appellere til menneskers samvittighed uanset deres særlige tro; på et 

grundlag, som er fælles for alle mennesker, som elsker retfærdighed, 

frihed og tålsomhed. (cit. Skelton 1916: 155-56)  

 

Det endte faktisk med, at den katolske kirke ændrede syn på Laurier og erkendte, at 

den nød større beskyttelse under de Liberale end under et konservativt parti, som havde 

svigtet den på flere punkter. 

                                                           
80 Laurier brugte ordet “nation” i en tale i forbindelse med en Dominion Day banket den 3. juli 1902 ifølge John S. 

Ewart 1908: 30.  



252 

 

 Laurier påskønnede det strukturelle grundlag, Macdonald havde lagt for 

Canada, men han var dybt bevidst om, at canadierne var delt af etniske og religiøse 

konflikter, som svækkede landet. For at de kunne løses, måtte de først lære at se sig 

som medlemmer af en fælles nation: ”Mit mål er at konsolidere Konføderationen og 

gradvist gøre vort folk, der så længe har været fremmedgjort over for hinanden, til en 

nation. Det er det vigtigste. Alt andet er underordnet i forhold til det mål” (cit. Bélanger 

1998).  

 Laurier var pan-canadist: Han ønskede, at canadierne skulle føle sig af 

samme nationalitet uanset deres etniske tilhørsforhold. Men radikale fransktalende 

nationalister brød med ham, fordi han mente, at nationsbygningen kunne ske inden for 

rammerne af imperiet. Han afviste selv canadisk uafhængighed af Storbritannien, men 

gik ind for større autonomi. Hans imperialisme var dog mere intellektuel end emotionel 

og repræsenterede på mange måder en tidlig form for canadisk internationalisme – 

ideen om, at Canada havde et internationalt medansvar – mens hans kritikere gik ind 

for isolationisme.  

 Laurier kaldte Det Britiske Imperium for en ”galakse af frie nationer”. Han 

var en svoren tilhænger af den britiske liberale tradition.  Som ungt medlem af 

Parlamentet holdt han i 1877 en tale i Quebec City, hvor han forklarede, hvad det var 

ved den britiske arv, man som fransk-canadier kunne identificere sig med. Han medgav 

her, at ”vi fransk-canadiere er en erobret race”. Til gengæld mente han, at erobringen 

havde ført noget godt med sig, fordi den havde gjort det muligt for fransk-canadierne 

at tilkæmpe sig deres frihed i kraft af den ”britiske” forfatning. Den konstitutionelle 

tradition havde sikret dem de rettigheder og privilegier, som det franske styre i Quebec 

havde nægtet dem: ”Det er den forfatning, som vore fædre vandt for os, og som vi i 

dag nyder godt af. Vi har en forfatning, som blev givet os til vores forsvar. Vi har ikke 

flere rettigheder eller større privilegier, men vi har lige så mange rettigheder og 

privilegier som de andre folk, der sammen med os udgør medlemmerne af den 

canadiske familie”. Derfor skulle fransk-canadierne påskønne deres liberale 

institutioner, som de både skyldte deres ”forfædre og moderlandets [dvs. 

Storbritanniens] visdom” (Laurier 1877 i Russell 2010: 384, 388).       

Selv om Laurier mente, at statens britiske institutioner også i fremtiden 

måtte udgøre et fælles værdigrundlag for den canadiske ”familie”, var det dog også i 

hans regeringsperiode, at Canada begyndte at gøre sig fri af sin økonomiske 

afhængighed af Storbritannien og lægge grunden til sit eget forsvar ved at anskaffe sig 

de første krigsskibe og ovetage flådebaserne i Halifax og Esquimalt. Det var også under 

ham, at Canada fik overdraget rettighederne til at regulere indvandringen – i 1910 – og  

forhandle uformelle handelsaftaler med andre stater. Endelig stod han i 1908 bag 

indførelsen af et princip om, at Canada ikke længere skulle være bundet af de traktater, 

Storbritannien indgik med andre lande, hvis den canadiske regering ikke ønskede at 

være med i dem. Laurier realiserede således sit mål om at gøre Canada mere autonomt 
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i forhold til imperiet. I 1920 vurderede en canadisk historiker, at den større autonomi 

havde bidraget til en større nationalfølelse blandt canadierne (Wallace 1920).  

 Laurier var dog bevidst om faren for, at uafhængigheden af Storbritannien 

ville føre over i en ny afhængighed af USA. I en tale, han holdt kort før sin afgang i 

1911, forklarede han over for den amerikanske offentlighed, hvorfor canadiere ikke 

havde noget ønske om at blive amerikanere:  

 

Hvor smigrende det end er for jeres egen stolthed at forestille sig 

republikkens territorium strække sig over hele kontinentet fra den 

Mexikanske Golf til Stillehavet, så husk på, at vi canadiere blev født 

under jeres forfædres flag; et flag, som I måske har oplevet jer undertrykt 

af, men som for os har været et symbol på frihed. Husk på, at hvis I har 

grundlagt en nation på adskillelsen fra moderlandet, så har vi canadiere 

sat os for at bygge en nation uden adskillelse. Husk på, at vi allerede er 

kommet langt i denne opgave, og at vi går til den med vore institutioner 

og den nationale enhed, vi udgør som folk, og med alt, hvad der udgør 

vores nationale hjem, med lige så stor hengivenhed som I har for jeres. 

Husk på, at det blod, som flyder i vores årer, er lige så godt som jeres, og 

selv om I er et stolt folk, så er vi, skønt vi ikke er lige så mange, lige så 

stolte, som I er, og vi ville hellere miste vores liv end vor nation. (Debates 

1911)   

 

 

At Lauriers vision for Canada endnu ikke er realiseret, fik i 2011 forfatteren 

af den seneste biografi om ham til at konstatere, at Laurier ved sin død efterlod ”en 

blank side, som aldrig er blevet fyldt ud” (Pratte 2011: 209). På trods af Macdonalds 

og Lauriers vilje til at række ud mod både fransktalende og engelsktalende fik deres 

partiers vælgergrupper i stigende grad en etnisk profil, som begrænsede deres 

nationsbyggende kapacitet på længere sigt. De liberales problem blev, at deres held 

med opbygge en stærk magtbase i Quebec under og efter Første Verdenskrig siden 

truede med at gøre dem til et rent ”fransk” parti. De konservative mistede i samme 

periode deres stærke position i provinsen og blev fortrinsvis til et parti for engelsk-

canadiere i Ontario, de Maritime og nogle af de vestlige provinser.  

 

 

                                             Konklusion 
 

Da reformpolitikerne Louis-Hippolyte LaFontaine i Nedre Canada (Canada Øst) og 

Robert Baldwin i Øvre Canada (Canada Vest) i begyndelsen af 1840’erne dannede en 

koalition vendt imod guvernørstyret for at fremtvinge responsible government, skabte 

de ikke et politisk parti. Deres alliance var personlig, og da de trak sig tilbage fra 
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politik, ophørte koalitionen. Alligevel var der blev sået et frø til en partitype, som skulle 

blive ualmindelig i en international sammenhæng, nemlig et parti for to 

befolkningsgrupper, som til trods for at have hver deres sprog og religion fører politik 

på grundlag af principper og værdier, de er enige om (Underhill 1960: 13). At der var 

tale om etniske partnerskaber blev markeret ved, at lederen tilhørte den ene gruppe, 

mens partiets næstformand tilhørte den anden. Partnerskabet indebar, at de 

respekterede provinsernes autonomi, samtidig med at de ud fra et fælles politisk 

program gennemførte politikker, som forenede landet. På den måde fik de politiske 

partier – qua deres karakter af massepartier, der var repræsenteret i alle provinserne – 

en nationsbyggende betydning (jf. Schwartz 1967: 16-22). I det lange løb beholdt de 

dog ikke denne karakter, men gennemgik en stigende regionalisering.  

 Et af de områder, de to store partier kunne være fælles om i årtierne 

omkring 1900, var nødvendigheden af at fremme den økonomiske udvikling, specielt 

fordi Canada – i lighed med andre dele af den vestlige verden – i tiden efter 

Konføderationen oplevede en alvorlig økonomisk tilbagegang. Både Macdonald og 

Laurier vidste, at økonomisk ekspansion var en national interesse, som kunne få 

vælgerne til at se bort fra indbyrdes sproglige og religiøse forskelle, der hele tiden 

truede med at splitte dem. Derfor endte Laurier med at videreføre Macdonalds 

”nationale politik”, og derfor fik canadisk politik fra begyndelsen en pragmatisk 

karakter, hvor national enhed og nationsbygning blev kardinalpunkter for begge 

partier, og hvor de politiske ledere optrådte som mæglere mellem samfundets to 

sproggrupper. De var derfor – som jeg har kaldt dem i overskriften til dette kapitel – så 

at sige nationens ”kuratorer”. Dette måtte naturligvis føre til udviklingen af en pan-

canadisme. Jeg har vist, at det var Macdonald der implementerede nationsbygningen 

materielt, mens det var Laurier, der italesatte den og stod for dens åndelige dimension. 

Men Lauriers pan-canadisme havde modstandere blandt fransk-canadierne, 

især fordi de ikke delte hans syn på Canadas tilknytning til Det Britiske Imperium. 

Derfor gik Canada ikke ind i det nye århundrede som en samlet nation. Dertil kom, at 

der var grupper, der slet ikke kunne findes plads til i nationen.  
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Kapitel 12 
 
Betingelser for canadiskhed: Indfødte, asiater og indvandrere  
 
 
 
 
 
 
 

Indledning 
 

Den indianske missionær og forfatter Kah-ge-ga-gah-bowh (1818-1869) – med det 

engelske navn George Copway – fortæller i sin selvbiografi Recollections of a Forest 

Life (1858), at han som barn oplevede den Store Ånd komme til sig i en drøm. Den 

henvendte sig til ham og fortalte, at han ville komme til at rejse langt, og at vindene 

ville bringe hans kano sikkert gennem bølgerne. Den forudsigelse skulle vise sig at 

holde stik. Copway kom ikke alene til at rejse rundt i hele området omkring de Store 

Søer, men foretog også i 1850 en rejse til Europa. Den beskrev han siden i Continent, 

Running Sketches of Men and Places, in England, France, Germany, Belgium, and 

Scotland (1851), den første rejsebog skrevet af en nordamerikansk indfødt.  

 Copway blev født i 1818 ved Trent-flodens munding ved Rice Lake i Øvre 

Canada. Han tilhørte en gren af Ojibwa-nationen, som havde drevet jagt for 

pelskøbmændene i Montreal siden begyndelsen af 1700-tallet. Hans forældre 

konverterede til kristendommen i 1827, da den første metodistiske missionær besøgte 

deres lille samfund. Han beskriver, hvordan han selv blev kristen efter sin mors død i 

1830. Så ivrig var den kvikke dreng i troen og ønsket om at komme frem i verden, at 

han i 1834, som 16-årig, var en af fire unge, der blev udvalgt til at få en uddannelse i 

USA med henblik på at blive missionærer blandt deres egne. Efter blot to års formel 

skolegang på Ebenezer Manual Labor School i Jacksonville, Illinois, foretog han i 1839 

en rejse, der bragte ham til Chicago, Detroit, Buffalo, Rochester, Syracuse, Albany, 

New York, Newark og Boston. Året efter blev han gift med Elizabeth Howell, en 24-

årig datter af en engelsk officer, som ejede en gård nær Toronto.  Parret rejste kort efter 

vielsen ud som missionærer blandt ojibwaerne. Som følge af beskyldninger om 

underslæb blev han og hans kone efter nogle år smidt ud af Canadas Metodistkirke. 

Derefter ernærede han sig og sin familie som populær foredragsholder og forfatter af 

bøger om sin indianske barndom, sine rejser og ojibwaernes historie (Early Native 

American Writers, George Copway).  

 Lange passager af Copways bøger bestod af afskrifter fra andres værker – 

noget, der var almindeligt dengang – men alligevel giver de et klart billede af de 
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følelser og dilemmaer, som en indfødt mand, der levede mellem to kulturer, kunne 

opleve på det tidspunkt. Selv om han på den ene side ønskede at blive anerkendt af det 

hvide canadiske samfund, han skrev for, var han optaget af planer om at skabe et stort 

indiansk territorium, der en dag kunne få status af selvstændig stat. Staten skulle ligge 

i den østlige del af nutidens South og North Dakota øst for Missouri-floden, og dens 

officielle sprog skulle være ojibwa. Han præsenterede sine planer for den amerikanske 

kongres i 1850 (Copway 1850). Den blev dog aldrig debatteret. Derefter opgav 

Copway sin politiske nationalisme og vendte tilbage til sit forfatterskab.    

 Copways historiske og etnografiske bøger er vigtige primærkilder til 

nutidens viden om de indfødtes kultur i 1800-tallet. Han lod sig inspirere af datidens 

begyndende etnografiske metoder og inddrog den mundtlige traditions myter og 

fortællinger, som han omskrev til en form for short stories (Morgan 2016: 17). Det var 

ham meget om at gøre at vise, at ojibwaerne havde en lang historie og en kultur, der 

var på højde med de hvides, men nu var i færd med at gå tabt for verden. Dog mente 

han, at kristendommen havde skabt ”umådeligt meget godt” ved at ”sætte usandheden 

fra tronen” og erstatte den med ”sandheden”. Desuden anså han det som noget positivt, 

at europæerne havde gjort en ende på de indfødtes talrige indbyrdes krige. Da mange 

indianere var konverteret til kristendommen, var det forkert at tro på de hvides vending 

om ”engang indianer altid indianer”. Indianerne var ivrige efter at blive oplyst om den 

moderne verden, men var blevet svigtet af den hvide mand, som havde nægtet dem den 

uddannelse, de havde brug for (Copway 1858: ix). Ja, selv om hvide og indfødte levede 

mellem hinanden, havde deres samliv ikke ført til noget godt for indianerne. Ude i 

grænseområderne mellem europæisk og indiansk civilisation havde de mange ”grove, 

hensynsløse og frygtløse hvide […] lært den røde mand at praktisere et udsvævende 

liv” (ibid: x).  I nutiden var der intet, der holdt bosætterne fra at drage stadig længere 

mod vest ind i de indfødte folks landområder og beordre dem til at forføje sig, hvor 

end de trængte frem: ”Hvornår vil den sidste ordre blive givet [om at flytte væk]? 

Hvornår vil den røde mand få et hjem?” spurgte han (ibid.: 32). 

 Copway medgav dog, at mange indfødte for længst havde opgivet deres 

wigwams og livet i skovene og var blevet modne og parate til at gøre ”store fremskridt 

i religion, litteratur og det civiliserede livs kunst og videnskab” (ibid.: 172). Det 

skyldtes dels, at deres ledere havde indset nødvendigheden af, at deres børn tilpassede 

sig de nye forhold, dels at de nye generationer havde udviklet ”en stor tørst efter at lære 

noget” og havde fået sans for betydningen af ”selvforbedring i alle dens former” – 

hvilket først og fremmest var missionens fortjeneste (ibid.: 173).  Alligevel mødte de 

ingen opmuntring fra regeringens side. Hvad de hidtil havde opnået, skyldtes 

udelukkende deres egen indsats.  Og det var dybt uretfærdigt, for efter at deres forfædre 

havde kæmpet side om side med briterne, oplevede de nulevende generationer sig 

overladt til sig selv. Men, understregede Copway, ”vi ønsker ikke bare tæpper til at 

dække kroppen med – vi ønsker lys! Vi ønsker uddannelse!”. Derfor var der ingen 
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anden udvej for de indfødte end at slutte sig sammen og bestemme deres egen skæbne 

(ibid.: 193-94).  

 Men sådan så bosætternationen ikke på det. For euro-canadierne var det 

afgørende, at canadiseringen af de indfødte skete på den hvide mands betingelser. Og 

dette måtte sikres gennem lovgivning. I dette kapitel vil jeg først vise, på hvilke 

betingelser de ”assimilérbare indfødte” skulle gøres til canadiere. Derefter vil jeg i 

anden del vise, hvordan denne mulighed var udelukket for ”uønskede andre”, bl.a. 

indvandrere fra Kina, fordi de netop ikke blev regnet for assimilérbare. Selv om 

indianerne havde en formel særstatus ved at blive anset for assimilérbare – sådan som 

det også var tilfældet i de første 50 år af Nouvelle Frances historie – indebar denne 

status ingen privilegier. Tværtimod blev de gjort ”usynlige” i det canadiske samfund 

(jf. kapitel 3). Min tese i kapitlet er, at synet på indianerne og kineserne er nøglen til at 

forstå den unge canadiske stats bestræbelse på med loven i hånd at sikre, at Canada 

forblev en nordeuropæisk og hvid nation.  

   

    

      Loven som middel til assimilation 
 

Forfatningsloven fra 1867 gav Parlamentet jurisdiktion over ”indianere og områder 

reserverede for indianere”. Desuden byggede en række nye love videre på de love, der 

var indført i Provinsen Canada. En af dem var The Gradual Civilization Act, som 

Macdonalds justitsminister havde fået vedtaget i Canada Vest i 1857. 

 På det tidspunkt levede der kun omkring 15.000 indianere i denne del af 

provinsen, mens bosætterbefolkningen udgjorde to millioner. Som mindre end en 

procent af befolkningen og ofte bosiddende i reservater levede de indfødte derfor 

isoleret fra det hvide bosættersamfund, og mange på den tid, deriblandt Macdonald 

selv, regnede med, at de ville forsvinde helt med tiden. Den almindelige overbevisning 

var, at der var tale om en uddøende befolkning og kultur. Der var derfor ingen anden 

udvej end, at de lod sig assimilere i bosættersamfundet.  

 The Gradual Civilization Act blev vedtaget uden forudgående 

konsultationer med hverken høvdinge eller de indianske råd (Smith 2014). Den blev 

begrundet med et ønske om at ”fremme civilisationens udbredelse blandt de indianske 

stammer i denne provins”. Desuden skulle ”alle lovens skel mellem dem og Hendes 

Majestæts og andre canadiske undersåtter” gradvist fjernes og derved gøre det muligt 

for de medlemmer af stammerne, ”som måtte have ønske om det og havde fortjent det”, 

at erhverve sig ejendom og ”de rettigheder, der følger med den” (Statutes of the 

Province of Canada 1857). Loven skulle gælde for indianere med ”indiansk blod” og 

for kvinder, som var gift med en mand, som var medlem af en indiansk stamme eller 

gruppe, der boede i et landområde, der ikke var blevet overgivet til Kronen. Formålet 

var således at opmuntre unge indfødte mænd til at forlade reservaterne og slå sig ned 

som landbrugere i bosættersamfundet. Loven opstillede bestemte krav om, hvad der 
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skulle til for, at en indfødt kunne betragtes som assimileret og erhverve rettigheder på 

linje med bosættere. Ansøgere skulle således kunne bevise, at de havde afsluttet 

skolegang, var gældfrie og havde en god moralsk habitus. De kunne dog først opnå 

deres nye status som ”enfranchised”, dvs. som fuldgyldige britiske borgere, efter en 

treårig prøvetid. ”Enfranchisement” betød altså, at den indfødte ophørte med at have 

status som indfødt. Indfødtheden ville blive udslettet og indianeren usynliggjort. 

 Efter Konføderationen blev loven videreført i 1869 som The Gradual 

Enfranchisement Act.  Da kun en enkelt indianer ansøgte om at blive canadier, vedtog 

regeringen i 1876 en lov, Indianerloven (The Indian Act), som en opfølgning på 

Forfatningslovens bestemmelser i Afsnit 91 om Parlamentets residualmagt (dvs. øvrige 

magtbeføjelser). Loven gav forbundsregeringen eksklusiv autoritet og dermed eneret 

til at lovgive for ”Indianere og Landområder Reserveret Indianere” og bestemme over 

de indfødte folks identitet, politiske strukturer, kultur og uddannelse. Indianerloven 

havde til formål dels at kodificere de rettigheder, som de indfødte var blevet lovet i den 

Kongelige Proklamation fra 1763, dels at gennemtvinge nogle normer for, hvad der 

skulle forstås ved en ”civilisation” og en ”civiliseret” levevis (Smith 2014). 

 Loven erstattede alle tidligere love, som de enkelte kolonier havde vedtaget 

før Konføderationen, men respekterede dog den Kongelige Proklamation, som 

forhindrede nybyggere i at tage land i besiddelser, som de indfødte ikke havde 

overgivet til staten. Den skal derfor ses som et supplement til de syv traktater, som blev 

indgået mellem regeringen og de indfødte folk i de nordvestlige territorier mellem 1871 

og 1877 (se kapitel 20). Derved gik de indfødte – i regeringens fortolkning –  med til 

at afstå ”alle deres rettigheder, krav og privilegier” i forhold til land mod til gengæld 

at få tildelt reservater samt retten til at fiske og jage på statens land (såkaldt Kroneland) 

foruden visse basale medicinske fornødenheder.     

 Loven gjaldt for alle indfødte folk uanset deres indbyrdes forskelle og 

indebar et forbud mod visse religiøse ceremonier som f.eks. potlatch og åndedans. En 

ændring af loven i 1894 gjorde det til en pligt for indianerne at sende deres børn på 

kostskole for at de kunne blive oplært i den hvide mands kultur, værdier og levevis.  

Fra nu af blev forholdet til de indfødte folk således gjort til et nationalt spørgsmål. 

Loven skulle beskytte de indfødte og hjælpe dem med at tilpasse sig bosætter-

samfundet, men sigtede reelt mod at tvangsassimilere dem. Som Macdonald udtrykte 

det i egenskab af både premierminister og indenrigsminister: ”Det overordnede formål 

med vores lovgivning har været at afskaffe stammesystemet og assimilere det 

indianske folk i alle henseender med indbyggerne i denne dominion, så hurtigt som de 

er i stand til at gennemgå den forandring” (cit. Francis m.fl. 2000a: 64-65).  
Før 1886 havde Macdonald selv ikke været vest for det sydlige Ontario. Han havde 

derfor et meget begrænset kendskab til indianere og métis’er og deres levevis og kultur. 

Hans holdning til dem var dog meget ambivalent, idet han kombinerede et romantisk-

sentimentalt syn på dem med en kontant afvisning af deres rettigheder til at videreføre 

deres forfædres kultur og religion (Smith 2014: 71). Han var overbevist om, at det var 
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i deres egen interesse at blive ”civiliseret og sat under samme vilkår som hvide mænd”, 

som han sagde, da han i 1880 stillede forslag om oprettelsen af et Ministerium for 

Indianske Anliggender. Men han var også godt klar over, at det bedste for dem ville 

have været, at Nordamerika aldrig var blevet fundet af europæerne. For, som han sagde 

ved samme lejlighed:  

 

Vi må huske på, at de er de oprindelige ejere af jorden, som de er blevet 

frataget som følge vores forfædres begærlighed eller ambition. Hvis 

Columbus ikke havde opdaget dette kontinent – havde overladt dem til sig 

selv – ville de måske [i dag] have deres egen nogenlunde gode 

civilisation. Under alle omstændigheder har indianerne lidt såre under 

opdagelsen af Amerika og overførslen af en stor hvid befolkning. 

(Debates 1880) 

 

Macdonald var da også klar over, at assimileringen måtte foregå gradvist. 

Alt hvad man kunne håbe på, var, at de indfødte hen ad vejen kunne vænnes af med at 

leve deres nomadiske liv og med tiden enten blev absorberet i bosættersamfundet eller 

gjort fastboende. De indfødte skulle assimileres, men på en retfærdig måde. Han 

nærede ikke racistiske følelser over for dem og var tværtimod relativt tolerant i forhold 

til sin samtid. Han havde således ikke noget imod, at hvide og indianere giftede sig 

med hinanden, og han ønskede, at de indfødte og euro-canadierne en dag ville arbejde 

side om side i det canadiske samfund. Desuden var hans indianerpolitik mildere end de 

Liberales i den periode (Smith 2014: 64-65, 75). 

 Når han alligevel i praksis ofte ikke udviste stor medlidenhed med de 

indfødtes skæbne, men ligefrem passivt lod dem gå til under hungersnød (Daschuk 

2013), skyldtes det først og fremmest, at han ikke ville have dem til at stå i vejen for 

sit nationale projekt – opbygningen af et forenet Britisk Nordamerika – som indebar 

en kolonisering af de nordvestlige territorier. Det kom til at blive lysende klart 

illustreret i forbindelse med métis’ernes oprør. 

 

 

Nordvesten i oprør 
 

I 1867 var næsten al dyrkbar jord i Ontario blevet lagt under plov, og der var derfor her 

et ønske om at kunne fortsætte vestpå tværs over det Canadiske Skjold – altså det 

enorme område med kun et tyndt lag jord oven på et ubrydeligt granitunderlag mellem 

Hudson Bay og de Store Søer. I Quebec var der også interesse for en vestlig ekspansion, 

fordi pelsjægerne allerede under det franske regime var trængt langt ud mod vest og 

havde set, hvor meget sparsomt befolket land der fandtes derude. En kolonisering af 

det vestlige kontinent helt over til British Columbia var derfor en oplagt mulighed for 

fælles nationsbygning mellem engelsk- og fransk-canadiere. I stedet endte 
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koloniseringen imidlertid med at øge splittelsen mellem dem og førte til en tragedie, 

som er gået over i de indfødte folks kollektive erindring.    

I området vest for Ontarios skove – i den såkaldte Red River-koloni i det 

senere Manitoba og North Dakota – havde der siden 1812 levet en isoleret befolkning 

bestående af to grupper, som havde lært at komme ud af det med hinanden til trods for 

deres sproglige, kulturelle og religiøse forskelle. Den ene gruppe bestod af nomadiske 

métis’er, som var efterkommere af fransktalende voyageurs (pelshandlere) og 

indianske kvinder og nu levede af handel og den årlige bisonjagt. Den anden gruppe 

var udgjort af skotske og irske kolonister, som var bragt til området på Lake Winnipegs 

østlige bred af den skotske filantrop og kolonist Thomas Douglas, alias Lord Selkirk 

(1771-1820). I 1850’erne begyndte de første nybyggere fra Ontario, hvor der ikke 

længere var opdyrkelig jord, at ankomme til området. De krævede, at métis’erne 

ophørte med deres nomadiske livsform og i stedet blev landbrugere. Dette krav blev 

støttet af pressen i Toronto: ”Vi håber at se et nyt Øvre Canada i Nordvest Territoriet, 

velreguleret som samfund og regering og med samme form for uddannelse, moral og 

religion,” skrev avisen The Globe i 1869 (cit. McRae 1964: 256).  

Métis’erne reagerede ved at gøre væbnet modstand mod kolonisterne i det 

såkaldte Red River Oprør. De blev ledet af Louis Riel (1844-1885), en ung teologisk 

og juridisk uddannet fransk-canadier af métis herkomst. Riel mente, at métis’erne bedst 

kunne beskytte sig selv ved at oprette deres egen stat. Sammen med sine meningsfæller 

nedsatte han en provisorisk regering for staten Assiniboia. Den blev udstyret med tre 

regeringsinstitutioner: en folkevalgt lovgivende forsamling, en udøvende 

regeringsmagt og en domstol.  Riel selv var dog overbevist om, at den lille stat burde 

ansøge om at blive optaget i den canadiske føderation på betingelse af, at métis’erne 

fik anerkendt deres rettigheder. Den provisoriske regering sendte derfor tre delegater 

til Ottawa for at indlede forhandlinger med centralregeringen.  

 

 

 
  

Fig. 15. Medlemmerne af métis-nationens provisoriske regering i 

1870. Louis Riel sidder i midten af gruppen. Kilde: Library and Archives Canada, 

E000009388; PA-012854  
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Mens de befandt sig i Ottawa, bevæbnede en mindre gruppe skotsk- 

canadiere sig i Portage la Prairie i håbet om samle nok sympatisører til at tvinge den 

provisoriske regering fra magten og lynche Riel. Så snart nyheden kom métis’erne for 

øre, blev modrevolution dog hurtigt kvalt. Gruppen blev taget til fange, og en af dens 

ledere, Thomas Scott, blev henrettet efter en krigsret den 4. marts 1870. Henrettelsen 

radikaliserede de skotsk-canadiske bosættere, som ønskede at hævne sig på Riel. Fra 

Ottawa blev der sendt en styrke ud for at arrestere og måske lynche ham. Riel 

besluttede sig derfor til at flygte i eksil syd for grænsen.  

Til trods for den ophedede folkestemning med racistiske overtoner blandt 

canadierne gav Macdonalds regering efter og oprettede provinsen Manitoba i 1870. 

Den nye provins skulle have form af et slags Quebec i mindre udgave. Den skulle hvile 

på et dualistisk princip, der gav engelsk og fransk lige status i provinsens lovgivende 

forsamling og retssystem, og konfessionelle skoler skulle beskyttes med henvisning til 

den føderale forfatning. Desuden blev den udstyret med en lovgivende forsamling, som 

métis’erne, som dengang endnu udgjorde befolkningsflertallet, var sikret plads i. 

Endelig blev der sat et enormt areal af til indianere og métis’er længere vestpå i det 

senere Saskatchewan og Alberta som kompensation for deres afgivelse af land i 

Manitoba. 

I de følgende to årtier fortsatte strømmen af indvandrere fra Ontario 

imidlertid, og i takt med, at der blev et hvidt og protestantisk flertal i provinsen, blev 

métis’erne trængt væk fra de bedste jorde i flodbassinerne og i Saskatchewan-dalen. 

Blandt de mange midler, som den nye provinsregering tog i anvendelse, var lovgivning, 

som ikke indeholdt de samme garantier, som gjaldt jordkontrakter indgået med hvide 

(Sprague 1988). Men det var længere mod vest, i nutidens Saskatchewan og Alberta, 

at forholdet mellem nybyggere og indfødte udviklede sig faretruende.  Især følte Cree 

inden for det område, de havde fået tildelt med en traktat (Traktat 6), at den føderale 

regering ikke levede op til de løfter, de havde fået om sikring mod hungersnød og retten 

til selv at vælge deres land nu, hvor de store bisonflokke var blevet dramatisk reduceret. 

Flere høvdinge, deriblandt Big Bear, udviklede en pan-indiansk strategi, der gik ud på 

at samle præriernes First Nations inden for et fælles territorium. Ottawas modsvar var 

bl.a. at skære yderligere i deres rationer til de sultende folk i nordvest (Dickason 2006). 

Sammen med métis overtalte de i 1884 Louis Riel til at vende tilbage og 

lede en kampagne for at sikre dem et livsgrundlag ved at tildele dem mere land, 

selvstyre til North-West Territories, en reduktion af toldsatserne og udbygning af 

jernbanenettet. Regeringen nedsatte en kommission til at se på problemerne i nordvest, 

men undlod nævne de klager, métis havde fremført. På den baggrund etablerede Louis 

Riel i marts 1885 en provisorisk regering med sig selv som præsident og métis-lederen 

Gabriel Dumont som general. Sammen med Cree’erne foranstaltede de det såkaldte 

Nordvestoprør, i håbet om at kunne forhindre den hvide landbrugsøkonomis fortsatte 

ekspansion ind i de indfødtes områder.  
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Under sit 15 år lange fravær havde Riel, der kæmpede med voksende 

psykiske lidelser, udviklet sine egne religiøst-nationale forestillinger om Canada som 

en multietnisk stat. Denne gang blev oprøret knust. Riel blev taget til fange og 125 

indfødte – métis og First Nations – blev stillet for retten. De sidste fik hårdere domme 

end de første. Otte af dem blev dømt til offentlig hængning. I Quebec, hvor oprøret 

blev betragtet som en konflikt mellem fransk- og engelsk-canadiere, krævede man Riel 

benådet. I Ontario ønskede ”folkedomstolen” ham derimod dødsdømt. Hvis dommen 

skulle omstødes, kunne det dog kun ske ved den føderales regerings ret til at 

”reservere” sager så som benådning af dødsdømte. Det endte dog med at Macdonald, 

efter først at have tøvet, gav efter for presset og lod Riel hænge i Regina den 16. 

november 1885. Henrettelsen skabte et voldsomt røre blandt fransk-canadierne og var 

sammen med lukningen af fransksprogede skoler i Manitoba ti år senere anledning til 

en voksende fransk-canadisk nationalisme. Blandt de indfødte på prærierne var 

dommene et historisk vendepunkt: Fra nu af ville nybyggernes interesser altid blive 

prioriteret over de traktatmæssige rettigheder, de mente at være blevet tildelt. Og 

regeringen i Ottawa satte sig som mål at opløse alle former for indfødt selvstyre og at 

forhindre First Nations i at samle sig (Dickason 2006: 205).  

Skolesagen i Manitoba bliver den dag i dag betragtet som et moralsk svigt 

Macdonald i forhold til ånden i føderalismen. Den var en af grundene til, at han tabte 

valget i 1896. Til gengæld vovede Laurier imidlertid ikke at skære igennem, da han 

fulgte Macdonald som premierminister. Han endte med at indgå et kompromis med 

Thomas Greenway, Manitobas førsteminister. Aftalen bestod i, at katolsk opdragelse 

ville være tilladt i offentlige skoler, og at det ville være muligt at undervise på fransk, 

men kun på betingelse af, at der var et mindstetal på ti fransktalende elever. Den 

katolske skolekommission blev genoprettet, men uden at modtage offentlige midler.   

Da kompromiset indebar, at fransk ikke længere var anerkendt som officielt sprog i 

Manitoba, mistede sproget hurtigt udbredelse, ikke mindst efter at garantien for 

undervisning på fransk blev fjernet i 1916. Derefter var engelsk det eneste officielle 

sprog i provinsen og situationen forblev uændret indtil 1985.  

Skolespørgsmålet og henrettelsen af Riel fik nationalismen i Quebec til at 

flamme op i slutningen af århundredet, og den blev yderligere styrket af Boer-krigen, 

hvilket jeg skal vende tilbage til. I dag har henrettelsen af Riel størst symbolsk 

betydning blandt Canadas indianere og métis’er. Selv om Riel var lidt af en religiøs 

fantast og led af psykiske problemer, fik han efter Anden Verdenskrig heroisk status 

for sin kamp for indianernes rettigheder i biografier og bøger, som anlagde et kritisk-

revisionistisk syn på ”Vestens erobring” (Reid 2008).81 Således beskrev den 

amerikanske forfatter Joseph Kinsey Howard i 1952 Riel som en mand, der  

                                                           
81 “Nordvest-opstanden” og Riels skikkelse har været underkastet meget forskellige historiske vurderinger og tolkninger 

gennem tiderne. Riel har således været set som repræsentant for mange af de spændinger og splittelser, som Canada 

lider af: modsætningen mellem fransk- og engelsktalende, mellem regionale og centralistiske interesser, mellem 

indfødte folk og canadiere og mellem etniske mindretal og flertal, og mellem forskellige klasseinteresser i det canadiske 

samfund. Se f.eks. Stanley 1936, Howard 1952, Pannecoek 1991, Sprague 1988 og Ens 1996. Skønt Riel i nutiden har 
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[…] beundrede Gud og frygtede og hadede blodsudgydelse, trodsede sine 

præster for at lede det folk, han elskede, ind i et selvmorderisk korstog. 

Det blev selvfølgelig sagt, at han var en gal mand; men hvad enten han 

var gal eller mentalt rask, så antog han heroisk skikkelse som forkæmper 

og symbol, personifikation, stemme og hjerne for en dødsdømt race. 

(Howard 1952: 16)  

 

De to oprør i Manitoba afspejlede det samme spørgsmål, som jeg tidligere har 

behandlet i mit kapitel om Nouvelle France (kapitel 5): Hvordan skulle man forholde 

sig til ”blandingsfolk” og blanding af kulturer? Métis’erne nedstammede fra indianere 

og bosættere og befandt sig således på grænseområdet mellem den oprindelige 

befolkning og fransk-canadierne længere østpå. Flere af dem levede på stort set samme 

måde som hvide canadiere. De kunne således siges at have opnået en grad af 

assimilation, som gjorde det nødvendigt for den canadiske regering at tage deres krav 

alvorligt, og derfor blev de da heller ikke på det tidspunkt betragtet som ”rigtige” 

indianere.  Det var først i 1982, at métis’erne fik anerkendt deres status af et oprindeligt 

folk. Ikke desto mindre havde de siden 1600-tallet udviklet deres egen kultur, som 

rummede både indianske og europæiske elementer, og skønt mange af dem var kristne, 

blev de udsat for kristen mission og tvunget til at sende deres børn i kostskoler for at 

lære at blive ”rigtige” canadiere (Chartrand, Logan og Daniels 2006; Canada, Truth 

and Reconciliation Commission 2015).        

Mens konflikten på prærierne i vest fandt sted, var Macdonalds regering i 

gang med at fratage en af de tilflyttede befolkningsgrupper i Canada retten til at blive 

canadiere: kineserne. Igen var det et spørgsmål om canadiernes identitet som en 

nordeuropæisk, hvid bosætternation. Men hvor métis’erne og indianerne blev betragtet 

som potentielle canadiere, gjaldt det samme ikke for kineserne. 

 

 

Ønskede og uønskede indvandrere  
 

De ”fremmede”  
 

I forbindelse med gennemførelsen af en føderal valglov, The Electoral Franchise Act, 

i 1885, foreslog John A. Macdonald at fratage indvandrede kinesere stemmeret. Hans 

begrundelse var, at de ikke alene var ”fremmede” (aliens), som ikke hørte til i Canada, 

men at de også tilhørte en anden menneskeart end mennesker af europæisk oprindelse 

(Stanley 2014: 115). Han advarede om, at hvis kinesere ikke blev udelukket fra Canada, 

                                                           
opnået nærmest heroisk og mytisk status, bliver han undertiden også betragtet som en mand, der var præget af 

sindsforvirring, religiøs mystik, egeninteresse og fejlvurderinger, se f.eks. Flanagan 1983.  
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”vil vi blive en blandingsrace [… og] Britisk Amerikas ariske karakter vil blive ødelagt 

[…]” (Debates, 4. maj 1885: 1589).  

 Loven tildelte stemmeret til britiske undersåtter, som levede op til bestemte 

ejendomskvalifikationer. I lovforslaget gjaldt det også kvinder og indfødte. Da der ikke 

var flertal for at give kvinder stemmeret, genfremsatte Macdonald lovforslaget, så det 

betød, at kun indfødte øst for grænsen til Manitoba skulle have stemmeret. Da 

oppositionen var utilfreds med tilføjelsen ”undtagen kineseren”, argumenterede 

Macdonald for en undtagelse af kulturelle grunde: ”[V]i ved, at når kineseren kommer 

hertil, har han til hensigt at vende tilbage til sit eget land. Han tager ikke sin familie 

med sig. Han er en fremmed; en der er på midlertidigt ophold i et fremmed land af 

personlige grunde. Han har ikke fælles interesser med os” (Ibid.: 1582).  

Som Timothy J. Stanley imidlertid har påvist, vidste Macdonald besked 

med den raceteori, som i de år var blevet udviklet i Europa og USA. Han mente, at det 

ikke gik an at blande arier med afrikanere eller asiater. Det var det samme som at 

forsøge at krydse en hund og en ræv (Stanley 2014: 122). Med valgloven ønskede 

Macdonald således at fastslå, hvilken type stat og nation Canada skulle være i 

fremtiden: hvid og arisk, dvs. europæisk. Han beskrev siden loven som sin største 

politiske triumf. Alligevel var han det eneste medlem af det føderale parlament, der 

ved den lejlighed kaldte Canada for en arisk nation. For de fleste blev udelukkelsen af 

kinesere nemlig begrundet med de rygter, de havde hørt om forholdene i British 

Columbia,  

 Det var ikke nogen tilfældighed, at loven blev diskuteret netop i 1885. For 

det var i det år, at nogle af de sidste spigre blev hamret i svellerne – af kinesiske 

arbejdere – på Canadian Pacific Railway, som ville forbinde det østlige og centrale 

Canada med British Columbia. Provinsens største by, havnebyen Vancouver, var 

allerede på det tidspunkt porten til Fjernøsten, så dermed vil der blive åbnet op for fri 

passage for kinesiske – og andre østasiatiske – indvandrere helt over til det centrale 

Canada. Jeg vil om lidt vende tilbage til dette spørgsmål. Men forinden vil jeg se på 

den indvandring, der var i gang i øst, og som var mere acceptabel og endog velkommen, 

men alligevel også kunne vække bekymringer og skabe sociale problemer.  

 
 

       Indvandring omkring århundredskiftet 
 

Efter Konføderationen var canadiske politikere ivrige efter at tiltrække britiske og 

europæiske bønder til landet, dels for at et ekspansionistisk USA, at den nordlige del 

af kontinentet ikke var noget ingenmandsland, de kunne rage til sig, dels for at opfylde 

målene for den ”nationale politik”. Indvandring blev derfor en hjørnesten i den 

økonomiske politik under både Macdonald og Laurier, skønt den dog først for alvor 

kom i gang under den sidste.  
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Da behovet for arbejdskraft ikke udelukkende kunne dækkes af 

indvandrere fra De Britiske Øer, blev stadig større grupper af andre europæere lukket 

ind, især fra Central- og Sydeuropa. Mellem 1896 og 1914 indvandrede mere end 3 

millioner og satte et kolossalt skub i udviklingen i landbruget, industrien og 

serviceerhvervene. Nye byer skød op hen over af landet, men først og fremmest i en 

smal stribe langs med den 49. breddegrad, dvs. grænsen til USA, som var blevet lagt 

fast ved Oregon-Traktaten i 1846. Regeringen lokkede med gratis jord til landmænd 

og sendte agenter til Europa for at opfordre folk med iværksættertrang og de rette evner 

til at slå sig ned i Canada. Samtidig blev det gjort muligt for familier eller andre at 

træde ind som ”sponsorer” for nye indvandrere. I alle tilfælde forventedes indvandrerne 

at kunne forsørge sig selv efter ankomsten.  

Som tidligere koloni i det endnu verdensomspændende imperium var det 

ikke ligegyldigt, hvor arbejdskraften kom fra. Både i London og Ottawa var der 

enighed om, at Canada skulle forblive en hvid nation. Den betingelse kom til at præge 

indvandringspolitikken helt op til 1960 (Simmons 2004).  I begyndelsen blev der ikke 

sat direkte hindringer i vejen for andre indvandrere. Men det var også det eneste 

”liberale” træk i den tids indvandringspolitik. De fleste store, arbejdskraftkrævende 

projekter var nemlig statsstøttede, som for eksempel bygning af jernbaner. Og da 

regeringen ikke gjorde noget for at forhindre arbejdsgiverne i at udnytte den billige 

arbejdskraft til det yderste, måtte de mange, som blev ansat på kortvarige 

arbejdskontrakter, finde sig i stærke begrænsninger af deres borgerlige rettigheder 

(Kelley og Trebilcock 2010: 13).  

Over hele Canada var der bekymring over de sociale problemer, 

masseindvandringen medførte i form af stigende kriminalitet og fattigdom – 

problemer, som byerne havde kæmpet med lige siden ankomsten af hundredetusinder 

af irske fattigdomsflygtninge i 1840’erne. Politiet tilskrev dem indvandringen af 

mennesker med værdier og traditioner, der var fremmede i forhold til den lokale kultur. 

I storbyerne var kirker og velgørende institutioner, som dengang stod for al social 

støtte, ude af stand til at håndtere problemerne i de voksende etniske ghettoer og 

tryglede derfor regeringen om at begrænse det antal, der blev sluppet ind. Det samme 

gjorde mange læger og sociologer, som dog var mere bekymrede over indvandrernes 

genetiske profil.  

Det var ikke kun i det engelsktalende bosættersamfund, at der var 

bekymring over indvandringens konsekvenser. Også fransk-canadiske nationalister var 

urolige over udviklingen, men deres bekymring gjaldt både tilstrømningen af 

englændere til Quebec og indvandringen fra Europa. De mente, at flere engelsktalende 

i provinsen ville skabe yderligere uligevægt i forholdet mellem engelsk og fransk. 

Bladudgiveren Henri Bourrassa mistænkte tilmed centralregeringen for at føre en 

politik, der havde til formål at oversvømme det franske mindretal med et hav af 

”drukkenbolde, fattiglemmer, dovenkroppe og straffefanger” fra England, foruden 
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østeuropæiske jøder, sære russiske doukhoborer og ”lignende typer” (cit. Peterson 

2004: 40).     

Da indvandringen pressede lønningerne ned, var de nye fagforeninger i 

Canada stærkt kritiske. Kritikken gjaldt specielt indvandringen af arbejdere fra Kina.  

 

 

Begrænsning af asiatisk indvandring 
 

Indvandringen fra Kina begyndte omkring 1860, men blev på forbundsregeringens 

initiativ øget i 1870’erne i forbindelse med bygningen af CPR, den transkontinentale 

jernbane. Kineserne var oprindelig blot tænkt at skulle være en midlertidig 

arbejdskraft, så da jernbanebyggeriet var færdigt, forventede den canadiske regering, 

at de kinesiske gæstearbejdere ville rejse hjem igen. Det gjorde de bare ikke, og mange 

nye strømmede til for at arbejde i de nyåbnede af guld- og kulminer i British Columbia 

og territoriet Yukon.   

Tilstrømningen skabte voksende social uro, fordi kineserne, der for det 

meste var enlige mænd, var villige til at arbejde for en langt lavere løn end de lokale 

og derfor fungerede som løntrykkere. Ofte brugte arbejdsgiverne dem desuden som 

strejkebrydere i de mange arbejdskampe, som den canadiske industrialiserings første 

årtier var præget af. Dertil kom, at mange var bekymrede over den sundhedsfare, de 

udgjorde, bl.a. risikoen for spredning af tuberkulose og epidemiske sygdomme. For 

mange af de asiatiske indvandrere levede tæt sammen under forhold, der ofte var værre 

end det, man i dag forstår ved slum. Provinsregeringerne kunne dog ikke selv regulere 

indvandringen. Det var ifølge forfatningen forbundsregeringens gebet. Det forsøgte 

den så at gøre. 

Regeringen indførte først en skat 50 dollar for hver kinesisk indvandrer. I 

1900 blev den sat op til 100. Alligevel mente en større gruppe borgere, at det var 

utilstrækkeligt. De indsendte en anmodning til regeringen om yderligere stramninger, 

idet de gjorde opmærksom på, at der inden for blot fire måneder var ankommet 6.000 

kinesere og japanere til Vancouver, og at byen ikke var i stand til at håndtere 

situationen selv. De bad derfor om, at skatten blev sat op til 500 dollar. En anden 

mulighed var direkte at forbyde kinesisk indvandring, sådan som den australske 

regering havde gjort det i 1897 for at sikre et hvidt Australien med den såkaldte Natal 

Act. Dengang havde den britiske regering udtrykt bekymring over en lov, der 

diskriminerede indvandrere, der havde oprindelse i andre dele af imperiet. Alligevel 

valgte den ikke at modsætte sig loven. Koloniminister Joseph Chamberlain forklarede 

regeringens bevæggrund således: ”Vi har stor sympati for disse koloniers beslutning 

om, at der ikke skal foregå en tilstrømning af mennesker, der er fremmede i civilisation, 

fremmede i religion, fremmede i skikke, og hvis tilstrømning ydermere ville have 

alvorlige følger for den eksisterende arbejdsstyrkes legitime rettigheder” (cit. Rose 

m.fl. 1933: 411). Ud fra det samme ræsonnement gjorde klagerne i British Columbia 
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opmærksom på, at ”provinsen er oversvømmet af en uønsket klasse af mennesker, som 

ikke kan assimileres og har en ødelæggende virkning på provinsens klasse af 

lønarbejdere, og denne store indvandring af orientalere udgør en trussel mod 

samfundets sundhedstilstand” (Canada, Report 1902: vii-viii).  

I Ottawa valgte regeringen at nedsætte en kommission, som fik til opgave 

at undersøge alle forhold vedrørende de kinesiske og japanske indvandrere: deres antal, 

lønninger, beskæftigelse, oprindelse, leveforhold, sundhedstilstand, arbejdsevne, 

religion, moralske tilstand og evne til at lade sig assimilere. Kommissionen indkaldte 

et hav af vidner, indhentede erfaringer fra USA og foretog systematiske 

sammenligninger mellem kinesere og hvide europæere. Det blev bl.a. undersøgt, om 

kinesere var lige så intelligente som hvide. Det var de, svarede den indkaldte ekspert. 

Men det betød ikke, at de uden videre kunne tilpasse sig det canadiske samfund og lade 

sig assimilere.  

Dette spørgsmål blev tolv præster og tidligere missionærer – fem 

presbyterianere, tre metodister, to anglikanere og en baptist – bedt om at vurdere. Flere 

af dem havde meget positivt at sige om kinesernes flid, ærlighed og lave kriminalitet. 

Alligevel afviste ti af dem, at det kunne lade sig gøre, og en enkelt svarede med 

forbehold. Kulturforskellene var ganske enkelt for store. Den sidste, Tom Chue Thom 

– en præst med kinesisk baggrund, der havde levet 19 år i Canada – afviste, at det var 

kulturforskellene og sundhedsrisikoen forbundet med kinesernes spisevaner og 

kummerlige og urenlige leveforhold, der udgjorde problemets kerne. Det var de lave 

lønninger derimod. Men han mente til gengæld, at de var til Canadas fordel: 

 

Hvad angår de lave lønninger, har kineserne været nyttige for ethvert nyt 

land, specielt for kapitalister og jordejere. De har tidligere i historien 

draget fordel af dem. Jeg synes, at I canadiere skulle takke Gud for, at I 

har kinesere her til at udføre det manuelle arbejde for jer. Kineserne har 

åbnet mange landbrugsområder i provinsen. Nogle af dem bliver betalt for 

deres arbejde; de fleste gør ikke. Hvis de modtager løn, er det ikke meget. 

Men de forbedringer, de står for, vil være af værdi for fremtiden. For 

kinesere er født som agerdyrkere. De er vant til at få det bedst mulige ud 

af jorden. De er flittige mennesker, ærlige, sparsommelige og ihærdige. 

Hvad end de beskæftiger sig med, overholder de altid de kontrakter, de 

indgår. De gør meget for at bevare deres omdømme som ærlige 

mennesker. De er meget trofaste over for deres forældre. Mange af dem 

nægter sig selv fornøjelser, så de kan sende penge hjem til deres familie 

og gamle forældre. (Ibid.: 34)   

 

Det eneste store problem var, mente Tom Chue Thom, at hvor end kinesere 

slog sig ned, byggede de en ”Chinatown”, en etnisk ghetto, som hurtigt blev hjemsted 

for opiumsrygning, prostitution og andre laster. De gjorde det måske for at søge 
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tryghed blandt deres egne, men i stedet burde de lære at leve som europæerne og tage 

ved lære af den civilisation, som de gennem århundreder havde været på afstand af og 

isoleret fra hjemme i Kina. Det gjaldt både spisevanerne og måden at leve på: 

   

[…] Vor races helbred ser ikke så godt ud, som det burde være, for de 

spiser for meget flæsk og de gamle tørrede kinesiske fødevarer, som ikke 

giver farve i kinderne. De, der lever af europæisk mad, er meget sundere 

end andre. Det skyldes derfor uvidenhed. Hvad gælder handel, 

foretrækker de at handle med deres eget folk. Min overbevisning er, at 

hvis kineserne fra deres ankomst antager landets skikke og love, og lever 

og handler som europæerne, så ville der ikke have været noget anti-

kinesisk spørgsmål her. (Ibid.)  

 

I sidste ende valgte kommissionen dog at overhøre ham. Det samme gjaldt 

et indlæg fra en advokat på vegne af det lokale Kinesiske Handelskammer. 

Vidnesbyrdene fra fagforeninger, embedsmænd, repræsentanter for erhvervene og 

medlemmer af andre etniske grupper – deriblandt de lokale indianeres høvdinge – blev 

derimod vurderet som overbevisende. Klagerne blev altså tilkendt ret i deres 

oprindelige påstande, som kan opsummeres således: Tilstrømningen af kinesere havde 

skadelige følger for lønniveauet i provinsen og derved også for dens sociale stabilitet, 

fordi de kinesiske arbejdere som regel ikke medbragte deres familier og derfor fandt 

sig i at leve kummerligt og var i stand til at arbejde for en langt lavere løn end de lokale. 

Mange var kun kommet for at arbejde i en kortere periode og ville senere vende tilbage 

til Kina. Og de, der blev i Canada, isolerede sig i deres egne etniske ghettoer og 

manglede både tilpasningsvilje og –evne.  

 På den baggrund anbefalede kommissionen, at Canada overtog den 

australske model og forbød indvandring fra Kina. Denne anbefaling fulgte regeringen 

imidlertid ikke. I stedet forhøjede den indvandringsskatten til 500 dollar og overlod det 

til de forskellige bystyrer selv at sørge for at indføre regler, der begrænsede kineseres 

adgang til erhverv, der ikke blev vurderet til at have hvides interesse.  

 Utilfredsheden i British Columbia fortsatte dog og blev forstærket under 

senere arbejdskonflikter. Især var den stærk blandt nyere engelske indvandrere, som 

ikke forventede at skulle konkurrere med kinesiske ”coolier” om arbejde og krævede 

deres ”rettigheder som englændere” respekteret (Evidence 1904: 454; McCormack 

1981: 38-55). I 1923 indførte regeringen dog det forbud, som kommissionen havde 

anbefalet: en Eksklusionslov. Den betød, at Canada herefter kun gav adgang for 

kinesiske købmænd, diplomater, studerende og personer, der blev vurderet til at kunne 

komme ind på grund af ”særlige omstændigheder”.  Også japanere blev pålagt 

restriktioner. I 1907 blev der indført en kvote på 400 japanere om året – hovedsagelig 

familiesammenførte kvinder – og i 1928 blev kvoten sat ned til 150. At disse love blev 
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ophævet i 1947, skyldtes, at den internationale verden efter Anden Verdenskrig ikke 

længere anså en så åbenlys racediskrimination for passende.  

      

 
Konklusion 

 

Jeg har i dette kapitel konstateret, at der i lighed med situationen i Nouvelle France i 

Canada herskede ambivalens over for indianerne i anden halvdel af 1800-tallet, og at 

der blev anvendte forskellige midler – ført og fremmest kostskoler og selektiv 

lovgivning – til at tvinge dem at lade sig assimilere og på den måde gjort ”usynlige” 

ved at miste deres forskellighed. Desuden har jeg vist, hvordan den føderale regerings 

forhold til métis’erne var præget af en særlig ambivalens, fordi de udgjorde en stor 

gruppe med en blandet etnisk og kulturel identitet og stort set agerede i 

overensstemmelse med de politiske principper, der gjaldt i Canada. De blev således 

behandlet som ligeværdige forhandlingspartnere i forbindelse med oprettelsen af 

Manitoba. Til gengæld blev mange métis’er i andre dele af landet underkastet de 

samme assimilationskrav som indianere.      

Debatten om de indfødtes assimilering og kinesisk og japansk indvandring 

er sigende for, hvilken racemæssig og kulturel identitet man omkring århundredskiftet 

mente, at det canadiske samfund skulle have fremover. Den illustrerer den problematik, 

jeg var inde på i mit teorikapitel (kapitel 3) om forholdet mellem bosættere og andre: 

at der var tale om tre forhold. (1) Forholdet til ”indfødte andre”, som blev vurderet 

assimilérbare (indianere og métis’er). (2) Forholdet til ”ydre andre”, som blev anset for 

”ønskede”, i første række nordeuropæiske indvandrere, og i anden række syd- og 

østeuropæere, som blev betragtet med betydelig skepsis, men alligevel blev lukket ind. 

Og til sidst (3) forholdet til ”ydre andre”, som var ”uønskede” i Canada, fordi de blev 

betragtet som uassimilérbare (kinesere og japanere). Denne skelnen mellem ønskede 

og uønskede indvandrere skulle sikre, at bosætternationen forblev europæisk.  

Canada var således omkring århundredskiftet i fuld gang med at få en ny demografi.  

Alligevel var det store flertal af befolkningen endnu udgjort af 

efterkommere af indvandrere fra De Britiske Øer og Nordeuropa, og samfundet som 

helhed bar præg af stor kulturel homogenitet, om end i to former: en fransk-canadisk 

og katolsk kultur i Quebec og en britisk-canadisk og protestantisk kultur i det øvrige 

Canada. Det var først i 1920’erne, at canadierne opdagede, at indvandringen var ved at 

forvandle Canada til en etnisk mosaik (se kapitel 15).                                                    
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Kapitel 13 
 
Udenrigspolitik, nationsdannelse og nationsbygning 1899-1945 
 
 
 
 
 
 

 
Indledning 

 
I 1904 holdt advokaten, forfatteren og uafhængighedsforkæmperen John Skirving 

Ewart (1849-1933) et foredrag i Torontos og Ottawas Canadian Club, hvor han på 

stringent vis analyserede, hvilken politisk status Canada havde opnået i 1867. Først 

konstaterede han, at den canadiske regering kun besad sin magt, fordi den havde fået 

den som en ”gave” fra det britiske parlament. Briterne kunne derfor vælge, om de ville 

øge, reducere eller helt afskaffe den. For det andet fastslog han, at der var adskillige 

ting, regeringen ikke havde nogen som helst indflydelse på. For det tredje noterede han, 

at Canada ikke selv havde magt til eller andel i at erklære krig eller fred. For det fjerde 

kunne landet indgå sine egne handelsaftaler, men ikke traktater. Endelig fastslog han, 

at der resterede mange andre områder, som Canada ikke selv var herre over, fordi 

landets forfatning hvilede i London og ikke i Ottawa. Det betød, at den højeste juridiske 

instans og appeldomstol var den juridiske komité i Overhusets Privy Council, som 

havde begrænset forstand på canadiske forhold og derfor var uegnet til formålet.  

 På den baggrund konkluderede Ewart, at det eneste fornuftige for Canada 

ville være at blive uafhængigt, ja, lige så uafhængigt som Det Forenede Kongerige selv. 

Så ville det canadiske parlament på Parliament Hill i Ottawa kunne lovgive lige så 

suverænt som det britiske i Westminster. Og så ville The Privy Council ikke længere 

kunne blande sig i canadiske domstoles beslutninger. Skulle Canada indgå i en 

føderation med resten af imperiet – Ewart undgik dog bevidst at kalde den ”imperial” 

– skulle det ske på betingelse af, at hver stat var ”aldeles fuldstændig i sig selv”, men 

indgik ”i et arrangement, enten organisk eller på anden måde”, med en anden stat ”med 

henblik på samarbejde inden for visse nærmere definerede områder”. Canada burde 

altså ophøre med at være en dominion, for det ord markerede netop Canadas 

underordnede status. Og staten skulle under ingen omstændigheder kaldes ”britisk”. 

Med henvisning til Wilfrid Laurier, der som nævnt havde beskrevet Det Britiske 

Imperium som en ”galakse af frie nationer”, afviste Ewart ikke, at der kunne udvikle 

sig et ”broderskab” mellem Canada og Storbritannien. Men hver nation skulle være sit 
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eget ”kongerige”. Ja, hvorfor ikke give Canada et nyt navn: ”The Kingdom of 

Canada”? foreslog han (Ewart 1908). 

 For liberale nationalister var imperialisme i modstrid med både liberale og 

nationale værdier. Desuden mente de, at Canadas tilknytning til imperiet blokerede 

vejen frem for det canadiske folk og for Canadas selvstændige udvikling som stat. 

Dertil kom, at medlemskabet af imperiet truede den nationale enhed. Det illustrerede 

Boer-krigen, som var blevet udkæmpet få år tidligere (1899-1902). En repræsentativ 

liberal stemme, politologen, statsembedsmanden og politikeren Oscar D. Skelton 

(1878-1941), forklarede det på denne måde i en bog om Canadas historie skrevet for 

amerikanske læsere:  

 

Mange fransk-canadiere var blevet stadig mere nervøse ved 

imperialisternes fortsatte kampagne. De udviste en vis uvilje mod at 

påtage sig forpligtelser, måske et levn af den afhængighed, som 

kolonialismen havde skabt, en vækket forhåbning om at skabe sig deres 

eget uafhængige sted i verdens orden, og en tendens til at trække de 

racemæssige og religiøse linjer skarpere op for at afbalancere den vægt, 

som imperialisterne lagde på de angelsaksiske bånd. Nu [under Boer-

krigen] udtrykte de deres sympati for et folk, der lige som de selv 

udgjorde et fremmed mindretal under britisk herredømme, og i den 

holdning blev de bekræftet af den næsten enstemmige dom fra den 

neutrale verden over den britiske politik. (Skelton 1919: 218)  

 

Skelton så ganske rigtigt, når han konkluderede, at Boer-krigen førte til ”ny 

enhed i det engelsktalende Canada”, men også i sin vurdering af, at den havde øget 

”afstanden mellem de franske og engelske dele” (ibid.: 219). Udenrigspolitikken i 

imperiet havde således fået identitetspolitiske konsekvenser for Canada. Det blev 

bekræftet i forbindelse med Første Verdenskrig. 

 Emnet i dette kapitel er canadisk udenrigs- og sikkerhedspolitik fra Første 

Verdenskrig til og med Anden Verdenskrig, og mit hovedformål er at forklare dens 

nationsbyggende dimension. Jeg diskuterer dog også – og endnu en gang – krigens 

betydning for den canadiske nationsdannelse, og det er, som jeg gjorde opmærksom 

på i kapitel, noget helt andet. Det er nemlig en proces, ingen stat selv er herre over. Om 

nationsdannelsen argumenterer jeg, at canadiernes deltagelse i Første Verdenskrig 

styrkede engelsk-canadiernes nationalfølelse. Ud fra en analyse af Vimy-slagets 

virkningshistorie vil jeg diskutere, hvorvidt der var tale om ”fødslen” af en engelsk-

canadisk nation, eller om dette er en senere myte. I modsætning til krigen i 1812-14, 

som var nationalt samlende, var Første Verdenskrig både samlende og splittende, og 

udviklingen af den første selvstændige canadiske udenrigspolitik efter krigen bar præg 

af et politisk ønske om at forhindre en lignende situation i at opstå igen. Jeg vil således 

vise, at selv om begivenhederne omkring Første Verdenskrig styrkede nationalfølelsen 
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blandt engelsk-canadiere, så bekræftede den samtidig mange fransk-canadiere i deres 

voksende skepsis over for Canadas tilhørsforhold til imperiet. Men netop derved gav 

den også anledning til en styrket pan-canadisme i visse befolkningsgrupper. Den blev 

for fransk-canadiske føderalisters vedkommende italesat af den katolsk 

socialkonservative, men politisk liberale publicist Henri Bourassa. Overordnet set er 

kapitlet styret af en tese om, at da det var Canadas udenrigspolitiske forpligtelser over 

for Storbritannien, som havde givet anledning til splittelsen i forbindelse med 

udskrivningskrisen i 1917, så blev det et vigtigt mål for Canada efter krigen at blive 

herre over sin udenrigspolitik. Min tese er altså, at udenrigspolitikken i høj grad tog 

form af nationsbygning. Derfor vil jeg indledningsvist fremføre nogle generelle 

overvejelser over forholdet mellem national identitet og udenrigspolitik. 

 

 

Udenrigspolitik og national identitet  
 

Inden for forskningsdisciplinen international politik er der teoretikere, der hævder, at 

udenrigspolitiske strategier afspejler en bestemt national kultur.  Selve forestillingen 

om, at et folks kultur spiller en rolle for den måde, hvorpå dets stat fører udenrigspolitik 

på, går dog langt tilbage i historien, ja, helt tilbage til Thukydid (ca. 460-400 f. Kr.). 

Men det er først i de sidste tre årtier, at der er blevet udviklet til en særlig teori om den.   

 Teoriens fortalere hævder, at stater har forskellige strategier, der afspejler 

deres nationale værdier og selvforståelse, og at den herskende kultur i staten spiller en 

afgørende rolle for fastlæggelsen af dens interesser og den måde, hvorpå en regering 

søger at forfølge dem på (f.eks. Longhust 2000 og Lantis 2002).  Colin S. Gray (1999) 

mener, at al udenrigspolitik udspringer af en bestemt ”kontekst”, og at såkaldt 

strategisk kultur skal forstås som tænke- og handlemåder vedrørende magt, som bygger 

på nationale erfaringer og forestillinger om, hvordan en nation kan og bør handle 

forsvarligt over for andre nationer. Da udenrigspolitik således udtrykker national 

identitet og varetager nationale hensyn, tjener udenrigspolitiske beslutninger og 

strategier ikke nødvendigvis den form for rationelle hensyn, som ”realister” anser som 

styrende. Strategisk kultur er dog ikke irrationel, men snarere en “tilpasset rationalitet”, 

hvor beslutningstagerne tyer til historiske fortilfælde, analogier og metaforer, når de 

legitimerer de valg, de foretager (Johnston 1995). Man må derfor kende til den enkelte 

stats særlige historie og historiske erfaringer for at forstå dens udenrigs- og 

sikkerhedspolitik.  

 Der er meget, der taler for disse synspunkter. Men udenrigspolitisk 

”strategi” og ”national identitet” er to begreber, der ikke uden videre lader sig bringe 

på en enkel formel. Det gælder især for et land som Canada, som aldrig har haft nogen 

stabil eller entydig selvforståelse. Når man studerer Canadas udenrigspolitiske historie, 

kan man ganske rigtigt se særlige historiske erfaringer og værdier afspejlet i den. Men 

billedet kompliceres af den måde, hvorpå skiftende strategier og grundlagstænkning 



273 

 

har skullet implementeres i bestemte historiske sammenhænge herunder konflikter, 

hvor hensynet til idealer har måttet afvejes af realistiske hensyn til ”nationale 

interesser”. Canadas udenrigspolitiske historie viser desuden, at et lands 

udenrigspolitiske værdier ikke udelukkende udgår fra det nationale samfund, men i lige 

så høj grad påvirkes af det internationale miljø. Det var således tilfældet, da de Liberale 

regeringer efter Anden Verdenskrig udstak deres udenrigspolitiske kurs, hvilket jeg 

senere vil forklare. Endelig kan et lands udenrigspolitik påvirkes af indre politisk-

ideologiske og etniske spændinger og modsætninger. Herved bliver spørgsmålet om 

forholdet mellem udenrigspolitik og identitet mere kompliceret, end definitionen af 

strategisk kultur umiddelbart lægger op til. For så er national identitet ikke kun årsag, 

men også virkning: et produkt af en bestemt politik.  

 Jeg vil indledningsvist fastslå, at Canada som dominion ikke havde ret til 

at føre en selvstændig udenrigspolitik, og at man i London i begyndelsen af 1900-tallet 

forventede, at Canada ville stå last og brast med imperiet. Alligevel lå det den 

daværende canadiske premierminister, Wilfrid Laurier, meget på sinde, at Canada var 

enig i de beslutninger, der blev taget i Whitehall. Men hans loyalitet var en ømtålelig 

sag på hjemmefronten, og den skaffede ham politiske kritikere og fjender blandt sine 

egne i Quebec. Den vigtigste af kritikerne var Henri Bourassa. 

 

 

Canadas forhold til imperiet: Bourassa v. Laurier 
 

    Henri Bourassa 
 

Offensiven mod Laurier blev indledt i forbindelse med Boer-krigen 1899-1902 og blev 

anført af den fremtrædende journalist og politiker Henri Bourassa, grundlæggeren af 

det førende liberale dagblad i Quebec, Le Devoir. Henri Bourassa (1868-1952) var 

barnebarn af Louis-Joseph Papineau, lederen af patriot-bevægelsen i 1830’erne. Han 

var oprindelig medlem af det Liberale Parti, men forlod det i 1899, fordi han mente, at 

Laurier havde svigtet fransk-canadierne ved at sende en frivillig milits til Sydafrika for 

at hjælpe briterne med at slå boernes oprør ned. Derefter stiftede Bourassa i 1903 det 

canadisk-nationalistiske parti Ligue nationaliste canadienne, hvis formål var at kæmpe 

for canadisk autonomi i forhold til både imperiet og USA og at fremme en pan-canadisk 

ånd blandt fransk-canadierne. Han forlod dog Parlamentet i 1907 og lagde derefter sit 

engagement i Le Devoir, hvorfra han udbredte sine politiske visioner og ideer. I dag 

betragtes han som en af fædrene til en fransk-canadisk pan-canadisme (Trofimenkoff 

1983).  

 Bourassa beskyldte Laurier for at have handlet på ordre fra Downing Street 

i Boer-krigen og for at være i færd med at trække Canada tættere ind i imperiet og 

derved ændre de ”politiske relationer” mellem Canada og Storbritannien. Laurier 
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benægtede dog, at der var sket nogen ændring og forklarede i 1900, hvilke motiver der 

havde ligget til grund for hans beslutning: 

 

[Hvis] vi på det tidspunkt havde afstået fra at gøre, hvad der efter min 

vurdering var en bydende pligt, ville det have medført en yderst farlig 

reaktion [i offentligheden] – en reaktion, som efter al menneskelig 

sandsynlighed ville have endt med at skabe en splittelse i befolkningen 

langs racemæssige [dvs. etniske] linjer. En større ulykke kunne ikke have 

overgået Canada. (Debates 1900: 1841) 

 

Bourassa hævdede imidlertid, at Canadas voksende militære forpligtelser 

over for imperiet var en trussel mod den canadiske stat, fordi de modsagde den ”pagt”, 

som forfatningen hvilede på, og som var en ”ærefuld traktat underskrevet af sønnerne 

af to store nationer, som ønskede at forene deres kræfter for én gang for alle at gøre en 

ende på fortidens splittelser og had, så der på grundlag af denne frugtbare union kunne 

fødes et stort folk undfanget i retfærdighed” (Bourassa 1913). Bourassa medgav, at 

pagten forpligtede fransk-canadierne til at forsvare det britiske flag i Canada, sådan 

som de havde gjort det i 1812, men kun ”på betingelse af, at vi aldrig bliver afkrævet 

at bidrage til dets [dvs. imperiets] forsvar uden for vores territorium” (Bourassa 1902).  

 Bourassa var ikke anti-britisk. Lige som Laurier anerkendte han, at briterne 

i 1867 havde sonet fortidens undertrykkelse ved at give canadierne en forfatning, der 

skabte grundlag for et ligeligt forhold mellem det engelske og det franske folk. Derfor 

var fransk-canadierne forpligtede til at udvise loyalitet over for den britiske Krone. 

Men hans forhold til Storbritannien var rent rationelt og uden følelser, hverken 

fjendtlige eller hjertelige. Han kunne føle beundring for og kærlighed til ”sandt liberale 

englændere”. Men han foragtede til gengæld de ”vildførte mænd, som i dag dominerer 

Det Britiske Imperium” (ibid.).   

 Selv om Bourassa ikke fandt forfatningen perfekt, skulle fransk-canadierne 

forsøge at få det bedst mulige ud af den. De skulle på den ene side undgå at falde i den 

grøft, der bestod i at forfølge en ”snæver provinsialisme”, mens de på den anden side 

også skulle vare sig for en ”altopslugende føderalisme”. De havde fået en provins, som 

gjorde det muligt for dem at bevare deres særlige nationale karakter: eget 

uddannelsessystem, civile love, sprog, kirke og bystyre. På den baggrund kunne de 

indtage deres plads i det føderale system på linje med deres engelsk-canadiske 

”naboer”, som de delte regering med og derfor burde oparbejde et tillidsforhold til. 

Indadtil – dvs. i forhold til det engelsktalende mindretal i Quebec – skulle de være 

”generøse uden at være svage” (ibid.). Farerne for fransk-canadierne bestod dels i 

assimilation, dels i isolation. Derfor skulle de opsøge ”enhver fælles grund, hvor det er 

muligt for os at hjælpe vore engelske medborgere uden at mindske vor værdighed og 

uden at ændre på vort nationale særpræg”. Det var ikke muligt for den brede fransk-

canadiske befolkning at lære at tale engelsk, og det ville tilmed kunne udgøre en risiko 
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for en gradvis udryddelse af det franske sprog, hvis de gjorde det. For det fransk 

udgjorde kernen i deres nationalitet. Som Bourassa sagde i en tale i 1912: ”Når et folk 

ophører med at udtrykke sine tanker og følelser i dets eget sprog – det sprog, som har 

udviklet sig med det [folket] og er blevet formet sammen med dets mentalitet – går det 

tabt som et folk. Bevarelsen af sproget er tvingende nødvendig for overlevelsen af et 

folk, dets ånd, dets karakter og dets mentalitet” (ibid.) Dog mente Bourassa, at det var 

formålstjenligt for de ”ledende klasser”, dvs. eliten, at kunne begå sig på engelsk. For 

kun derved kunne de ”nærme sig de ledende klasser i det engelske flertal, så de grundigt 

kunne studere engelsk-canadiernes mentalitet, ambitioner og træk”. Uden et gensidig 

kendskab og indbyrdes fortrolighed mellem sproggrupperne ville Canadas fremtid som 

nation være usikker (ibid.). 

 Bourassa anerkendte således fransk-canadierne som en kulturel nation i sig 

selv, men også som en del af den politiske canadiske nation. Deri bestod hans pan-

canadisme: ”Vi skal først og fremmest være canadiere,” sagde han. Selvfølgelig var 

det legitimt og naturligt at elske Frankrig, men kærligheden skulle blot være 

”platonisk” og politisk uforpligtende. Det bekræftede historien: Frankrig havde været 

lidt for villig til at opgive kolonien i 1763, og længe inden Paris-traktaten blev 

underskrevet, havde kolonisterne udviklet deres særlige franske identitet som 

canadiens, sådan som det da også kom til udtryk i det kapitulationsdokument, som 

general Vaudreuil underskrev, da han overgav sig, og hvori han skelnede mellem 

”franskmænd” og ”canadiere”. Så i virkeligheden havde traktaten ”reddet” fransk-

canadierne fra Frankrig. Hvis det senere var lykkedes Napoleon at vinde over briterne, 

ville han efter al sandsynlighed, som noget af det første, have solgt Canada til USA. 

Derfor skulle fransk-canadierne ikke spilde tid på ”frugtesløse ærgrelser og uopnåelige 

ønsker” bygget på en fejlfortolkning af historien. I stedet for at leve ”blandt minder om 

fortiden” skulle de være ”franske på samme måde, som amerikanerne er engelske”: ”Vi 

bør bevare og fremme de instinkter, traditioner og den tænkemåde, som vores 

oprindelse har givet os i arv; men vi bør lægge vor politiske loyalitet og vore nationale 

håb i Canada” (Bourassa 1902: 120-23). 

 Anglo-canadiske nationalister begav sig ikke i stort omfang af med at 

filosofere over fransk-canadiernes stilling inden for Canada. Men også de var 

overbeviste om nødvendigheden af, at Canadas forhold til imperiet blev omdefineret, 

og at landets afhængighed af britiske institutioner ophørte. Canada måtte bl.a. føre sin 

egen udenrigspolitik. 

   

 

      Laurier og ønsket om en canadisk udenrigspolitik 
 

Muligheden for at føre en selvstændig udenrigspolitik har altid været anset for at være 

det afgørende kriterium for national selvstændighed. Efter 1867 fik det canadiske 

parlament ret til selv at bestemme toldsatser og mængden af indvandrere. De to 
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spørgsmål havde begge havde udenrigspolitisk betydning. Sådan så man dog ikke på 

det dengang. Det afgørende var, at man som stat rådede over sit eget diplomati og var 

officielt repræsenteret i andre lande.   

 Da Laurier blev premierminister i 1896, var Canadas relation til imperiet 

ikke et presserende politisk spørgsmål for ham. Han erkendte, at fuld suverænitet ikke 

kunne opnås fra den ene dag til den anden, ikke mindst fordi der ikke var noget bredt 

ønske i befolkningen om det. Selv blandt fransk-canadiere var suverænitet ikke noget 

kardinalpunkt. Tværtimod var mange usikre på, hvordan deres stilling som minoritet 

ville blive i et selvstændigt Canada domineret af britisk-canadiere. For dem 

repræsenterede imperiet en garanti for deres ret til egen kultur og eget sprog. 

 Laurier gik imidlertid i gang med at ændre på Canadas relation til imperiet, 

men uden at stile mod uafhængighed. Han ønskede ikke at kappe forbindelsen med ét 

hug. Laurier mente, at selvstændighed var et mål, der skulle realiseres gennem en 

gradvis modningsproces. Som han sagde i en tale i Montreal i 1890: ”Den dag vil 

komme, hvor dette land vil skulle indtage sin plads blandt verdens nationer. […] Jeg 

ønsker, at mit lands uafhængighed bliver nået gennem alle dets befolkningselementers 

normale og jævne skridt frem mod realiseringen af dette fælles mål” (cit. Dafoe 1922: 

54). Laurier forudså altså, at Canada i mange år endnu ville vedblive med at have status 

som dominion. Over de følgende to årtier udviklede han alligevel en overbevisning om, 

at Canada i praksis havde status af nation, om end en nation inden for imperiet (Skelton 

1921). Derved markerede han en afstandtagen til sin partifælle Honoré Mercier, der 

som Quebecs førsteminister 1887-1891 havde omdømt partiet til ”Parti National” og 

som den første fransk-canadiske politiker stod for en decideret fransk-canadisk politisk 

nationalisme og en strengt defineret pagtsforståelse af Konføderationen. Merciers linje 

tabte dog til fordel for Lauriers føderalisme og moderate ”imperialisme”.  

  Imperiet var nemlig under forandring. Nogle så dets snarlige opløsning som 

en uafvendelig proces, andre mente – som jeg tidligere har været inde på – at der var 

brug for et forpligtende og formaliseret samarbejde i retning af det, som tidligere 

premierminister Benjamin Disraeli (1804-81) havde forestillet sig, da han i en tale i 

Crystal Palace i London om tildelingen af selvstyre til Canada og Australien sagde: 

”Efter min opfattelse burde selvstyre, dengang det blev givet, have været tildelt som 

led i en større konsolidering af Imperiet.” Konsolideringen skulle dels have været 

handelspolitisk – gennem indførelse af en fælles told – dels forsvarspolitisk og dels 

forfatningsmæssig, dvs. ved oprettelsen af ”et repræsentativt råd i metropolen [dvs. 

London], som ville have skabt konstante og fortsatte relationer mellem kolonierne og 

den hjemlige [britiske] regering” (Kebbel 1882: 529-34).  

 Laurier var ikke enig med dem, der ønskede, at imperiet skulle udvikle sig 

til en union, og han afviste derfor kræfter i London, der ønskede at skabe et mere 

integreret imperium, hvor de britiske dominions forpligtede sig til at deltage i imperiets 

forsvar og krige. Det ville efter Lauriers opfattelse være et tilbageskridt, og det store 

flertal af canadierne vil modsatte sig det. Det ville bl.a. indebære, at Canada ikke 
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længere selv kunne bestemme, om det ville gå i krig sammen med imperiet. Da 

koloniminister Joseph Chamberlain (1836-1914) i 1897 foreslog etableringen af et 

imperialt råd, svarede Laurier diplomatisk, at han ”under de gældende 

omstændigheder” anså ”de eksisterende politiske relationer for generelt 

tilfredsstillende” (cit. Dafoe 1921: 63). Ligeledes afslog han et forslag om Canadas 

deltagelse i et permanent sekretariat, der skulle understøtte et ”Imperialt Råd”. Han 

afviste også at lade Canada medfinansiere den britiske flåde, fordi det ville betyde en 

afvigelse fra selvstyreprincippet. Af samme grund sagde han også nej til oprettelsen af 

en særlig militær enhed til indsættelse uden for Canada.  

I 1907 var han stærkt medvirkende til at ændre de tilbagevendende 

koloniale konferencer, som hidtil havde været afholdt mellem den britiske 

udenrigsminister og repræsentanter for de selvstyrende kolonier, til fremover at være 

imperiale konferencer, hvor den britiske premierminister sad som formand som primus 

inter pares. Selv om Laurier accepterede Canadas underordning under Storbritannien, 

modsatte han sig således at give Canada medansvar for Storbritanniens forsvars- og 

udenrigspolitik, også i en rådgivende funktion; for han vidste, at det ville indebære, at 

landet også skulle bakke London op den dag, det virkelig gjaldt. Så for ham var det 

udenrigspolitiske spørgsmål det punkt, som Canadas status stod og faldt på. Men 

derfor, forudså han, ville der med tiden blive tale om at ligestille de britiske nationer. I 

en tale, som han holdt i 1908 i nærvær af Kong Edward 7., udtalte han, at ”vi vil komme 

til den dag, hvor vores parlament vil hævde de samme rettigheder som det britiske 

parlament, og hvor de eneste bånd, der binder os sammen, vil være et fælles flag og en 

fælles Krone” (cit. Dafoe 1921: 70). To år efter beskrev han i Ontario Club i Toronto 

den forfatningsmæssige position, som han anså Canada for at ville indtage, således: 

”Vi er under Kongen af Englands suverænitet. Vi er hans loyale undersåtter. Vi bøjer 

knæ for ham. Men Kongen af England har ikke flere rettigheder over os end dem, vort 

eget canadiske parlament tillader ham at have. Hvis dette ikke er at være en nation, 

hvad er da en nation?” (cit. ibid).   

 Laurier ville altså fastholde Canadas medlemskab af imperiet, men på 

vilkår defineret af det nationale parlament. Den holdning anså canadiske ultra-

imperialister for at være et forræderi mod Storbritannien, og de kritiserede ham hårdt 

for ikke at ville garantere Canadas støtte til imperiets forsvar. Hans svar til kritikerne 

var, at i så fald måtte Canada opbygge sin egen hær og flåde. For hvem skulle ellers 

forsvare landet? Så ville det være op til det canadiske parlament at tage stilling til, om 

det vil stille sine væbnede styrker til rådighed for imperiet. Konsekvensen var 

vedtagelsen i 1910 af Flådeloven, der etablerede en ”Royal Canadian Navy”. Loven 

vakte dog store protester blandt fransk-canadiske politikere, som anså den for at være 

et led i det accelererende våbenkapløb mellem Storbritannien og Tyskland i denne 

periode. 

 Året forinden havde Laurier besluttet – om end på opfordring fra London 

– at grundlægge et udenrigsministerium. Han stod selv for navngivningen og valgte at 
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kalde det for Department of External Affairs. Han var fuldt ud klar over, at et 

ministerium for ”Foreign Affairs” ville være en uheldig betegnelse, da det eneste 

anliggende, ministeriet skulle have noget med at gøre, var Storbritannien (Bothwell 

2009: 19). Derfor havde det nye ministerium da også en såre beskeden bemanding og 

kunne rummes i en nedlagt lejlighed oven over en frisørsalon på et gadehjørne i 

Ottawas centrum. Ja, det fungerede i realiteten længe blot som en slags postkontor og 

statsarkiv (Donaghy og Caroll 2011: 2).  

 Ved udbruddet af den Første Verdenskrig var det Parlamentet i Ottawa, der 

besluttede at sende canadiske soldater i krig i Europa. Men det skete under en anden 

premierminister: den konservative Robert Borden (premierminister 1911-1920). 

 

 

Krigen splitter 
 

Udskrivningskrisen  
 

Under Første Verdenskrig tjente i alt 595.000 canadiere, heraf 418.000 i Europa. Blandt 

dem døde 60.383 i kamp eller som følge af kvæstelser og sygdomme. De såredes antal 

var 155.799. Den konservative premierminister Robert Borden (1854-1937) betragtede 

det som en selvfølge, at Canada fulgte briterne ind i krigen. Bagefter bemærkede han 

over for sin britiske kollega, Lloyd George (1863-1945), at den havde styrket den 

canadiske nationalitet på en ”smuk” måde. Den styrkede selvfølelse og den 

internationale anerkendelse nærede politikernes ønske om, at Canada fremover skulle 

føre en mere selvstændig udenrigspolitik.  

Bordens vurdering var utvivlsomt korrekt. Men det var først og fremmest 

blandt engelsk-canadiere, at den nye nationalfølelse var mærkbar. For krigen fik en 

dybt splittende betydning for forholdet mellem engelsk- og fransk-canadiere. Den 

belærte således canadiske politikere om, at udenrigspolitik kunne få alvorlige 

konsekvenser for den nationale enhed.  

Bordens beslutning om næsten egenhændigt at trække Canada ind i krigen 

viser også, at han betragtede landet som en ”britisk nation”. Men krigen satte dog 

spørgsmålstegn ved, om denne holdning ville være holdbar fremover. For da hans 

samlingsregering (med de Liberale) den 18. maj 1917 fremsatte et lovforslag om 

tvangsudskrivning til militærtjeneste – den såkaldte Military Service Act – og 

begrundede den med, at den var nødvendig for forsvaret af Canada, skabte det stærke 

reaktioner i hele landet, ikke kun i Quebec. I Quebec mente man, at Borden dermed 

brød det løfte, han havde givet i december 1914: ”Der har ikke været, der vil aldrig 

blive, værnepligt og tvangsudskrivning til krigen” (cit. Canadian War Museum b). 

Borden havde stolet på canadiernes patriotisme, men af de 33.000, der som The 

Canadian Expeditionary Force (CEF) blev sendt med en konvoj til Storbritannien den 

3. oktober, var to tredjedele britiskfødte, resten var født i Canada, og kun 150 var 
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fransk-canadiere. Tallet på frivillige fransk-canadiere kom op på omkring 15.000 i 

løbet af krigen, men det var kun 4 procent af antallet af frivillige, og CEF forblev 

næsten udelukkende en engelsksproget styrke. Da tabstallene steg i de fastlåste 

stillinger i Europa, og krigen samtidig skabte arbejdspladser i den hjemlige industri, 

som hidtil havde været i recession, blev det stadig sværere at rekruttere frivillige. Efter 

at Borden var vendt hjem fra et besøg ved fronten i maj 1917, meddelte han, at “alle 

borgere er ansvarlige for forsvaret af deres land, og det er min opfattelse, at slaget om 

Canadas frihed og autonomi lige nu udkæmpes på Frankrigs og Belgiens sletter” 

(ibid.). Han lod derefter udarbejde et lovforslag om tvungen militærtjeneste. Hans 

initiativ blev hyldet af mange engelsk-canadiere, som anså det for at være specielt 

møntet på fransk-canadierne, som efter deres opfattelse havde svigtet Canada. Der var 

ingen forståelse for de demografiske, kulturelle og historiske grunde, som kunne 

forklare, at de ikke havde meldt sig som frivillige.  

Da loven blev vedtaget den 28. august, bemærkede Wilfrid Laurier, at den 

rummede ”sæden til uenighed og splittelse” (cit. ibid.). Det skulle da også vise sig at 

være sandt. Resten af sommeren var der tilbagevendende demonstrationer i Montreal, 

specielt rettet mod dagblade, der støttede udskrivningen, dels The Montreal Gazette og 

dels The Montreal Daily Star, hvis ejer fik bombesprængt sit hjem. I gaderne blev der 

råbt: “Nous en avons assez de l’Union Jack!” (Vi har fået nok af Union Jack, cit. ibid.). 

På engelsk-canadiernes side blev demonstrationerne opfattet som dybt illoyale og 

nærmest som en støtte til den tyske kejser. Loven medførte dog også protester i dele af 

det engelsktalende samfund, specielt blandt indvandrere af ikke-britisk baggrund, i 

visse fagforeninger og blandt landmænd (ibid.; Granatstein og Hitsman 1994; 

Rutherdale 2004). Især i Winnipeg var modstanden mod tvangsudskrivningen stor 

(Blanchard 2010).  

Henri Bourassa hævdede, at det var de fransk-canadiske modstandere af 

tvangsudskrivningen, som i virkeligheden var de mest patriotiske canadiere, fordi de i 

modsætning til anglo-canadierne viste deres loyalitet over for Canada (Levitt 1970). 

Han kaldte krigen for ”Storbritanniens krig” og leverede i Le Devoir fem grunde til at 

modsatte sig lovforslaget: 

 

Vi er modstandere af yderlige udskrivning til krigsdeltagelse i Europa, 

enten tvungen eller frivillig, af følgende grunde: (1) Canada har i forvejen 

ydet et militært bidrag, i form af mænd og penge, som er forholdsvis 

større end nogen anden nation, der deltager i krigen, har ydet; (2) en 

yderligere svækkelse af landets arbejdsstyrke vil betyde en alvorlig 

svækkelse landbrugsproduktionen og andre centrale industrier; (3) en 

forøgelse af Canadas krigsbudget vil bringe landet på randen af 

økonomisk sammenbrud; (4) den vil true nationens økonomiske liv og i 

sidste instans gøre en ende på dens politiske uafhængighed; og endelig (5) 

vil en tvangsudskrivning føre til national splittelse og konflikt og vil 
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derved skade de allieredes sag i meget større omfang end forøgelsen af 

kampstyrkerne med et par tusinde soldater ville bringe dem hjælp og 

støtte. (cit. Levitt 1970: 170)      

 

Bordens koalitionsregering blev sprængt på spørgsmålet i oktober 1917. 

Det samme gjorde det Liberale Parti, idet tilhængere af loven gik sammen med Bordens 

konservative ind i Unionspartiet. Ved valget i december vandt unionisterne 153 

pladser, hvorimod Lauriers tilbageværende liberale kun fik 82, deraf 62 i Quebec. 

Valgresultatet medførte en dyb fremmedgørelse blandt fransktalende, som mente, at 

det engelsktalende flertal havde gennemtrumfet sin vilje over for mindretallet i et 

spørgsmål om liv og død. De etnisk-nationale modsætninger voksede yderligere i 

foråret 1918, hvor der var flere voldelige optøjer. Den sidste – og blodigste – 

demonstration blev afholdt i Quebec City den 1. april. Den endte med fire dræbte og 

mange sårede, efter at tropper indkaldt fra Toronto affyrede maskingeværsalver ind i 

en truende menneskemængde. Den tragiske begivenhed gjorde dybt indtryk i både 

Quebec og resten af Canada, og det lykkedes religiøse og civile ledere af bringe 

optøjerne til ophør. Men ingen var bagefter i tvivl om, at krisen på det tidspunkt havde 

udviklet sig så voldsomt, at Canada var kommet tæt på borgerkrig (Berger 1969; 

Armstrong 1974). Canadierne var åbenlyst uenige om, hvad der var Canada, og hvad 

det betød at være patriot.  

Den nationale enhed havde vist sig at være både truet og skrøbelig, specielt 

da krisen brød ud efter fire årtier med skiftende konflikter om skoler, sprog og religion. 

Risikoen for føderationens sammenbrud efterlod et så dybt indtryk i den politiske elite, 

at man kan tale om et paradigmeskift i synet på, hvori Canadas ”nationale interesse” 

bestod: Canadas enhed krævede, at forbundsregeringen for fremtiden afholdt sig fra at 

føre en politik, som satte landets to store befolkningsgrupper op imod hinanden.  

For en ny generation af canadiske nationalister, som f.eks. John Skewing 

Ewart (1849-1933), som jeg indledte kapitlet med, betød den indre splittelse, krigen 

skabte, at Canada måtte kaste det britiske ”åg” af sig og optræde som en selvstændig 

nation (Price 2012; Romney 1999: 193-212). Canadierne måtte lære at forstå sig selv 

som canadiere og ikke briter. Selv om Ewart var forud for sin tid, skulle efterkrigstidens 

udenrigspolitik i stigende grad blive præget af en erkendelse af, at britiske og canadiske 

interesser ikke altid var sammenfaldende.  

Krisen betød altså, at Canadas ydre og indre relationer fra nu af var kædet 

sammen. Udenrigspolitik var efter krigen også indenrigspolitik og derved en form for 

identitetspolitik. Men jeg vil nu vende tilbage til Bordens opfattelse af, at krigen 

styrkede offentlighedens bevidsthed om at være en canadisk nation. Det gjorde den 

bl.a. gennem de fortalte erindringer om den. 
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Vimy-myten  
 

Da jeg i slutningen af april 2017 besøgte Ottawa for at studere, hvordan hovedstaden 

og de føderale museer fejrede 150-året for Canadas grundlæggelse, bemærkede jeg, at 

lygtepælene langs med Wellington Street, byens officielle ”hovedgade”, ikke kun var 

pyntet med bannere for hver af Canadas provinser, men at nogle af dem også bar to 

bannere med påskriften ”Vimy 1917 – 2017” samt en gengivelse af dele af monumentet 

for de faldne canadiere ved det berømte slag på Vimy Ridge i Nordfrankrig, hvor det 

blev udkæmpet fra den 9. til den 12. april 1917. Markeringen af 150-året for staten 

Canadas fødsel blev altså kædet sammen med 100 året for slaget. Pointen var 

tydeligvis, at lige som staten blev skabt i 1867, blev nationen født i 1914-1918 som et 

politisk fællesskab på tværs at sprog, etnicitet og provins.82 Slaget var et vendepunkt 

på Canadas ”vej til national modenhed”, som den canadiske militærhistoriker – og 

oberst – C.P. Stacey udtrykte det i 1968 (1968: 11).  

 Da Canada sammen med sine alliancepartnere markerede 50-året for 

begyndelsen af Første Verdenskrig i 1964, sendte CBC’s radiosektion en af sine hidtil 

mest ambitiøse programserier, den 17 programmer lange Flanders Fields.  Serien 

byggede på 800 timers interviewoptagelser med omkring 600 veteraner fra krigen 

gennemført over de foregående to år. Historikeren Tim Cook, der har forsket i de 

skiftende måder, hvorpå Slaget ved Vimy er blevet irammesat (framed) gennem det 

sidste århundrede, konstaterer i sin bog Vimy: The Battle and the Legend, at 

producenterne synes at have haft to hensigter med serien: For det første at gengive, 

hvordan den almindelige soldat oplevede krigen med fokus på deres tab, gru og angst. 

For det andet at vise, hvad den canadiske krigsindsats havde betydet for Canada.  

 Vimy kom til at spille en helt særlig rolle i veteranernes erindring, men 

erindringerne og fortællingerne om den udviklede sig med tiden. Hvor erindringen om 

Vimy før Anden Verdenskrig var en fortælling om, hvordan canadierne havde kæmpet 

side om side med briterne i et fælles forsvar for imperiet, handlede den i 1960’erne 

ikke længere om briterne. Den var nu blevet en fortælling om Canadas fødsel og 

modning som nation. Som en af interviewerne senere observerede: ”Det var ’den store 

historie’ Det første store slag, som det Canadiske Korps udkæmpede som én 

sammenhængende styrke med dets eget artilleri, egne maskingeværer og 

hjælpetropper, planlagt af canadiske officerer, gennemtrænet igen og igen og ført til 

sejr af canadierne selv” (cit. Cook 2017: 311-12).  I det første program, som blev sendt 

den 11. november 1964 (Remembrance Day), udtalte en løjtnant i den 44. Batallion: 

”Jeg har altid følt, at den canadiske nationalitet blev født på toppen af Vimy Ridge. Der 

var en følelse af, at vi havde klaret det her job, og at vi var de bedste tropper på jorden. 

Det var dér, at [canadisk] nationalitet først opstod, da vi alle blev smeltet eller loddet 

sammen, om du vil, til en enhed” (cit. ibid.: 312).  

                                                           
82 Det tilbagevendende udtryk ”birth of a nation” – eller ”birth of the nation” – går tilbage til Brigade-General A.E. 

Ross, som senere om den 12. april 2017 udtalte, at ”in those few minutes I witnessed the birth of a nation”. 
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Cook benægter ikke, at løjtnanten og de andre interviewede rent faktisk gav 

udtryk for den følelse, de havde haft i 1917, men han understreger, at hans udtalelse 

måske mere sagde noget om den tid, som interviewene blev gennemført i. For det var  

en periode, hvor mange engelsk-canadiere følte, at deres land gik en usikker fremtid i 

møde, fordi de sidste bånd til Storbritannien var blevet skåret over, og landets 

opløsning som følge af Quebec-separatismen pludselig fremstod som en reel mulighed. 

De oplevede, at alle de symboler, som havde mindet dem om deres forbindelse til det 

gamle moderland, Storbritannien, var ved at blive taget fra dem. De væbnede enheder 

fik fjernet deres ”royale” tilnavn, og den liberale premierminister Lester Pearson 

besluttede at udskifte The Red Ensign – det flag, der for engelsk-canadiere netop 

symboliserede forbindelsen bagud i historien – med et nyt flag, der skulle samle 

nationen. På den baggrund fik Vimy i den brede befolkning betydning som nationalt 

symbol. Som Cook opsummerer Vimy-mindets betydning, var det et anker i et canadisk 

samfund under dybtgående forandringer: 

 

Vimy-ideen repræsenterede langt mere end et slag: den repræsenterede 

den unge nations offerhandling, som den stod  skulder ved skulder med 

Storbritannien, og den omfattede den tjeneste i bred forstand, som Canada 

havde ydet [imperiet], og som havde skabt en stærkere og mere 

uafhængig nation. Vimy-ideen var tilstrækkeligt formbar til at kunne 

bruges til endog at støtte positioner, der stod i modsætning til denne 

opfattelse. I 1930’erne havde canadiske nationalister brugt Vimy som 

symbol på canadisk nationalitet inden for en britisk-imperial 

sammenhæng. Nu i 1960’erne blev Vimy af nogle canadiere set som et 

symbol, der var relateret til en særlig form for  nationalisme, nemlig en 

nationalisme, som var forbundet med det gamle Canada. For disse 

canadiere var Vimy en magtfuld bastion mod modernitetens splittende 

kræfter – et symbol rodfæstet i et historisk sted, som havde stillet sig til 

rådighed og ofret sig for imperiet, sådan som det kom til udtryk i 

Allwards mindemonument [i det franske Flandern]. Vimy var et anker i et 

Canada under forandring. (Cook 2017: 309) 

   

Selv om monumentet blev rejst i mellemkrigsårene og indviet i 1936 under 

tilstedeværelse af tusinder af tilrejsende krigsveteraner og faldnes familiemedlemmer, 

så er forestillingen om Slaget ved Vimy som ”nationens fødsel” og kulten omkring 

slagmarken af nyere dato. Det mener i hvert fald historikerne Ian McKay og Jamie 

Smith, forfattere til bogen The Vimy Trap (2016). De mener at kunne dokumentere, at 

Vimy-fortællingen blev skabt i midten af tresserne af en lang række historikere, 

forfattere, filmproducenter, tv-tilrettelæggere og The Canadian Legion. Størst 

indflydelse på offentligheden tilskriver de populærhistorikeren Pierre Bertons bog 

Vimy (Berton 1986). Men der er også et andet kapitel i Vimy-fortællingen. I slutningen 
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af 00’erne ophøjede den konservative premierminister Stephen Harper den nemlig til 

den nationale myte, da han genindviede mindemonumentet i Frankrig under 

overværelse af 20.000 canadiere, deriblandt skolebørn i blå T-shirts, hvorpå der stod 

”Vimy – Birth of a Nation”.  

I så høj grad er Vimy imidlertid blevet til en national myte, at heller ikke 

nutidens liberale for alvor tager afstand fra dens hovedpointe: at Første Verdenskrig 

styrkede en fælles canadisk identitet. De forsøger dog at omfortolke den fra at være en 

myte om militær effektivitet, styrke og offervilje til at handle om Canadas indsats for 

verdensfreden.83 I dag læser man således på CBC’s særlige hjemmeside for canadisk 

historie: “Kampen om Vimy Ridge kostede Canada dyrt, men den skulle blive 

hjørnestenen for nationens billede af dens plads i verden. […] Troppernes mod, 

angrebsplanens originalitet, succesen efter større hæres nederlag, bidrog alle til en ny 

nations stolthed” (CBC 2008).   

 

  

 
        

          Fig. 16. Vimy Monumentet. Kilde: Dreamstime.com 

 

 Den særudstilling, jeg besøgte i april 2017 – ”Vimy – Beyond the Battle” 

– blev selvfølgelig vist på Canadian War Museum i Ottawa. Udstillingen havde til 

formål at dokumentere den betydning, som slaget ved Vimy havde haft og stadig har 

for personlige og kollektive erindringer og for officielle erindringshandlinger i Canada. 

Som der stod skrevet ved indgangen til udstillingen (og på museets hjemmeside):  

 

Gennem det sidste århundrede har canadiere erindret og mindet dette slag 

på mange forskellige måder og af mange forskellige grunde. ”Vimy – 

                                                           
83 Den daværende nationale leder Michael Ignatieff udtalte under indvielsen af det restaurerede Vimy-monument i april 

2007, at det var ”en af de bedste dage at være canadier, jeg kan huske”, CanWest News Service, ”Vimy Ridge 

monument shines through the ages”, Canada.com, 9. april 2007.  
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Beyond the Battle” kaster lys over, hvordan og hvorfor vi minder 

[fortidens begivenheder] ved at undersøge private og kollektive 

erindringer om Slaget på Vimy Ridge, Første Verdenskrig og mere nylige 

konflikter. Udstillingen er en stærk påmindelse om, at mindehandlinger 

hjælper os med at konstruere vores fortid og forme vores fremtid. (Böss 

2017) 

  

I en efterfølgende tekst blev den besøgende oplyst om, at selv om 

canadierne deltog i mange slag under Første Verdenskrig, er Vimy det eneste, hvis 

navn de kan huske. Gennem monumenter, souvenir, lærebøger og sange er der blevet 

skabt ”magtfulde minder om Vimy Ridge”, kunne man læse, inden man fortsatte forbi 

Kaptajn William Longstaffs berømte maleri ”Ghosts of Vimy Ridge”. Et skilt 

informerede om, at kunstneren udtrykte forestillingen om, at krigen var ”en national 

offerhandling” og at de, der blev dræbt – og som på maleriet er gengivet som spøgelser 

– ”døde for et større gode”. Denne forestilling ”vandt genklang hos tusinder af 

canadiere, som havde mistet familiemedlemmer og venner”.  

 

 
 
Fig. 17. ”Ghosts of Vimy Ridge”. Maleri af William Longstaff. Kilde: House of    Commons 

Collection. 

 

Resten af udstillingen bestod af gipskopier og modeller af monumenter til 

minde om Første Verdenskrig samt fotografier, breve og andre dokumenter, der 

gengav, hvordan slaget var blevet erindret og mindet gennem tiderne. Udstillingen 

rummede også en moderne kunstners lysinstallation, som symboliserede de faldne. En 

stor del af indholdet i galleriet handlede om selve Vimy-monumentet: dets historie, 

dets brug og skiftende betydning. Tekster på væggene oplyste mere generelt om, hvad 

krige og krigsminder betyder for de efterladte og for hele samfundet, som f.eks.: 
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Efter en krig føler familier, fællesskaber og samfund ofte et behov for at 

samles og forny de bånd, der binder dem sammen. Mindeforsamlinger og 

ritualer giver os en større følelse af tilhørsforhold.     

 

Efter en krig hjælper de historier, vi fortæller, os med at skabe et 

kollektivt minde, som vi bruger til at fremme værdier og sager. 

 

Gennem det sidste århundrede har canadiere brugt mindemonumentet for 

Vimy til at definere og fremme nationale værdier. 

 

Efter en krig udvælger vi de historier, vi ønsker at fortælle, og vi mindes 

de begivenheder, som giver os mening og anerkender de roller, som folk 

har spillet.  (Ibid.) 

  

Udstillingen rummede ikke noget opgør med forestillingen om, at slaget og 

krigen skabte national identitet i Canada var ”en nations fødsel”. Den kommenterede 

heller ikke McKays og Swifts påstand om, at myten om Vimy er en ”fælde” og en 

patriotisk forherligelse af krig. Skønt kuratorerne havde gjort meget ud af at fortælle 

den besøgende, at minder er ”noget, vi konstruerer, udvælger og bruger til bestemte 

behov og formål”, var udstillingens underliggende budskab, at krige og de tab af 

menneskeliv, de medfører, sætter gang i processer, som på den ene eller den anden 

måde er mentalt nationsbyggende ved (1) at styrke følelsen af at høre til og føle 

indbyrdes solidaritet, (2) ved at definere grundlæggende værdier for samfundet, (3) ved 

skabe mening og (4) ved at få os til at anerkende dem, der har ofret sig for nationens 

eller en retfærdig sags skyld.  

Derved kom udstillingen ikke kun til at handle om erindringer og minder 

om slaget på Vimy Ridge, men også om krigsminders generelle og universelle 

betydning. Et lille afsnit af udstillingen handlede således om den såkaldte Highway of 

Heroes. Den er en del af Macdonald-Cartier Freeway, som fra 2002 blev brugt som en 

”begravelsesrute”, som mange canadiere samlede sig langs med, når ligene af døde 

soldater fra krigen i Afghanistan blev kørt fra den militære luftbase i Trenton til 

Toronto.  

 Jeg vil derfor konkludere, at særudstillingen om Vimy var udtryk for en 

”stilfærdig patriotisme”, der ikke havde til formål at dekonstruere den nationale myte, 

men tværtimod bekræftede den og desuden sigtede mod at skabe opmærksomhed om 

det universelt menneskeligt behov for at bearbejde sine tab gennem fælles erindringer, 

fortællinger og mindehandlinger. Men til forskel fra tidligere versioner af myten var 

det her ikke ”blodofret”, som blev anset for det, der havde skabt den canadiske nation, 

men derimod sorgen og minderne om de faldne. Udstillingen bekræftede således, at 

Første Verdenskrig var et historisk vendepunkt for Canada, at den havde en 

nationsdannende betydning, og at den var i overensstemmelse med den udbredte 
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opfattelse dengang, at Canada kom ud af krigen med en ny selvbevidsthed og mod på 

selv at forme sin fremtid. 

 

 
Visioner om Canadas fremtid   

         
I 1916 bekræftede de liberales leder i Ontario, Newton Wesley Rowell, Wilfrid 

Lauriers forudsigelse af, at det 20. århundrede ville blive ”Canadas århundrede”. Men 

hvor mange andre dengang begrundede det med Canadas store ressourcer og voksende 

befolkning, henviste Rowell i stedet til Canadas betydning som en nation, der var gået 

i krig for at forsvare frihed og frie institutioner over for de autoritære kræfter i Europa. 

Det betød, at Canada ikke kunne tillade sig at isolere sig fra resten af verden: ”Mens 

denne krig har vist os de store forskelle, der findes i nationale idealer, så har dens 

universelle virkning på alle verdens folk vist, at ingen nation kan leve alene, og at 

Canada må spille sin egen rolle i verdens liv … [som forsvarer af] demokrati, liberalt 

styre og menneskelig frihed” (Rowell 1916: 4). Denne formulering skulle vise sig at 

være en ganske rammende beskrivelse af de grundlæggende værdier bag canadiske 

udenrigspolitik i resten af århundredet. 

 De værdier ville mange imperialister i Storbritannien og Canada dengang 

nok også have kunnet skrive under på. Men for dem havde krigen i høj grad været et 

forsvar for imperiet. Derfor mente de, at den havde fremmet behovet for et øget militært 

samarbejde inden for det. Den nyslåede ridder, militsoberst Sam Hughes, skrev, at der 

var brug for et ”fuldt partnerskab mellem Storbritannien og dets kolonier”. Derfor var 

de, der før krigen havde talt om canadisk uafhængighed, ”koldhjertede mennesker”, 

der ikke forstod en disse af, hvad der virkelig rørte sig blandt canadierne. At hundrede 

tusinder af canadiere frivilligt var draget i krig, sagde noget om deres ”kærlige følelser” 

over for ”Moderlandet”. Men når en dominion havde set så mange drage ud for at 

forsvare imperiet, gik det ikke længere an, at spørgsmål om krig og fred blev afgjort af 

en regering i London, hvor canadierne ikke var repræsenteret, mente Hughes. Der 

burde derfor skabes en ”føderal union”, hvor alle dominions skulle udgøre ligestillede 

enheder. Det krævede et nyt imperialt parlament oven over de nationale. Dette skulle 

tage sig af alle de spørgsmål, der vedrørte det samlede imperium: internationale, 

finanspolitiske, militære og flådemæssige. Desuden skulle handlen inden for unionen 

beskyttes af en fælles toldmur, som kunne beskytte den mod ”aggressive fremmede 

nationer, som måtte nære planer mod imperiet”. Indadtil burde Canada oplære sine 

børn og unge i ”militærtjeneste”, ikke kun for at kunne forsvare deres eget land, men 

også fordi militær træning ville gøre dem til bedre borgere i almindelighed. Modsat de, 

der ønskede at bevare national suverænitet, argumenterede Hughes for, at verden var 

på vej ind i en fremtid, hvor der ville blive brug for større politiske enheder end 

nationalstater: ”Det er i store unioner af folk, at fremtiden ligger, og ingen union vil 
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blive mere strålende i fremtiden end Det Britiske Imperium med dets mange kongeriger 

og dominions samlet i et fuldt unionspartnerskab” (Hughes 1916: 10-15).    

 Hughes og Rowells repræsenterede to forskellige visioner for Canada og to 

forskellige bud på de værdier, der skulle være styrende for Canadas internationale 

relationer efter krigen: På den ene side en politik, hvor Canada afgav national 

suverænitet til fordel for en overnational union vendt mod en mere eller minde fjendtlig 

omverden – og dermed opgav tanken om en selvstændig udenrigspolitik. På den anden 

side et medlemskab af en alliance af frie nationer, der skulle udbrede fred, demokrati 

og frihed til hele verden. Hvad de derimod ikke var uenige i, var, at Canada skulle 

vedblive med at være et ”britisk land” og som sådan bevare en forbindelse til imperiet. 

 I Winnipeg sad der på samme tidspunkt en ualmindelig skarpsynet 

journalist og analyserede det dilemma, Canada stod i. Hans navn var John Wesley 

Dafoe (1866-1944), og han var chefredaktør for avisen The Manitoba Free Press. 

Dafoes analytiske evner gjorde ham til en af sin tids mest indflydelsesrige 

intellektuelle. I “Our Future in the Empire: Alliance under the Crown” (Dafoe 1917) 

opstillede han tre fremtidsmodeller: 

 

 Model 1 

Canada som en provins eller en integreret del af et centraliseret, 

verdensomspændende imperium regeret fra London. Denne model blev i 

1916 foreslået af den britiske embedsmand og imperialist Lionel Curtis 

(1872-1955) i en bog, der vakte betydelig opsigt i bl.a. Canada (Curtis 

1916).84 Curtis ville omdanne Det Britiske Imperium til en ”britisk 

nation”, således at nationaliteten i de enkelte stater skulle erstattes med en 

ny unionsidentitet. 

  

Model 2 

Udviklingen af Canada fra landets daværende status til fuld status som 

nation, dvs. med udenrigspolitisk suverænitet, forbundet i en alliance med 

andre britiske nationer på lige vilkår under et fælles monarki og med et 

”fælles hvidt statsborgerskab”. 

 

 Model 3 

Fortsat halv-kolonial status med afskrivning af ydre forpligtelser af 

enhver art. I så fald ville Canadas eneste militære ansvar bestå i at 

forsvare sine egne kyster og sit eget territorium. Det var den model, 

canadierne ubevidst var gået ud fra indtil for en generation siden. Den var 

imidlertid blev frafaldet som følge af den stærkt stigende nationale 

bevidsthed, og ”krigens chok” havde gjort det helt af med den, bortset fra 

                                                           
84 Selv om Curtis’s plan ikke blev realiseret, var det dog grundtankerne i den, som førte til dannelsen af Britisk 

Commonwealth, senere Commonwealth of Nations. 
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blandt visse fransk-canadiske nationalister, for hvem den var den 

foretrukne model. (Dafoe 2017) 

  

Dafoe tilføjede, at der også var nogle, som argumenterede for fuld 

selvstændighed eller endog en union med USA; men dem regnede han for så små, at 

han ikke mente, de repræsenterede modeller, der var værd at nævne. Selv støttede han 

den anden model ud fra følgende overvejelser: Selv om der altid havde været ultra-

britiske kræfter i London og Canada, der havde forsøgt at bremse den canadiske 

nationalismes fremmarch, havde erfaringen hidtil vist, at det aldrig var lykkedes. Dafoe 

understregede endvidere, at ultra-britiskhed ikke var forbundet med noget parti, men 

at både de Liberale og de Konservative stod bag den. Ja, grunden til, at John Macdonald 

oprindelig havde ønsket at give Canada navnet ”Kongeriget Canada”, var, at han 

vidste, at det kendetegnende ved et kongerige netop var, at det var suverænt.  

 Når Dafoe var så kritisk over for Curtis’s plan, skyldtes det ikke alene, at 

den gik imod det, han anså for at være folkeviljen i Canada, men også, at den var 

meningsløs i lyset af den demografi, Canada havde fået i den sidste halvdel af det 

forrige århundrede. Den ville kun give mening for den del af befolkningen, der var 

indvandret eller nedstammede fra Storbritannien. For andre ”britisk-canadiere” ville 

den være tabu, fordi den fornægtede de politiske principper, de hyldede. Og for folk af 

ikke-britisk afstamning – som nu udgjorde 40 procent af befolkningen – havde den 

ikke den mindste appel. Derfor ville en gennemtrumfning af planen rive det britiske-

canadiske samfund i to stykker og føre til dannelsen af et nationalt parti, som ville 

kæmpe for bevarelsen af den canadiske nation. Han forudså, at dette parti ville blive 

Parlamentets største, og at det ville blive domineret af ikke-briter.  

 Endelig mente Dafoe, at forskellen mellem Curtis-modellen og den 

nationale model var en forskel mellem to forskellige holdninger til krig. Bag Curtis’s 

”centralistiske” model lå der den holdning, at krig var et universelt og uudryddeligt 

træk ved menneskelige samfund, og at det var enhver nations første forpligtelse at være 

parat til at gå i krig. Den ”alliance-model”, som Dafoe selv stod for, byggede derimod 

på en bevidsthed om nødvendigheden af at kunne forsvare sig og på håbet om at kunne 

skabe permanent fred. I lighed med Rowles var Dafoe dermed med til at lægge 

grundstenene til den balance mellem ”realisme” og ”idealisme”, som skulle blive et 

kendetegn ved den senere canadiske udenrigspolitik.   

 Men med til det værdigrundlag, der blev lagt for udenrigspolitikken efter 

Versaille-freden og oprettelsen af Folkeforbundet, var der som nævnt også en anden 

værdi: et overordnet hensyn til den nationale enhed.  

 

 
Canadas udenrigspolitiske identitet efter krigen  
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Ideelt set bør der være et ”symbiotisk” forhold mellem stat og nation forstået på den 

måde, at en stats politikker helst skal afspejler befolkningens herskende værdier og 

selvforståelse. Men samtidig formes statens identitet også af dens samspil med andre 

stater og den internationale orden (Wendt 1992). Det var da netop også i 

vekselvirkningen mellem nation, stat og det internationale system, at en selvstændig 

canadisk udenrigspolitik udviklede sig fremover.   

Da Robert Borden efter ni år ved magten gik af i 1920 og blev efterfulgt af 

den ligeledes konservative Arthur Meighen (1874-1960, premierminister 1920-21 og 

1926), havde Canada endnu ikke opnået ret til at føre udenrigspolitik. Meighens 

underskrift på Versailles-traktaten og Canadas optagelse i Folkeforbundet kort efter 

som selvstændig ”nation”, betød dog, at landet reelt set nu stod i en helt ny geopolitisk 

position og for alvor kunne indstille sig på at forfølge særlige nationale interesser. 

 Det var noget, som Meighens efterfølger fra 1921, den liberale MacKenzie 

King (1921–26, premierminister 1926–30 og 1935–48), forstod at udnytte. Han så sig 

derfor omkring efter en rådgiver, der havde ideer om en udenrigspolitisk kurs, der ikke 

ville splitte Canada, men alligevel give Canada en særlig rolle internationalt. Han valg 

faldt på Oscar D. Skelton (1878-1941), som var politolog og historiker på Queen’s 

University i Kingston, Ontario. Skelton blev viceudenrigsminister og fik ansvar for at 

opbygge et stærkt udvidet udenrigsministerium. Den post beholdt han frem til sin død 

i 1941, og han fik derfor kolossal indflydelse på udformningen af en udenrigspolitik, 

der tog udgangspunkt i canadiske interesser og værdier.  

 Skelton var en højt respekteret ekspert i internationale forhold, medlem af 

det Liberale Parti og desuden en ”autentisk nationalist” (Black 20014: 518). Han 

mente, det var vigtigt, at Canada løsrev sig fra imperiets spændetrøje, så landet kunne 

føre en selvstændig udenrigspolitik. Udenrigspolitikken skulle være et middel til at 

skabe en ”national ånd”, altså til nationsbygning (Hillmer 2013: 3). Allerede som ung 

underviser på Queen’s i 1898 havde han ærgret sig over at skulle deltage i fejringen af 

Empire Day og synge ”God Save the Queen”. Hvorfor ikke i stedet synge ”The Maple 

Leaf Forever” (ibid.: 4)? Han betragtede sig nemlig først og fremmest som canadier og 

ønskede et uafhængigt Canada. Som udenrigspolitisk tænker var han af den 

overbevisning, at en udenrigspolitik kun kunne anses for rigtig, hvis den hvilede på en 

selvstændig og objektiv vurdering af ”de reelle interesser for ens eget land” (Skelton 

1938: 46).  

For Skelton var Canadas interesser forbundet med resten af Nordamerika, 

ikke med hverken Storbritannien eller Europa. Skelton kom således til at stå for en 

udenrigspolitisk realisme, som prioriterede nationale interesser over andre hensyn. Fra 

sine unge dage havde han været knyttet til det Liberale Parti. Som studerende arbejdede 

han om sommeren for William Lyon Mackenzie King, der var arbejdsminister i 

Lauriers liberale regering. Hans opgave var at dokumentere, at den nyligt indgåede 

frihandelsaftale med USA var til fordel for landet og ikke, som konservative påstod, et 



290 

 

skridt på vejen mod at løse båndene til Storbritannien og blive en del af USA. Det endte 

dog med Lauriers nederlag i efterårets parlamentsvalg.  

 Skeltons beundring for Laurier fik ham til at skrive en lille bog, The Day 

of Sir Wilfrid Laurier (1916). Bogen huede Laurier så meget, at han udnævnte Skelton 

til sin officielle biografiforfatter. Under krigen var de to mænd hele tiden i nær kontakt 

med hinanden, ikke kun fordi Skelton gik i gang med at forberede biografien, men også 

fordi de begge blev udsat for stærk kritik på grund af deres modstand mod Bordens 

beslutning i 1917 om at indføre tvungen krigstjeneste. Da Skelton udgav sin to-binds 

biografi i 1922 (Skelton 1922), bar den da også præg af at være et forsvar for en politik, 

som skulle sikre national enhed og forsoning efter krigsårenes splittelse.  

 I 1921 holdt Skelton en tale i Canadian Club i Ottawa, hvori han 

opsummerede hovedpunkterne for, hvordan han mente, Canadas udenrigspolitik burde 

udformes fremover.85 Allerede i begyndelsen af århundredet havde politikeren Clifford 

Sifton, som sad som indenrigsminister i Lauriers lange regeringsperiode, sagt, at 

Canadas eneste reelle udenrigspolitik måtte føres sammen med USA, og at 

hovedopgaven for Canadas internationale relationer bestod i at ”opretholde et 

venskabeligt forhold til USA” samtidig med, at landet bevarede sin ”selvrespekt” (cit. 

Thompson og Randall 1994: 103). Den opfattelse slog bredt igennem efter Første 

Verdenskrig og blev delt af Skelton. For det første, sagde han i sin tale, var det vigtigt, 

at canadierne indså, at deres interesser var forbundet med USA’s, og at Canada var en 

nordamerikansk nation. Canadierne skulle derfor ophøre med tro, at deres interesser 

hang sammen med briternes. Det betød dog ikke, at de ikke fortsat burde samarbejde 

med dem. Det indebar heller ikke, at de skulle bringe sig i et nyt afhængighedsforhold, 

nemlig til USA. Det var i Canadas interesse at kunne manøvrere frit internationalt og 

undgå at påtage sig forpligtelser, der kunne skade den nationale enhed. Et fremtidigt 

samarbejde med briter og amerikanere skulle derfor ske på betingelse af, at der konkret 

kunne påvises et interessefællesskab. Da det var i Canadas interesse at sikre sit 

territorium og sin økonomi, måtte relationerne til USA udbygges, og samtidig måtte 

Canada gradvist frigøre sig fra Storbritannien og sikre sin ”autonomi”.  

Når Skelton talte om ”autonomi” og ikke brugte ord som ”selvstændighed” 

og ”selvbestemmelse”, var det udelukkende for at undgå at støde følelserne i London 

og blandt britisk-canadiere. Det var dog suverænitet, han mente; for den var 

forudsætningen for, at Canada kunne påtage sig det hovedansvar, som han mente alle 

nationale regeringer måtte have over for deres befolkninger: at sikre landets sikkerhed 

og stabilitet og skabe de rette betingelser for velstand. Derfor var udenrigspolitikken i 

virkeligheden en forlængelse af indenrigspolitikken. Canadas udenrigspolitik måtte 

således ikke føre til national splittelse, sådan som det havde været tilfældet under 

krigen, konkluderede han.  

                                                           
85 Talen blev holdt i The Canadian Club i Ottawa og året efter udgivet som ”Canada and Foreign Policy” i The Canadian 

Club Yearbook, 1921-1922 (Ottawa: Canadian Club, 1922), 58-59.  
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 Til stede i The Canadian Club den dag Skelton holdt sin tale, var William 

Lyon Mackenzie King (1874-1950, premierminister 1921–26, 1926–30 and 1935–48), 

som nu sad som liberal premierminister. King var glad for talen, da den udtrykte 

essensen af hans egne udtalelser og tanker om en fremtidig canadisk udenrigspolitik 

(Hillmer 2013: 7), og han fortalte Skelton, at der en dag nok ville blive brug for ham i 

Ottawa. Den dag skulle oprinde i juni 1923, da King udnævnte ham til sin 

”ekspertrådgiver” i forbindelse med en forestående Imperiekonference i Downing 

Street nr. 10. Blandt de mange notater, Skelton forsynede premierministeren med op 

til rejsen, var et længere dokument med titlen ”Canada and the Control of Foreign 

Policy”.  I efteråret tog han derefter sammen med resten af den canadiske delegation 

til London.   

              

                                        Mod suverænitet 
 

Konferencen skulle først og fremmest have drejet sig om handel; men det viste sig 

hurtigt, at det, de fremmødte var mest interesserede i at diskutere, var deres staters ret 

til at føre udenrigspolitik. I den diskussion kom det canadiske synspunkt – og dermed 

Skeltons notat – til at spille en dominerende rolle. Til sin personlige glæde – og 

overraskelse – oplevede han King læse hele hans manuskript op for premierminister 

Baldwin og de øvrige ledere af de britiske dominion-stater: Australien, New Zealand, 

Sydafrika, Newfoundland og Den Irske Fristat. 

 I dokumentet konstaterer Skelton først, at de foreliggende, officielle 

udtalelser fra den britiske regering – henholdsvis tidligere premierminister Lloyd 

George og udenrigsminister Lord Curzon – udtrykte det synspunkt, at Det Britiske 

Imperium kun kunne have én udenrigspolitik, og at denne politik skulle fastlægges 

alene af Det Forenede Kongerige. Imperiets dominion-stater skulle altså ikke have 

nogen indflydelse på den. Endvidere konstaterer Skelton, at disse havde accepteret et 

medansvar for følgerne af denne politik. Den britiske regering havde dog nu indset, at 

accepten ville afhænge af, at de fremover blev inddraget i udformningen af imperiets 

udenrigspolitik. Men i realiteten ville der blive tale om en minimal konsultation og en 

ubegrænset medansvarlighed. Når det kom til stykket, ville udenrigspolitikken derfor 

blive udformet i det britiske udenrigsministerium for først derefter at blive forelagt 

dominion-staterne til udtalelse. Derved ville der blive tale om en begrænsning af den 

politiske frihed, dominion-staterne hidtil havde haft. En sådan procedure vil være et 

tilbageskridt i forhold til ”den udvikling inden for dominions, som er sket i de sidste 

halve århundrede” (cit. Hillmer 2013: 61). 

 Skelton fremsætter derefter sin egen opfattelse af, hvad der skal forstås ved 

udenrigspolitik, og hvad imperiet er for en størrelse. Om udenrigspolitik skriver han, 

at den ”ganske enkelt er den kurs, som et land tager i sin ageren med andre lande”. Den 

drejer sig hovedsagelig om økonomiske spørgsmål: handel, told, energi, jernbaner, 

international gæld, indvandring, fiskeri, besejlingsrettigheder o.lign. Desuden er der 
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ofte tale om løsningen af uenigheder med andre, især nærtliggende lande, som i værste 

fald kan føre til krig. Om en uenighed fører til krig, skyldes dog ofte ikke selve sagens 

genstand, men derimod ”de berørte landes ånd og traditioner og de generelle interesser, 

de vurderer at have” (ibid.: 62). 

 Skelton går altså ud fra en forestilling om, at enhver stat ikke bare har nogle 

interesser af strategisk og økonomisk karakter, men at de også har en særlig ”ånd” og 

særlige ”traditioner”, som bestemmer, hvordan de agerer i forhold til andre stater. 

Denne opfattelse har betydning for hans doktrin om imperiet: 

 

Det Britiske Imperium er ikke et enkelt samfund [community], homogent, 

koncentreret, med ensartede naboer, problemer og behov. Det er en 

forening [league] af folk plus et imperium. Det dækker de Syv Have. Det 

rummer samfund på alle mulige civilisationsstadier og med alle slags 

ressourcer, alle slags naboer, alle slags kombinationer af problemer og 

interesser. De mest fremskredne af disse samfund har hurtigt udviklet sig 

i befolkningsstørrelse og handel og internationale forhold. De har udviklet 

relationer med andre lande alt efter deres situation. De har udviklet 

særlige problemer i deres politik, udadtil såvel som indadtil. De har 

udviklet en særlig national bevidsthed, deres egne parlamenter og 

regeringer til at styre deres anliggender. (Ibid.: 62) 

 

Givet disse betingelser, konkluderer Skelton, er det ”uundgåeligt, at ethvert af disse 

samfund bør stræbe efter at kontrollere de udenrigspolitiske spørgsmål, som primært 

angår det selv” (ibid.). Canada og de andre dominion-stater havde allerede for 

indeværende kontrol over visse dele af deres udenrigspolitik, så det ville derfor være 

naturligt, at de nu fik fuld kontrol over den hele på samme måde, som de havde 

indenrigspolitisk selvstyre. Også Det Forenede Kongerige havde ret til sin egen 

udenrigspolitik. Det betød dog ikke, at der ikke kunne være spørgsmål af fælles 

interesser, som imperiet skulle tage sig af sammen. Men 

 

[d]en reelle måde, hvorpå dominion-staterne kan udvide deres magt, er 

den samme måde som i fortiden – ved at forbeholde deres egne folk og 

deres egne parlamenter retten til at tage den endelige beslutning om, 

hvordan der skal handles. Kun på den måde kan man tale om et reelt 

ansvar. Kun på den måde kan et vedvarende venskab og samarbejde 

mellem imperiets folk udvikle sig. Det politiske tyngdepunkt må forblive 

i hver selvstyrende stat inden for imperiet. (Ibid.: 65) 

 

Skelton noterede den 22. oktober i sin dagbog, at King under hele konferencen holdt 

sig tæt til hans notat, hvilket f.eks. betød, at Canada ikke kunne acceptere ”ubetinget 

deltagelse i Storbritanniens krige”, bl.a. i lyset af bestemte geografiske og 
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demografiske omstændigheder (ibid.: 77).  Hensynet til den nationale enhed kunne 

således være en grund til ikke at gå i krig for Storbritannien. Ved at foretage denne 

balancegang lykkedes det King på sine kollegers vegne at vinde lydhørhed hos Lord 

Curzon.  

Konferencen endte med indirekte at anerkende dominion-staternes ret til 

selv at forhandle og underskrive traktater, der kun vedrørte dem selv, såsom den nyligt 

indgåede canadisk-amerikanske Halibut-Traktat. Det blev dog samtidig konkluderet, 

at der i hvert tilfælde skulle tages hensyn til de ”mulige effekter for andre dele af 

imperiet”, et princip, som blev skrevet ind i Balfour-Erklæringen på den efterfølgende 

imperiekonference i 1926. Erklæringen, hvis ordlyd blev foreslået af King og hans 

sydafrikanske kollega J.B.M. Hertzog, definerede det Forenede Kongerige og 

dominion-staterne som ”autonome samfund inden for Det Britiske Imperium, på ingen 

måde underordnet i forhold til hinanden på noget område i indenrigs- og 

udenrigspolitiske spørgsmål, men forenet med hinanden gennem deres fælles loyalitet 

over for Kronen, og frit forbundet med hinanden som medlemmer af The British 

Commonwealth of Nations” (Parliamentary Papers 1926: XI).  

 Imperiekonferencen i 1926 reviderede endvidere generalguvernørens 

status i dominion-staterne, idet han ikke længere skulle fungere som den britiske 

regerings forlængede arm, men fra nu af blot være monarkens repræsentant. 

Baggrunden for dette krav var især den såkaldte King-Byng Affair samme år, hvor den 

britiske generalguvernør Lord Byng havde nægtet at lade King opløse parlamentet. 

Skønt Byng fulgte den gældende forfatning, blev hans handling set som en utidig 

blanding i Canadas indre forhold.  

 Den nu ikke længere eksisterende ”diplomatiske enhed” i imperiet betød, 

at Canada i 1927 kunne åbne ambassader i andre lande. King opfordrede briterne til 

selv at oprette ambassader i dominion-staterne, hvilket de også gjorde, men med navn 

af High Commissions. Embedsmanden og diplomaten Sir William Clark blev som den 

første britiske højkommissær i Canada indsat i 1928.  

 Den 11. december 1931 blev det britiske statssamfunds identitet og 

principper formaliseret ved lov i den såkaldte Statute of Westminster. Loven tillod 

dominion-staterne selv at ændre deres forfatninger. Fra nu af kunne ingen lov, som stod 

i modsætning til britisk lov, blive annulleret af det britiske parlament, og det betød, at 

de nu ikke længere var dominion-stater, men suveræne stater. Westminster-loven blev 

umiddelbart effektueret i Canada og Sydafrika. Af frygt for at skabe national splittelse 

ved at genopvække magtkampen mellem forbundsparlamentet og provinserne valgte 

den canadiske regering imidlertid ikke at hjemtage sin forfatning. Det betød, at 

forfatningsændringer stadig skulle formelt godkendes af det britiske parlaments Privy 

Council. Australien og New Zealand afstod frivilligt fra at tiltræde den nye ordning, og 

efter 1934 besluttede Newfoundland endog at opgive sit selvstyre for i stedet at lade 

sig regere af en britisk udpeget Regeringskommission. Den blev dog afskaffet i 1949, 

da Newfoundland valgte at blive optaget som provins i Canada.  
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Anden Verdenskrigs afslutning havde i mellemtiden skabt en ny 

verdensorden, hvor Storbritanniens dominans var stærkt aftagende, og hvor USA var 

en magt, som Canada måtte forholde sig til på en helt ny måde for at tage vare på sin 

nationale interesse. 

 
Mackenzie King og forholdet til USA 

 

Forfatteren til de sidste to bind af Kings officielle biografi, H. Blair Neatby, kalder 

Mackenzie King for ”den store politiske forsoner” (Neatby 1963, 1966; 1976, 1986). 

Hermed angiver han, at han var en typisk politisk leder af mæglertraditionen. Det 

gælder i forholdet til Quebec, hvor han fortsatte traditionen fra Macdonald og Laurier 

for at bevare et godt forhold til provinsens religiøse, sociale og økonomiske eliter for 

at bevare et harmonisk forhold mellem engelsk- og fransk-canadier. Og det gjaldt også 

i forhold til de sociale klasser, som både før og efter Første Verdenskrig ofte kom i 

karambolage med hinanden i de større industribyer.  

King blev den længst regerende premierminister i Canadas historie, men 

alligevel var han ikke specielt populær, og historikerne er delte i synet på ham. Hans 

kritikere mener, han var en dårlig leder, hvis værste synd bestod i en konfliktskyhed, 

som fik ham til at vige uden om at tage nødvendige beslutninger. Når han så en gang 

imellem tog dem, gjorde han det ofte det ud fra excentriske, herunder tilmed spiritistisk 

inspirerede motiver (Levine 2011). Han var altså ikke en politiker med originale 

politikker og visioner som f.eks. Macdonald og Laurier.  Andre mener dog, at han var 

en pragmatiker, der er blevet undervurderet, ikke mindst for sine evner til at forhandle 

(Hutchison 1952). Det var helt åbenlyst Oscar Skelton og ikke King selv, der stod bag 

ideen om at bruge udenrigspolitikken som et nationsbygningsinstrument, men det er 

svært at komme uden om den kendsgerning, at han i kraft af netop en rådgiver som 

Skelton kom til at spille en betydelig rolle for at føre Canada frem til udenrigspolitisk 

suverænitet. Desuden bragte han landet gennem 1930’ernes depression og formåede at 

fastholde Canadas nationale enhed under Anden Verdenskrig, da en lignende 

udskrivningskrise som i 1917 opstod, om end af mindre katastrofal karakter 

(Granatstein 2002).  

Skønt King var anti-imperialist, var han som Laurier overbevist om, at 

Canadas identitet hovedsagelig var britisk (Bothwell 2006: 320). Han var på mange 

måder en ”anglo-traditionalist”, som beundrede det britiske monarki, og til de 

canadiske toryers store tilfredshed sørgede han for, til trods for at han var liberal, at 

sikre monarkiets centrale placering i Canadas nationale liv (Black 2014: 530). Ja, han 

fastholdt til det sidste forestillingen om Canada som ”Vestens Storbritannien” 

(Bothwell 2006: 321). Selv om han gjorde canadiske nationalister – både anglo- og 

frankofone – tilpas med at føre en isolationistisk udenrigspolitik, vidste han dog, at der 

var grænser for, i hvor høj grad Canada kunne tillade sig at isolere sig i en verden, hvor 

Versailles-freden snart viste sig at være midlertidig. Det gjaldt især i forhold til USA.  
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Canada havde i begyndelsen af Første Verdenskrig samarbejdet i det små 

med USA om koordinering af militære planer og industriel produktion. I lyset af, at 

den faretruende internationale udvikling i 1930’erne gjorde Canada til en sårbar og 

isoleret ø på det nordamerikanske kontinent, konkluderede King – på Skeltons råd –  

rådgivning – at Canada måtte indgå en eller anden form for samarbejde med USA. På 

amerikansk side var præsident Franklin D. Roosevelt til gengæld bekymret for, at den 

militært svage nabo mod nord kunne bruges af en fjendtlig magt til at rette et angreb 

mod USA. På den baggrund var begge parter parate til det andet led i Skeltons 

oprindelige strategi: et nordamerikansk partnerskab. 

 Roosevelt udtalte sig i 1934 første gang om sit ønske om en bilateral aftale 

om et fælles forsvar af kontinentet. Det blev dog blokeret af en isolationistisk offentlig 

opinion i USA, og i Canada tøvede King med at forpligte sig over for USA. Han blev 

bakket op af britisksindede embedsmænd i forsvarsministeriet, hvor man i 1930’erne 

stadig forestillede sig, at Britisk Commonwealth ville kunne udvikle sig til en 

forsvarsunion. Selv Skelton var skeptisk over for Roosevelts udmelding, dog først og 

fremmest fordi det ikke klart fremgik, hvordan Canada skulle undgå at reducere landet 

til en amerikansk lydstat på grund af det asymmetriske magtforhold de to lande 

imellem. Det gik imod Skeltons dybe overbevisning om, at Canada måtte stå på egne 

fødder og ikke kaste sig fra Storbritanniens favntag over i armene på USA, og da slet 

ikke på et tidspunkt, hvor Canada endnu kun var en lille nation, som i lyset af 

depressionen ikke havde økonomi til selv at foretage militære investeringer. 

 Derfor blev det foreløbig ikke til noget samarbejde. Da Anden Verdenskrig 

brød ud i 1939, fulgte den canadiske regering briterne ind i krigen, men først otte dage 

efter briterne for på den måde at markere, at Canadas beslutning var landets egen. 

Canadas behov for en stærk militær alliancepartner blev akut efter Frankrigs 

sammenbrud over for Hitlers styrker i juni. Det forvandlede Canada til briternes eneste 

allierede, idet USA fortsat holdt sig neutral. At King i juni 1940 besluttede at følge 

Roosevelts genfremsatte forslag om en militær alliance, skyldtes hans embedsmænds 

vurdering af, at briterne ikke havde tilstrækkelig militær styrke til at garantere Canadas 

sikkerhed (Granatstein 1989).  

Neutraliteten forhindrede ikke Roosevelt i at placere 94.000 kampklare 

tropper i Ogdensburg lidt syd for den canadisk-amerikanske grænse. I modsætning til 

et århundrede tidligere vakte den militære deployering ikke bekymring i Canada, men 

blev derimod opfattet som en betryggelse, idet så godt som alle canadiske landtropper 

på det tidspunkt befandt sig i Europa. Den såkaldte Ogdensburg-aftale indebar 

oprettelsen af Permanent Joint Board of Defence, en fælles forsvarskomité, der fik til 

opgave at koordinere forsvaret af Nordamerika, ikke kun under krigen, men også i tiden 

derefter. Den blev derfor fornyet i 1947, og den har udgjort grundlaget for 

forsvarsrelationerne mellem Canada og USA lige siden.  

 Forsvarssamarbejdet blev indledt ud fra den præmis, at de to lande delte 

”syn og interesse” i sikkerhedsspørgsmålet, men dog hver for sig havde ret til selv at 
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bestemme omfanget af deres praktiske samarbejde. Samarbejdet skulle ske på grundlag 

af fem principper: (1) udvælgelse af en række militære nøglepersoner, der gennem 

deres personlige bekendtskab med hinanden kunne skabe fælles forståelse; (2) 

samarbejde og udveksling af observatører i forbindelse med øvelser samt udvikling og 

afprøvning af militært materiel; (3) gradvis udvikling af fælles standarder i våben, 

udstyr, organisation og uddannelse; (4) gensidig tilgængelighed af militære faciliteter 

– kaserner, flådebaser og flybaser – samt muligheden for at krydse hinandens 

territorium og territoriale vande med militære fly og skibe; (5) gensidig anerkendelse 

af hvert lands ret til at opretholde kontrol med alle aktiviteter inden for dets nationale 

territorium (Blanchette 2000: 78).   

 Kings beslutning, som han tog uden at inddrage Parlamentet, blev positivt 

modtaget i den canadiske offentlighed. Det gjaldt også forretningseliten, som på det 

tidspunkt repræsenterede den største USA-skepsis i Canada, fordi den frygtede, at 

økonomisk integration mellem de to lande ville skade den lukrative handel med 

Storbritannien, som var blevet udviklet under krigen. Overbevisningen om aftalens 

gavn for Canada blev styrket af Roosevelt-regeringens forsikring om, at der kun var 

tale om en forsvarsalliance, samt af en meningsmåling, der viste, at 81 procent af den 

amerikanske befolkning ville være parat til at gå i krig for at forsvare deres nabo i nord.  

 Det militære partnerskab forstærkede den økonomiske integration mellem 

Canada og USA på en måde, som viste sig at blive til gavn for Canada. For det indebar 

store amerikanske militære opkøb i Canada og en midlertidig suspension af tidligere 

tiders økonomiske konkurrence af hensyn til de fælles militære mål. Canadiske 

korndyrkere fik nu adgang til de markeder, de havde drømt om at komme ind på lige 

siden den korte periode med et ”fællesmarked” i kraft af den såkaldte Reciprocity 

Treaty1854-1866. Og på hver side af grænsen blev der oprettet direktorater, der skulle 

sørge for at implementere de mål, man blev enige om i april 1941 i den såkaldte Hyde 

Park Deklaration. Aftalen fastlagde bl.a., at hvert land skulle levere det militære udstyr 

til det andet, som det bedst var i stand til at producere.   

 Fra canadisk side havde man oprindelig håbet, at alliancen ville føre USA 

med ind i krigen på briternes side. Som bekendt brød amerikanerne dog først deres 

neutralitetspolitik i 1942 og på det tidspunkt af andre årsager. Selv om Storbritannien 

kom ud af krigen som en af dens sejrherrer, var imperiet på det tidspunkt så svækket, 

at det ikke i sig selv kunne sikre Canadas sikkerhedspolitiske behov nu, hvor en kold 

krig var fulgt efter en varm (Bothwell 2009: 25). Forestillingen om, at Britisk 

Commonwealth kunne fungere som en forsvarsunion var de facto allerede blevet 

endeligt lagt i graven i 1944. Så blandt ledende canadiske politikere og embedsmænd 

var der enighed om nødvendigheden af at finde nye måder at forfølge den nationale 

interesse på end gennem den nære tilknytning til Storbritannien og imperiet.  

Dertil kom et moralsk og et geopolitisk argument. I den sidste del af krigen 

var der fremvokset en overbevisning om, at det ikke længere var etisk ansvarligt for en 

vestlig magt at opretholde et imperium. Det geopolitiske argument hvilede på den 
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opfattelse, at tiden var moden til at formulere visioner for en canadisk udenrigs- og 

sikkerhedspolitik, som byggede på det, man havde lært af krigen: at der var behov for 

at opbygge en helt ny verdensorden. Der herskede konsensus i Canada, at landet – som 

en af krigens sejrherrer – skulle være en af håndværksmestrene bag denne orden, i 

partnerskab med USA og det ”frie Europa”.  

Det var denne overbevisning, der lå bag grundlæggelsen af NATO i 1949. 

Initiativet kom faktisk fra Canada. Den canadiske regering mente, at et nordatlantisk 

samarbejde ville forhindre den amerikanske dominans, som et rent bilateralt 

samarbejde med USA ville have medført, og som derfor ville have været imod Canadas 

nationale interesse. Canadierne havde håbet, at NATO med tiden også ville kunne føre 

til et samarbejde på andre områder, ikke mindst handel, men den del af strategien blev 

som bekendt aldrig til noget. Derimod betød en styrket national realisme i lyset af 

Sovjetunionens atombevæbning og Koreakrigen, at Canada og USA i 1958 oprettede 

NORAD – North American Aerospace Defense Command – en organisation, der fik 

til formål at overvåge og sikre luftrummet over Nordamerika.  

Det er siden blevet hævdet, at det britisk-amerikanske samarbejde fra 

Anden Verdenskrig fra amerikansk side ikke var motiveret de to magters ”latente 

kulturelle enhed”, men af sammenfaldende ”geopolitiske og ideologiske interesser” 

(Thompson og Randall 1994: 154). Men ideologi er også kultur, og der kan næppe 

herske tvivl om, at da fjenden efter krigen skiftede fra at have været det nazistiske 

Tyskland til at blive det kommunistiske Sovjetunionen, opfattede man sig i USA og 

Storbritannien såvel som i Canada sig som den vestlige civilisations vogtere. Den 

selvopfattelse skulle få stor betydning i Canada.  

 

 

Konklusion 
 

Jeg har i dette kapitel på ny diskuteret krigens betydning for nationsdannelse, og jeg 

har argumenteret for, at canadiernes deltagelse i Første Verdenskrig styrkede engelsk-

canadiernes nationalfølelse. Ud fra en analyse af Vimy-slagets virkningshistorie har 

jeg desuden diskuteret, hvorvidt krigen ”fødte” en engelsk-canadisk nation, eller om 

der snarere var tale om en langt senere mytedannelse, og jeg har konkluderet, at der 

ikke er tale om en ren myte, men om en national fortælling, der har ændret sig gennem 

tiden og også er blevet brugt politisk.  

I modsætning til 1812-krigen var Første Verdenskrig ikke kun nationalt 

samlende, men også stærkt splittende, idet den bestyrkede mange fransk-canadiere i 

deres skepsis over for Canadas tilhørsforhold til imperiet og satte dem i et 

modsætningsforhold til engelsk-canadierne i deres syn på Canada, og hvad det ville 

sige at være patriot.  

Da det var Canadas udenrigspolitiske forpligtelser over for Storbritannien, 

som gav anledning til splittelsen, blev det et vigtigt mål for den liberale regering efter 
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krigen, da Canada gradvist opnåede fuld suverænitet og dermed blev herre over sin 

udenrigspolitik, at bruge udenrigspolitik som et middel til nationsbygning. Ideen kom 

fra den Laurier-inspirerede embedsmand, Oscar D. Skelton, der overbeviste Mackenzie 

King om nødvendigheden af, at Canada forfulgte sine egne nationale interesser.  

Før Anden Verdenskrig betød ønsket om uafhængighed ikke et opgør med 

Canadas britiske identitet og loyaliteten over for Storbritannien. Bestræbelsen efter 

udenrigspolitisk suverænitet var snarere udtryk for en voksende bevidsthed om at være 

en canadisk-britisk nation – i den rækkefølge – på det nordamerikanske kontinent. Der 

skulle en ny verdenskrig – og nogle andre faktorer – til at ophæve 

bindestregsidentiteten. Den nationalkulturelle vækkelse i mellemkrigstiden skubbede 

også i den retning. 
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Kapitel 14  
 
Lokalisering af nationen: Mellemkrigstidens nationale 
vækkelse 
 
 
 
 
 
 
 

              Indledning   
 

Perioden 1900-1920 er blevet kaldt ”Arbejdernes Oprør” (Heron 2012). Om 

betegnelsen er dækkende, er tvivlsomt, men den henviser til de store og meget 

voldelige konflikter på arbejdsmarkedet i denne periode. De kulminerede i årene efter 

krigen. Alene mellem 1919 og 1920 var der over 1500 strejker, som involverede 

omkring 375.000 arbejdere. Den største og voldsomste var generalstrejken i Winnipeg 

i 1919. Dengang inddrog regeringen strejkebrydere, politiet og hæren for at afslutte 

strejken. I en så polariseret atmosfære var der naturligvis ingen, der kunne forestille 

sig, at der i efterkrigstiden rent faktisk ville løbe en bølge af national begejstring 

gennem det canadiske samfund.  

 I sin anden regeringsperiode 1926-1930 tog Mackenzie King initiativer til 

at give industriarbejderne et mere positivt syn på den stat, de under den konservative 

Arthur Meighen havde betragtet som deres arbejdsgiveres brutale partner. Hidtil havde 

de Liberale forsvaret arbejdsgivernes og de store virksomheders interesser og været 

fjendtlige over for fagforeninger, men under King antog partiet en mere forsonlig 

holdning. King havde i 1918 udgivet en bog, Industry and Humanity, hvori han 

forestillede sig samfundet indrettet efter korporatistiske principper. Fagforeningerne 

vil komme til at få et særligt ansvar for opretholdelsen af den sociale orden. At det 

lykkedes ham at vinde dem over på sin side og afradikalisere dem, kan aflæses af, deres 

ledere i 1920’erne begyndte at gå ind i politik og dermed viste, de var parate til at tage 

medansvar for samfundet (Morton 2007: kap. 13; Heron 2012: 51-59). Det er svært at 

dokumentere, om der lå nationale motiver bag. Men det hævdede en redaktør af årtiets 

førende samfunds- og kulturdebatterende tidsskrift, The Canadian Forum, i det mindste 

i 1927: ”[O]veralt, i sociale klubber, i [de østlige] landboforeninger, i kunstneriske og 

litterære kredse og ved fagforeningskongresser, er [en canadisk] nationalisme i 

stigning” (Canadian Forum april 1927: 195).  

 Allerede før krigens afslutning – i 1916 og 1917 – udkom der to samlinger 

af essays og artikler, der handlede om Canadas lovende fremtid. Jeg refererede fra den 
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ene i forrige kapitel. Forfatterne var prominente skikkelser i det canadiske samfund. 

De var delt mellem på den ene side konservative, der mente, at Canadas nationale 

interesser bedst kunne tilgodeses inden for imperiet og ved at fastholde britiske idealer 

og den britiske forbindelse, og på den anden side liberale, der mente, at nationen først 

ville blomstre, når forbindelserne var blevet kappet. Det betød dog ikke, at Canada helt 

skulle aflægge sig sin britiske identitet. Tværtimod mente man, at en canadisk identitet 

ville udvikle sig bedst, hvis den var i samklang med en britisk selvforståelse. Canadisk 

identitet blev derved en form for hybrid identitet, der ikke fandt sin lighed i hverken 

Australien, New Zealand, Sydafrika, Newfoundland eller selv i Storbritannien, hævder 

historikeren Jonathan F. Vance (Vance 2012: 4).   

 Den ene af de to bøger, The New Era in Canada, rummede indlæg om bl.a. 

naturressourcer, parlamentarisme, indvandring, kvinder, tosprogethed, forholdet 

mellem øst og vest, kirkerne, byerne, industrien, ja, også et om landbruget, som 

forfatteren mente burde moderniseres efter dansk forbillede. Den anden bog, Canada’s 

Future, udkom med et forord Montreals katolske biskop. I indledningen skrev han, at 

da han i sin tid hørte Wilfrid Laurier forudsige, at det 20. århundrede ville blive 

”Canadas århundrede”, havde det slået ham som en overdreven profeti. I mellemtiden 

var han imidlertid blevet klogere: Hvis forudsigelsen havde været sand før krigen, 

havde den vist sig dobbelt så sand nu. I en efterfølgende udtalelse fra den siddende 

handelsminister i den konservative regering forudså Sir George E. Foster, at krigens 

virkning i Canada ville blive ”individuel, kollektiv og national og kan ikke andet end 

betyde en forøgelse af nationens moralske styrke og herskende idealer” (Victor 1916: 

ciii). 

 Den nationale begejstring gik igen i 1920’ernes samfunds- og kulturdebat, 

der ofte handlede om Canadas stilling i imperiet, men også om hvordan kunsten og 

litteraturen kunne bidrage til at styrke den nationale bevidsthed. Jeg vil i dette kapitel 

beskrive og analysere denne debat samt argumentere for, var at den viste, at der var 

opstået en canadisk offentlighed. Det andet formål med kapitlet er at undersøge, 

hvordan kunstnere og historikere bidrog til at skabe national identitet ved at 

”lokalisere” Canada i den nordamerikanske geografi. Dermed mener jeg deres bidrag 

til at få canadierne til at se Canada som en nation, der var forskellig fra både 

Storbritannien og USA i kraft af sin geografi. 

 

 
Skabelsen af en canadisk offentlighed 

 
Nationale foreninger og selskaber 

 

Det er blevet hævdet, at den nationale vækkelse i Canada i 1920’erne fortrinsvis var et 

elitefænomen i engelsk Canada, og at der var mange gengangere i de nye nationale 

miljøer (Vipond 1980). Sandt er der da også, at selv om lederskribenten ved The 
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Canadian Forum i en artikel hævdede, at der i fagforeningerne var en ny national 

bevidsthed på vej, var den eneste fagforening med en decideret national dimension 

dengang den lille og svage Canadian Confederation of Labour. De andre var 

underafdelinger af den store American Federation of Labour (AFL), som havde en 

decideret international orientering. Det er ikke desto mindre korrekt, at der i 1920’erne 

skete store forandringer i de canadiske fagforeninger, ikke mindst fordi deres 

revolutionære elementer nu var blevet undertrykt eller – hvis der var tale om 

indvandrede kommunister – deporteret.  

 Men det var sandsynligvis ikke arbejderne, som redaktøren af The 

Canadian Forum først og fremmest havde i tankerne, da han påstod, at der var en ny 

national interesse i samfundet. Han frekventerede nok snarere selv en af de mange 

nationalsindede klubber og foreninger for middelklassens intellektuelle, som opstod i 

de år, eller som var gamle, der havde fået nyt liv efter årtiers slumren. De gamle gik 

tilbage til årene efter Konføderationen, hvor Canada første gang genlød af national 

begejstring. Vigtigst blandt dem var The Royal Society of Canada, et pan-canadisk 

selskab, som blev stiftet af regeringen i 1882 for at fremme undervisning og forskning 

i humanistiske og naturvidenskabelige discipliner. Selskabet blev i begyndelsen af 

1900-tallet fulgt af en række nye organisationer og tidsskrifter med et nationalt formål, 

f.eks. The Historical Landmarks Association (1907), The Canadian Historical 

Association (1922), The Canadian Historical Review (1920) og The Canadian 

Authors’ Association (1921), der ønskede at bruge litterature ”til at artikulere en 

national identitet og fostre en følelse af fællesskab i landet” (cit. Francis m.fl. bd. 2: 

279).    

 Historikeren Frank Underhill, konstaterede i 1929 The Canadian Historical 

Review, efter en gennemgang af avisen The Globe, at selv om bladet i årtiet op til 

Konføderationen havde været præget af en solid canadisk patriotisme, så var centrum 

for redaktørernes opmærksomhed stadig ’den gamle verden’. Størstedelen af 

nyhedsdækningen byggede fortrinsvis på britiske aviser, og forholdene i moderlandet 

og i Europa blev fulgt med intens interesse (Underhill 1929). Det var først i 

begyndelsen af 1900-tallet, godt hjulpet af den nye telegrafteknologi, at avisen 

begyndte af afkaste sig sit koloniale præg. Ni år tidligere havde en af Underhills 

kolleger, W. Wallace, i tidsskriftets første nummer noteret sig, at en ”all-Canadian” 

nationalfølelse og national bevidsthed var vokset frem siden Første Verdenskrig 

(Wallace 1920).  

Af stor betydning for udviklingen af den canadiske offentlighed var den 

patriotiske klubbevægelse. Den første Canadian Club blev grundlagt i Toronto i 1871. 

Herfra bredte klubberne sig i det følgende årti til de fleste større byer i resten af landet. 

1892 blev de samlet i The Association of Canadian Clubs (ACC). Klubbernes formål 

var – som det blev udtrykt i 1907 i et lille hæfte om deres historie – at skabe ”en form 

for ubestemt ’nationalisme’ – som var fra forskellig fra den, der byggede på imperial 

og britisk enhed, men dog ikke nødvendigvis stod i modsætning til dette princip” 
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(Hopkins 1907: 1). Flere af klubberne var inspireret af afdelingen i Montreal, som blev 

stiftet i 1893 af digteren, filosoffen og den selverklærede nationsbygger W.D. Lighthall 

(1857-1954). Den havde til formål ”[a]t fremme og bevare vor nationale enhed og 

integritet; at udbrede en patriotisk ånd; at fremme interessen for medborgerskab, dets 

pligter og rettigheder; at udbrede viden om canadisk historie og Canadas ressourcer og 

andre lignende emner” (ibid: 2). 

 Under krigen sygnede ACC hen og var tæt på at lukke. Men efter 

ansættelsen af den dynamiske unge Oxford-uddannede Graham Spry (1900-1983) som 

administrator – på forslag af John Dafoe – voksede antallet fra 53 til 115, og 

medlemstallet nåede sidst i 1920’erne op på 40.000.86 Klubberne arrangerede foredrag 

om canadiske emner, og hovedorganisationen udgav et blad, The Canadian Nation, 

som bragte vigtige klubtaler, artikler om kulturelle emner, noveller af canadiske 

forfattere samt tegninger og snit af canadiske kunstnere.  

Klubbevægelsen nåede ud over den snævre intelligentsia ud til en bredere 

del af befolkningen og var sammen med de mange nystiftede tidsskrifter vigtige for 

den offentlige debat om politiske og sociale emner. De medvirkede desuden til at sætte 

kultur og kunst på den politiske dagsorden.  

Bernard K. Sandwell, en anerkendt teaterkritiker og redaktør for Montreal-

avisen The Financial Times, forudså, at kunst og litteratur med tiden ville bidrage til 

udviklingen af det canadiske samfund. Han mente, at Canada i virkeligheden lå meget 

tættere på USA i spørgsmål om smag, manerer og ideer. Han fandt det således 

påfaldende, at canadierne, som satte en ære i at skille sig ud fra amerikanerne i politiske 

og økonomiske spørgsmål, hidtil havde udvist en manglende interesse for en national 

kunst og litteratur (Sandwell i Victor 1916: 165-69). Sandwell konstaterede dog, at der 

var praktiske forhold, der havde modarbejdet denne interesse. USA’s nærhed og 

mængden af kunst og litteratur, der flød i en lind strøm ind i Canada fra USA – og ikke 

blev bremset af nogen importtold – havde nemlig begrænset den hjemlige efterspørgsel 

efter canadisk kunst og litteratur. Samtidig havde det store amerikanske marked fået 

canadiske kunstnere og forfattere til at betragte amerikanere, snarere end deres egne 

landsmænd, som deres primære målgruppe. Af økonomiske grunde havde mange af 

dem tilmed valgt at slå sig ned i USA. Konsekvensen var, at de tilpassede deres kunst 

amerikansk smag, og at de ikke forsøgte at udtrykke ”det canadiske folks sande psyke”.  

Sandwell sammenlignede Canada med Irland, hvis forfattere i 1800-tallet havde 

bidraget til udviklingen af en irsk nationalfølelse, og han mente, at canadiske forfattere 

burde gøre det samme. Ganske vist var de ”ydre aspekter ved livet i Canada” blevet 

beskrevet med en vis færdighed, men de ”dybere emner” kunne knapt siges at være 

blevet berørt i romanlitteraturen. I det omfang man overhovedet kunne tale om en 

canadisk litteratur og kunst. For der fandtes endnu ikke et canadisk drama, bl.a. fordi 

der kun fandtes en håndfuld teatre. At der blev skrevet poesi, skyldtes kun, at digte 

sjældent blev skabt med henblik på et marked og derfor kunne skrives af folk, der havde 

                                                           
86 Spry kom senere til at stå fadder til statsradioen CBC.  
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et job ved siden af. Sandwell betragtede den billedkunst, der hidtil var blevet skabt, 

som inspireret af kunsten i Europa og USA og derfor ikke for specielt canadisk. Han 

mente dog, der var en lovende udvikling i gang. Canadiske kunstopkøbere var begyndt 

at opmuntre kunstnerne til at behandle ”canadiske emner” og gengive dem med særlige 

”canadiske metoder”. Der var ved at udvikle sig en særlig canadisk æstetik, 

fornemmede han, og han gættede på, at krigens erfaringer ville vise sig at få en gavnlig 

virkning for skabelsen af en national kunst og litteratur: 

 

Den har fået seriøse canadiere til at tænke på andet end de rent 

økonomiske opgaver og problemer, som nationen har været koncentreret 

om i de sidste 25 år, og har stimuleret interesseren for meget højere emner 

– emner, der vedrører sind og sjæl. Desuden har det givet canadierne en 

betydeligt stærkere bevidsthed om værdien og betydningen af deres 

nationalitet; ikke som noget, der kan gøres op i dollars og cents, eller tons 

stål eller kilo hvede, men som en faktor i den verdensomspændende kamp 

mellem ret og uret. […] En nation med denne erfaring bag sig vil aldrig 

igen stille sig tilfreds med at overtage sine kunstneriske idealer rub og 

stub fra en anden nation.  (Ibid.) 

 

Derfor forudså Sandwell, at der efter krigen ville opstå en ”national kunst og litteratur”, 

som ville være ”stærkere og renere” end den tidligere.  

En anden bidragyder til antologien, W.D. Lighthall, skrev, at krigen havde 

været en velsignelse ved at have ”bragt hele landet sammen”. Han henviste til den 

poesi, der var blevet skrevet i krigsårene. Den var uforlignelig, fordi den var blevet til 

ud fra et ”canadisk synspunkt” og var løbet ”direkte ind i vore nationale årer”. Den 

ville blive en inspiration for skabelsen af ”et bedre Canada” (Lighthall 1918: xli-lxii). 

Det samme ville kunsten: De stilarter, der så længe havde været præget af britisk og 

amerikansk kunst, ville blive afløst af særligt canadiske måder at male på. Og det var i 

allerhøjeste grad påkrævet, for ”det canadiske lys er anderledes, de canadiske 

landskaber er anderledes, og det canadiske temperament er anderledes,” som 

landskabs- og portrætmaleren Augustus Kenderdine udtrykte det (cit. Vance 2009: 

241).   

 Disse ideer og temaer kom til at gå igen i de tidsskrifter, som dukkede op i 

årene efter krigen. De vigtigste var det universitetsbaserede Dalhousie Review (fra 

1921), The Canadian Bookman (fra 1919, redigeret af Bernard Sandwell på vegne af 

en lille gruppe forfattere og digtere fra Montreal) og det abonnementsfinansierede The 

Canadian Forum (fra 1920). Redaktørerne selv anså deres tidsskrifter for vigtige ikke 

alene for udviklingen af en national kunst og litteratur, men også for samfundet 

generelt. Således skrev Sandwell i anledning af relanceringen af The Canadian 

Bookman i 1921, at ”vi er fast overbeviste om, at et af de største behov for Canada i 

dag […] er et mere kompetent og mere velfungerende afregningskontor for tanker og 
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informationer om kunst og litteratur” (Canadian Bookman 1921).87 Stifterne af The 

Canadian Bookman havde et halvt år forinden taget initiativ til en canadisk 

forfatterforening, The Canadian Authors’ Association, som også fik en – separat og 

selvstyrende – fransk-canadisk afdeling.  

 The Canadian Forum var repræsentativt for den nye nationale begejstring, 

og da jeg vurderer det som det mest indflydelsesrige i 1920’ernes samfundsdebat, vil 

jeg se lidt nærmere på dets formål og indhold.  

 

 
The Canadian Forum 

 

Udgivergruppen bag tidsskriftet kaldte det for et forum for ”litteratur og offentlige 

spørgsmål”. Deres erklærede politik var at ”holde sig på midten af vejen og undgå alle 

yderligtgående synspunkter” (Canadian Forum april 1921: 1999). Det gjaldt også den 

politiske nationalisme, udgiverne selv stod for, og som lå lidt til venstre for den 

politiske midte. De betragtede Canadas fremtid som selvstændig nation som afhængig 

af landets evne til at udvikle en bæredygtig økonomi, føre sin egen politik og udvikle 

sin egen nationale kultur: ”Intet land, som producerer sine varer hjemme, er nået til 

fuld modning, hvis det ikke også gælder dets tro og filosofi.” Den modning ville 

tidsskriftet bidrage til, blev læserne stillet i udsigt i det første nummer. De blev oplyst 

om, at tidsskriftet fostret ud fra et ”et ønske om at sikre en friere og mere velinformeret 

diskussion af offentlige spørgsmål og bag om partistridighederne at spore og evaluere 

de udviklingstendenser i kunst og litteratur, som vi finder særligt canadiske” (ibid. 

oktober 1920: 3).  

 Redaktørerne glædede sig over Canadas selvstændige rolle inden for 

Folkeforbundet, og de støttede udsigten til politisk ligestilling med Storbritannien og 

de andre Commonwealth-lande efter 1923. De bekymrede sig over splittelsestendenser 

inden for føderationen, og de bakkede op om politikker, der gavnede Canada som 

helhed. Desuden var de kritiske over for de stigende amerikanske investeringer i 

Canada. Skønt der kun var tale om en ”fredelig indtrængen” i Canada, ville den på 

længere sigt kunne føre til en økonomisk dominans, som ville svække Canadas 

politiske uafhængighed. På den måde ville det gamle afhængighedsforhold af 

Storbritannien blot blive erstattet af en ny afhængighed af USA. I en lederartikel fra 

1926 lød det: 

 

Hvis denne strøm af kapital fra de Forenede Stater til Canada fortsætter 

på samme niveau i de næste ti år, vil praktisk talt alle vore fabrikker og 

størstedelen af vore miner og tømmerforekomster snart være ejet og 

kontrolleret af amerikansk kapital. […] Når først amerikansk kapital 

indtager en dominerende position i vort industrielle liv, vil det være naivt 

                                                           
87 The Canadian Bookman, 4:1 (December 1921) 
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at tro, at vi vil kunne beholde fuld kontrol over vor politiske skæbne. 

(Ibid. februar 1926: 136)  

 

Lederskribentens bekymring blev delt af flere politikere, som af og til tog spørgsmålet 

op i Parlamentet.88   

 Udgiverne af The Canadian Forum var bekymrede over den voksende 

kulturelle dominans fra USA. De var godt klar over, at canadierne generelt ikke havde 

stor interesse for kunst og litteratur, og at de, der havde det, for en stor dels 

vedkommende var forbrugere af kulturprodukter, der kom fra Storbritannien og USA. 

Tilrejsende til Canada bemærkede samfundets karakter af at være et hjemsted for 

kopikultur og en manglende offentlig bevågenhed for samfundsværdien af at have en 

national kunst og kultur. Det gjaldt f.eks. den britiske kunstkritiker P.M. Turner, som 

redaktionen afgav spalteplads til. 

 Turner bemærkede, at meget af det, der hang i de canadiske kunstgallerier, 

var domineret af den undervisning som foregik på europæiske akademier, ”teknisk 

dygtigt udført, men meget lidt udtryk for Canada i tanke og motiv” (Turner 1922: 82). 

Når gallerierne kun rummede andenrangskunst, skyldtes det dog ikke dem, der 

bestyrede dem, men en mærkbar ”apati” over for kunst fra de politiske myndigheders 

side, fra det nationale til det provinsielle og lokale plan. Gallerierne afhang derfor helt 

af private samleres og donorers smag og velvilje:  

 

Jeg fik indtryk af, at billedkunsten kun blev betragtet som en højere form 

for underholdning af en stor nation, som var optaget af en kamp på liv og 

død ned naturens utæmmede kræfter; en nation, som var opfyldt af en fast 

beslutning om at bygge sit materielle hus færdigt, men som endnu ikke 

havde haft hverken mulighed for eller ønske om at erkende, hvad virkelig 

stor og viril kunst betyder for en nation, ja, for en civilisation. (Ibid.) 

  

Redaktionen på The Canadian Forum frygtede, at fraværet af en canadisk 

kunst og litteratur med tiden ville få canadierne til at miste deres identitet og særlige 

værdier. Ligesom det gjaldt for økonomien, ville det true Canadas fremtid som nation. 

Derfor afsatte de en del plads på tidsskriftets sider til artikler om canadisk kunst, 

litteratur og drama. Selv bidrog kulturredaktøren, Barker Fairley (1887-1986), med 

forslag til, hvori det særligt canadiske i kunsten bestod. Han mente, det måtte være i 

behandlingen af landskabet.  

Den holdning blev delt mange andre skribenter, som skrev artikler om 

udviklingstendenser inden for canadisk romanlitteratur, poesi, drama og billedkunst. 

Et af de spørgsmål, der gik igen, om canadiske kunstnere og forfattere skulle bestræbe 

sig på at skabe noget universelt, eller om de skulle satse på noget nationalt. I et indlæg, 

som var kritisk over for redaktionens efterlysning af en canadisk kunst, skrev en af 

                                                           
88 Se f.eks. Charles Hockens indlæg i 1925, House of Commons Debates, 27. marts 1925. 
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bladets læsere således, at han ikke var bekymret for ”canadisk kunst”, men for 

”kunstens plads i Canada” (Canadian Forum marts 1922: 558). Andre mente dog, at al 

god kunst både var national og universel, og at man kom frem til det universelle 

gennem det nationale. En af dem var digteren og forfatteren Huntly K. Gordon:  

 

Før en poesi kan blive universel, må den paradoksalt nok først blive 

national. Alle lande, der har skabt stor poesi, har efterladt  deres 

uudslettelige stempel på den, og Canada har hidtil nøjedes med at hente 

sine udtryksformer i England. Jeg konkluderer ikke, at der bør eller kan 

være et drastisk brud med engelske litterære traditioner; vores sprog er 

grundlæggende det samme, og de  eksempler, som vi har fra dem, vi er 

mest i slægt med, må være vor sikreste guide. Men hvis vi skal blive i 

stand til at skabe poesi af værdi, må vi sky lånte udtryk og følelser som 

djævlen og realisere vore særlige træk med lige så stor iver, som vi gør 

det på andre områder. Vi har vore egne udtryk og navne for naturen på 

landet (”buskads” er lige så poetisk som ”lund”), og frem for alt har vi en 

særlig ånd. Vi må lære at bruge dem og rense dem og udvikle en national 

tradition, eller lide en litterær død. (Gordon 1921: 179)  

 

Det var derfor, at The Canadian Forum besluttede at vise særlig 

bevågenhed over for kunstnere, der satte sig for at male canadiske landskaber på en ny 

og ”canadisk” måde.  

 

 

Lokalisering af nationen 
 

Nationen i landskabet   
 

Som jeg kort antydede i slutningen af kapitel 10, begyndte kunstnere i Canada i årene 

efter Konføderationen at opdage skønheden i naturens rå og voldsomme karakter. 

Derved gjorde de landskaberne til en form for beboeligt ”hjemland”.  Indtil da havde 

vildnisset forekommet mørkt, truende og fremmed. Livet i vildmarken blev oplevet 

som en kamp for overlevelse snarere end opfyldelsen af en drøm, sådan som det blev 

skildret af Susanna Moodie (1803-85) i hendes bog Roughening in the Bush, som jeg 

vil vende tilbage til senere (kapitel 21). 

 Selv om Moodies bog i dag fremstår som en canadisk klassiker, er det dog, 

tvivlsomt, om man kan tale om en egentlig canadisk litteratur og kunst i 1800-tallet. 

Det er der for så vidt ikke noget mærkeligt i, for, som redaktøren af den første antologi 

af canadisk poesi, Edward Hartley Dewart, skrev i sin indledning til Selections of 

Canadian Poets (1864), så ”er flertallet af folk med smag og uddannelse i Canada 

udvandrere fra det Gamle Land, og deres ømmeste følelser klynger sig derfor til det 
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land, de har forladt” (Dewart 1864: xiv). I det engelsktalende Canada var det en udbredt 

opfattelse, at livet i en koloni, der var præget af primærerhverv og kun havde sparsomt 

udviklede urbane miljøer, ikke fremmede et selvstændigt kulturliv. Og måske 

behøvede man det heller ikke. Man havde jo i forvejen andel i den britiske kultur og 

kulturarv! Den samme situation gjorde sig ikke gældende i Quebec. Her var der 

allerede i midten af århundredet opstået en bevidsthed om behovet for at skabe en 

national kultur. 

Dewart mente, det var afgørende for Canadas fremtid, at landet fik en 

”patriotisk” litteratur; for litteratur var ”et essentielt element for dannelsen af en 

national karakter”, og den ville skabe ”national energi” og ”enhed”. Litteraturen kunne 

fungere som en modvægt over for Canadas tendens til ”sektionalisme”. Men i Canada 

var ”behovet for en indfødt litteratur […] uerkendt,” og ethvert poetisk forsøg blev 

mødt med ”megen kulde og ligegyldighed”. Det var ubegribeligt, mente Dewart, for 

landets naturskønhed var ”en uudtømmelig mine med den rigeste malm, værdig som 

emne for den højeste ånd og den dybeste menneskelige og åndelige visdom” (ibid.: ix-

x).  

Også inden for billedkunsten var der mangel på nationalt særpræg.  De 

første gengivelser af canadiske landskaber går tilbage til 1700-tallet og skyldes franske 

og britiske opdagelsesrejsende og officerer. De havde derfor ikke æstetiske formål, idet 

de først og fremmest tjente som illustration af topografier eller havde andre praktiske 

formål, typisk planlægning af yderligere udforskning, militær strategi og nye 

bosættelser. De havde ofte karakter af panoramiske kort, der kunne bruges til at erobre, 

besætte og udnytte det nykoloniserede land. Det er først i midten af 1800-tallet, man 

møder de første egentlige landskabsmalerier. De blev udført af amatører og tilrejsende 

engelske kunstnere, der til trods for deres konstatering af, at de canadiske landskaber 

ikke lignede dem, de kendte hjemmefra, gengav dem, som om de gjorde. Da det betød, 

at de brugte et romantisk formsprog, fremstod landskaberne i en idealiseret form. Ofte 

kontrasterede kunstnerne den vilde, uberørte og ”sublime” natur med pittoreske scener 

med beboelse og menneskelig aktivitet. Hvor det romantiske engelske landskabsmaleri 

gengav scener fra landalmuens liv, viste de engelsk-canadiske kunstnere en 

nybyggerbefolkning i færd med at skabe sig et nyt hjemsted i et vildnis, som først skulle 

tæmmes og kontrolleres.  

De, der foretog rejser gennem det endnu uopdyrkede Ontario og Prince 

Rupert’s Land, bemærkede dog, at der virkelig var forskel på landskaberne i 

Storbritannien og Canada. De canadiske landskaber bar ikke ”mærke af nogen 

menneskelig fod ud over den vandrende vilde eller den skrupelløse handelsmand”, men 

var ”et land beboet af kun bjørnen, ulven og bøflen, hvor det brægende får og den 

brølende okse var så ukendt som lyden af kirkeklokken og kværnens malen”, som 

Alexander Ross, en veluddannet skotsk nybygger og lokalhistoriker, udtrykte det årtier 

efter, at han selv havde slået sig ned ved Red River i det senere Manitoba (cit. Otter 

2012: xix).  I takt med, at stadig større områder af baglandet vest for Lake Ontario blev 
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omdannet til landbrugsjord, blev engelsk-canadiske landskabskunstnere optaget af at 

skildre den fremadskridende civilisering og nyttiggørelse af vildmarken (McKay 2011: 

10).  

Efter unionsdannelsen i 1867 kan man spore de første forsøg fra kunstneres 

side på at gøre landskabet til symbol for den nyfødte stat. Landbrugsområder, som 

hidtil kun var forekommet på fransk-canadiske kunstneres lærreder, dukker nu op i 

engelsk-canadisk kunst, hvor de fremstår som frodige og produktive. Samtidig 

begynder kunstnerne at forholde sig til vildmarken på en mere positiv måde end den, 

man møder hos Moodie: Fra at have været betragtet som fremmed og ugæstfrit, bliver 

det canadiske landskab domesticeret, altså gjort hjemligt. Det bliver noget, man er 

fælles om, og som danner rammerne for et nationalt hjem.  

Denne tendens slår igennem hos de såkaldte ”konføderationsdigtere”, et 

navn de senere fik tildelt, fordi deres digte afspejlede den fremvoksende canadisk-

britiske bevidsthed efter 1867. Konføderationsdigterne var fire engelsksprogede 

digtere, som alle var født mellem 1860 og 1862: Charles G.D. Roberts (1860-1943), 

Bliss Carman (1861-1929), Archibald Lampman (1861-1899) og Duncan Campbell 

Scott (1862-1947). Alle fire skrev romantisk og transcendental lyrik om natur og 

landskaber, og de blev også kaldt for ”Ahorntræskolen”, fordi de indirekte medvirkede 

til at gøre ahornbladet til symbol for Canada (jf. Bentley 2004).  

Denne domesticering af natur og landskaber kom også til at præge 

billedkunsten. Mange kunstnere søgte efter noget unikt i de canadiske landskaber og 

naturscenerier, og det unikke syntes bl.a. at bestå i, at de ikke rummede spor af 

mennesker eller menneskelig aktivitet. Titlen på et af værkerne, ”Men May Come and 

Men May Go” af William Malcolm Cutts (1857-1943), antydede da også, at mennesket 

var et flygtigt og forgængeligt væsen, mens naturen – og specielt vildmarken – 

repræsenterede et uforgængeligt, helligt univers. Selv om maleriets titel var taget fra et 

digt af den engelske digter og poet laureate Alfred Tennyson, havde det dog 

tilsyneladende så stærkt et canadisk præg, at regeringen i Ontario besluttede at købe 

det på den årlige kunstudstilling i Ontario Society of Artists i Toronto i 1906, i øvrigt 

samme år, som ”O Canada” blev oversat til engelsk og fik tilføjet sin berømte 

karakteristik af Canada som ”det sande nord” – som sjovt nok også stammede fra 

Tennyson. 
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Fig. 18. William Malcolm Cutts: ”Men May Come and Men May Go”, 

1906.  Government of Ontario Art Collection. Kilde: Ontario Ministry of 

Government and Consumer Services. 

 

I anledning af en udstilling af malerier med motiver fra Rocky Mountains 

i Toronto i 1888 skrev en kritiker:  

 

Hvis litteratur og politik hidtil ikke har været i stand til at vække en 

levende national ånd blandt canadierne, så vil billederne af dette herlige 

land, et veritabelt forjættet land, som er vores, helt sikkert få blodet til at 

sitre i vore årer med vild entusiasme og vildere håb. Ak, canadierne kan 

måske ikke føle patriotisme med al dens dybde og skønhed og lidenskab, 

men når man skuer ud  over disse ”evige bakker”, så må selv de mest 

koldhjertede af os føle noget, der er beslægtet dermed. (cit. Mckay 2011: 

162) 

 

Selv sådanne billeder blev dog ofte kritiseret for at være ”europæiske” og derfor 

uoriginale.  

 Lidt var der om snakken. Rent teknisk var det svært at se forskel på de 

billeder, der blev malet i USA og Europa. Men nogle kritikere hævdede, at der var 

noget ”kolonialt” over den canadiske kunst, og at de engelske landskabsmaleres teknik 

slet ikke egnede sig til at gengive de canadiske landskabers særligt forrevne og 

voldsomme karakter. Et medlem af Canadian Club i Toronto, kunstneren og kritikeren 

Charles William Jefferys (1859-1951), skrev for eksempel: ”Vi blev klar over, at hvor 

beundringsværdigt meget af det, vi malede, end var, så lå der dog over dem 

[landskaberne] Hollands dis, Englands blødhed og Frankrigs slørede solskin.” Den nye 

generation af canadiske kunstnere måtte derfor lære at forholde sig til canadiernes 

”problemer uden at henvise til normer, der gælder for andre og helt anderledes lande, 

og at prøve at finde en dækkende måde at udtrykke karakteren af vore omgivelser på” 
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(cit. ibid.: 163). Jefferys mente selv, han gjorde det, når han på lærreder og i magasiner 

gengav scener fra Canadas historie.89 

 

  

 
  
                       Fig. 19. Charles William Jefferys: ”MacKenzie reaches the Pacific”, 1934.  

 Kilde: cwjefferys.ca. 

 

Canadisk kunst skilte sig dog rent faktisk i formsproget ud fra europæisk 

kunst på det tidspunkt. For i en tid, hvor europæisk kunst var på vej ind i æstetiserende 

eller modernitetsdyrkende udtryksformer – art nouveau og abstrakt ekspressionisme – 

reagerede canadiske kunstnere kritisk på det moderne. De tog den kulturkonservative 

senromantiks æstetik til sig og malede landskaber, der gengav en intens og mystisk 

atmosfære. Derved udtrykte de noget unikt ved den canadiske vildmark, men 

appellerede samtidig til beskueren, som skulle bringes i nærkontakt med det vilde.  

 Billedkunstnerne – foruden digtere som tidligere omtalte Charles Mair fra 

Canada First-bevægelsen – tog selv ud i vildmarken for at finde egnede motiver. De 

tilbragte uger og måneder på lodger og lejrpladser for at male i de nyoprettede national- 

og provinsparker, for eksempel Banff National Park (1885) i Alberta og Algonquin 

Park (1893) i Ontario. Andre byggede egne hytter og medbragte kanoer, så de kunne 

komme så langt væk fra civilisationen som muligt og leve et autentisk liv. Det gjaldt i 

høj grad medlemmerne af kunstnergruppen Group of Seven. 

 
 
 
 
 

                                                           
89 Samlet i Charles W. Jefferys, Canada’s Past in Pictures (1934). 
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Group of Seven  
 

Group of Seven lå i forlængelse af en tradition, der kan følges tilbage til Canada First-

bevægelsen og The Canadian Art Club (grundlagt 1907).90 Men rent æstetisk 

repræsenterede de et nybrud, idet de brød med den forrige generations senromantiske 

stil. I stedet tog de fauvismens og ekspressionismens frigjorte farveglæde til sig i deres 

måde at gengive mennesketomme landskaber. Kunstnerne blev i de første år omtalt 

som Canadas ”Modern Art Movement”, og senere har kunsthistorikere kaldt dem 

”Algonkin-skolen”, fordi de hentede deres motiver fra den del af Ontario, som var 

hjemsted for algonkinindianerne. I dag er kunstnergruppen bedst kendt i offentligheden 

som Group of Seven.  

 Gruppen bestod oprindelig af Franklin Carmichael (1890–1945), Lawren 

Harris (1885–1970), A.Y. Jackson (1882–1972), Frank Johnston (1888–1949), Arthur 

Lismer (1885–1969), J.E.H. MacDonald (1873–1932) og Frederick Varley (1881–

1969). Senere blev den suppleret med A. J. Casson (1898–1992), som blev inviteret 

med i 1926, Edwin Holgate (1892–1977), som kom ind i 1930, og LeMoine Fitzgerald 

(1890–1956), som blev medlem fra 1932.  

 The Canadian Forum bragte hvert år en artikel om gruppen.91 I andre 

artikler førte en af kunstnerne selv pennen.92 Et par af dem sad i tidsskriftets rådgivende 

komité. Hver måned var de desuden repræsenteret med et eller to træsnit, gerne på 

forsiden.  Ingen kunne derfor være i tvivl om, at Group of Seven blev anset for at være 

canadisk ind til benet og skabte en autentisk canadisk kunst. 

De udgjorde først en løs flok kunstnervenner, der i årene op mod Første 

Verdenskrig tog på kanoture i Algonquin Park i Ontario for at fiske og male. Her lærte 

de af hinandens teknik, formsprog og ideer, og derved kom deres billeder til at få et 

vist fælles præg. Malerierne udtrykte et særligt emotionelt forhold mellem iagttager og 

landskab og afspejlede kunstnernes eget forhold til det, de malede. Harris huskede 

senere: ”Vi levede med en bestandig begejstringsild. Til visse tider var vi alvorlige og 

fokuserede, til andre tider pjattede og bekymringsløse. Frem for alt elskede vi dette 

land og elskede at udforske og male det” (Harris 1984: 24).   

 Efter krigen mødtes de igen i Toronto. Her etablerede de sig officielt som 

kunstnergruppe og begyndte at arrangere egne udstillinger i byens Art Gallery. I en 

programerklæring skrev de, at de bestræbte sig på at ”male Canada” på en måde, som 

adskilte sig fra både europæisk og britisk landskabskunst. Harris og MacDonald havde 

dog allerede i 1913 på en udstilling i Buffalo set værker af nordiske kunstnere – 

svenskerne Gustaf Fjärstad og Otto Hesselbom, nordmanden Harald Sohlberg og 

danskeren Jens F. Willumsen – som betog dem. Hvad de lærte af de skandinaviske 

                                                           
90 The Canadian Art Club var et kunstnerkollektiv på 20 billedkunstnere og billedhuggere grundlagt i Toronto i 1907. De 

afholdt årlige udstillinger i Toronto og fra 1910 også i Montreal. 
91 Canadian Forum,  1:9 (June 1921): 275-77; 2:19 (April 1922): 504-05; 5:53 (August 1925): 44-46; 6:69 (June 1926): 

2976-79; 7:77 (February 1927): 136; 7:84 (September 1927): 360-61:  
92 F.eks. 5:52 (January 1925): 112-14. 
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kunstnere, var ikke kun et spørgsmål om stil, det handlede også om at gengive 

landskaber på en sådan måde, at man fornemmede, at kunstneren identificerede sig 

med dem på en nærmest mystisk-transcendental måde (Wright 2004: kap. 1).      

 

 
  

                Fig. 20. Harald Sohlberg: ”Fra Værvågen, Fiskerhytten”, 1921. Kilde: Sotheby’s. 

 

 
 
                      Fig. 21. J.E.H. MacDonald: ”The Solemn Land”, 1921. National Gallery of Canada.                            

                      Kilde: Wikimedia Commons. 
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Lawren Harris, den mest reflekterende af dem, mente, de havde opdaget 

det særlige ved det canadiske landskab: ”For nogle af os er den seneste tids dragen mod 

dette kontinent ikke ukompliceret. Det forekommer groft, råt og deformeret, fordi det 

selv er en formende kraft” (Harris 1926: 88). Ingen af dem var politisk engagerede, 

men de mente selv, at de bidrog til skabelsen af en canadisk identitet. Til en journalist 

fra Toronto Star Weekly sagde Jackson og Harris allerede i 1914: 

 

Canadas fysiske landskab er noget særligt, og vore kunstnere bestræber 

sig på at fange dets flygtige ansigtstræk, på at opdage i det, hvilke dyder, 

hvilke naturlige kvaliteter, det skal fremelske i det canadiske folk. Når det 

candiske folk vil købe disse billeder, når de ser noget særligt canadisk i 

dem og føler sympati med det, lærrederne har indfanget. (Clark 1914: 10) 

 

Som Harris skrev ti år efter, skulle kunstneren afsøge landskabet for at 

forstå den canadiske psyke og på den måde skabe en kunst, der afspejlede dem begge. 

Kunst var således et middel til at opnå en større forståelse for national identitet, til at 

vække patriotisme og til skabe et kunstbevidst samfund (Harris 1925: 197).  

 Lawren Harris videreførte tanken fra Canada First om, at canadierne var et 

nordligt folk med særlige værdier, der skyldtes det naturlige, klimatiske og 

landskabelige miljø: ”Vi, der er de sande canadiere besjælet af ånden i Nord, er et 

opkomlingsfolk med traditioner, som vi først nu er ved at skabe” (Harris 1928: 4). Også 

for ham selv var friheden en central værdi for en ”nordboer”. Han beskrev den 

frihedsfølelse, han blev overvældet af, når han bevægede sig ud i de enorme, uplejede 

landskaber, som var en kilde til ”nye værdier” og en ”stærk bevidsthed om den 

canadiske ånd”. Hvad præcist det var, der kendetegnede den, var endnu svært at 

udtrykke, mente han dog. For den manglede endnu detaljer og ”finish”. Det var derfor, 

at han og hans kunstnervenner malede i brede penselstrøg og stærke farver (ibid.).  

 Group of Seven delte den britiske designer, forfatter og samfundsfilosof 

William Morris’s (1834-1896) opfattelse af, at kunst i virkeligheden repræsenterer et 

syn på livet, som helst skal komme til udtryk i menneskers dagligliv. Kunsten er ethvert 

menneskes ”nationale ejendom”. På samme måde er sans for skønhed livsnødvendig 

for en nation, fordi den hænger sammen med dens moralske sans. Lawren Harris var 

derfor dybt kritisk over for den canadiske samfundselite, som forpestede Canada med 

sin ”engelske” overlegenhed, sit uautentiske liv og sin manglende tro på, at canadierne 

selv var i stand til at skabe kunst, der kunne matche den europæiske. Det var derfor, at 

Harris og hans venner gjorde det til deres mål at fremhæve de canadiske landskabers 

helt særlige kendetegn. De betragtede kunst som et ”middel til at gøre canadiere mere 

bevidste om deres egen identitet,” som kunsthistorikeren Charles C. Hill skriver (Hill 

2000: 23-24). Men for at få held til det, måtte canadierne også lære at forstå kunstens 

eksistentielle karakter: som noget der bevidstgjorde den enkelte om sin eksistens.     
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 Lawren Harris, der var teosof og mystiker, betragtede Arktis som den del 

af landet, hvor ånden i det canadiske landskab kom stærkest til udtryk. Han malede 

talrige arktiske motiver – isbjerge og arktiske bjergtoppe – ud fra den overbevisning, 

at landskabet heroppe rummede en åndelig kvalitet, og at han som kunstner kunne 

formidle den på lærredet. På den måde kunne hans billeder bidrage til at afklare 

canadiernes bevidsthed om at være Amerikas nye folk, som var blevet udstyret med en 

særlig – åndelig – mission, som resten af verden kunne få glæde af (Davis 1992). 

Group of Seven ville ikke havet fået den betydning, de fik for 1920’ernes 

og 1930’ernes nationalkulturelle vækkelse, uden medvirken af journalisten og 

kunstkritikeren Fred B. Housser (1880-1936). I 1926 udgav han A Canadian Art 

Movement: The Story of the Group of Seven, hvori han hævdede, at hvor nationerne i 

den gamle verden havde deres lange historiske tradition, havde canadierne deres 

landskaber. Vildmarken var Canadas ”fortid” (Housser 1936: 145). Housser var 

erklæret nationalist og anså Canadas britiske forbindelse for at have været ”en 

møllesten omkring vores hals”. Han roste derfor gruppen for at have brudt med 

fortiden. Hidtil havde Canada stadig været ”blot en udkant af Europa”. Men nu havde 

de givet deres samtid et budskab om, at ”der i Nord har rejst sig en ung nation med tro 

på sin egen kreative ånd”. Housser mente, de ikke blot var kunstnerisk 

avantgardistiske, men også ”rebelske” over for den etablerede opfattelse af, hvori det 

canadiske bestod (ibid.: 11, 23, 41).  

 Som Housser noterede, var mange kritikere af den gamle skole kritiske over 

for Group of Seven. Fransk-canadiske kritikere var for det første ikke begejstrede, fordi 

der i Quebec ikke eksisterede nogen stærk tradition for at male vildmarksmotiver. Her 

gengav man i stedet kulturlandskaber (jf. McKay 2011: ka. 4 og 6). Konservative 

engelsk-canadiske kritikere mente på deres side, at kunstnervennerne var mindre 

originale, end de selv påstod at være. Andre kaldte dem primitive og brutale. Andre 

igen mente, at deres kunst snarere repræsenterede en regional end en national skole. 

En undersøgelse af samtidens anmeldelser har dog siden godtgjort, at de fleste 

anmeldere faktisk var positive, og at mange indlæg i datidens presse viser, at der var 

bred enighed om, at en national kunst var et vigtigt middel til nationsbygning (Reeh 

2001).  

 I dag har den brede offentlighed for længst taget deres billeder til sig. De 

er i dag nationale ikoner af samme betydning som Skagens-malerne er det for danskere 

og Sohlberg for nordmænd. Dog møder man ofte stærkt kritiske synspunkter blandt 

”politisk korrekte” akademikere. De hævder, at de så at sige malede den indfødte 

befolkning ud af landskaberne og dermed bidrog til den gamle, kolonialistiske 

forestilling om Nordamerika som et terra nullius, et ingenmandsland. Undertiden 

ironiseres der også over, hvordan kunstnerne foregav at være ”eventyrere”, der trængte 

ind i fjerne, uberørte landskaber, mens de i virkeligheden aldrig befandt sig mere end 

på nogle få timers afstand fra de storbyer, de levede i til daglig. Det kan godt være, at 

deres ”vision om Norden trak på mytiske ideer om den oprindelige skov og gammel 
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viden om overlevelse i vildmarken, men de oplevede Norden som turister,” skriver en 

kritiker (Wright 2004: 43). I bund og grund var de således ikke eventyrere på anden 

måde end som mange andre kosmopolitiske intellektuelle, der til daglig bor i storbyer, 

men en gang imellem flygter fra bylivet for at rekreere sig i bjerghytter, skovreservater 

og naturparker. På den effektive måde, de lancerede deres egen kunst på, skabte de 

ikke alene en myte om sig selv, men bidrog også til den markedsføring af Canadas 

nationalparker, som regeringen var godt i gang med i 1920’erne, og som havde til 

formål at skabe både inden- og udenlandsk turisme (ibid.).  

 Sådanne kommentarer er interessante, fordi de minder om Veracinis tese 

om, at bosættersamfundtes behov for at føle sig ”hjemme” i det ”fremmede” opfyldes 

i en tilegnelse af landskabet (Veracini 2010, jf. kapitel 3). Selv vil jeg dog ud fra min 

identitetshistoriske vinkel konkludere, at Group of Seven – i lighed med de digtere, 

kritikere og billedkunstnere, jeg i øvrigt har refereret til i dette kapitel – repræsenterede 

den form for civil nationsbygning, som kunstnere og intellektuelle altid har bidraget til 

i skabelsen af moderne nationer. Men der er et særligt træk ved den måde, det skete på 

i Canada. Som det er karakteristisk for en bosætternation, var gengivelsen af 

landskaberne udtryk for en ”lokalisering” af nationen og ”hjemliggørelse” af det 

koloniserede territorium. Kunsterne medvirkede til at få canadierne til at opfatte den 

nordamerikanske vildmark som deres nationale hjemland. Tilmed på en måde, som fik 

dem til at se sig selv og Canada som forskellige fra amerikanere og USA.  

Canadiske historikere bidrog til det samme i netop de samme år, idet de i 

flere betydningsfulde værker beskrev, hvordan Canadas vej fra koloni til nation var 

sket inden for særlige geografiske rammer.     

  

 
Det særlige territorium  

 

Historikeren Harold Innis (1894-1952) afbrød i 1914 sit studium på McMaster 

University i Ontario for at deltage i krigen i Europa til forsvar for Canada. Ved sin 

ankomst til England ærgrede han sig dog over at erfare, at man dér nærmest tog det 

som en selvfølge, at canadiske unge drog i krig for imperiet. Han skrev mange år 

senere: ”Jeg husker den vrede, mange af os følte, da vi i England offentligt blev takket 

for at komme over for at hjælpe Moderlandet. Vi følte selv, at vi kæmpede for Canada 

og kun Canada” (cit. Dagg 2004). Da Innis blev alvorligt såret i forbindelse med 

stillingskrigen omkring Vimy, blev han sendt hjem, og han genoptog sine studier ved 

University of Chicago. Her tog han en doktorgrad i økonomi med den økonomiske 

historiker Chester W. Wright som vejleder. Wright bemærkede den patriotisme, hans 

studerende var præget af, og foreslog ham derfor at kaste sig over Canadas økonomiske 

historie. Innis valgte at skrive om bygningen af CPR. Hans afhandling er lidt tør og 

indeholder mange tal og detaljer. Men genren indbyder jo heller ikke til stor æstetik.  
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Tal var der også mange af i den første bog, han skrev som nyansat lektor 

ved University of Toronto. Men den var til gengæld meget mere læsværdig, fordi Innis 

her kunne udtrykke den nationale begejstring, der havde ligget til grund for hans mange 

års research i den nordlige vildmark. Motivet bag hans store og indflydelsesrige værk 

The Fur Trade in Canada: An Introduction to Canadian Economic History (1930) var 

hans ønske om at forklare Canada for canadierne og omverdenen, forklarede hans 

yngre kollega, Donald Creighton, siden i sin biografi om ham (Creighton 1957: 56).  

Innis’ tese var, at Canada var opstået ”som en politisk enhed inden for 

grænser, der stort set havde været bestemt af pelshandlen” i 1700-tallet (Innis 1956: 

393). Bogen var som sagt langt fra et akademisk skrivebordsarbejde. Allerede i 1924 

begyndte han at samle materiale til den ved at gennempadle tre af Canadas største 

floder – Peace River, Slave River og Mackenzie River – i en lærredsbetrukket kano. 

Han foretog talrige rejser rundt i Canada i årene derefter for at samle informationer om 

handlen med andre råvarer som tømmer, træmasse til papirfremstilling, mineraler, korn 

og fisk. Rejserne gav ham en personlig baggrund for den tese, han blev kendt for: at 

Canadas oprindelse skyldtes handlen med disse produkter, og at landet derfor ikke var 

opstået ”på trods af sin geografi, men på grund af den” (ibid.: 152-53).  Canada havde 

nemlig lige fra 1600-tallet været bundet sammen af floder, der fungerede som et 

sammenhængende handels- og kommunikationssystem. 

 Innis mente, det var umuligt at forstå Canadas historie uden at kende til 

bæverens liv og vaner, og han påviste, hvordan handlen med bæverskind byggede på 

samhandel og kulturel udveksling mellem tre grupper: europæerne, som betragtede 

bæverskindshatte som luksusvarer, de europæiske kolonister, som brugte salget af 

bæverskind til at købe varer i deres hjemlande – England og Frankrig – og indianerne, 

som profiterede på skindhandlen ved at erhverve sig værdifulde industrivarer såsom 

metalgryder, knive, geværer m.m. Innis understregede især betydningen af indianernes 

deltagelse i dette handelssamarbejde, idet de lærte europæiske pelsjægere, hvordan 

man skulle jage og færdes i et for dem ukendt landskab. Samtidig førte deres stigende 

afhængighed af den europæiske teknologi og markedsøkonomi til en så hurtig 

forandring af deres oprindelige kultur og livsform, at det endte med at ødelægge deres 

samfund (jf. Berger 1986: kap. 4).  

 For Innis begyndte Canadas historie altså ikke med vikingernes kortvarige 

koloni på Newfoundland eller med de store opdagelsesrejsendes forsøg på at finde 

Nordvestpassagen eller med europæernes ankomst til Nordamerika. Den begyndte 

derimod i mødet mellem europæere og kontinentets indfødte befolkning, hvis kultur 

han anså for at være af afgørende betydning for udviklingen af canadiske institutioner, 

værdier og identiteter: ”Vi har endnu ikke indset, at indianeren og hans kultur var 

grundlæggende for udviklingen af canadiske institutioner”, og ”Canada opstod som en 

politisk enhed med grænser, som stort set blev bestemt af pelshandlen” (Innis 1956: 

388, 393).  
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 De geografiske rammer fik enorm indflydelse på Canadas senere 

økonomiske udvikling, idet grunden blev lagt til en økonomi, som eksporterede råvarer 

til den britiske industri. Men derved blev kolonierne også afhængige af og sårbare over 

for markeder, de ikke selv havde nogen kontrol over. En anden konsekvens var den 

centraliserede struktur, som landet udviklede, dels i forholdet mellem nogle få store 

markeds- og udskibningsbyer som Montreal, Winnipeg og Toronto og deres store 

”baglande”, dels i forholdet mellem det befolkningstætte centrum i Toronto-Ottawa-

Montreal-korridoren og de øvrige provinser. Bæverskindshandlens ”centralisme” 

dannede således model for den måde, hvorpå canadiske banker, finanshuse og 

transportvirksomheder blev organiseret og siden påvirkede statsbygningen. Hvor USA 

fik regionale jernbaner og lokale banker, fik Canada en institutionel struktur, hvor 

kontrollen lå i et nationalt centrum: nationale banker og jernbaner.  

I Innis’ tolkning af Canadas historie havde det canadiske samfund således 

dybe rødder i en geografi, en økonomi og et kulturmøde, som var unikke i en 

nordamerikansk sammenhæng. Canada var ikke et produkt af Konføderationen i 1867, 

men havde en historie, som strakte sig langt tilbage i tiden, og historien begyndte i de 

ressourcerige territorier i Nord. Canada var således en politisk nation, hvor territorium 

og historie var tæt sammenvævet.   

Innis’ kollega, Donald Creighton (1902-1979), var enig i Innis’ teori om 

råvareeksportens betydning og det canadiske territoriums særlige karakter. Men selv 

om han var inspireret af Innis, havde han sin egen materielle forklaring på Canadas 

oprindelse (Creighton 1956 [1937] og 1964). Hans hovedtese i The Commercial 

Empire of the St Lawrence 1760-1850 (1937) var, at det moderne Canada i 1800-tallet 

– efter ”bæverhandlens” sammenbrud i begyndelsen af århundredet – først og fremmest 

blev til i konkurrencen mellem den ”gamle” britiske imperiemagt og den ”nye” 

amerikanske om herredømmet over det ressourcerige vestlige kontinent. Den 

afgørende faktor for Canadas økonomiske og nationale udvikling var de købmænd, 

som boede i de store byer ved St. Lawrence-floden. De havde gradvist lært at udnytte 

de forskellige råvarer, som blev fragtet ned ad floderne: først pelse, siden tømmer og 

hvede. Det moderne Canada byggede videre på dette ”St.-Lawrence-imperium”, som 

var blevet grundlagt af franskmændene, og som briterne siden overtog. Da den britiske 

regering i 1846, i Oregon-traktaten, fik gennemtrumfet en grænsedragning mod USA 

langs den 49. breddegrad, skete det i forståelse med både britiske investorer og den 

forretningselite, som mente, den ville kunne tilfredsstille deres økonomiske behov.  

Eliten betragtede området fra St. Lawrence til de Store Søer for at være et 

naturligt geografisk-økonomisk system, som konkurrerede med et amerikansk system, 

hvor Hudson-floden udgjorde en hovedhandelsåre for de store østkystbyer. Det var 

derfor nødvendigt at bygge kanaler, som gjorde det muligt at sejle uden om de små og 

store vandfald, der blokerede for adgangen til USA. Samtidig var den kommercielle 

elite utilfreds med den grænse, der var trukket mellem de to lande i 1783. Den mente, 

at den skyldtes modsætningen mellem landbrugsinteresserne i Quebec og Montréals 
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købmænd. Creighton var derimod af den opfattelse, at elitens opbakning til 

konføderationen skyldtes, at den håbede, den ville kunne sætte gang i udviklingen af 

den handelsbaserede økonomi, den havde skabt omkring St. Lawrencefloden, ved at 

give adgang til det voksende amerikanske marked. Også for Creighton var der således 

en nær sammenhæng mellem stat, historie og geografi. 

 

 

Konklusion 
 

Som jeg også var inde på i kapitel 10, opstod der i en mindre kreds af intellektuelle og 

kunstnere i årene efter Konføderationen en vision om Canada som ikke blot en politisk 

union, men også som en nation med sin egen kultur og identitet baseret på landets 

særlige klima. Det var dog først efter Første Verdenskrig, at man kan tale om en bredere 

nationalkulturel vækkelse, der supplerede Macdonalds og Lauriers teknologiske og 

politiske og Mackenzies udenrigspolitiske nationsbygning.  

Den kulturelle nationalisme fandtes i mange varianter, men nationalsindede 

billedkunstnere, digtere og kritikere var dog enige om, at det måtte være den 

nordamerikanske natur – og specielt det vilde landskab i deres egen del af kontinentet 

– der gjorde dem til canadiere. For medlemmerne af Group of Seven var denne 

bevidstgørelse selve formålet, men den blev hjulpet godt på vej af den nye canadiske 

offentlighedskultur inden for foreninger, klubber, selskaber og tidsskrifter, hvor der 

blev diskuteret politik, samfundsspørgsmål og kulturelle emner. Og det var i samme 

årti, at metodister og presbyterianer forenede sig i en national kirke, og hvor 

fagforeningerne blev canadiseret. 

I mellemkrigstiden begyndte to af Canadas store historikere at skrive 

landets historie ud fra en lignende opfattelse af, at Canada var en særegen ”nordlig” 

nation. De påviste, at Canadas geografiske og politiske territorium hang organisk 

sammen, fordi der fra 1600-tallet var blevet skabt et sammenhængende økonomisk 

system, som med tiden kom til at danne grundlag for statsbygningen. På den måde kom 

Canada til at skille sig økonomisk, institutionelt og historisk ud fra USA. Dette var et 

godt argument for den voksende nationalistiske opinion i Canada. 

Der går således en lige linje fra følelsen i Canada efter Første Verdenskrig 

af, at krigen havde forvandlet Canada ”fra en britisk nordamerikansk til en amerikansk 

nation” (Cook 1971: 173), til opnåelsen af udenrigspolitisk suverænitet og 

overbevisningen om, at Canada nu var ved at skabe sig sin egen nationalitet og finde 

sit eget ståsted i verden. 

 Men, som jeg vil forklare i det næste kapitel, så var – og er – Canada også 

begrænset af sin geografi. For efter tilføjelsen af nye provinser i årtierne efter 

Konføderationen var Canada jo ikke længere én lokalitet. Canada var mere end ”St-

Lawrence-imperiet”, og både i de Maritime Provinser og vest for Det Canadiske Skjold 

kunne man føle sig langt fra aksen mellem Toronto, Ottawa og Montreal.   
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Kapitel 15 
 
Begrænsede identiteter: Geografi, demografi og regionalisme  
 

 

 

 

 

 

 

Indledning 
 

William Lyon Mackenzie King er kendt for i en tale i Underhuset den 18. juni 1936 at 

have sagt, at ”[h]vor nogle lande har for meget historie, så har vi for meget geografi”. 

Gennem hele Canadas historie har det, der i en canadisk sammenhæng kaldes for 

regionalisme, udgjort en centrifugal kraft, der har vanskeliggjort udviklingen af en pan-

canadisk national identitet.  

Spændinger mellem by og bagland, centrum og periferi, det centrale, det 

vestlige og det atlantiske Canada har været gennemgående temaer i historien lige siden 

1867. En økonomisk rapport viste i 1957, at de regionale forskelle var store og havde 

betydelige konsekvenser for den nationale økonomi, og tyve år senere blev 

undersøgelsen stort set bekræftet.93 I 1960’erne og 1970’erne hævdede flere 

medlemmer af den tredje generation af canadiske historikere, at nationsbygningen i 

virkeligheden aldrig for alvor var lykkedes netop på grund af regionale forskelle og 

modsætninger. James Maurice Stockford Careless (1919-2009) mente således, at 

”regionalismens erfaring er stadig et fremtrædende og distinktivt træk i canadisk 

historie – og tiden har i højere grad udviklet end eroderet den” (Careless 1969: 3).  

En meningsundersøgelse gennemført af Environics Instititute i 2012 viste, 

at 39 procent af befolkningen i højere grad identificerer sig med deres hjemprovins end 

med den canadiske stat (57 procent). Men der er store variationer mellem provinserne. 

Den statslige identifikation er størst i Ontario (71 procent), mens identifikationen med 

provinsen er størst i Quebec (58 procent). Det er der ikke noget overraskende i, for 

sådan har tendensen formodentlig været, længe før man begyndte at måle den slags. 

Til gengæld viste det sig i 2012, at et stigende antal borgere i Alberta (62 procent mod 

56 procent i 2010) og Saskatchewan (51 procent mod 43 procent i 2010) identificerer 

sig mere med Canada end med deres provins (Environics 2012).94 Det kunne tyde på, 

at de vestlige provinsers ”fremmedgørelse” over for centralregeringen, som var et 

                                                           
93 Se Canada, Royal Commission on Canada’s Economic Prospects. Final Report (1957) og Economic Council of 

Canada, Living Together: A Study of Regional Disparities (1977). 
94 Undersøgelsens resultater blev i 2015 bekræftet i Bilodeau m.fl. 2015 på grundlag af tal fra det såkaldte Provincial 

Diversity Project. 
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udbredt fænomen i perioden fra sidst i 1960’erne til begyndelsen af det følgende 

århundrede, var ved at aftage i takt med Albertas boomende økonomi. Ikke desto 

mindre har der på det seneste været tegn på, at den gamle modsætning mellem vesten 

og det centrale Canada igen er voksende. Regionalismen har det med at melde sig på 

ny, hver gang en provins føler sig uretfærdigt behandlet, f.eks. gennem den føderale 

udligningsordning (CBC 26. apr. 2018).    

 Formålet med dette kapitel er at dokumentere, analysere og vurdere 

betydningen af regionalismen som politisk og kulturelt fænomen, specielt dens 

betydning som en centrifugal kraft og derved en udfordring for den nationale enhed. 

Jeg vil argumentere for, at der er mange kilder til regionalismen, men at den vigtigste 

årsag skal findes i en historisk manglende konsensus i den canadiske befolkning om 

Canadas konstitutionelle identitet. Jeg vil dog samtidig gøre opmærksom på, at mange 

canadiere også finder den en styrke ved den canadiske føderalisme.  

 

 

Mosaiklandet 
 

I romanen The Foreigner: A Tale of Saskatchevan (1909) skildrede den internationalt 

populære forfatter Ralph Connor (pseudonym for Charles William Gordon 1860-1937) 

koloniseringen af prærierne. Han hævdede, at den ville ende med at skabe en ny og 

større nation. Som han skrev i sit forord:   

 

I det vestlige Canada kan man i dag se det mest fascinerende af alle 

menneskelige fænomener: en nation under tilblivelse. Ud af forskellige 

folk, der er forskellige i tradition, idealer, sprog og livsmåde – saksere og 

slavere, teutoner, keltere og gallere – vil der dannes ét folk. De store 

racers blod vil blandes i en race, som vil være større end dem alle. 

(Connor 1909 upag.)  

   

Men Connor fik ikke ret i sin påstand. Tværtimod blev det kendetegnende 

for prærieprovinserne, at de fik karakter af en mosaik med etniske og kulturelle 

forskelle. Googler man ”Canadian mosaic”, får man 13.600.000 hits. Går man ind i 

nogle af dem, vil man læse, at den canadiske mosaik er et billede, som står i 

modsætning til den amerikanske metafor om USA som en smeltedigel.  

Forestillingen om Canada som en folkelig og kulturel mosaik stammer fra 

en rejsebog fra 1922 af den amerikanske journalist og forfatter Victoria Hayward 

(1876-1958). Hayward rejste med tog tværs over Canada fra øst til vest. Da hun nåede 

ud på prærierne, blev hun slået ved mødet med alle de ”nye canadiere”, som hun kaldte 

dem. Hun mente, at de ”repræsenterede mange lande og vidt forskellige dele af det 

Gamle Europa” (Hayward 1922: 187). Hayward konstaterede, at indvandrerne gav 

prærieprovinserne en kulturel mangfoldighed, som bl.a. kom til udtryk i husene i de 
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små byer langs jernbanen. Hun mente, at denne ”mosaik i enorm skala” udgjorde en 

enestående rigdom (ibid.). Et af bogens budskaber var da også, at canadierne ikke alene 

burde tolerere, men også påskønne indvandrernes kultur og levevis.  

 Den næste, der brugte mosaik-metaforen, var Kate A. Foster. Foster var af 

canadisk KFUK blevet sat til at lave en undersøgelse af de ”nye canadiere”. 

Undersøgelsen skulle understøtte foreningens sociale arbejde. Hendes rapport blev 

udgivet 1926 med titlen Our Canadian Mosaic (Foster 1926). At kulturel 

mangfoldighed var noget positivt og charmerende blev brugt i de første kampagner for 

Canada som et turistmål. Da den britiske skribent John Murray Gibbon (1875-1952) 

rejste til Canada i 1913 som publicity agent for Canadian Pacific Railway, fik han til 

opgave at skrive om landet på en måde, som kunne lokke europæere på ferie i Canada. 

Også han betragtede de mange kulturer som en attraktion. Efter at han forlod CPR, blev 

han ansat ved den nye statsradiofoni, Canadian Broadcasting Company (CBC), hvor 

han i 30’erne producerede et fast program med navnet ”Canadian Mosaic”. Her fortalte 

han uge efter uge igennem flere år canadiske lyttere om deres lands farverige kultur. 

Programmets titel gik igen i en bog, han udgav med samme titel i 1938. I bogen skrev 

han, at det canadiske folk i dag fremstår som ”en udsmykket flade, der lyser med sine 

indlagte, farvede brikker […] så den tilsammen med rette kan kaldes for en mosaik” 

(Gibbon 1938: viii). 

 I dag bruges udtrykket “den canadiske mosaik” ofte til at forklare, at 

Canada aldrig har tvunget indvandrere til at lade sig assimilere, sådan som 

amerikanerne har gjort, men at de har givet dem lov til at beholde deres egen etnicitet. 

Denne opfattelse, som dog ikke er historisk korrekt, opstod i 1970’erne og blev stærkt 

promoveret af den liberale regering, efter at partiets leder, Pierre Elliott Trudeau, 

officielt havde udnævnt Canada til en multikulturel stat. Hvad præcist det indebar, var 

dengang uklart ud over, at der var tale om et brud med den assimilationspolitik, som 

hidtil havde været ført over for indvandrere, og som Gibbon havde betragtet som en 

selvfølgelighed. Det sidste kapitel i hans bog handlede således om det nødvendige i at 

have en ”cement”, som kunne holde sammen på mosaikkens mange brikker.  

 Gibbon regnede krig og især frygten for en krig på amerikansk initiativ som 

den mest effektive cement, fordi den havde bevidstgjort canadierne om deres ”fælles 

interesse”. Første Verdenskrig havde været vigtig på en anden måde, idet den blev 

begyndelsen til en udvandring fra Europa af grupper, som ønskede at slippe væk, fordi 

de følte sig uønskede i deres egne hjemlande og derfor var ivrige efter at få et nyt. Men 

dertil kom de mange institutioner i civilsamfundet, som bandt denne mangfoldighed 

sammen og gjorde dem til canadiere: medlemskabet af en kirke med sociale aktiviteter; 

arbejdsfællesskabet i en fabrik, en butik eller i andre erhverv; medlemskabet af et 

broderskab, en fagforening eller en loge; medlemskabet af et kor, et orkester eller en 

musik- eller amatørteaterforening; medlemskabet af en Canadian Club, et Women’s 

Institute, Rotary, KFUM og –K, spejderkorps, idrætsforeninger o.lign., foruden de 

venskaber, der opstod i skoler, colleges eller gennem almindeligt naboskab på landet, 



322 

 

i landsbyen og i byen (ibid.: kap. 19). Gibbon var således overbevist om, at 

forudsætningen for, at Canada kunne hænge sammen, var, at der havde fundet en 

nationsdannelse og nationsbygning sted i kraft af canadiernes fælles historiske 

erfaringer og livet i det civile samfund. Det medie, han selv arbejdede for, skulle få en 

særdeles betydningsfuld rolle at spille i denne proces.   

 

 

CBC som brobygger mellem regionerne  
  

Ideen om en canadisk statsradio, som kunne binde nationen sammen, opstod i midten 

af 1920’erne og var en af de mange konsekvenser af den nationale vækkelse efter 

Første Verdenskrig.95 Karakteristisk nok var det en jernbanepioner, Sir Henry 

Thornton, præsidenten for det statsejede Canadian National Railways (CNR), som 

fostrede ideen. Det begyndte med, at han installerede et radioanlæg på det 

transkontinentale tog fra Montreal i januar 1924. Den følgende november åbnede CNR 

en radiostation i Ottawa. Thorntons motiv var idealistisk snarere end kommercielt: 

”Det er kun ved at sende radioprogrammer ud over hele nationen, at vi kan styrke 

følelsen af slægtskab mellem alle landets dele,” udtalte han i forbindelse med 

lanceringen af de første transkontinentale transmissioner af symfonisk musik i oktober 

1929 (cit. Crean 1976: 22). 

 Forinden havde der eksisteret flere små religiøse og kommercielle 

radiostationer, men den nye idé om en offentlig radiostation byggede på en mistillid til 

disse stationers vilje til at tjene alle canadieres interesser og smag. De religiøst 

funderede brugte således megen sendetid på at slå hinanden oven i hovedet. Desuden 

stod det klart, at de nyoprettede amerikanske netværk, CBS og NBC, af kommercielle 

hensyn kun var interesseret i at give plads til canadiske radiokanaler, der sendte til tæt 

befolkede områder. I et land med stor geografisk spændvidde og spredt bosættelse var 

der derfor brug for en statsejet station, som kunne sende til hele landet.  

Regeringen oprettede en særlig kommission, Aird-Kommission,96 der i 

1929 fremlagde en rapport med en række anbefalinger. I rapporten lød det, at ”[i] et 

land som Canada med enorme geografiske dimensioner vil radioen utvivlsomt blive af 

stor betydning for skabelsen af en national ånd og fortolkningen af det nationale 

borgerskab” (Canada, Aird Report 1929: 5). På den baggrund besluttede den canadiske 

regering at skabe en statsradiofoni efter BBC-modellen. Den fik form af et reguleret 

netværk, hvor private stationer blev tildelt plads ved siden af statsradioen, såfremt de 

levede op til formålet i den nye radiolov, nemlig at varetage en række public service-

forpligtelser. Blandt disse var, at programmerne skulle rumme canadisk indhold og 

respektere ytringsfriheden.  

                                                           
95 Foruden de nationale institutions- og foreningsdannelser, jeg allerede har beskrevet, bør man også nævne The Student 

Christian Movement, The Canadian Teachers’ Federation og The Canadian Chamber of Commerce. 
96 The Royal Commission on Radio Broadcasting. 
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Den konservative premierminister Richard Bedford Bennett (1870-1947) 

udtalte i forbindelse med nedsættelsen af The Canadian Broadcasting Commisssion i 

februar 1932: ”Canadiere har ret til et system, som bruger canadiske kilder på niveau 

med alle andre landes”. Ved åbningen af stationen den 26. maj samme år tilføjede han: 

”og fri for fremmed indflydelse” (Bennett i Bird 1988: 261). Desuden understregede 

han stationens nationsbyggende formål: ”Dette land må sikres fuldstændig canadisk 

kontrol […] Uden en sådan kontrol kan radiofonien aldrig blive et middel til at fostre 

og underbygge national bevidsthed og styrke den nationale enhed ” (cit. ibid.: 112). I 

1936 ændrede stationen navn til The Canadian Broadcasting Company (CBC), og i   

1944 havde den tre radiokanaler, to på engelsk og en på fransk. Efter krigen blev 

radiotjenesten udvidet med tv.  

 Den nye nationale radio skabte en fælles referencerammer for canadierne, 

men var naturligvis ikke i sig selv i stand til at homogenisere landet. Senere iagttagere 

konstaterede da også, at på trods af den integrationsproces, som fandt sted fra midten 

af århundredet, bevarede befolkningen en så høj grad af identifikation med deres region 

eller provins, at den var en trussel mod det nationale fællesskab (Aster 1978). Den 

regionale bevidsthed begrænsede canadiernes horisont.  

 
 

Begrænsede identiteter og regionalisme 
 

Begrænsede identiteter 
 

Ud fra sine studier af canadisk litteratur fastslog litteraturprofessoren Northrop Frye 

(1912-1991) i 1975, at de første kolonisters og nybyggeres møde med det øde kontinent 

og den vilde natur havde givet dem en særlig form for grænsebevidsthed. Deres liv i 

små, isolerede samfund afgrænset af vildmarken og afskåret fra den del af verden, hvor 

de havde deres kulturelle rødder, havde fremmet en udpræget lokal og regional 

bevidsthed og givet dem en ”garnisonsmentalitet”: Det gjaldt om at overleve i et 

landskab, som var anderledes end det langt varmere og frodigere USA. For at beskytte 

sig selv lagde de overordentlig stor vægt på betydningen af de regler og love, som 

skulle holde sammen på dem. De små lokalsamfund kunne derfor antage karakter af 

tæt sammenvævede fællesskaber, hvor den enkelte kunne opleve at stå i et valg mellem 

at være fuldt solidarisk med sit samfund og dets moralske normer eller forlade det og 

blive anset for ”desertør” (Frye 1975). Canada var altså et land kendetegnet ved stærke 

lokale fællesskaber, hvilket både kunne være en styrke og et problem. 

 Kort efter at canadierne havde fejret hundredåret for Konføderationen i 

1967, begyndte flere historikere som sagt at sætte spørgsmålstegn ved den forrige 

historikergenerations påstand om, at Canadas historie var en fortælling om en 

bevægelse fra demografisk mangfoldighed frem mod national enhed og identitet. The 

Canadian Historical Association afholdt i sommeren 1967, i samarbejde med The 
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Association of Universities and Colleges in Canada, fem seminarer, der skulle 

kompensere for manglen på forskning i regionalhistorie. Bagefter udgav foreningen en 

samling artikler om emnet. I forhold til den vestlige regionalismes betydning for 

canadisk politik i det følgende år, forekommer det i dag mærkeligt, at bogen ikke 

rummede en eneste artikel om præriestaterne (Wade 1969). Careless hævdede fra sin 

lærestol på University of Manitoba i Winnipeg, at den nationale udviklingsfortælling 

havde overset, at Canada bestod af fem regioner med hver deres særpræg, og at de 

regionale identiteter var stærkere end ikke blot den nationale, men også gik på tværs af 

etniske grupper og sociale klasser. Canada havde derfor ikke nogen samlende national 

identitet, men var et land med ”begrænsede identiteter” (Careless 1969).  

Den samme opfattelse mødte man hos politologen Ramsay Cook (Cook 

1971). Cook mente, at det særlige ved Canada var opstået gennem en kombination af 

statsstøttede nationsbygningsprojekter – i form af planlagt bosættelse, offentlige 

transportfaciliteter og regeringsinvesteringer – og private initiativer i landets 

”grænselande”. Men netop denne kombination havde ”gjort det canadiske eksperiment 

prekært” (Cook 1977: 157). Geografen R. Cole Harris kaldte i 1988 Canada for en 

”arkepelag”, et øhav (Harris 1982). Flere regionalhistorikere betvivlede det 

meningsfulde i at kalde canadierne for en nation. Peter Oliver skrev således:  

 

Canada er et land af regioner. Hvad enten man taler om en historisk 

udvikling eller nutidige realiteter, så er det ubetvivleligt, at folk fra 

Vesten, Ontario, Quebec og de Maritime områder er resultater af særlige 

regionale samfund, hvis indbyrdes forskelle ofte forekommer mere 

slående end deres ligheder. (Oliver 1975: 2)  

  

Den historiografiske interesse for Canadas regionale diversitet var dog 

næppe udtryk for en bevidst modvilje mod selve ideen om Canada som nation. Den 

skal snarere ses som et udslag af en ny international tendens til at forholde sig kritisk 

til homogeniseringen af den nationale historieskrivning. I stedet for at fokusere på de 

lange linjer i nationshistorien, viste regionalhistorikerne, hvordan regionale og lokale 

forhold havde skabt særlige historier, erfaringer og identiteter, der fortsat satte præg på 

canadiernes selvforståelse (Berger 1987: 2).  

På den baggrund er det lettere at forstå, at tilknytning til en bestemt region 

eller provins kan – og kunne – få politiske implikationer. 

  

 
Regionalisme    

 

Da den franske geograf og anarkist Elisée Reclus i 1890 udgav sit bind om 

Nordamerika i det store 19-bindsværk Géographie Universelle (1875–1894), 

bemærkede han, at der var en slående uoverensstemmelse mellem det politisk-
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territoriale kort over Canada og den måde, landet var beboet på. Canada udgjorde 

geografisk mere end halvdelen af det nordamerikanske kontinent, men havde et lavt 

befolkningstal (omkring fire millioner) og en meget spredt bebyggelse.  

 Selv om Canada næsten har ti gange så mange indbyggere i dag, kan man 

stadig nikke genkendende til hans iagttagelse. Hvis man rejser med fly tværs over 

Canada på en klar nat, ser man her og der lys fra byer – enkelte store, mange små – i 

stor afstand fra hinanden. En canadisk geograf brugte da også engang dette billede til 

at forklare, hvorfor der, langt fra de store byer i det centrale Canada, altid har været en 

mistro og modstand over for de politiske og økonomiske magtcentre (Harris 1981).  

 Fra de lokale og regionale periferiers synsvinkel ser Canada anderledes ud 

end fra Ottawas centralperspektiv. Politologen Donald Smiley (1921-1990) 

identificerede engang regionalismen og spændingen mellem centrum og periferi som 

en af de tre akser, der havde været bestemmende for canadisk politik (Smiley 1984). 

De andre to var den sproglige og kulturelle dualitet mellem Canadas engelsk-canadiske 

og fransk-canadiske samfund. Smiley sammenlignede de føderale systemer i USA og 

Canada i lyset af Harvard-professoren Samuel Beers moderniseringsteori. Smileys tese 

var, at moderniseringen i Canada, i modsætning til USA, havde ført til en styrkelse af 

provinsernes magt i stedet for en centralisering af det føderalistiske system, og han 

udpegede Canadas Westminster-model som en af årsagerne. Problemets hovedkilde 

var for ham at se dog den måde, hvorpå den canadiske føderalisme havde udviklet sig 

på allerede fra 1870’erne. Dengang opponerede Ontarios førsteminister Oliver Mowat 

mod Macdonalds centralisme og hans vision om en centralt styret føderation, hvor 

provinsernes regeringer ikke ville få mere magt end almindelige bystyrer. Set i det lys 

er regionalismen forbundet med en historisk divergens mellem to forskellige syn på 

unionens politiske identitet.  

 Men som politologen David Bell korrekt noterer, er regionalismen også – i 

lighed med andre ”ismer” – en idé og et bevidsthedsfænomen. Man kan ikke diskutere 

regionalisme som et politisk fænomen uden også at undersøge de forestillinger, 

holdninger og værdier, der hersker i den givne region. Og i Canadas tilfælde – som i 

mange andre lande – er regionalismen udtryk for en udbredt opfattelse af, at 

ulighederne mellem landets forskellige regioner skyldes en uretfærdig politik: en 

overbevisning om, at ens egen region ikke bliver behandlet fair i forhold til andre 

regioner og provinser (Bell 1992: 142). Altså at regionens interesser ikke falder 

sammen med den måde, den centrale regering hævder at varetage nationens interesser 

på. Det er det, der har gjort den canadiske regionalisme til en politisk centrifugalkraft  

Da der i 1977 blev nedsat en såkaldt Taskforce on Canadian Unity, blev 

regionalismen beskrevet som et særligt canadisk problem: ”I andre lande har splittelser 

på grund af socialklasse, religion, race eller tro været af afgørende betydning for 

borgernes kollektive liv. I Canada har spørgsmålet om, hvor meget folket i en given 

provins har fået del i føderationens rigdom eller delt dens tab, derimod været et af de 

vigtigste politiske spørgsmål” (cit. Gibbins 1990: 101). Denne opfattelse har været 
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særligt fremtrædende i de vestlige provinser. Og det er der politisk-økonomiske grunde 

til, som det vil fremgå af de følgende afsnit om historien bag regionalismen. 

  

 

  Regional historie og identitet  
 

    Kolonisering i flere etaper 
 

Begrebet region kan bruges om enten en del af verden eller en del af et land, som har 

særlige kendetegn. Her er det selvfølgelig den sidste betydning, der vil blive brugt. 

Men hvis man ønsker at studere Canada ud fra et regionalt perspektiv, må man desuden 

gøre sig klart, om der er tale om geografiske, økonomiske eller demografiske og 

kulturelle kendetegn. Her viser det sig, at der er betydelige sammenfald: Canadas 

regioner har fået deres særlige træk af to hovedårsager. For det første fordi der 

naturligvis er store geografiske forskelle i et så enormt et nationalt territorium, og deres 

forskellige geo-fysiske, klimatiske og biologiske forhold derfor har dannet grundlag 

for særlige økonomier og livsformer. For det andet fordi de forskellige fysisk-

geografiske regioner er blevet koloniseret og bosat af grupper med særlige etnisk, 

sproglige og kulturelle træk.  

Hvad der udgør en region, kan altså afgøres forholdsvis objektivt. Hvordan 

folk i regionen forestiller sig deres region – altså ”regionalisme” som en personlig 

identitet – er derimod noget subjektivt (Matthews 1983: 18). Som politisk fænomen er 

regionalisme dog ikke snævert forbundet med en geografisk region. Politiske grænser 

har en tendens til at ”overvælde” de naturlige (Bell 1992: 128). I Canada betyder dette, 

at der er en uskarp grænse mellem region og provins. Det gælder især for provinserne 

Quebec og Alberta, hvor regionalisme efter 1960 udviklede sig til ”provinsbygning” 

og politiske kampagner for selvstændighed. 

 Officielt består Canada af fem regioner: De Atlantiske – eller maritime – 

provinser (Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island og Newfoundland),97 

det Centrale Canada (Quebec og Ontario), Prærieprovinserne (Manitoba, 

Saskatchewan og Alberta), Vestkysten (British Columbia) og de Nordlige Territorier 

(Yukon, Northwest Territories og Nunavut). Det hører med til kravene til at bestå den 

canadiske statsborgerskabsprøve, at man kan nævne og beskrive disse regioner 

(Canada, Discover Canada).   

 Selv om hver af regionerne og provinserne i dag er præget af etnisk 

mangfoldighed, gav deres kolonisering og bosættelse dem hver deres karakter, og 

begge processer skete på en anden måde end i USA. Koloniseringen af det canadiske 

vest skete først i forbindelse med bygningen af Canadian Pacific Railway (CPR) og 

var som nævnt et led i Macdonalds ”nationale politik”. Hidtil havde nybyggeres 

bosættelse længere mod vest været begrænset af det enorme Canadiske Skjold, som 

                                                           
97 Newfoundland regnes dog normalt ikke med blandt de Maritime Provinser. 
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var umuligt at opdyrke og krydse med heste- eller oksetrukken kærre. Det var kun den 

allerøstligste del af Ontario og halvøen nord for Lake Erie og øst for Lake Huron, som 

egnede sig som landbrugsland. Den naturlige grænse for Ontarios nybyggere gik derfor 

mod sydvest ned i Ohio-dalen og mod nutidens Michigan og Wisconsin i USA.  Hvis 

fredstraktaten mellem Storbritannien og USA var blevet skrevet i 1783 på grundlag af 

det faktiske styrkeforhold i den del af kontinentet, ville det canadiske territorium derfor 

have haft en helt anden form end i dag. Det var en af grundene til, at Canada ikke var 

i stand til at holde på sine indvandrere og egne indbyggere, men så dem forsvinde mod 

sydvest. På den måde gik Canadas vestlige kolonisering i stå, mens den fortsatte som 

en kontinuerlig proces i USA. 

Denne proces kom til at forme den amerikansk nationalitet. Ford det 

amerikanske folks selvforståelse hviler ikke alene på forfatningen, som det ofte 

hævdes, men bygger også på erfaringerne med det amerikanske territoriums gradvise 

ekspansion vestover fra begyndelsen af 1800-tallet, indtil Stillehavskysten til sidst blev 

nået. Ekspansionen mod vest blev drevet af nybyggere, som fjernede skov, brød nyt 

land og skabte små samfund i grænsezonen mellem den civilisation, de kom fra, og den 

vildmark, der var befolket af mennesker, der forekom dem lige så vilde og primitive 

som naturen selv. The Frontier kaldtes den zone, som markerede grænselinjen mellem 

civilisation og vild natur. Frontier-livet lærte nybyggerne at klare sig selv og skabe 

deres egne institutioner i områder, som lå fjernt fra den statsmagt, der fulgte i hælene 

på dem, men som kun nødtørftigt var i stand til at opretholde loven og den sociale orden 

i det nykoloniserede territorium. Derved kom ”erobringen af Vesten” til at fostre en 

særlig national karakter kendetegnet ved værdier som frihed, individualisme og 

selvhjulpenhed. Samtidig demokratiserede processen det amerikanske samfunds 

institutioner.  

 Sådan lyder i hvert fald i kort gengivelse den tese, som den amerikanske 

historiker Frederick Jackson Turner fremlagde på årsmødet i den amerikanske 

historikerforening i 1893 i et oplæg med titlen ”The Significance of the Frontier in 

American History” (Turner 1894). Tesen blev skelsættende for beskrivelsen af USA’s 

historie og for forståelsen af amerikansk identitet.98 I Canada vakte Turners tese kun 

forbigående interesse i historikerkredse. Men naturligvis er der mange ligheder mellem 

amerikanernes og canadiernes måde at betragte Vesten på. Efter først at have set det 

vestlige kontinent som et ødeland, kom canadierne i anden halvdel af 1800-tallet til at 

få blik for (Nord)Vesten som et enestående område – nærmest et Edens Have – fuldt 

af ressourcer, som kunne danne grundlag for økonomisk udvikling og bosættelse 

(Owram 1980; Francis 1989; Berger 1970; Higham og Thacker 2006). De så sig 

berettiget til at kolonisere disse territorier ud fra den samme tankegang, som 

motiverede amerikanerne: landet blev i virkeligheden ikke ”brugt” af de indfødte. 

Derfor skilte den amerikanske forestilling om Manifest Destiny i praksis sig ikke ud 

fra den canadiske forestilling om God’s Dominion (Katerberg 2006).   

                                                           
98 Om diskussionen af Turners tese i USA se f.eks. Nash 1991. 
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Den herskende opfattelse blandt canadiske historikere har dog været, at 

forskellene i koloniseringshistorien er betydningsfulde. Ramsay Cook mente således, 

at USA var et produkt af én frontier, mens Canada var blevet til i et samspil mellem 

flere forskellige frontiers og nogle få metropoler. Canadas ekspansion mod vest var 

skabt og styret af staten og føderationens urbane center (Cook 1971: 148-57). Andre 

historikere har henvist til, at de canadiske grænselande udviklede sig anderledes end i 

USA, fordi det beredne politi (RCMP) sørgede for at opretholde loven og den sociale 

orden i det canadiske vest.  

 

 
 

Fig. 22: Det beredne canadiske politi fredeliggjorde ifølge myten det 

canadiske vest. Illustrationen er forkert, fordi RCMP ikke opretholdt 

orden ved brug af våben, men netop ved hjælp af canadiske dyder som 

dialog og diplomati. Så geværet må være brugt til beskyttelse mod vilde 

dyr. Kilde: Classics Illustrated Special Issue, no. 150.  

 

Både Arthur R.M. Lower og Harold Innis mente, at forbindelsen mellem 

metropol (”den gamle verden”) og grænseområde (”den nye verden”) blev bevaret, 

fordi kolonisterne i vest var afhængige af at kunne sælge deres varer i øst (Innis 1930: 

383-85). Efter Anden Verdenskrig udviklede Maurice Careless en tese om, at 

grænsezonen i Canadas ”baglande” var blevet udviklet af et metropolt center, som stod 

for bygningen af kommunikationslinjer og salget af deres produkter. Også kulturen i 

vest stammede fra metropolen: kultur og handel gik ”hånd i hånd, for så vidt som 

aviser, bøger og uddannede mænd spredte sig fra centret” (Careless 1954: 16).   

Ifølge den amerikanske historiker Walter Nugent havde Canada – i 

modsætning til USA – ”flere frontiers og flere Wests” (Nugent 1994: 816-21).  Nogle 

af dem blev åbnet parallelt med de amerikanske, mens andre først blev gjort 

tilgængelige senere og derved fik deres egen karakter. Den første frontier blev skabt af 

pelshandlen i takt med, at Nouvelle France’s coureurs de bois trængte mod vest fra St 
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Lawrence-dalen ned mod de Store Søer, længe inden der fandtes noget, der hed USA 

og Canada. Dertil kom tre helt forskellige former for bosættelser i vildmarken: For det 

første –  fra sidst i 1600-tallet – de franske habitants’ bosættelser i Quebec og New 

Brunswick. For det andet de engelsktalende nybyggeres, deriblandt loyalisternes, 

bosættelser i Ontario (Øvre Canada) i slutningen af 1700-tallet. Og for det tredje de 

bosættelser, der skete på prærierne fra midten 1880’erne frem til ca. 1930. Den første 

bosættelse har ikke noget sidestykke i USA, mens de to andre ligner de tilsvarende 

amerikanske i Ohio-dalen og Nord- og Syd Dakota og Montana.  

Ligesom i USA opstod der dog i Canada også andre frontiers som følge af 

jagten på guld, nye græsningsarealer og olie: Først var der gold rush’et langs Fraser 

River 1858-67. Siden kom de første kvægholderes indtagelse af prærierne vest for Red 

River og til sidst Yukons ”Klondike” og opdagelsen af olie i Alberta i 1909. Også 

1900-tallets store hydroelektriske projekter og oprettelse af miner i Labrador, Quebec, 

Ontario og Northwest Territories kan dog ses som åbninger af nye, regionale frontiers, 

blot ikke mod vest, men mod nord.  

 Summa summarum: Canadierne fik ikke nogen fælles frontier-erfaring og 

har derfor ikke nogen national fortælling om ”vestens erobring”, som man kender den 

fra USA. Til gengæld fik hver region sin egen identitet og fortælling. Disse regionale 

identiteter blev dels formet af regionens kolonisering, dels af dens demografi og dels 

af dens politiske økonomi. For at analysere denne historie må jeg ty til to af mine 

teoretiske værktøjer: fragmentteorien og teorien om formative begivenheder. 

 

 
Fragmenter, formative begivenheder og politisk økonomi       

  
Hvis man går ud fra fragmentteorien, kan man konstatere, at alle fem canadiske 

regioner har været præget af de befolkningsfragmenter, som slog sig ned i dem. Med 

mine tidligere nævnte forbehold over for fragmentteorien – at den overgeneraliserer og 

ikke tager højde for Canadas særlige kolonihistorie – vil jeg i dette afsnit angive, 

hvordan de forskellige regioners og provinsers politiske kulturer alligevel bærer præg 

af, hvornår og af hvem de er blevet koloniseret og befolket.   

Selv om Nova Scotia, New Brunswick og Prince Edward Island har 

indbyggere med rødder i England og Skotland, udgør hovedfragmentet kolonister fra 

New England og loyalister, som ankom i slutningen af 1700-tallet. Newfoundland 

skiller sig ud ved at være blevet befolket af først engelske og franske og siden irske 

bosættere. Det Centrale Canadas to provinsers hovedfragmenter er efterkommere af 

henholdsvis franske bosættere, ”amerikanske” loyalister og engelske, skotske og irske 

(først ulsterirske protestanter, siden gælisk-irske katolikker) indvandrere. Manitoba 

blev oprindelig bosat af både fransktalende og engelsktalende fra Quebec og Ontario, 

men modtog mange indvandrere fra Centraleuropa i den anden halvdel af 1800-tallet 

og begyndelsen af det følgende århundrede. Saskatchewan og Alberta blev bosat af 
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indvandrere med meget forskellig etnisk baggrund, men især med oprindelse i USA. 

Selv om British Columbia har været mål for indvandring fra mange forskellige lande 

og i dag har den største koncentration af canadiere med japansk og kinesisk baggrund, 

er provinsens hovedfragment efterkommere af engelske bosættere og indvandrere (Bell 

1992: 130). I territorierne udgør indfødte det demografiske flertal, selv om der også 

findes mange efterkommere af bosættere, der indvandrede i forbindelse med de store 

guldfund i årtierne omkring 1900.      

 Jeg har tidligere diskuteret betydningen af det franske fragment i Quebec 

og ved den lejlighed gjort opmærksom på, at det ikke var så homogent som Louis Hartz 

og Kenneth McRae oprindelig antog. Jeg har også været inde på betydningen af det 

”britiske” fragment. Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på, at de såkaldt britiske 

indvandrere i 1800-tallet ikke kom fra et kulturelt homogent Storbritannien, men fra 

de fire nationer i det Forenede Kongerige.  Derfor fik de britisk-nordamerikanske 

kolonier præg af den særlige nationale kultur, som indvandrerne havde med sig 

hjemmefra. F.eks. var regioner og subregioner domineret af skotske og irske 

presbyterianere mindre tilbøjelige til at acceptere sociale og politiske hierarkier end 

områder domineret af anglikanere. Ligeledes medbragte mange irsk-katolske 

indvandrere republikanske idealer.  

Canada fik på den måde tidligt karakter af en mosaik, som repræsenterede 

mange ”nye begyndelser”, dvs. regionale og lokale identiteter, som bar præg af, hvilket 

fragment, en region eller lokalitet var domineret af (Bell 1992: 25). Det var der ifølge 

Bell både fordele og ulemper forbundet med: 

 

Når man tager diversiteten i disse grundlæggende gruppers kulturelle 

baggrund i betragtning, er det ikke overraskende, at hver region udviser 

unikke og distinktive kulturelle træk. Diversiteten er en kilde til rigdom. 

Socialt har den resulteret i store variationer i kultur og livsstil, som er 

afspejlet i f.eks. skilsmisse-  og kriminalitetsprocenter. Politisk har den 

skabt en række rammer, inden for hvilke varierende politiske kulturer 

 havde skabt forskellige politiske scenarier. Diversiteten i canadiernes 

baggrunde har vanskeliggjort udviklingen af en overordnet national 

politisk kultur. De vestlige provinser har affødt tredjepartier og særlige 

ideologiske perspektiver […V]estlige vælgere har haft en tendens til at 

stemme ud fra deres socialklasse i langt højere grad end vælgere i resten 

af landet. Derfor har de traditionelle partier haft meget sværere ved at 

tiltrække vælgere på Prærierne end f.eks. i Ontario. (Bell 1992: 131-32)       

 

Bell konstaterer, at de regionale politiske kulturer er blevet bevaret, fordi 

canadierne generelt har foretrukket at blive boende i den provins, de var født i. 

Folketællingen i 1971 viste således, at ca. 90 procent af alle canadiskfødte i provinserne 

øst for Alberta var forblevet i den provins, hvor de var født. Procentdelen for Alberta 
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og British Columbia var lidt, men ikke signifikant lavere: henholdsvis 75 og 63. Siden 

1971 er den interprovinsielle mobilitet dog vokset stærkt, især efter det økonomiske 

boom i Alberta fra sidst i 1990’erne. Endvidere påvirkes de regionale identiteter også 

af ”den nye indvandring” fra 1970’erne. Den berører dog ikke alle regioner og 

provinser i lige høj grad: Indvandrerne har først og fremmest slået sig ned i de store 

urbane områder i Quebec, Ontario, British Columbia og Alberta, mens de atlantiske 

provinser og landdistrikterne har været næsten uberørt.  

 Gad Horowitz’ (Horowitz 1968) reviderede – som nævnt i kapitel 3 –Louis 

Hartz’s fragmentteori for at forklare, hvorfor socialisme har haft større betydning i 

Canada end i USA. Ifølge hans tese rummer både den konservative og den liberale 

tradition et kollektivistisk træk, som går igen i den socialistiske tradition i Canada. 

Reglen lyder, at jo stærkere den konservative tradition har været i en bestemt region 

eller provins, jo større har chancen været for, at der udviklede sig en stærk socialistisk 

tradition. Tesen lader sig til en vis grad sandsynliggøre for Quebecs vedkommende. 

Men hvis man ser nærmere på de enkelte engelsk-canadiske provinsers politiske 

historie og kultur, er billedet så komplekst, at tesen virker mindre overbevisende 

(Wiseman 1996). Mere ræson er der derimod i Lipsets teori om formative 

begivenheder.   

Lipset mente som bekendt, at formative begivenheder sætter spor i 

kulturen, specielt den politiske kultur; spor som kan følges helt op til nutiden, selv om 

de til tider kommer under pres, angreb eller modificeres og krakelerer. Uden at gå i for 

mange detaljer kan de formative begivenheder og de politisk-kulturelle kendetegn for 

hver provins opsummeres således, taget fra øst mod vest:  

De to grundlæggende begivenheder i Newfoundlands historie har en lidt 

paradoksal karakter, fordi de først indtraf længe efter deres realisering i resten af 

Canada: indførelsen af responsible government og konføderationen. Selv om 

reformpolitikere på øen – i lighed med de øvrige britisk-nordamerikanske kolonier – 

agiterede for politisk selvstyre i 1840’erne, blev parlamentarismen først indført i 1855, 

syv år efter Provinsen Canada. Men i 1860’erne afviste Newfoundland at gå ind i den 

canadiske forbundsstat, og beslutningen blev først omgjort i 1949.  Sammen med den 

fysiske adskillelse fra det nordamerikanske kontinent og kulturelle forskelle i forhold 

til både Ontario og de tre Maritime Provinser (Nova Scotia, New Brunswick og Prince 

Edward Island) betød det, at øsamfundet udviklede en særlig politiske kultur, ja, der 

opstod tilmed et ønske i dele af befolkningen om, at Newfoundland skulle være en 

selvstændig nationalstat (Thomsen 2010).     

 I de Maritime Provinser må uddrivelsen af acadierne i 1755 og loyalisternes 

ankomst betragtes som de vigtigste formative begivenheder. I stedet for oprindelig at 

have været både fransk og engelsk blev regionen fremover britisk – eller rettere britisk-

amerikansk (pga. indvandringen fra New England) – selv om der stadig var franske 

lommer i Nova Scotia og især i New Brunswick, hvor flygtede acadiere slog sig ned.  

Da acadierne bor mere eller mindre samlet i de områder, der støder op mod Quebec, er 
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New Brunswick i dag en tosproget og tokulturel provins. Den anden afgørende 

begivenhed – loyalisternes ankomst efter den Amerikanske Revolution –  gav denne 

region sin særlige eliteorienterede, konservative og traditionsbestemte kultur (Condon 

1995). Loyalisternes indvandring lagde desuden grunden til et senere partipolitisk 

system, hvor der indtil det 21. århundrede ikke var nævneværdige ideologiske forskelle 

mellem konservative og de liberale. Provinserne oplevede ingen oprør i 1830’erne, og 

skønt der oprindelig var betydelig modstand mod konføderationsplanerne i Nova 

Scotia og Prince Edward Island, blev de maritime provinser i 1900-tallet tilhængere af 

en stærk centralregering, især på grund af deres relative fattigdom i forhold til, i første 

omgang, Ontario og siden Alberta. 

 For Quebecs vedkommende var ”Erobringen” i 1760 naturligvis den 

grundlæggende begivenhed, som jeg allerede har været inde på tidligere. Begivenheden 

blev re-aktualiseret i forbindelse med opstanden i 1838 og den Stille Revolution i 

begyndelsen af 1960’erne. Erobringsbevidstheden gav det fællescanadiske tema 

”overlevelse” en helt særlig regional betydning i Quebec og nærede en kulturel 

nationalisme og fra 1960’erne også en politisk separatisme. Men den betød desuden, 

at det Liberale Parti, som forsvarede den dualistiske føderalisme, blev provinsens 

dominerende parti.   

Den Amerikanske Revolution og Krigen i 1812 var afgørende for, at 

Ontario fik en ”loyalistisk” og konservativ politisk kultur. Som frontier-provins på 

grænsen til uopdyrket land tiltrak Øvre Canada dog mange liberale og driftige 

landmænd, som var med til skabe en reformvenlig og britisk konstitutionalisme og 

dermed en ”rød toyisme”. I årene op mod Konføderationen blev provinsens politiske 

kultur præget af dels konservative, der ønskede at opbygge Canada som et nationalt, 

økonomisk imperium ledet af staten, og dels af liberale, der ønskede et Canada, der 

byggede på økonomisk frihed, privat entreprenørskab og handel med USA. Ontarios 

voksende befolkningsgrundlag og økonomiske styrke gav provinsen en magtfuld 

stilling i føderationen, og provinsens politikere udviklede en tilbøjelighed til at 

sammenblande provinsens og nationens interesser.      

 Forudsætningen for åbningen af prærierne og oprettelsen af alle de vestlige 

provinser (altså inklusive British Columbia) var bygningen af CPR, den 

transkontinentale jernbane, som derfor må betragtes som den afgørende formative 

begivenhed for alle prærieprovinserne. På den måde blev prærieregionen fra 

begyndelsen afhængig af centralregeringen, og centralregeringen havde da også en 

tilbøjelighed til at behandle regionen derefter. Ved grundlæggelsen af Saskatchewan 

og Alberta i 1905 fik de nye provinser ikke tildelt de samme lovmæssige beføjelser 

som de gamle provinser. Forfatningslovens bestemmelser i sektion 92 og 109 om 

provinserne råderet over deres naturressourcer kom således ikke til at gælde i 

prærieregionen. Det var helt bevidst, for det var centralregeringen, som stod bag 

koloniseringen af Vesten, og den ønskede at kontrollere regionens økonomiske 

udvikling til hele nationens fordel. Dette var med til at forme en opfattelse af, at man 
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blev udnyttet af centralregeringen og forfordelt af en alliance mellem Ontario og 

Quebec, føderationens mest folkerige og magtfulde provinser. 

 Selv om de vestlige provinsers politiske kultur endnu bærer præg af 

modsætningsforholdet til Central-Canada, er der så mange forskelle mellem dem 

indbyrdes, at det er problematisk at se prærieprovinserne under ét. For Manitobas 

vedkommende var sejren over de oprørske fransk-katolske métis’er og henrettelsen af 

deres leder Louis Riel vigtige formative begivenheder, fordi de skete samtidig med en 

kraftig indvandring af bosættere fra Ontario og tilsidesættelsen af de sproglige, 

kulturelle og uddannelsesmæssige rettigheder, der var blevet opnået med Manitoba-

loven af 1870. Bygningen af den transkontinentale jernbane åbnede Manitoba op for 

udvikling af landbruget og gjorde Winnipeg til et knudepunkt for kornmarkedet og 

kommunikation og varefordeling vestpå, idet den var den største og eneste storby 

mellem Toronto og British Columbia. Det voksende modsætningsforhold mellem de 

liberale agrare indvandrere fra Ontario og socialistisk orienterede indvandrere fra 

Storbritanniens industrielle centre kulminerede med generalstrejken i Winnipeg i 1919. 

Strejken førte året efter til dannelsen af The Independent Labour Party, et 

socialdemokratisk parti, der i 1932 blev erstattet af The Co-operative Commonwealth 

Federation (CCF), som vandt betydelig magt i flere prærieprovinser. Manitoba blev – 

sammen med Saskatchewan – efter Første Verdenskrig også hjemsted for et parti med 

rødder i den agrarpopulitiske men ikke-socialistiske, landmandsorganisation United 

Farmers of Manitoba (UFM). UFM og partiet The Progressive Party repræsenterede 

hvedefarmere, der var utilfredse med de traditionelle politiske partier, som efter deres 

opfattelse udelukkende tjente Ontarios og Quebecs interesser. 

Også i naboprovinsen Saskatchewan fik de nye regionalt baserede partier 

medvind. I 1944 fik provinsen den første socialistiske regering i Nordamerika under 

Tommy Douglas (1904-1986), en politiker der som baptistpræst havde taget ideerne 

fra den såkaldte kristne socialisme til sig. CCF stillede også op til parlamentsvalg, hvor 

det fra 1945 til partiets opløsning i 1961 var det tredjestørste. Saskatchewan, som stadig 

er en decideret landbrugsprovins og ikke har nogen regulær storby, voksede på grund 

af sin blomstrende hvedeøkonomi indtil 1930’erne til at blive den befolkningsmæssigt 

tredjestørste provins i Canada. En stor del af befolkningen forsvandt dog med 

Depressionen, og det var først med opdagelsen af nye ”afgrøder” i form af olie, gas og 

potaske i 1970’erne, at provinsen igen kom til at opleve økonomisk vækst. 

Kombinationen af et barsk klima, en ustabil økonomi og bosættelse af britiske 

indvandrere med erfaringer fra andelsbevægelsen satte sit særlige præg på provinsen, 

som politisk blev modtagelig over for CCF’s program, som kombinerede kooperativt-

socialistiske ideer med et ønske om et stærkt statsstyre. Provinsens politik kom på den 

måde til at udspille sig på den samme venstre-højreakse, som var kendt i Europa, og 

som lige siden blev almindelig i det øvrige Vest-Canada. 

 Også Albertas særpræg blev grundlagt af bygningen af CPR, men også af 

lukningen af den amerikanske frontier i 1890’erne. Herefter var der kun jord tilbage 
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for landhungrende bosættere fra USA’s Midtvesten i det territorium, som i 1905 blev 

til provinsen Alberta. Sammen med indvandrede nybyggere – bl.a. fra Skandinavien – 

skabte de provinsens magtfulde landmandsbevægelse, United Farmers of Alberta 

(UFA), som lige siden dens grundlæggelsen i 1921 har haft mange forskellige 

funktioner: som lobbyorganisation, handelsselskab for landmænd, kreditforening og 

politisk parti. I den sidste kapacitet dannede UFA regering i Alberta mellem 1921 og 

1935.  UFA støttede ideen om ”social credit”, som senere blev overtaget af det 

konservativt populistiske Social Credit Party, hvis grundlægger i 1935, 

baptistprædikanten William Aberhart, siden i årene forud i sine egne radioprogrammer 

havde slået til lyd for en monetær reform baseret på den britiske ingeniør C. H. 

Douglas’s teori om social kredit. Opdagelsen af olie i Alberta efter Anden Verdenskrig 

var en nyere formativ begivenhed, som – i sammenhæng med den genaktualiserede 

forbindelse til USA – medførte ændringer i provinsens politiske kultur. Fortidens 

socialistiske tradition blev svækket til fordel for en amerikansk beslægtet liberalisme 

og en udtalt skepsis over for centralregeringen, især på grund af dens ønske om at 

genvinde den kontrol med Albertas mineralrigdomme, den havde afgivet i 1930, da 

prærieprovinserne blev konstitutionelt ligestillet med de øvrige. 

 Tilbage er British Columbia, der som følge af den fysiske afstand til Ottawa 

og Europa på mange måder havde udviklet sin egen ”britisk-koloniale” identitet og 

kultur, allerede før den blev gjort til canadisk provins i 1871 og siden blev forbundet 

med resten af Canada gennem CPR. Da British Columbias økonomi tidligt blev 

domineret af ressourceudvinding, specielt minedrift og skovbrug i fjerne egne, blev 

provinsens arbejderbefolkning, hvoraf hovedparten kom fra britiske industriområder, 

præget af klassebevidsthed og klassekampstænkning, og talrige arbejdskonflikter 

skabte en ”europæisk” højre-venstre dynamik, som fik middelklasserne til at bakke op 

om – i en canadisk sammenhæng – unik tradition for alliancedannelse mellem liberale 

og konservative.    

     Som det fremgår af ovenstående oversigt er det en forudsætning for 

forståelsen af Canadas politiske regionalisme, at man kender til provinsernes 

demografiske og politiske historie. Men hvis man skal forstå deres indbyrdes 

modsætningsforhold, må man gå et spadestik dybere i deres forskellige ”industrielle 

strukturer” (Brooks 2007: 106-07), end jeg allerede har angivet, altså se på deres 

politiske økonomi.99  

Så forskellige fra hinanden var de britisk-nordamerikanske koloniers 

økonomier i 1860’erne, at de truede med at stå i vejen for konføderationen. Der skulle 

lokkemad, i form af et løfte om en jernbane, til for at overtale Nova Scotia til at træde 

ind. Canadas udvidelse vestpå gjorde dog ikke hindringerne for en national enhed 

                                                           
99 Det følgende bygger på Brodie 1990, Stevenson 2009, Wade 1967 og Wonders 1982). For studiet af Canadas politiske 

økonomi er antologien The New Canadian Political Economy redigeret af Wallace Clement og Glen Williams (1989) 

et hovedværk.    
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mindre. Den betød nemlig, at Canada kom til verden opdelt i tre økonomiske sektorer 

(Stevenson 2009: kap. 4; Wonders 1982).  

 Den første sektor var forarbejdningsindustrien. I tiden omkring 

unionsdannelsen var industriel produktion vigtig for både Ontario og de maritime 

provinser. I Ontario sørgede en alliance mellem provinsens industrifyrster og 

industriarbejdere for at sætte en bremse i for ethvert forsøg fra centralregeringens side 

på at genindføre frihandel med USA. På grund af dens støtte til Macdonalds 

protektionisme blev Ontarios arbejderklasse langt mere konservativ end f.eks. i British 

Columbia, hvor der ikke var sammenfaldende interesser mellem den økonomiske elite 

og arbejderklassen. Her mindede den politiske kultur og partisystemet meget om det, 

der dengang fandtes i Europa.  

 Den anden økonomiske sektor var det eksportorienterede landbrug. Indtil 

unionsdannelsen havde Øvre Canada domineret landbrugsøkonomien. Efter 

færdiggørelsen af den transkontinentale jernbane i 1885 mistede provinsens landbrug 

dog betydning i forhold til de nye, hvededyrkende prærieprovinser. Hvedefarmerne var 

selvstændige erhvervsdrivende og stod derfor i et modsætningsforhold til alle dem, de 

var økonomisk afhængige af: banker, kreditselskaber, jernbaner og kornhandlere, hvis 

ejere boede i storbyer som Toronto og Montreal. Da provinsregeringerne i vest støttede 

landmændenes interesser på samme måde, som man i Ontario og Quebec forsvarede 

de industrielle, blev grunden lagt for et regionalt modsætningsforhold mellem vest og 

øst. Selv om forbundsregeringen forsøgte at dele sol og vind lige – ved bl.a. at fremme 

økonomisk udvikling på tværs af unionen –  kom de vestlige provinser i stigende grad 

til at betragte den som deres modstander, og de blev mistroiske over for ethvert tegn, 

der kunne tydes som udtryk for en uformel alliance mellem Ontario og Quebec eller 

som Ontarios forsøg på at dominere centralregeringen.  

 Endelig var der ressourceindustrierne, dvs. erhverv som minedrift, jern- og 

stålforarbejdning, skovbrug og papirproduktion. Ligesom landbruget var disse 

industrier eksportorienterede, men i kraft af deres størrelse, ejerskabsforhold og 

arbejdskraft lignede de snarere industrisektoren. Til forskel for Ontarios industrisektor 

fandtes der i udvindingsindustrien ikke den samme nære alliance mellem arbejdsgivere 

og lønarbejdere. For de havde ikke en fælles interesse i at bevare beskyttende 

toldsatser. Ressourceindustrien blev altafgørende i British Columbia, men i praksis 

foregik der ressourceudvinding overalt i Canada, bortset fra Saskatchewan og Prince 

Edward Island. Derfor skabte ressourcesektoren et politisk-økonomisk 

modsætningsforhold mellem de enkelte provinser. I forhold til centralregeringen blev 

den en centrifugal kraft, ikke mindst fordi provinserne ifølge forfatningen havde 

ejendomsret til deres territoriums ressourcer, for prærieprovinsernes vedkommende 

dog først efter 1930. De kunne derfor generere indtægter gennem de afgifter, de 

opkrævede af virksomheder og mineselskaber. Ressourcesektoren kom således til at 

styrke provinsregeringernes økonomiske grundlag, men også modsætningsforholdene 

mellem provinserne.   
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 Samlet set betød udviklingen af de tre økonomiske sektorer, at Canada 

allerede efter Første Verdenskrig så meget anderledes ud end på forfatningsfædrenes 

tid. Føderalismen havde fået en anden karakter end oprindelig tiltænkt. Alle provinser, 

bortset fra Ontario, betragtede forbundsregeringen som en modstander snarere end som 

en forbundsfælle. Desuden havde de ikke fælles interesser, men konkurrerede i vidt 

omfang med hinanden.  

 

Provinsbygning 
 

Provinserne og den canadiske føderalismes udvikling 
 

I 1926 modtog redaktionen på The Canadian Forum – som måneden forinden havde 

støttet den liberale William Lyon Mackenzie Kings oplæg til en ”national politik” –  et 

læserindlæg, som afviste muligheden af at føre en politik, som gavnede alle dele af 

landet: 

 

”En National Politik” er et udtryk, som er så meget mere bekvemt at 

bruge end det er let at definere, at man må tvivle på, at det repræsenterer 

mere end et uopnåeligt ideal. En politik beregnet på at gavne Canada som 

helhed ville være en sand national politik; men den ville også have 

karakter af et mirakel.  En politik, som navigerede behændigt blandt 

denne store dominions modsætningsfulde interesser, så ingen del nød 

fordel på bekostning af nogen af de andre, ville være toppen af 

statsmandskab, men den ville ikke kunne kaldes for en national politik i 

mere end meget negativ forstand. […] Da en national enhed af interesser 

og mål forekommer at være en håbløs idé, vil [Canadas] interesser som 

helhed bedst kunne fremmes, hvis hver del i praksis forfølger sine egne 

interesser med al den energi, det  kræver. Hvilket er præcist, hvad vi gør. 

Det eneste, der mangler, er, at vi ikke hidser os op over dette spørgsmål. 

Vi vil realisere vort højeste gode i en slags venlig individualisme på 

 provinsernes niveau. (Soulsby 1926: 41)   

  

Et af de oprindelige formål med Konføderationen havde været at fremme 

økonomisk vækst i de enkelte provinser. Dette mål skulle aldrig forsvinde helt ud af 

synsfeltet, men da provinsernes økonomisk-geografiske grundlag var så vidt 

forskellige, kom de ofte til at modarbejde hinanden. Derved fik deres indbyggere svært 

ved at se det nye Canada som et fælles nationalt projekt. Provinsernes herskende 

klasser lærte at bruge centralregeringen, dels ved at drage fordel af den, hvis det tjente 

deres egne formål, dels ved at modarbejde den, hvis den skønnedes at komme på tværs 

af deres interesser.  
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Det, der tidligere i historien var blevet kaldt ”regionalisme”, blev fra 

1960’erne i stigende grad til ”provinsbygning”, og denne udvikling bør ses som et 

resultat af den måde, de forskellige provinser havde udviklet sig både i forhold til 

hinanden og i forhold til centralregeringen (jf. Matthews 1983 og Hiller 1986). 

Selv om Forfatningsloven af 1867 siger, at Canada har et politisk system, 

der i form og funktion ligner det britiske, er det som bekendt ingenlunde tilfældet. 

Storbritannien var dengang i langt høj grad end i dag en enhedsstat. Det betød, at 

Westminster-parlamentet ikke delte sin lovgivende magt med forskellige territorialt 

baserede regeringer på samme måde, som det canadiske parlament i Ottawa kom til at 

dele den med provinsregeringerne. Som jeg har påpeget flere gange, håbede 

Macdonald på, at provinserne ville se deres egen fordel i at tilslutte sig ”en 

konføderations sande princip”. For Macdonald bestod det i at ”give den generelle 

regering” alle ”suverænitetens principper og magtbeføjelser”, mens ”de underordnede 

eller individuelle stater ikke skulle have andre magtbeføjelser end dem, de udtrykkeligt 

blev tildelt”, som han udtalte i en politisk debat om den Amerikanske Borgerkrig i 1861 

(cit. Cook 1969: 7). Residualmagten skulle med andre ord ligge hos centralregeringen. 

Det betød, at regeringen kunne kontrollere ressourcerne i de nye vestlige provinser.  

I forfatningens sektion 55, 56 og 57 blev centralregeringens magt 

yderligere styrket, som jeg beskrev i kapitel 4 gennem ”disallowance”-paragraffen –  

altså den paragraf, der betød, at enhver lov, som blev vedtaget af den lovgivende 

forsamling i provinserne, øjeblikkeligt skulle sendes videre til godkendelse af Canadas 

generalguvernør, som i samråd med regeringen kunne ophæve loven inden for et år. 

Derfor måtte provinsernes viceguvernører, der repræsenterede forbundsregeringen, 

først sætte deres underskrift på nye love, når de var blevet ratificeret i Ottawa (Bell 

1992: 136). Guvernørembedet skulle altså være centralregeringens forlængede arm, 

ligesom generalguvernøren var det britiske parlaments kontrolorgan i forhold til den 

canadiske dominion. 

Det regeringssystem, som kendetegnede Macdonald-perioden, var dermed 

”kvasi-føderalt”: Det havde ikke den klare opdeling mellem to suveræne 

regeringsniveauer, som man normalt forstår ved føderalisme (Malloy 1965).100Allerede 

ved forfatningens vedtagelse mødte denne magtcentralisering dog modstand, og 

modstanderne af konføderation blev udsat for et betydeligt pres fra 

føderationstilhængerne i Canada Vest. Som historikeren Peter B. Waite har beskrevet 

det: ”New Brunswick blev skubbet ind i unionen, Nova Scotia blev tvunget ind i den, 

og Newfoundland og Prince Edward Island blev udsat for al den pression, som var 

mulig – bortset for magt – og nægtede alligevel […] Konføderationen var ikke, bortset 

i Canada Vest, hvad man normalt vil kalde en folkelig bevægelse. Den blev trukket ned 

over hovedet på Britisk Nordamerika gennem snilde, held, mod og ren magt” (Waite 

1962: 5, 323). 

                                                           
100 Jeg bygger min kategorisering af canadisk føderalisme i dette og andre kapitler på James Malloys opdeling i fem 

”ansigter”. Se Malloy 1965.  
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 Selv efter unionens vedtagelse var dens kritikere ikke indstillet på at opgive 

deres kamp for en mere decentral struktur. Ontarios førsteminister Oliver Mowat 

(1820-1903) satte sig i spidsen for en ”bevægelse for provinsrettigheder”, og han havde 

et villigt øre i det britiske parlaments Judicial Committee of the Privy Council, hvis 

formænd nærede uvilje mod statslig intervention og derfor for det meste støttede 

provinsernes sager mod centralregeringen. På den måde blev ikke alene forfatningens 

afsnit om residualmagten, men også forfatningen i virkelighed ændret på få årtier. 

Presset mod centralismen fortsatte op gennem det næste århundrede, og 1943 blev 

sidste år, hvor Disallowance-loven blev anvendt.101 Allerede i 1891 var 

viceguvernørens magt dog blevet begrænset, dog ikke på grund af et flertal i 

Parlamentet, men fordi  JCPC (Judicial Committee of the Privy Council) fastslog, at 

provinsernes guvernører ikke var underlagt generalguvernøren. I politisk praksis betød 

det, at de ikke længere kunne bruges som centralregeringens styringsinstrument i 

forhold til provinserne. Og allerede i perioden 1872-1874 var forfatningens legalisering 

af ”dobbelt mandat”, som kunne have sikret en forbindelse mellem parlamentet og 

provinsernes forsamlinger, blevet afskaffet. Endelig viste det sig i de første 3-4 årtier 

af det nye århundrede, at netop de ansvarsområder, som provinsregeringerne var blevet 

tildelt – sundhed, uddannelse, ressourcer og velfærd – skulle blive de politisk 

allervigtigste for deres samfund (Bell 1992: 138). Den canadiske føderalismes anden 

periode er derfor blev anset for en periode kendetegnet ved Canadas klassiske 

føderalisme.  

 Under Anden Verdenskrig praktiseredes en ”nøddoktrin”, som tillod 

centralregeringen – i lighed med situationen under Første Verdenskrig – at overføre 

alle provinsernes magtbeføjelser til det føderale parlament som en midlertidig 

foranstaltning. Men denne nødretsføderalisme blev ophævet efter krigens ophør og 

erstattet af en lang periode med samarbejdende føderalisme. Hermed menes et 

voksende samarbejde mellem de to regeringsniveauer om fælles programmer, 

uddelegering af magtbeføjelser til regulerende institutioner og regelmæssige 

forhandlinger om finansielle forhold, herunder overførsel af føderale midler til 

provinserne. Samarbejdet omkring især nye velfærdsordninger betød dog i realiteten – 

om end ikke juridisk – at der i denne periode, som varede fra 1945 til sidst i 1960’erne, 

skete en voksende centralisering af magten i Ottawa, ikke mindst som følge af de 

føderale myndigheders ubegrænsede mulighed for at disponere over deres 

skatteindtægter. 

 Perioden blev da også i stigende grad præget af modstand fra 

provinsregeringerne, som ønskede at få tilbageført magten til selv at kunne disponere 

over de føderale midler og derfor krævede bloktilskud som erstatning for 

programbestemte bevillinger. Med udbygningen af velfærdssystemerne begyndte dette 

dog at skabe en ”finansiel ubalance” til fordel for provinserne, der kastede sig ud i en 

række nye initiativer, der skulle styrke deres økonomiske grundlag, såsom øget 

                                                           
101 Den nåede at blive brugt 112 gange. 
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samarbejde med private virksomheder omkring investeringer, skattebegunstigede tiltag 

for at tiltrække udenlandske investeringer og deres egne organisationer for økonomisk 

udvikling. Voksende indkomster fra udvindingsindustrien – specielt olie og hårde 

mineraler – betød, at visse provinser efterhånden blev ganske velhavende og begyndte 

at opfatte sig lidt som selvstændige stater, der på de toårlige topmøder med 

premierministeren skulle forhandle sig frem til de bedste aftaler for sig selv. Det bragte 

perioden med samarbejdende føderalisme til afslutning og indledte en periode med 

eksekutiv føderalisme.102  Samtidig begyndte  ”provinsbygning” at dukke op i det 

politiske ordforråd.  

Alan Cairns har beskrevet provinsbygning som et resultat af forfatningens 

uklarhed omkring forholdet mellem de to politiske niveauer i den canadiske 

føderalisme, altså det politiske system. Provinsbygningen ”fremmes og skabes af 

provinsernes politiske eliter, som gør brug af deres jurisdiktioners politiske apparat” 

(Cairns 1977: 696).  Provinsbygning rummer de samme træk som nationsbygning. 

Provinsernes politiske eliter har i kraft af deres kontrol over uddannelsessystemet til 

tider opmuntret til skabelse af identitetsfremmende symboler – ikke mindst flag – som 

konkurrerer med nationale symboler.  

Det var specielt på det økonomiske område, at provinsbygningen tog til i 

1970’erne. Provinserne begyndte at konkurrere med hinanden ved f.eks. at indføre 

restriktioner på arbejdskraftens og varernes frie mobilitet. Quebec vedtog således et 

forbud mod ansættelse af bygningsarbejdere fra Ontario, ligesom Nova Scotia og 

Newfoundland forbeholdt deres egne befolkninger arbejdspladser i off-shore-

industrien. I Saskatchewan og Prince Edward Island blev der indført et forbud mod, at 

personer uden for provinsen erhvervede jord, og i alle provinser vedtog man en myriade 

af forskellige regler og standarder for transportformer og produkter alene med det 

formål at fremme provinsens egne interesser. Den økonomiske provinsbygning havde 

i slutningen af 1970’erne antaget et sådant omfang, at Trudeau hånende kaldte Canada 

for ”a confederation of shopping plazas” og talte om Canadas ”balkanisering” (cit. 

Milne 1986: 19). 

 Ikke overraskende har nationale politiske ledere og deres partier fra 

begyndelsen bestræbt sig på at forhindre en sådan udvikling. Allerede i 

Forfatningsloven af 1867 fik parlamentet et andetkammer, Senatet, hvor provinserne 

var repræsenteret ligeligt, dvs. med det samme antal medlemmer. Ved oprettelsen af 

Canadas Højesteret i 1875 blev det desuden gjort til et krav, at mindst tre af de ni 

medlemmer skulle hentes i Quebec. Det har også været en uskreven lov, at 

regeringskabinettet skal have regional repræsentation, helst med en minister fra hver 

af provinserne. I Forfatningsloven af 1982 blev det i Sektion 36 endvidere fastslået, at 

forbundsregeringen er forpligtet på et princip om ”equalization”, altså udligning. Det 

betyder, at regeringen skal sikre, at provinsregeringerne får tildelt tilstrækkelige 

føderale tilskud til, at de har ”rimeligt sammenlignelige skatteniveauer” og dermed kan 

                                                           
102 Jeg vil forklare begrebet nærmere i kapitel 19. 
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tilbyde borgerne de samme offentlige velfærdsydelser (Brooks 2007: 105). Dertil 

kommer en række politikker inden for kultur, medier, regional økonomisk udvikling 

og placering af føderale investeringer og institutioner, som har til formål at forebygge 

splittelse, udligne forskelle og afdæmpe enhver form for provinsbygning, der går imod 

stats- og nationsbygningen. Men partipolitik er ofte stået i vejen.   

  

  

Partipolitik og provinsbygning 
   

Provinsbygningen er blevet forstærket af den partipolitiske udvikling. I Canada findes 

der som i enhver anden føderalstat to partipolitiske niveauer, et provinsielt og et 

føderalt. Det føderale niveau kan dog ikke være sikker på støtte fra partiorganisationen 

på det provinsielle niveau, og selv nationale partier, der anser sig for at stå for 

føderationens interesser, repræsenterer i virkeligheden ofte kun de provinser, hvor de 

henter deres stemmer. Endelig er de politiske partier generelt ikke reelt nationale, men 

kun stærke i en eller nogle få provinser. Det er der historiske årsager til. 

Som jeg var inde på ovenfor, udviklede de forskellige canadiske provinser 

hver deres politiske kulturer og endog politiske partier som følge af deres 

koloniseringstidspunkt, demografi, bosættelsesmønster og økonomiske strukturer. Det 

var samfundsudviklingen i det vestlige Canada i årtierne efter Første Verdenskrig, der 

førte til grundlæggelsen af nye partier, som udfordrede de to gamle, nationale partier – 

det Konservative og det Liberale Parti. Deres betydning var størst på det lokale og 

provinsielle plan, men med stiftelsen af The National Democratic Party (NDP) i 1961 

– gennem en fusion mellem The Co-operative Commonwealth Federation (CCF) og 

The Canadian Labour Congress (CLC) – udviklede Canada, som på føderalt plan hidtil 

havde haft et to-partisystem, sig til at blive et tre-partisystem med flere ganske små 

partier.  

Skiftet i partisystemet var et resultat af en samfundsudvikling, der – især 

efter Anden Verdenskrig – var kendetegnet af voksende demokratisering, udvikling af 

nye ansvarsområder for staten og nye krav og forventninger i vælgerkorpset. Efter 

krigen var vælgerne indstillet på forandringer og derfor ikke længere så trofaste mod 

partierne, som de havde været tidligere, da etnicitet og religiøs identitet i høj grad var 

med til at bestemme, hvilket parti man stemte på. De Konservative og de Liberale, som 

hidtil havde ligget ideologisk så nær hinanden, at de havde haft held til løbende at 

tilpasse sig forandringerne i vælgermasserne og opbygge nye koalitionsbaser, fik nu 

sværere ved at bevare de vælgere, der var trukket mod venstre, hvilket førte til 

styrkelsen af regionale venstrefløjspartier og i 1961 til dannelsen af partiet NDP, der 

ligesom de to gamle partier stiller op både til de nationale parlamentsvalg og til valg i 

provinserne.   

    At der føres partipolitik på to niveauer, behøver ikke i sig selv at være noget 

problem, så længe partierne er repræsenteret begge steder og blot befinder sig på to 
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planer inden for den samme organisation. Sådan er det dog ikke i Canada. Her er der 

forskellige partier og partisystemer både i provinserne og forbundsstaten, og selv om 

der er vælgere, der er medlemmer af eller stemmer på det samme parti på begge 

niveauer, er det almindeligt at tilhøre forskellige partier. Denne tendens er øget i de 

sidste 30 år, hvor blot tre af de fem store partier stiller op i provinsvalg. De to andre – 

Canadian Alliance og Bloc Québécois stiller nemlig kun op til valg til 

forbundsparlamentet. Og adskillige større provinspartier findes ikke på det nationale 

niveau (f.eks. Parti Québécois og Saskatchewan Party).  

Dertil kommer, at der bag det samme partinavn kan findes to forskellige 

ideologiske profiler. De Liberale i British Columbia er således et parti, der ligger til 

højre for midten, mens det på føderalt niveau oftest har ligget lidt til venstre for midten.  

Også organisatorisk kan partierne fungere uafhængigt af hinanden. Det betyder, at 

provinsernes partier og vælgere kan være kritiske eller i direkte opposition til deres 

føderale parti i Ottawa. Det eneste formelt nationale parti er NDP, hvis medlemmer 

automatisk bliver indmeldt i den nationale organisation, når de melder sig ind i partiets 

provinsafdeling. Indtil 1990 var partierne på føderalt niveau  – igen bortset fra NDP – 

rent elitedrevne partierne, hvor medlemmerne gennem deres delegater ikke kunne få 

indflydelse på dets politik eller partiprogram.103 

 Alt dette betyder, at de politiske partier i Canada i langt mindre grad end i 

Europa har fungeret som institutioner, som har haft en nationalt integrerende funktion.  

Ja, forskellene mellem det føderale og provinsielle system opmuntrer dem tilmed til 

konkurrence, og ofte beskylder politikerne i provinserne deres partifæller i Parlamentet 

for at stå i vejen for deres egne ønsker. Der findes mange eksempler på, at de i stedet 

for at forsvare deres regeringsbærende parti i Ottawa har tilrettelagt deres 

valgkampagner som angreb på ”the feds” (Bell 1992: 139).   

 Det er dog ikke altid, at Canada har været plaget af den slags konfliktuel 

regionalisme. Og modsætningen mellem regionale og føderale interesser behøver 

heller ikke ubetinget at blive betragtet som et onde. For den kan også ses som et led i 

en nødvendig politisk kamp for at opnå et fair forhold mellem medlemmerne af 

føderationen. Canadas politiske historie er da også fuld af eksempler på samarbejdende 

regionalisme (eller ”samarbejdende føderalisme”), hvor det er lykkedes for 

premierministre gennem pres, lokkemad og tålmodighed at forhandle aftaler på plads 

på tværs af provinserne med henvisning til både provinsernes og det større politiske 

fælleskabs interesser. Ja, målet for de fleste canadiske regeringsledere på det føderale 

plan har også på det punkt været at skabe og bevare den nationale enhed. Men det har 

holdt hårdt i forhold til to af provinserne, Alberta og Quebec. Den sidste provins vil 

jeg komme nærmere på i det følgende kapitel. Her vil jeg i stedet se på konflikten 

mellem centralregeringen og Alberta som en case, der illustrerer den voksende konflikt 

mellem en interventionistisk regering og provinserne i perioden 1973-1982.    

                                                           
103 Rand Dyck har foreslået at placere de politiske partiers grundlæggende organisationsstrukturer på et teoretisk 

kontinuum, der går fra en ”integrativ” pol i den ene side og en ”konføderal” pol i den anden. Se Dyck 1991. 
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Vestlig fremmedgørelse: en case  
 

Udtrykket ”vestlig fremmedgørelse” dækker over den kendsgerning, at man i perioden 

fra ca. 1960 og resten af århundredet kunne observere en voksende skepsis og vrede i 

præriestaterne og British Columbia over for centralregeringen i Ottawa og dens tendens 

til at favorisere centralcanadiske interesser.  

Fremmedgørelsen har ikke været lige intens hele tiden, men har svinget og 

varieret mellem provinserne efter lokale og særlige omstændigheder. Højdepunktet 

indtraf i slutningen af 1970’erne, da den liberale regering under Pierre Trudeau 

pressede på for vedtagelsen af en lov, der skulle give den canadiske stat fremtidigt 

ejerskab over provinsen Albertas olieressourcer for derved at styrke Canadas offentlige 

finanser. Som den norske politolog John Erik Fossum har demonstreret, var der tale 

om en statsintervention, som repræsenterede en strategi, hvormed den liberale regering 

ønskede at tilpasse føderalismen til de nye betingelser, der gjaldt i den internationale 

økonomi. Det skulle ske ved at give centralregeringen magt til at sikre, at Canada blev 

selvforsynende med energi. Midlet var at skabe et statsligt olieselskab og et nationalt 

forsyningssystem, altså en regulering til fordel for pan-canadiske interesser (Fossum 

1997).  

Indgrebet skete efter en række år, hvor de internationale oliepriser var 

steget mod himlen og derfor havde beriget Alberta, der siden Anden Verdenskrig havde 

lidt under en faldende hvedeøkonomi. Derfor udløste Trudeau-regeringens Nationale 

Energi-Program (NEP) et ramaskrig fra provinsens mange små og store 

forretningsfolk, der levede af at sælge varer og tjenesteydelser til de amerikanske 

olieselskaber, der opererede i provinsen. Indgrebet, som i teorien var et klassisk 

eksempel på materiel nationsbygning, endte med at få den modsatte virkning: Det blev 

set som en økonomisk trussel mod både provinsen og et meget stort antal af dens 

borgere, hvoraf mange som sagt nedstammede fra amerikanske indvandrere. Ottawas 

forsøg på at sætte sig på provinsernes ressourcer skabte også harme i British Columbia. 

Bag konflikten om rådigheden over provinsernes ressourcer lå ikke blot forsvaret for 

deres forfatningssikrede rettigheder, men også den gamle modsætning mellem to 

forskellige opfattelser af Canada som et politisk fælleskab Canada (Gibbins og Arrison 

1995).  

 Regeringens forsøg på at få national kontrol med energisektoren blev mødt 

med protester fra både de konservative og CCF-regerede provinser, selv om det kun 

blev de første, der slog politisk mønt af konflikten. Ottawa blev beskyldt for ”intern 

kolonialisme”, og protesterne nærede en separatisme, som potentielt kunne have fået 

lige så store konsekvenser for den nationale enhed som separatismen i Quebec 

(Duquette 1995; Gibbins og Arrison 1995; Resnick 2000).  I 1981 ønskede næsten 

halvdelen af indbyggerne i Alberta at trække provinsen ud af Canada (Canada History).  
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           Fig. 23: ”Oliekrigen” om The National Energy Program 1980-1984. 

           Satirisk tegning fra 1. november 1980. Kilde: The Herald.  

 

Selv om den nye forfatning i 1982 bekræftede Forfatningslovens 

bestemmelse om provinsernes ejendomsret til deres egne ressourcer, og Brian 

Mulroneys regering i 1985 genskabte en balance mellem centralregeringen og 

provinserne med sin ”forsoningspolitik”, viste sagen om NEP (National Energy 

Program), at der var sat grænser for, hvor megen centralisering den føderale regeringen 

kunne tillade sig uden at bringe føderationen i fare. Så derfor var konflikten en milepæl 

i Canadas politiske historie og et udtryk for, at ”provinsialismen” havde triumferet 

(Duquette 1995: 398).   

Canadas ”balkanisering” var ikke længere et urealistisk scenarie. Så sent 

som i 2005 argumenterede en professor emeritus i politologi ved University of Alberta, 

Leon Craig, for et selvstændigt Alberta, fordi provinsen igennem årtier var blevet en 

”malkeko” for Canada: 

 

Hvorfor blive [i Canada]? Tænk på Canadas internationale stilling: 

Landet er blevet så ubetydeligt, at der ikke er nogen som følge af 

forværringen af vores uundgåelige forhold til USA. […] Vores provins 

har været en særlig politisk enhed gennem et hundrede år og med en 

etableret institutionel og geografisk integritet. Vi må derfor sætte som mål 

at opnå uafhængighed for Alberta. Vi burde således ikke forveksles med 

 en ubestemmelig ”vestlig separatisme”, som ville kræve en helt ny 

politisk enhed for at lykkes – en vision, der ville indebærer endeløse 

 praktiske vanskeligheder. Hvis andre provinser på samme måde ønsker at 

 opnå uafhængighed, er det op til dem, og vi ville ønske dem held og 

lykke. Eller hvis andre provinser, eller dele af  provinser, senere skulle få 
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lyst til at blive forenet med et allerede suverænt og blomstrende Alberta, 

 ville det være en sag for en efterfølgende forhandling. Imidlertid behøver 

vores personlige forhold til venner og familie andre steder i Canada ikke 

på mindste måde at blive påvirket af, at vi bliver uafhængige. (Craig 

2005)  

 

Konflikten satte sig selvfølgelig partipolitiske spor: I slutningen af 

1970’erne var de Liberale ikke længere repræsenteret i nogen provins vest for 

Manitoba, og af det vestlige Canadas 92 mandater tilfaldt blot syv af dem partiet ved 

valget i 2008 (Vancouver Sun 22. nov. 2008). Det var først efter valget af Stephen 

Harper til premierminister i 2006, at ”fremmedgørelsen” aftog, men som nævnt er den 

langt fra afgået ved døden. Når den aftog under Harper, skyldtes det, at han stod for en 

føderalisme, hvor provinserne i vidt omfang kunne indrette sig, som de selv ønskede, 

og selvfølgelig rådede over deres ressourcer.  Med hans efterfølger, den liberale Justin 

Trudeau, var det ikke længere tilfældet.   

 Som jeg forklarede tidligere i kapitlet, bygger den vestlige fremmedgørelse 

på en lang historie, hvorunder provinserne har oplevet sig marginaliseret og udviklet 

deres egne kollektive fortællinger, som adskiller sig fra dem, man finder i det centrale 

og østlige Canada. Siden begyndelsen af 1950’erne har vestcanadiske historikere, som 

allerede antydet, kritiseret den måde, hvorpå Canadas historie i langt overvejende grad 

er blevet læst gennem centralcanadiske brillere (Brooks 2007: 115). William Morton 

mente således, at det vestlige Canadas særlige erfaringer, kulturer og historier var 

blevet overset, forvrænget og mistolket (Morton 1955). Anarkisten og 

litteraturkritikeren George Woodcock hævede stemmen i den offentlige debat om 

energiloven, da han anklagede Pierre Trudeau og andre ”centralister” for at have 

”forrådt” konføderationen og beskyldte dem for hverken at have forståelse for eller 

sympati med Vestens særlige historie og identitet (Woodcock 1981). I den mere 

afdæmpede ende af skalaen blev der skrevet afhandlinger, som argumenterede for, at 

rødderne til de vestlige provinsers kritik af centralismen rent faktisk kunne føres tilbage 

til Ontario. F.eks. viste Elaine Louise Fairey i sin disputats fra 1985, ”The Roots of 

Western Discontent: an Interpretation of the White Settlers’ Role in the Rebellion of 

1885”, at hvide, indvandrede farmere spillede en vigtig rolle under oprøret i Manitoba. 

Ikke ud fra rebelske tanker, som de havde lært af de lokale métis’er, men ud fra liberale 

ideer og argumenter mod centralistisk styre, som de havde med sig fra Ontario, og som 

stammede fra den britisk-liberale tradition (Fairey 1985).   

 Barry Cooper fra universitetet i Calgary, som i de år blev til en intellektuel 

højborg for et nyt, ”populistisk” højre, fremførte i 1984 et argument for, at den vestlige 

fremmedgørelse i virkeligheden skyldtes, at der i de vestlige provinser fandtes en helt 

anden politisk kultur end i det centrale Canada, hvilket jeg da også selv allerede har 

påvist. Han kritiserede den politiske alliance mellem de Liberale og de Konservative, 

der stod bag først dualismen og siden tosprogspolitikken (1969) og multikulturalismen 
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(1971). Der var i alle tre tilfælde tale om politikker, som var blevet skabt af de politiske 

eliter i Ontario og Quebec, men som hverken havde relevans eller opbakning i det 

vestlige Canada (Cooper 1984).  

 Roger Gibbins og Sonia Arrison, som har forsket i de vestlige provinsers 

politiske kultur, når da også frem til, at visse politiske værdier er mere udbredte i det 

canadiske vest end i resten af Canada. Det gælder specielt individuel frihed og lighed, 

både i samfundet og føderationen: Canadiere i det vestlige Canada er mere tilbøjelige 

end i det centrale og østlige til at lægge vægt på den enkeltes frihed og lighed og på 

alle provinsernes lige status, og de er derfor kritiske over for ideer om 

grupperettigheder og forestillingen om Quebecs særlige status i statsforbundet 

(Gibbins og Arrison 1998).  

Forskellene mellem regionernes politiske kulturer havde da også i 

kølvandet på ”krigen” mellem Ottawa og Alberta 1980-84 potentiale til at blive 

udnyttet politisk. Og det blev de. 

 

 
Præriepopulisme 

 

I 1987 grundlagde den konservative politiker fra Edmonton, Preston Manning (f. 

1942), The Reform Party of Canada. Partiet fik et ideologisk grundlag, som betød, at 

det med sin nyliberalistiske og decentralistiske karakter skilte sig stærkt ud fra det parti, 

som Manning oprindelig kom fra, de Progressive Konservative. Partiet var først et rent 

regionalt parti, men stillede alligevel op til parlamentsvalget i 1993.  

 I et forsøg på at kunne fungere som et nyt konservativt alternativ på føderalt 

plan og appellere til de mange vælgere, der havde forladt de Progressive Konservative 

i 1993, forvandlede Reformpartiet sig mellem 1997 og 2000 til partiet Canadian 

Alliance under en ny leder, Stockwell Day (f. 1950). Som ”genfødt kristen” og med 

stærkt socialkonservative overbevisninger havde Day dog svært ved at appellere til 

konservative vælgere i Ontario.  Han blev derfor i 2002 udskiftet med økonomen 

Stephen Harper (f. 1959). Harper var som ung studerende blevet politisk bevidstgjort 

af modstanden mod Trudeaus energipolitik. Han meldte sig ind i det Progressive 

Konservative Parti, men skiftede i 1988 til Reformpartiet, hvor han blev en af partiets 

vigtigste politikudviklere. Harper delte Preston Mannings nyliberalistiske 

overbevisninger i økonomiske spørgsmål, men var socialkonservativ og præget af sit 

hjems evangelikale religiøsitet.104  

 Harper var en af hovedkræfterne bag foreningen af Canadas to konservative 

partier i 2002. Som leder af det genforenede Konservative Parti (som nu ikke længere 

kaldte sig for ”Progressive”) førte han partiet frem til sejr ved parlamentsvalget i 2006. 

Selv om han først stod i spidsen for en mindretalsregering, var han opsat på ikke blot 

at udrense det gamle konservative parti for dets tidligere ”progressive” elementer 

                                                           
104  Bygger på Johnson 2005, Wells 2007, Nadeau 2010, McDonald 2011 og Gutstein 2014.  
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(Drury 2011). Hans mål var også at rense Canada for de spor, de liberale havde sat på 

Canada, ikke mindst centralismen.  Som Harper engang sagde i et interview på CBC, 

ville Canada være et ”uigenkendeligt land”, når han engang var færdig med sit arbejde. 

Målet var at ændre det Canada, som de liberale havde efterladt sig.105 Den politiske 

kamp var mere end på noget tidligere tidspunkt blevet til en kamp mellem to forskellige 

statsmodeller, mellem forskellige forestillinger og fortællinger om Canada. 

 

 

Konklusion 
 

Jeg har i dette kapitel gjort rede for den kolonihistoriske, geografiske og politisk-

økonomiske baggrund for regionalismen i Canada og vist, hvordan dens rødder kan 

føres tilbage til en række historisk betingede årsager: materielle, strukturelle 

bevidsthedsmæssige, demografiske, politisk-økonomiske og forfatningsmæssige. Jeg 

har desuden vist, at provinsbygning og det politiske partisystems karakter har 

modarbejdet bestræbelserne på at skabe national enhed. Jeg konkluderer dog, at den 

vigtigste årsag til splittelsestendenserne skal findes i en manglende konsensus om 

føderationens identitet og magtfordelingen mellem centralregeringen og 

provinsregeringerne.  

For at skabe og bevare den nationale enhed har canadiske regeringer 

forsøgt at binde landets forskellige regioner sammen med infrastrukturelle 

kommunikationsmidler som f.eks. CPR og CBC, og føderalismen har i hænderne på 

de regerende eliter – nationalt og provinsielt – i lange perioder været fleksibel nok til 

at være et velfungerende instrument for styring, samarbejde, mægling og 

kompromisskabelse og har på den måde forhindret en ”balkanisering” af Canada. Til 

andre tider har den dog oplevet alvorlige kriser, og der er ikke noget, der ser ud til, at 

kriserne vil ophøre.   

Den ”åbne føderalisme”, som Harper indførte i 2006, indebar et skridt væk 

fra både de liberales statsinterventionisme og den eksekutive føderalisme ved at udvise 

større respekt for den enkelte provins’ suverænitet. Det betød, at det Canada, Harper 

efterlod sig, var en mere decentral føderation end nogensinde før i historien. Så 

decentral, at man i lyset af den vedvarende konkurrence mellem provinserne om at 

placere sig i en favorabel position på verdensmarkedet ikke kan udelukke en 

”balkanisering” af den canadiske union. Flere af dem fremstår på mange måder i dag 

som konkurrerende, selvbærende stater inden for Canada. Det gælder dog specielt 

Quebec, som jeg nu vil vende mig mod. Her var det da også den føderale regerings 

centraliseringspolitik, som udløste reaktioner i form af politisk nationalisme og 

separatisme. 

 
 

                                                           
105 Se Paul Wells’ gennemgang af Harpers inspirationskilder i Wells 2013: 45-70.  
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Kapitel 16 
 
To nationsprojekter i konflikt: Velfærdsstaten og Quebec 
 
 
 
 
 
 
 

Indledning 
 

Når man kører ind i Quebec fra Ontario, kan man let opleve det, som om man 

ankommer til et andet land. Teksten på vejskiltene skifter fra engelsk til fransk uden 

angivelse af engelske stednavne under de franske, som man ofte ser det i Ontario. Der 

vajer kun sjældent canadiske flag. Man bemærker måske, at man ikke kører ind i 

”Province de Quebec”, men slet og ret ”Quebec”. Provinsen går så langt, som det er 

muligt inden for forfatningens grænser, for at markere sig som en stat. Provinsen har 

således sit eget udenrigsministerium og en lang række ”ambassader” og ”konsulater” 

rundt omkring i verden med det formål at “fremme og forsvare Quebecs interesser 

internationalt” (Quebec, Ministère des Relations Internationales de Quebec). Reelt 

har provinsen bevidst ført udenrigspolitik siden åbningen af Maison du Quebec 

(Quebec-huset) i Paris i 1961 (Paquin 2006). 

 Quebec kommer således tæt på at fremstå som en fransksproget nationalstat 

inden for den canadiske stat. Provinsen har dog et stort engelsktalende mindretal på 

20 procent, hvis sproglige og kulturelle rettigheder er sikret af føderal lov. Der er 

også fransktalende mindretal i de andre provinser. Af de 6,6 millioner canadiere, der 

har fransk som deres modersmål, bor ca. 1 million uden for Quebec, specielt i New 

Brunswick, hvor andelen af canadiere med fransk oprindelse udgør 206.000 (eller lidt 

mindre en tredjedel), i Ontario (1.368.000), i Nova Scotia (170.000 eller ca. en 

fjerdedel) og i Manitoba (148.000 eller knap en ottendedel) (Statistics Canada, 

Census 2006). Jeg har selv engang aflagt besøg i La Maison de la Francophonie i 

Yukons lille hovedstad Whitehorse, et kulturhus med tilbud om sprogkurser og et 

bibliotek. En venlig medarbejder fortalte mig, at der bor ca. 1.200 med fransk som 

modersmål i territoriet, hvilket er 4 procent af dets befolkning. Deraf taler dog blot 

44 procent fransk hjemme (Robineau 2010).  

At have fransk som modersmål eller at have fransk oprindelse er således, 

specielt i provinser med store engelsktalende flertal, ikke ensbetydende med at tale 

fransk til daglig. Ej heller er det det samme som at være etnisk fransk. Faktisk er det 

kun ca. 5 millioner af Canadas fransktalende, der nedstammer fra Nouvelle France 
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(Statistics Canada, Census 2006). Resten er indvandrere eller efterkommere fra de 

øvrige fransktalende dele af verden, nedstammer fra assimilerede indvandrere – f.eks. 

Montreals irere – eller er medlemmer af det fransktalende mindretal af fransk-

indiansk oprindelse, métis’erne. Fransktalendes identitet kan derfor være ganske 

kompleks.   

 Individuel identitet er selvfølgelig i udgangspunktet meget kompliceret at 

undersøge. Det skyldes, at selve begrebet identitet ikke er entydigt, og at identiteter, 

som jeg har nævnt i kapitel 3, er relationelle og dynamiske (Jenkins 2004). En persons 

identitet veksler med den sammenhæng, han eller hun indgår i: En kvinde kan således 

være mor for sit barn, hustru for sin mand, kollega for sine arbejdsfæller osv. og have 

forskellige kønsmæssige, familiemæssige, politiske, religiøse og professionelle 

identiteter på samme tid. Når man undersøger et individs nationale eller etniske 

identitet, er det lidt enklere. Men man skal huske på, at migranter kan identificere sig 

med to nationer, og at etnisk og national identitet ikke altid er den samme form for 

identitet. I en føderalstat som Canada kan borgerne have etniske, regionale og 

nationale identiteter, som ikke udelukker hinanden. Sådan er det for det meste for 

engelsk-canadieres vedkommende: De opfatter ikke den identitet, de har i kraft af 

deres tilknytning til en bestemt provins eller en etnisk gruppe, for at konkurrere med 

deres identitet som canadiere. Men sådan kan det godt være for quebeckere.  

 De fleste sociologiske identitetsundersøgelser bygger på respondenters 

svar på en række spørgsmål, som gradueres på en skala fra 1 til 5.  I stater med flere 

nationale identiteter – som Storbritannien, Spanien og Canada – er det dog i dag 

almindeligt også at bruge den såkaldte Moreno-metode,106 fordi den gør det muligt 

for respondenten at vælge fra et kontinuum af muligheder, som f.eks. ”mere catalansk 

end spansk”, ”kun catalansk ikke spansk”, ”lige meget catalansk og spansk”, ”mere 

spansk end catalansk” og ”kun spansk og ikke catalansk”. Derved har respondenterne 

mulighed for at kombinere statslig, regional og national identitet, uden at de bliver 

tvunget til at vælge mellem dem, eller at undersøgeren behøver at drage den 

konklusion, at hvis respondenten vælger to muligheder – f.eks. catalansk og spansk – 

så betyder de lige meget. Metoden kan således opfange det komplekse, dynamiske og 

kontingente ved national identitet, sådan som jeg forklarede i kapitel 3 (se også 

McCrone og Bechhofer 2015: 33ff).  

I 2010 bad den akademiske organisation Association for Canadian Studies 

et markedsanalysefirma undersøge quebeckeres nationalitet ud fra denne metode. 

Undersøgelsen havde bl.a. til formål at tilvejebringe evidens for, om der fandtes en 

loyalitetskonflikt mellem at være quebecker og canadier. For at kontrollere, om 

Quebec og Canada skilte sig ud fra andre stater, blev undersøgelsens resultater 

sammenlignet med tilsvarende undersøgelser i de øvrige provinser og i USA, 

Tyskland og Spanien.  Ud over at bruge Moreno-metoden blev der skelnet mellem et 

individs ”tilknytningsfølelse” og ”identitet” (Jedwab 2010). Distinktionen mellem de 

                                                           
106 Moreno-metoden har sit navn efter Luis Moreno, som har tilpasset den oprindeligt catalanske metode til Skotland 
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to begreber skyldtes, at tilknytning og identitet ikke behøver at stå for det samme. 

Man kan f.eks. godt føle sig tilknyttet et nationalt fællesskab, skønt man selv har en 

anden national identitet.   

Når quebeckerne blev bedt om at angive deres grad af ”tilknytning” til det 

franske sprog, Quebec, deres by, verden, deres etnicitet, Canada, det engelske sprog 

og deres religion, toppedes de fransktalendes liste af det franske sprog (95 procent) 

og Quebec (93 procent). Tilknytningen til fransk etnicitet lå på 66 procent, mens 

tilknytningen til Canada lå på 59. 36 procent følte ingen som helst tilknytning til 

Canada. For engelsktalende i Quebec lå tilknytningen til det engelske sprog helt i top 

(96 procent) sammen med identifikationen med Canada (93 procent). Deres 

identifikation med deres egen etniske gruppe blev målt til 59 procent, til det franske 

sprog til 64 procent og til Quebec til 74 procent. Når ”allofone” – borgere med andre 

modersmål, dvs. indvandrere – blev stillet de samme spørgsmål, viste der sig at være 

en højere grad af tilknytningsfølelse til egen etnisk eller religiøs gruppe (henholdsvis 

77 og 50 procent), end det var tilfældet for fransk- og engelsktalende. Der var desuden 

en betydelig højere grad af tilknytning til Canada (80 procent) end for de frankofones 

vedkommende. De allofones tilknytning til Quebec og det franske sprog var dog en 

smule højere end deres følelse af tilknytning til Canada. Både engelsktalende og 

borgere med andre sprog følte sig dog i betydelig grad knyttet til provinsen og dens 

hovedsprog, fransk.  

 Når målingen blev holdt Quebec op imod resten af Canada, viste den, at 

96,1 procent af engelsktalende canadiere følte sig enten ”meget” (72,8 procent) eller 

”noget” (23,3 procent) knyttet til Canada, mens satserne for allofone var henholdsvis 

58,1 og 34,6 procent, altså tilsammen højere end blandt allofone i Quebec, som begge 

lå på 40 procent. Hvis Quebec og Canada blev holdt op mod USA, Tyskland og 

Spanien, lå Quebec i bund, hvad angår befolkningens tilknytningsgrad (62 procent) 

til staten/nationen, efterfulgt af Spanien (81 procent), Tyskland (84 procent) og USA 

(92). Derimod toppede resten af Canada med 95 procent. En dansk undersøgelse fra 

2007, der til en vis grad kan sammenlignes med den canadiske, viste, at etniske 

danskeres tilknytning til staten stort set er den samme som engelsk-canadieres til den 

canadiske stat. I Danmark satte 59 procent kryds ved ”en meget stærk tilknytning”, 

34 procent ved ”en ret stærk tilknytning”, 7 procent ved ”en mindre stærk 

tilknytning”, mens der ikke var nogen med ”ingen tilknytning”. I gennemsnit følte 15 

procent af danskere og 3,5 procent af indvandrere fra ikke-vestlige lande sig 

henholdsvis kun ”en mindre stærk tilknytning” eller ”slet ingen tilknytning til 

Danmark” (Tænketanken for Udfordringer for Integrationsindsatsen i Danmark 2007: 

Tabel A75).  

 Men lad mig vende tilbage til den canadiske undersøgelse. Når folk i 

Quebec blev spurgt om deres identitet, formulerede man spørgsmålene på en sådan 

måde, at det var muligt af få et nuanceret billede af svarene, altså på grundlag af 

Moreno-metoden. De adspurgte kunne svare ”kun”, ”først, men også”, ”lige meget” 
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eller ”ingen af delene”. Blandt de fransktalende quebeckere blev ”kun quebecker” 

målt til 31,3 procent, ”quebecker, men også canadier” til 39,2 procent, ”lige meget 

quebecker og canadier til 19,5 procent, ”canadier først, men også quebecker” til 7,2 

procent, ”kun canadier” til 1,3 procent og ”ingen af delene” til 1,1 procent. For de 

engelsktalende var procentsatserne således: ”kun quebecker” (2,0), ”quebecker først, 

men også canadier” (12,0), ”lige meget quebecker og canadier” (21), ”canadier først, 

men også quebecker” (45), ”kun canadier” (18) og ”ingen af delene” (2). Endelig lå 

svarene for de allofones vedkommende på 5,9 procent (”kun quebecker”), 19,1 

procent (”quebecker først, men også canadier”), 25,7 procent, (”lige meget quebecker 

og canadier”), 20,4 procent (”canadier først, men også quebecker”), 12,5 procent 

(”kun canadier”) og 15,1 procent (”ingen af delene”).  

 Målingerne viste overordnet set, for det første, at næsten en tredjedel af den 

fransktalende befolkning i Quebec ikke identificerer sig med den canadiske stat. For 

det andet, at der blandt provinsens engelsktalende er næsten en femtedel, som ikke 

identificerer med den provins, de bor i. Og for det tredje, at indvandrere og deres 

efterkommere oplever sig som lige så meget canadiere som de engelsktalende, men 

at de har en klart større tendens til også at identificere sig med Quebec.  

På baggrund af dette blik ind i Quebecs komplicerede identitetsproblematik 

kan man udlede en række konklusioner. (1) Quebec adskiller sig væsentligt fra resten 

af Canada, hvad angår befolkningens identifikation med den canadiske stat. (2) Ikke 

alle fransktalende quebeckere føler sig dog som fremmede over for den canadiske stat 

og mange identificerer sig i høj grad med den. (3) Det er det franske sprog og 

provinsen Quebec snarere end deres etnisk-kulturel eller provinsens katolske 

tradition, som udgør kernen i fransktalende quebeckeres identitet. (4) Nutidens 

indvandrere anser ikke Quebec for at være en ”etnisk” stat, sådan som mange kritikere 

af Quebec-nationalismen ofte har hævdet (se f.eks. Johnson 1994).107 Og (5) et stort 

flertal på 67,3 procent – mod et mindretal på 31,3 procent – opfatter sig som både 

quebeckere og canadiere.  

 Undersøgelsen dokumenterer altså, at Canada fortsat har problemer med 

den nationale enhed, men kan samtidig bruges til at forklare, hvorfor det 

separatistiske Parti Québécois ikke var i stand til at få et klart flertal for ønsket om en 

politisk uafhængig stat hverken folkeafstemningerne i 1980 og 1995. Mange 

quebeckere ønsker nemlig ikke at vælge mellem Quebec og Canada. Antallet af dem, 

der støtter fuld uafhængighed, er endnu mindre i dag, så separatismens trussel synes 

at være drevet over. Spørgsmålet er dog også, om Quebec ikke i mellemtiden har 

opnået den status, separatisterne har kæmpet for siden provinsens ”Stille Revolution” 

i begyndelsen af 1960’erne.  

 

 

 

                                                           
107 Se f.eks. Johnson 1994. 
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       Fig. 24. Måling i Quebec af holdningen til fire fremtidsscenarier, 2014.  

       Kilde: EKOS Research. 

 

 Formålet med dette kapitel er dels at forklare denne udvikling, dels at 

analysere sammenstødet mellem to forskellige nationsbygningsprojekter i 

efterkrigstidens Canada: på den ene side den liberale regerings opbygning af en 

canadisk velfærdsstat med sociale rettigheder til alle canadiske borgere på tværs af 

provinserne, og på den anden side Quebec-regeringernes provins- og nationsbygning 

i reaktion på det liberale nationsbygningsprojekt. Efter denne introduktion til 

identitetsproblematikken i Quebec vil jeg gå videre med en redegørelse for 

socialpolitikken efter Anden Verdenskrig, som jeg læser som både stats- og 

nationsbygning. Derefter viser jeg, hvordan den fremprovokerede en reaktion i 

Quebec, som ønskede selv at have styr på velfærdspolitikken. Det fører mig videre 

over i en redegørelse for nationalismens historie i Quebec fra 1920’ernes ”klerikale 

nationalisme” over den Stille Revolution i 1960’erne og til den politiske 

nationalismes gennembrud.  Min tese er, at Quebec-nationalismen blev drevet frem 

af en kollektiv følelse i den frankofone befolkning af at være socialt og økonomisk 

marginaliseret i deres ”egen” provins samt udsigten til at blive politisk domineret af 

det engelsktalende flertal i en stadig mere centraliseret føderation. Blandt de 

medvirkende faktorer var også den føderale regerings centraliserende politik, 

utilfredshed med den historiske diskrimination af fransktalende og et stigende 

internationalt fokus på borgerrettigheder.   
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Socialpolitik som nationsbygning  
 

Nationalismeforskningens blindhed over for det sociale 
 

Inden for nationalismeforskningen er der ikke nogen tradition for at beskæftige sig 

med områder som udenrigspolitik, socialpolitik, økonomisk politik, 

infrastrukturpolitik o.lign. som udtryk for nationalisme. I stedet fokuseres der på 

statsinstitutioner, sprog, kultur, religion, historiografi m.m. Et typisk eksempel er 

antologien Understanding Nationalism, redigeret af Montserrat Guibernau og John 

Hutchinson (2001), som slet ikke nævner velfærdsstatens betydning som middel til 

nationsbygning.  

Det forekommer overraskende i lyset af undersøgelser gennem de senere 

år, der viser, at mange borgere anser velfærdssystemet for at være det vigtigste træk 

ved deres land, ja, endog en kilde til national stolthed og identifikation. Det gælder 

både for danskere (Larsen 2008) og canadiere. I dag nævner mange canadiere således 

Canadas skattebetalte sundhedssystem som et symbol for deres nationael identitet. 

Det skyldes nok, at det er en af de ting, der skiller Canada mærkbart ud fra USA. I en 

undersøgelse i 1996 svarede henholdsvis 82 og 14 procent, at det offentlige 

sundhedssystem var ”meget vigtigt” eller ”temmelig vigtigt” for deres nationalitet, 

og i 1998 mente 77 procent, at det offentlige sundhedssystem udtrykte ”canadiske 

værdier”.108 I 2012 rangerede det på andenpladsen i en måling af de vigtigste 

nationale symboler (Environics 2012). Det er værd at bemærke, når man betænker, at 

da offentlige sundhedssystemer blev indført for kun lidt over et halvt århundrede 

siden, var de en national splittelsesfaktor. Især i forholdet mellem Quebec og 

centralregeringen.  

Udeladelsen af studiet af velfærdsstatens identitetsskabende betydning 

skyldes måske en fordom blandt nogle forskere om, at når først en stat er blevet 

etableret, så behøver dens ledere ikke længere at bekymre sig om nationsbygning. At 

når først de økonomiske strukturer er på plads, og uddannelsessystemet har dannet 

borgernes nationalitet, så vil alle senere offentlige politikker afspejle nationens 

identitet og interesser, som om der findes et selvfølgeligt overlap mellem stat, nation, 

territorium og offentlige politikker. Dermed overser man de problemer, som 

multinationale og postkoloniale stater står over for. For her er det ikke selvfølgeligt, 

at der findes sådanne overlap. Men som Robert H. Jackson og Alan James har 

bemærket, så bør det at generere og opretholde [borgernes] identifikation med staten 

være et tilbagevendende projekt” i enhver stat (Jackson og James 1993: 20). 

Rent teoretisk er forsømmelsen problematisk, fordi den viser en manglende 

forståelse i forskningen for, at den måde, en stat fordeler rettigheder og værdier på, i 

sig selv er identitetsskabende. Som Daniel Béland og André Lecours skriver, ”handler 

                                                           
108 Tallene fra 1996 stammer fra en undersøgelse foretaget af Environics; tallene fra 1998 stammer fra 

Earnscliffe/POLLARA. Begge undersøgelser refereret i Mendelsohn 2002.   
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nationalisme nok så meget om social solidaritet som om sprog og kultur” (Béland og 

Lecours 2010: 4). Nationalisme er, som de definerer det, ”et multifaceteret fænomen, 

som pakker identitet, interesser og politisk mobilisering ind i en territorial ramme, 

som ikke nødvendigvis svarer til staten” (ibid.) Substatsnationalisme, som f.eks. den 

der vil være genstand for mine analyser i dette kapitel, er en politik, som bygger på 

to bærepiller: identitet og kollektive interesser. Derfor kan den udfordre den 

eksisterende politiske, institutionelle og konstitutionelle orden, også selv om dens 

primære mål ikke er politisk uafhængighed. Faktisk handler nationalistisk politik i 

multinationale og føderale stater ofte mere om at sikre sig anerkendelse som nation 

og større territorial autonomi end om løsrivelse og politisk uafhængighed. Sådan er 

det tilsyneladende for mange nationalistiske quebeckere.  

 Jeg vil i det følgende vise, hvordan en centralt styret socialpolitik fra 

begyndelsen af 1960’erne gav anledning til en reaktiv provins- og nationsbygning i 

Quebec.  

 

 
Canada som en social union 

 

I 1961 udgav 16 fremtrædende økonomer, politologer, filosoffer, historikere, jurister 

og sociologer en bog, Social Purpose for Canada, hvori de analyserede den store 

ulighed bag ”velstandens glimmer” i det canadiske samfund og kom med deres eget 

bud på, hvordan Canada burde udvikle sig i resten af 1900-tallet. Alle forfatterne – 

hvoraf blot to kom fra Quebec og ingen var kvinder – befandt sig til venstre for den 

politiske midte. De var ikke blot bekymrede over graden af ulighed i samfundet, men 

også over demokratiets tilstand, den ulige politiske magtfordeling, monopoldannelser 

i erhvervslivet, den ustabile situation på arbejdsmarkedet, den mangelfulde 

sociallovgivning og meget mere. I sit forord understregede bogens redaktør, Michael 

Oliver, at den ikke skulle ses som en støtteerklæring til NDP. Det tidsmæssige 

sammenfald mellem bogudgivelsen og partigrundlæggelsen var derimod udtryk for, 

at der var ved at ske en ”genoplivelse af det sociale og politiske engagement, som, 

tror jeg, vil komme til at præge 1960’erne på samme måde som 1930’erne”. Det var 

ikke et engagement, som blot et enkelt parti havde patent på. Derfor håbede Oliver 

på udgivernes vegne, at ”ideerne i denne bog vil […] påvirke ikke kun det nye parti, 

men alle politiske partier i Canada” (Oliver 1961: vii).  

 Bogens bærende idé var, at det var vigtigt både for den enkelte borger og 

for samfundet som helhed at opleve et ”formål” og en bevægelse hen imod et 

fremtidigt mål. Derfor bogens titel. Det var en ny tankegang i Canada på det 

tidspunkt. Hidtil havde ikke mange betragtet Canada som meget mere end et politisk 

og økonomisk fælleskab. I Vesteuropa havde de fleste stater dog siden afslutningen 

af krigen været i gang med at omdanne sig til velfærdsstater, og da en af dem var 

Storbritannien, var canadiske politikere selvfølgelig parate til at følge i samme spor.  
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  Ved valget i 1963 besejrede den liberale leder Lester B. Pearson (1897-

1972) den konservative premierminister John Diefenbaker (1895-1979) på et 

valgløfte om at ville modernisere og udvide den canadiske stats velfærdssystem. Han 

var utvivlsomt bevidst om, at dette projekt ville kræve en højere grad at tværgående 

solidaritet, loyalitet og identifikation, end der havde været behov for tidligere. Derfor 

bør det liberale velfærdsstatsprojekt, som de Liberale søsatte, ses som en ny udgave 

af den ”nationale politik”, som Macdonald havde stået for sidst i 1800-tallet, og som 

Pearson selv havde praktiseret som udenrigsminister. Derom senere.  

 Da han kom til magten inden for sit parti i 1958, havde han og hans to 

hovedrådgivere, Tom Kent og Walter Gordon, erkendt, at de Liberale blev nødt til at 

nytænke partiets position, hvis det skulle gøre sig håb om at genvinde den magt, det 

havde mistet året forinden. Der lå et samfundsøkonomisk motiv bag deres 

overvejelser. Krigens og de første efterkrigsårs økonomiske højkonjunktur var på det 

tidspunkt blevet afløst af stigende arbejdsløshed og lav økonomisk vækst. Mange 

canadiere valgte at udvandre til USA, hvor der var masser af job og lavere priser, og 

hvor den gennemsnitlige levestandard var betydeligt højere end i Canada.  

Da NDP blev grundlagt i 1961 og begyndte at tiltrække liberale vælgere, 

blev nødvendigheden af et kursskifte endnu mere indlysende. På den baggrund 

indkaldte Pearson i 1960 til en ”Tænkerkonference” i Kingston, Ontario, hvor liberale 

intellektuelle skulle komme med visioner for fremtidens Canada. De ideer, der blev 

kastet på bordet på konferencen, lignede mange af dem, der blev lagt til grund for 

omdannelsen af de europæiske lande til velfærdsstater i de år. De havde også 

fællestræk med de politikker, som USA var begyndt at sætte i værk allerede under 

Franklin D. Roosevelts New Ideal i 1930’erne, og som fra 1963 skulle nyde yderlige 

fremme i Lyndon Johnsons ”krig mod fattigdom”: offentlige pensionsordninger, 

hjælp til fattige, sygesikring, højere arbejdsløshedsunderstøttelse m.m. Den ”Nye 

Vej”, som de Liberale endte med at følge, forvandlede partiet til et mere midtsøgende 

parti, der lagde fortidens laissez-faire-principper bag sig og var indstillet på at 

reformere samfundet gennemgribende. Rækken af sociale reformer, som den liberale 

mindretalsregering gennemførte efter 1963, blev opmuntret af en ny højkonjunktur, 

der i Canada dels skyldtes efterkrigsgenerationens voksende forbrugsevne, dels en 

befolkningstilvækst skabt gennem øget indvandring (Doern og Phidd 1983: 231f).  

Hovedtankerne bag den ”Nye Vej” stammede fra økonomen John Maynard 

Keynes, der i 1930’erne udviklede sin teori om statens aktive medansvar for hele 

samfundsøkonomien, altså ikke kun statsregnskabets bundlinje, men også 

beskæftigelsen, arbejdstyrkens sundhedstilstand og anstændige levestandarder og 

boligforhold. Keynes’ ideer indgik i de planer for en reorganisering af det britiske 

samfund, som blev foreslået i Beveridge-rapporten (1941). Efter krigen blev denne 

rapport lagt til grund for opbygningen af et skattefinansieret velfærdssystem. Det var 

denne model, som de canadiske Liberale adopterede, men først i begyndelsen af 

1960’erne. Reformerne var dog også inspireret af embedsmanden. L.C. Marsh, som 
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var ansvarlig for en indflydelsesrig Report on Social Security for Canada, der udkom 

allerede i 1943.  

Canada havde hidtil ikke været helt uden offentlig velfærd inden for 

sundhed og aldersforsorg. Men velfærdspolitikken havde båret præg af de to store 

partiers konservatisme og af Canadas koloniale arv: Den tidlige canadiske stat havde 

ikke haft nogen selvstændig social og økonomisk profil, men videreførte den britiske 

samfundsmodel med dens liberalistiske tradition for at betragte det som de offentlige 

myndigheders opgave blot at tage ansvar for den infrastruktur, som var nødvendig for 

den økonomiske udvikling (Meisel, Silver og Rocher 1999:115). Begge 

premierministre før og under Anden Verdenskrig – den konservative Richard Bedford 

Bennett (PM 1930-35) og den liberale Mackenzie King (PM 1935–48) – mente 

således, at indførelse af arbejdsløshedsunderstøttelse ville underminere 

befolkningens arbejdsetik. Godt vendte Bennett under Depressionen på en talerken 

og fremsatte nogle lovforslag, der ville have givet staten en helt ny og aktiv rolle på 

linje med Roosevelts New Deal. Men de fleste af de love blev afvist af JCPC som 

forfatningsstridige og blev derfor ikke til noget. Dermed blev initiativet til 

velfærdsreformer overladt til provinserne. 

I lyset af det socialdemokratiske CCF’s voksende succes ved valgurnerne, 

indså Mackenzie King dog under Anden Verdenskrig nødvendigheden af trække sit 

parti længere ind mod midten ved at gennemføre de første sociale reformer. I 1944 

havde King varslet sociale reformer, men kun i begrænset omfang, nemlig som en 

garanti for et minimum af offentlige ydelser til alle canadiere. I trontalen ved 

åbningen af det føderale parlament lød det således: 

 

Der vil så hurtigt som muligt blive fremført planer for fastsættelsen af et 

nationalt minimum af social sikkerhed og menneskelig velfærd. Et sådan 

nationalt minimum vil indbefatte nyttig beskæftigelse for alle, der er 

villige til at arbejde; standarder for ernæring og bolig på et niveau, som 

 sikrer sundheden for hele befolkningen; og social forsikring mod nød 

forårsaget af arbejdsløshed, ulykke, en forsørgers død, dårligt helbred og 

alderdom. (Debates 1, 1944: 2) 

 

Alligevel var det CCF, der kom først, da partiet i 1946, som 

regeringsbærende parti i Saskatchewan, indførte et universelt sundhedssystem. Det 

skulle komme til at danne model for resten af Canada, men der skulle flere års pres 

fra fagforeningerne til at få de Liberale og Konservative til at foretage større reformer. 

I efterkrigsårene begyndte provinserne at indfri løfterne om støtte til ældre, 

arbejdsløse og personer med forskellige handicap. Foreløbig forblev 

sundhedssystemet og sygdomsforsikringen dog på private hænder. Borgerne skulle 

derfor selv betale – og optage lån – for at dække udgifter i forbindelse med sygdom. 

De høje forsikringspriser i private selskaber betød, at halvdelen af befolkningen 
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hverken var helt eller delvist forsikrede. Det var en uholdbar situation og krævede 

offentlige ordninger, som gik på tværs af provinsgrænserne. Men det viste sig ikke 

let under den gældende forfatning, som jo overlod det til provinserne at tage sig af 

den sociale velfærd. 

 

 

Centralisering og en ny forestilling om Canada 
  

 Erfaringerne fra Depressionen og Anden Verdenskrig havde dog sat spor i forståelsen 

af unionen og den nationale identitet. Hvor der i århundredets første årtier var blevet 

lagt stor vægt på provinsernes autonomi og separate identiteter, kom krisen og krigen 

til at fremme en pan-canadisk selvforståelse (Jenson 1995). Det fik konsekvenser for 

føderalismen.   

Den skarpe magtdeling mellem de to politiske niveauer kom under pres, da 

de offentlige myndigheder påtog sig stadig flere nye opgaver. Mange praktiske grunde 

talte for, at det blev overladt til centralregeringen at sørge for, at borgerne – uanset hvor 

de boede – fik tilbudt den samme sociale service og oppebar en nogenlunde ligelig 

levestandard. På den baggrund kom mellemkrigstidens klassiske føderalisme til at 

blive afløst af en samarbejdende føderalisme, og føderationen antog karakter af en 

social union.109 Den samarbejdende føderalisme var udtryk for canadisk mæglerpolitik 

i rendyrket form. Der blev indgået kompromiser og skabt overlappende funktioner 

mellem Ottawa og provinserne. Canada fik derved et større enhedspræg: Den 

økonomiske og sociale modernisering medførte en institutionel homogenisering, 

samtidig med at mosaiklandet mistede noget af sin hidtidige regionale, kulturelle og 

sproglige pluralisme (Jenson 1995: 107-08). Fra at have fremstået som et konglomerat 

af regioner og provinser var føderationen i færd med at udvikle sig til et fælles 

arbejdsmarked og en socialstat med universelle krav til udformningen af sociale 

ydelser.   

Canadierne blev samtidig ”borgere”, ikke blot formelt i kraft af 

Borgerskabsloven af 1946, men også reelt ved at blive tildelt de samme rettigheder og 

den samme beskyttelse i kraft af deres fælles stat og dens institutioner. Det var en 

udvikling, som ikke kun blev støttet af det socialdemokratiske CFF og de Liberale, 

men også de Konservative bakkede op om denne udvikling, som både havde elementer 

af statsbygning, nationsbygning og nationsdannelse.  

  Da samarbejdet hvilede på uformelle og pragmatiske principper, skønnedes 

det dog i første omgang ikke nødvendigt at foretage fundamentale ændringer af 

forfatningen – hvilket da også ville have været nærmest umuligt. I stedet klarede man 

sig med mindre tilføjelser, som gav forbundsregeringen tilladelse til at indføre 

arbejdsløshedsforsikring og alderspension. Alligevel fik centralregeringen mulighed 

for at udøve indirekte kontrol med de sociale forhold i provinserne, idet den opstillede 

                                                           
109 Jf. oversigten over de forskellige former for føderalisme i forrige kapitel. 
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en række betingelser for økonomiske tilskud til deres velfærdsprogrammer. For at 

forhindre en ulige udvikling imellem dem indførte den føderale regering i 1957 en 

udligningslov, som betød, at provinser, hvis indkomst per indbygger lå under 

unionsgennemsnittet, blev kompenseret af forbundsstaten. Samtidig tilbød den 

provinserne at dække halvdelen af deres udgifter til de sociale og sundhedsmæssige 

foranstaltninger, som den ønskede indført, mod at de selv beholdt det overordnede 

ansvar for det udbyggede velfærdssystem.   

Den første landsdækkende, offentlige sundhedslov blev gennemført af 

Diefenbakers konservative regering i 1957. Den sikrede gratis adgang til 

undersøgelser, behandling og hospitalsophold. Loven fastsatte minimumskrav for de 

enkelte provinsers egne ordninger og var således et første skridt i retning af universel 

adgang til sundhedsydelser (Guest 1997; Taylor 1987). I juli 1958 havde fem provinser 

– Newfoundland, Manitoba, Saskatchewan, Alberta og British Columbia – fået deres 

egne sundhedssystemer med føderal støtte på plads. Da Quebec endelig godkendte 

loven i 1961, havde alle provinser universel dækning for hospitalsbehandling.   

 Provinserne bevarede altså formelt deres ret til at udvikle deres egne sociale 

modeller ud fra lokale værdier og traditioner, selv om der reelt var tale om opbygningen 

af en grænseoverskridende canadisk velfærdsstat. Det var dog ikke en udvikling, som 

provinserne var udelt positive over for. Nogle af dem modsatte sig den direkte 

indblanding fra forbundsstatens side og udfordrede den nye føderalisme og den 

centralisering, den indebar. Og de politiske partiorganisationer i provinserne følte, at 

det var deres primære opgave at sikre deres provins så stor en del af den samlede kage 

som muligt. Størst modstand mødte centraliseringsprocessen dog i Quebec, hvor der 

var stærk aversion mod tanken om at afgive magt til Ottawa. For det betød en 

udfordring af provinsens samfundsmodel og tradition. Derved opstod der, hvad den 

britiske historiker John Hutchinson kalder for en ”national konfliktzone”. Hermed 

menes en konflikt mellem to forskellige nationsforestillinger og tilsvarende 

nationalismer. 

Quebec havde i årtier hæget om sin katolske tradition for at lade kirken tage 

sig af social nød. Derfor betragtede man her forbundsstatens ønske om indflydelse som 

et angreb på fransk-canadiernes identitet og provinsens forfatningsmæssige 

rettigheder. Der var således sprængkraft i den yderligere indblanding og centralisering, 

som de Liberales velfærdspolitik lagde op til efter 1963. Indtil da havde lønmodtagere 

indbetalt deres pensionsbidrag i private pensionsfonde, som havde ret til at 

tilbagebeholde pensionen i tilfælde af, at en lønmodtager ønskede at skifte job. For at 

skabe et mere fleksibelt arbejdsmarked og øge lønmodtagernes mobilitet og 

økonomiske sikkerhed ønskede de Liberale at ændre pensionssystemet ved at skabe 

offentlige pensionsfonde.   

Da Pearson i 1963 lagde et forslag om et føderalt pensionssystem på bordet, 

reagerede dog også andre provinser med skepsis. I Ontario og Manitoba var man 

bekymret over følgerne for de private forsikringsselskaber og de offentlige finanser. Et 
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par dage før provinsernes førsteministre mødtes for at drøfte forslaget på deres 

halvårlige møde med premierministeren, kom Quebecs liberale premierminister, Jean 

Lesage (1912-1980), dem imidlertid alle i forkøbet ved at offentliggøre sit eget forslag 

til en provinsbaseret pensionsfond. Da provinserne ifølge forfatningen havde 

overhøjhed i pensionsspørgsmål, havde han umiddelbart ret til det. Det kontroversielle 

i hans initiativ bestod derimod i, at hans beslutning direkte gik imod forbundsstatens 

forslag: For hvor den føderale regerings forslag skulle øge mobiliteten på tværs af 

provinserne, ville Quebec-regeringen opsætte en mur omkring Quebec. På mødet 

udviklede uenigheden om pensionsspørgsmålet sig derfor til en regulær politisk krise, 

hvor Ottawa og Quebec stod stejlt over for hinanden. Så store var modsætningerne 

mellem parterne, at en af deltagerne ved mødet bagefter erklærede: ”Jeg tror, vi 

pludselig indså, at, du gode Gud, det kan ende med at landet falder fra hinanden” (cit.  

Rocher 1999: 140). For at forstå, hvad der var på spil for Quebec, må vi se på 

provinsens udvikling i det forudgående halve århundrede. 

 

 
Moderniseringen af Quebec 

 
       Den økonomiske udvikling 

 

Quebec havde ved århundredskiftet en landbrugsøkonomi, som beskæftigede tæt på 

halvdelen af befolkningen. I de første årtier af 1900-tallet begyndte en gradvis 

industrialisering, først og fremmest som følge af amerikanske investeringer og 

tilgængeligheden af billig energi fra vandkraftværker, der blev opført i sø- og 

bjergområderne nord for St Lawrence-floden. I 1941 var andelen af beskæftigede i 

landbruget faldet til blot 19,3 procent (Dickinson og Young 2008: 213). De mange, der 

forlod landbruget, fandt dog ikke kun arbejde i industrien, men også i det ressourcerige 

Quebecs skovbrug og miner. Alligevel valgte adskillige at forlade provinsen og flytte 

til New England, hvor de ofte kunne finde bedre betalt arbejde i træindustrien. Når der 

alligevel skete en befolkningstilvækst, skyldtes det indvandring fra Europa. I 

begyndelsen af århundredet slog især mange italienere og jøder sig ned i Montreal, og 

selv om indvandringen gik næsten i stå i mellemkrigsårene, steg 

indvandrerbefolkningen til 13,6 procent i 1946 og til 23,6 procent i 1961 (Harrison og 

Friesen 2010: 43). 

 Indvandrerne talte sjældent fransk ved deres ankomst. Alligevel lå 

provinsens andel af fransktalende stabilt på omkring 80 procent. Da de fleste slog sig 

ned i Montreal –  der jo i forvejen rummede en stor engelsktalende befolkning –  blev 

engelsk dog snart det mest anvendte sprog i store dele af den indre by. Forskellen 

mellem det landlige Quebec og metropolen Montreal skulle blive et karakteristisk træk 

ved provinsen Quebec og en kilde til konflikt, fordi den indebar en række kulturelle og 

økonomiske modsætningsforhold.  
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 Mulighederne for de forholdsvist lavt uddannede fransktalende for at få job 

i provinsens tre storbyer – Montreal, Trois-Rivières og Quebec City – var før Anden 

Verdenskrig begrænsede inden for handel, finansiering og industri. Den anglo-

canadiske elite dominerede ejerskabet til de større industrier og de kommercielle 

erhverv, både på ledelsesniveau og i den almindelige arbejdsstyrke. Arbejdsmarkedet 

var således stærkt etnisk opdelt. De fransktalendes underrepræsentation gjaldt også i 

den offentlige sektor. Til gengæld var de overrepræsenteret i primærerhvervene 

(landbrug, skovbrug og minedrift) og blandt de mange småbyers handlende og små 

håndværksvirksomheder. Kun selvstændige professioner som læge og advokat gav 

adgang til samfundets højere lag, foruden stillinger inden for kirkens 

uddannelsesinstitutioner. Kirken satte en moralske bom op for kvinders adgang til 

arbejdsmarkedet, indtil krigen gjorde det nødvendig at hæve den (Ouellet 1990: 314-

41).     

   Den engelsktalende byelites ejerskab til de industrielle virksomheder 

skabte et modsætningsforhold mellem dem og deres fransktalende arbejdere og gav 

derfor anledning til hyppige arbejdskonflikter med en etnisk dimension, specielt under 

Depressionen, men de fortsatte også efter krigen. Kulminationen var en stor, 

voldspræget strejke i minebyen Asbetos i 1949. Selv om Kommunistpartiet og den 

socialt radikale, amerikanske arbejderbevægelse under Depressionen i 30’erne fik 

medvind i prærieprovinserne, skete det samme ikke i Quebec. Det skyldtes, at Quebec 

igennem hele den første del af århundredet havde været domineret af den 

fagforeningskritiske og antisocialistiske katolske kirke. 

 

 
Quebecs sociale model indtil 1960 

 

Kirken havde dog 1920’erne selv stået bag organiseringen af to fagforeninger – CTCC 

og UCC. Formålet var dels at forhindre ”fremmede” (dvs. socialistiske og 

amerikanske) fagforeninger i at vinde indpas, dels at beskytte landmænd og 

industriarbejdere mod de værste konsekvenser af industrialiseringen og den 

kapitalistiske markedsøkonomi. Verdslige fagforeninger blev betragtet som fjender af 

troen og den herskende sociale orden. Selv om de kun var i stand til at organisere langt 

under halvdelen af arbejderbefolkningen, så foreningerne dengang en interesse i at 

samarbejde med kirken, fordi den kunne hjælpe dem med at skaffe ledere, skabe 

netværk og formidle adgang til pressen (Trofimenkoff 1983: 229).  

 Den katolske kirke var en central og socialt magtfuld institution i 

mellemkrigstidens Quebec. Den definerede den nationale identitet sådan, at den ikke 

kun hvilede på det franske sprog, men også på katolsk tro og kultur. Sprog, tro og kultur 

hang tæt sammen, idet sproget beskyttede den nationale fællesskab mod de 

kirkefjendtlige liberale værdier og den syndige populærkultur i den engelsktalende 

verden i resten af Canada og i USA.  
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Kirken havde ansvar for skole, uddannelse, sundhed og social velfærd. 

Hvad det sidste gjaldt, havde den et moralistisk og familistisk110 samfundssyn: Den 

lagde stor vægt på familieværdier og pålagde den enkelte at tage ansvar for at klare sig 

selv. Bekæmpelsen af social nød skulle i videst mulig omfang ske gennem kirkens egne 

velgørende organisationer (Béland og Lecours 2008: 46-47). Quebec kunne derfor 

langt op i 1950’erne praktisere en socialpolitik, som var fuldt forenelig med en 

økonomisk liberalisme, som ønskede så lidt statsindblanding som muligt. Det sikrede 

en alliance mellem kirken og den konservative, anglo-canadiske politiske elite, som 

ønskede at fastholde status quo og forsvarede provinsens autonomi over for 

keynesianske tiltag fra den føderale regerings side.  Kirken var da også fra begyndelsen 

skeptisk indstillet over for de sociale forsikringsordninger og politikker, som blev 

introduceret efter Anden Verdenskrig.  

 Den korporative samfundsfilosofi, som kirken hyldede, havde sit vigtigste 

talerør i bevægelsen Action française. Bevægelsen blev grundlagt i 1917 af medlemmer 

af La Ligue des droits du français, som siden 1913 havde eksisteret med det formål at 

forsvare og fremme respekten for det franske sprogs ”naturlige og forfatningsmæssige 

rettigheder” (cit. fr.wikipedia).  Action française var inspireret af den homonyme anti-

demokratiske, fransk-katolske bevægelse, som var blevet grundlagt af Charles Maurras 

(1868-1952) i Paris i 1899. I den canadiske organisations månedsblad, Action 

nationale, argumenterede en lang række katolske intellektuelle mellem 1917 og 1927 

for, at den fransk-canadiske ”nation” ikke kunne overleve alene på sine særlige 

kulturelle og sociale institutioner. Dens overlevelse afhang også af, at den fik egne 

politiske institutioner (Trofimenkoff 1975).   

 Selv om Action nationale blev lukket i 1927, vedblev de ideer og værdier, 

organisationen havde stået for, med at præge Quebec langt op i 50’erne. Det skyldtes 

ikke mindst, at Quebecs dominerende konservative og nationalistiske parti, Union 

Nationale, tog dem til sig, og at den separatistiske og stærkt højreorienterede 

ungdomsorganisation Jeune Canada (Unge Canada) fra 1932 gjorde præsten og 

historikeren Lionel-Adolphe Groulx til sin åndelige leder.   

 

 

Klerikal nationalisme: Lionel-Adolphe Groulx  
 

Lionel-Adolphe Groulx (1878-1967) voksede op under beskedne kår som søn af en 

from bonde og skovarbejder i Vaudreuil, en mindre by, der dengang lå i et landdistrikt 

ca. 30 km fra Montreal, men som i dag er en forstad, som er koblet sammen med 

storbyen med en stærkt trafikeret motorvej. Groulx er paradoksalt nok blevet kaldt ”det 

moderne Quebecs åndelige fader” (Trofimenkoff 2008), skønt han hele sit liv var en 

indædt fjende af det moderne liv. Han blev uddannet til præst, men fungerede det meste 

                                                           
110 Ved familisme forstår man en socialfilosofi, som sætter hensynet til familien højere end hensynet til individet. Den 

klassiske katolske sociallære er familistisk.  
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af sit liv som universitetsprofessor i historie. Han tog arven op fra Garneau og var den 

første fransk-candiske historiker, der kastede et kritisk blik på historien bag 

Konføderationen i 1867.  

 Groulx blev som ung ny-uddannet præst og akademiker en ivrig forkæmper 

for det franske sprog, hvis overlevelse på et kontinent med mange millioner 

engelsktalende han frygtede.  I slutningen af Første Verdenskrig var han nået frem til 

en overbevisning om, at der var behov for ”fransk handling” på alle fronter: 

økonomisk, kulturelt, socialt, litterært, religiøst og politisk. Canadas historie måtte 

skrives om: ”Erobringen” i 1763 havde været en katastrofe, og ved Konføderationen i 

1867 var fransk-canadierne blevet svigtet af deres ledere, som ikke havde haft evne til 

at forudse konsekvenserne af den aftale, de indgik.  

 Groulx var dybt skeptisk over for de forandringer, der skete i Quebec i form 

af industrialisering, urbanisering og udbredelse af en populærkultur, som fordærvede 

ungdommen, ødelagde familierne og tærede på det gamle landbrugssamfunds 

traditionelle værdier. Forsvaret af Quebec mod det moderne livs trusler – som først og 

fremmest kom fra USA og den ”gudløse” socialisme – skulle ske ved at skabe en 

balance mellem industri og landbrug og ved at kræve en forfatningsændring, der 

sikrede provinsen mere magt. Selv om Groulx en overgang legede med tanken om et 

selvstændigt Quebec, forblev han dog – som de fleste andre af kirkens mænd – tro mod 

føderationen. Han var dog talsmand for større autonomi og advarede fransk-canadierne 

mod at blive ”assimileret” ind i den anglo-nordamerikanske verden, da de derved ville 

miste deres sprog, identitet, tro og kultur. Derfor var det vigtigt, at den katolske kirke 

bevarede sit ansvar for samfundets uddannelsessystem, sundhedssektor og sociale 

institutioner (Trofimenkoff 1975 og 1983: kap. 14). 

 Mange katolske intellektuelle mente i 1930’erne, at Depressionen i Quebec 

var et resultat af en overindustrialisering, der var blevet fremmet af de Liberale og deres 

alliance med provinsens anglo-canadiske kapitalister. Groulx delte den opfattelse og 

mente, at engelsk-canadierne i det hele taget var fremmedelementer i provinsen, idet 

de repræsenterede en civilisation, som var uforenelig med fransk-canadiernes. Han 

afviste derfor enhver form for pan-canadisme. I en lang tale, han holdt den 29. 

november 1943 ved det Nationale Monument i Montreal, forkastede han også ideen 

om at skrive en samlet canadisk historie, som alle canadiske skolebørn kunne 

undervises efter. Det ville nemlig indebære et forræderi mod fransk-canadiernes fortid 

og unikke identitet: 

 

Hvis der er en stærk kæde i denne fortid, er det katolicismen. Fransk 

Canada er, mere end noget andet, et barn af kirken. En hel epoke i dets 

historie grundede sig på tro og mystik. Dets fundamentale sociale 

institutioner, dets skikke, dets traditioner, stammer direkte fra dets kristne 

ånd og franske lov. Hvis der er en konstant faktor i vort lille folks liv, så 

er det dets  missionerende ånd. […] Så nu spørger jeg dem, som kommer 
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til os i god tro, hvordan kan en fælles historie, som søger at tilfredsstille 

alle sekters og agnostikeres smag, blive skrevet og undervist uden at 

risikere at ændre eller fortie, med vor udslettelse til følge, nogle af de 

essentielle aspekter ved, ja, selve grundlaget for vores liv? (Groulx 1943 i 

Cook 1969: 239) 

  

I slutningen af sin tale henvendte Groulx sig til de unge med en særlig ”appel”:  

 

Unge fransk-canadiere, mænd og kvinder, aldrig er en vanskeligere, men 

også mere inspirerende, opgave blevet tilbudt en mere glødende ungdom: 

 Tal ikke for meget: en generation, der blev ført vild, berøvede os alting: 

vor nutid, vor fremtid og selv den stolthed, der gav os kærlighed til livet. 

En ting har I dog, som de ikke kunne tage fra jer, fordi det ikke kan tages 

fra et menneske: jeres sjæle som unge franskmænd og som unge 

katolikker. Bliv for os et stærkt, stolt folk, Et stolt folk er et folk, der er 

færdig med at bøje sig for de mægtige, fordi det tæt ind på sin egen hud 

bærer følelsen af retfærdighed, stoltheden over sin fortid og over sin 

mission, og sin værdighed som en menneskelig nation. Et stærkt folk er 

frem for alt et forenet folk. […] Et stærkt folk er et folk forbundet med sin 

moralske styrke, sin tro, sin katolicisme, med alle sin sjæls fibre, 

 plantet i fortiden, i sine traditioner, i Quebecs jord, så solidt som 

ahorntræet. Det er et folk, som har et velreguleret organisk liv: et 

økonomisk liv, et socialt liv, et kulturelt liv. Dette mesterværk af styrke 

og tro vil I skabe, og I vil give det til os. I vil ikke bygge det ved at låne 

fra højre og venstre, fra fremmede filosofier, fra sociale 

fornyelsesprogrammer, som ikke er vokset ud af vort eget land og klima. 

En katolik er for rig til at låne fra kommunister eller socialister. 

Morgendagens franske Canada vil være en original skabning, vil være 

kød af jeres kød, en blomst af jeres ånd. (Ibid.: 256)  

 

Groulx og hans åndsfællers ”klerikale nationalisme” (Cook 1995: 91) 

byggede altså på forestillingen om Quebecs særlige historiske og kulturelle tradition. 

Den vendte ryggen til ”fremmede” tanker, skabte et skønmaleri af fortiden og livet på 

landet, og advarede de unge mod at udvandre fra provinsen og lade sig assimilere. Den 

mindede befolkningen om, at fransk-canadierne havde en historiske mission at udføre 

i Nordamerika, og den tegnede et billede af USA som indbegrebet af den materialisme, 

dekadence og umoralitet, som skabte socialt kaos (Jones 1984).  

 Det stereotype billede af Amerika blev fastholdt i populærlitteraturen 

(Rousseau 1976). Man møder det f.eks. i indvandrerforfatteren Louis Hémons roman 

Maria Chapdelaine (1916). Hémon, der selv for nylig var indvandret til Quebec, 

skildrer i romanen den unge Maria, der efter sin mors død bliver stillet i et valg mellem 
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to friere, Lorenzo Surprenant, som frister hende med et liv i rigdom i USA, og Eutrope 

Gagnon, naboens søn. For at redde sin familie og det lille samfund, den er en del af, 

vælger Maria at ofre sig selv og gifter sig med Gagnon. Derved bekræfter hun det 

landlige Quebecs traditionelle, katolske værdier. Det er den slags konservatisme, som 

forklarer, hvorfor kvinder i Quebec først fik stemmeret i 1940.    

 Det er dog vigtigt at understrege, at Quebec-samfundet ikke udelukkende 

var konservativt. Som jeg tidligere har beskrevet, fandtes der en lang liberal tradition i 

provinsen. Quebec var mere pluralistisk, mindre ”monolitisk” og mere moderne, end 

man får indtryk ved at læse Action nationale, mener Dickinson og Young (2008: 298). 

Ja, som jeg selv tidligere gjorde opmærksom på, fandtes der også inden for Quebec 

”nationale konfliktzoner” (jf. Hutchinson 2004). Selv blandt liberale kunne man dog 

møde skepsis over for industrialiseringen og den opfattelse, at de værdier, den stod for, 

var fremmede eller ligefrem fjendtlige over for provinsens tradition. Henri Bourassa, 

der jo var liberal pan-canadist, mente således, at det engelske Canada havde brug for 

det franske Quebec for at kunne modstå presset fra amerikanske kulturs ”gyldne kalv-

kultur”, dvs. dens materialisme (Jones 2010: 290).  

Hvor vidt sådanne holdninger deltes af befolkningen i Quebec, er 

selvfølgelig vanskeligt at vurdere, fordi der dengang ikke blev foretaget 

opinionsundersøgelser. Givet er det dog, at der også var grupper, specielt de katolske 

fagforeninger, som mente, at Quebec havde brug for amerikanske investeringer for at 

bremse op for udvandringen og få bugt med den udbredte økonomiske nød (Hero 

1988). Sikkert er det også, at der efter Anden Verdenskrig var langt mindre lydhørhed 

over for den klerikale nationalismes pastorale vision for provinsen, end der havde været 

i 1920’erne.  

 
 

Depressionen sætter Quebec i stå  
 

Depressionen ramte Quebec hårdere end nogen anden del af Nordamerika. Under den 

økonomiske krise blev den gamle ”kattelem” til USA’s arbejdsmarked lukket, mens 

der samtidig blev udbudt stadig færre job i Quebec og resten af Canada. Landbruget og 

skov- og minedriften led under faldende efterspørgsel, og skoler og andre offentligt 

støttede institutioner fyrede personale eller blev lukket helt ned. På grund af et stærkt 

voksende befolkningstal fik kirken stadig sværere ved at finansiere sine sociale 

institutioner og sin velgørenhed. 

 Krigen rettede op på provinsens økonomi og skabte næsten fuld 

beskæftigelse, også for kvinder, som nu for første gang gjorde deres indtog på 

arbejdsmarkedet. I de følgende år udviklede Montreal, Nordamerikas katolske 

hovedstad, sig til en mere almindelig nordamerikansk storby. Med sin stadig mere 

etnisk blandede befolkning og sin kosmopolitiske karakter var den en verden for sig i 

det ellers landlige Quebec. Samtidig betød mængden af engelsktalende indvandrere, at 
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de etniske og sproglige spændinger blev øget. Erfaringerne med den sociale nød i 

30’erne havde allerede dengang gjort de verdslige fagforeninger mere socialt og 

politisk bevidste og åbne over for de ideer, der dengang florerede i Europa (Dumas 

1975; Dumont 1978). Før krigen stod de bag flere større strejker i tekstilindustrien, og 

deres radikalisering fortsatte efter krigen, hvilket gav sig udtryk i en åben kritik af den 

sociale og politiske tilstand i provinsen.  

 Fagforeningernes krav om reformer mødte dog ingen forståelse i det 

regerende Union Nationale. Partiet var blevet dannet i 1935 ved en fusion af Quebecs 

Konservative og de Liberales kulturkonservative højrefløj i et forsøg på at bringe den 

liberale Alexandre Taschereaus korruptionsplagede regering til fald og tilbyde 

befolkningen et alternativ til den liberale samfundsmodel (Quinn 1963). Union 

Nationales leder, sagføreren Maurice Duplessis (1890-1959), bragte allerede i 1936 sit 

parti til magten og gjorde dermed en ende på mere end 30 års uafbrudte liberale styre. 

Bortset fra de første fire krigsår beholdt han den indtil sin død i 1959.  

Støtten til ham kom fra fire grupper: provinsens landbefolkning, den 

katolske kirke, højreorienterede nationalister og det anglo-canadiske bourgeoisi. 

Duplessis, der var uddannet ved Université Laval, den katolske kirkes højborg, var 

nationalist af den gamle klerikale type og ønskede at isolere Quebec fra resten af 

Canada for at bevare provinsens kulturelle tradition. Som det er blevet sagt om ham, 

gik hans politik ud på ”at bekæmpe assimilation udefra og frigørelse indefra” 

(Vadeboncoeur 1942: 42). Derfor afviste han de sociale reformer, som den føderale 

regering indvarslede mod slutningen af krigen.  På grund af hans autoritære og korrupte 

styre, hans undertrykkelse af personer med afvigende synspunkter og hans modstand 

mod provinsens modernisering kaldte hans kritikere siden hans regeringsperiode for la 

grand noirceur, det store mørke (Gossage og Little 2012: 220).  

 

 
  

Fig. 25: Duplessis forskanset i Quebec.  

Satiretegning af John Collins. Kilde: Musée McCord, Montreal. 
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 Duplessis’ støtte til arbejdsgiverne og hans modstand mod fagforeningerne, 

som efter den store strejke i Asbestos var begyndte at nyde stor folkelig opbakning – 

selv blandt mange katolske præster – skabte en voksende liberal og socialistisk 

opposition dels i form af ”ny-nationalister”, der stod for en sekulær, socialdemokratisk 

nationalisme, dels i form af en socialistisk anti-nationalisme.   

 

 

Ideologisk tidehverv  
 

Ny-nationalismen: André Laurendeau 
 

Ny-nationalisterne fandt ikke Duplessis’ Groulx-inspirerede kobling af katolicisme og 

nationalisme egnet som en løsning på Quebecs problemer. Fælles for dem var, at de 

brød med den århundredlange alliance mellem den katolske kirke og nationalismen. 

Den klerikale nationalisme havde lagt vægt på katolicismens moralske og åndelige 

værdier. Ny-nationalisterne sekulariserede nationalismen og gjorde den til et projekt, 

der skulle føre til sociale og økonomiske forandringer og befri fransk-canadierne både 

individuelt og kollektivt. Nationalismen, lød det nu, havde i virkeligheden rødder i den 

Franske Revolution og havde derfor et liberalt og demokratisk værdigrundlag, ja, for 

nogle også et socialistisk. Den var ”i sin oprindelse, ikke en højreorienteret ideologi, 

men helt klart venstreorienteret,” som den mest radikale af ny-nationalisterne, Jean-

Marc Léger skrev (cit. Behiels 1985: 49). Léger mente at kunne påvise, at de fransk-

canadiske folkemasser flere gange i historien havde spillet en afgørende rolle i kampen 

mod imperialismen. Det var derfor nu nødvendigt, at den fransk-canadiske 

arbejderklasse udviklede en solidaritet, som byggede på fælles nationalitet.  

Ny-nationalisternes mest betydningsfulde repræsentant var en af Groulx’ 

tidligere studerende og beundrere, forfatteren og journalisten André Laurendeau 

(1912-1968). Han kom fra en glødende nationalistisk og musikalsk begavet familie fra 

Montreal, og allerede som 22-årig, i 1934 – året efter at han havde været med til at 

stifte Jeune Canada – indtrådte han i redaktionen for L’Action nationale. Fra 1937 og 

frem til 1943 sad han som redaktør på bladet, hvor han agiterede for separatisme. Under 

Anden Verdenskrig var han aktiv i protestbevægelsen mod tvangsudskrivning af 

fransk-canadiere. Han blev sekretær for det til lejligheden stiftede parti Bloc Populaire 

og kort efter generalsektrær for Ligaen for forsvaret af Canada, der blev skabt i den 

samme periode. Efter krigen moderede han sin separatisme og nærmede sig i stedet det 

føderalistiske standpunkt, som Henri Bourassa havde indtaget, og som han var vokset 

op med i sit eget hjem. I 1947 bad den nye direktør for avisen Le Devoir, Gérard Filion 

(1909-2005), ham om at indtræde i stillingen som hans medredaktør. Han blev i denne 

stilling indtil sin død i 1968, kort efter at have afsluttet sit hverv som den ene af de to 

formænd for forbundsregeringens Royal Commission on Bilingualism and 
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Biculturalism (B&B-kommissionen), som var blevet nedsat i 1963 (Behiels 1985; 

Behiels og Cook 1976).   

 Posten som lederskribent gjorde Laurendeau i stand til at sætte et stærkt 

præg på debatten om Quebecs status og fremtid i 1950’erne. Han var overbevist om, at 

Quebec ikke skulle sigte mod at blive en selvstændig nationalstat, men derimod arbejde 

for en forfatningsændring, som anerkendte provinsen som et særligt samfund inden for 

Canada.111 Dette ville betyde en ligestilling mellem Quebec og det engelsktalende 

Canada, mente Laurandeau. Han stod således for en fornyelse af den dualistiske 

tradition, men vel at mærke på en sådan måde, at den ene af de to partnere bag den 

canadiske stat ikke længere kun skulle betragtes som en sproggruppe, men skulle 

territorialiseres, dvs. forbindes med et politisk territorium. Quebec ville på den måde 

få status af en stat i staten. Hermed blev fransk-canadisk nationalisme omtolket til en 

Quebec-nationalisme, altså en nationalisme, som ikke gjaldt alle fransk-canadiere, men 

kun frankofone borgere i Quebec.    

 I et lille hæfte med titlen Notre nationalisme, som han udgav i 1935 i sin 

tid som leder af Jeune Canada, havde Laurendeau lagt vægt på nationens betydning for 

den enkeltes personlige identitet.  På det tidspunk var han, i lighed med mange andre 

franske og fransk-canadiske intellektuelle, optaget af den franske venstreorienterede 

og katolske filosof Emmanuel Mournier (1905-1950). Mournier var skaber af 

”personalismen”, en eksistens- og socialfilosofi, som han selv anså for at være et 

alternativ til både liberalismen og marxismen. Som en form for humanisme lagde 

personalismen vægt på respekten for menneskerettighederne og værdien af det enkelte 

menneskes værdi og personlige udvikling. Den var derfor kritisk over alle former for 

totalitarisme, både højre- og venstreorienteret, som underordnede individet i forhold til 

”nationen”, ”klassen” eller ”staten”.  Laurendeau, der selv havde lært personalismen at 

kende under et studieophold ved Sorbonne-universitetet i Paris, fulgte således 

personalismens tidsskrift L’Esprit i dets fordømmelse af den spanske fascisme. Da han 

kom hjem, blev han ligeledes kritisk over for den daværende fransk-canadiske 

nationalismes stærkt konservative karakter og kom selv til at stå for en ”social-

nationalisme”. 

 Laurendeaus kritik af den klerikale nationalisme bragte ham på 

konfrontationskurs med Duplessis. Han var f.eks. modstander af dennes hårde kurs 

over for strejkeaktiviteterne i provinsen. Han blev dog også i stigende grad en kritiker 

af den amerikanske og anglo-canadiske kapitals økonomiske dominans af Quebec. Da 

han afbrød sin politiske karriere i 1948 for at blive medredaktør på Le Devoir, var han, 

som flere andre af hans egen generation, nået til den overbevisning, at den gamle 

katolske nationalisme, som ønskede at fastholde status quo, ikke egnede sig for 

nutidens Quebec. Provinsen havde for længst lagt sin fortid som rent landbrugssamfund 

bag sig og havde udviklet en ny social og økonomisk struktur. I et essay med titlen 

”Oplever nationalismen en krise?” (1952) diskuterede Laurendeau de problemer, den 

                                                           
111 Udtrykket société distincte stammer dog først fra forfatningsprocessen i anden halvdel af 1980’erne. 



367 

 

fransk-canadiske nationalisme stod med efter krigen. Jeg vil i de følgende slå ned på 

de vigtigste punkter i dette essay. 

 Laurendeau kritiserede den ”gamle” nationalisme for at have været for 

fokuseret på katolicisme og kultur – og for at se dem som ét og det samme. De gamle 

nationale ledere havde ikke begreb om, hvad der skulle til for at løse provinsens mange 

konkrete problemer af social og økonomisk art. De havde frem for alt ikke forstået de 

økonomiske kræfters betydning og forekom at leve i en anden verden end den nutidige. 

For dem var og blev storbyen et dårligt og demoraliserende sted at leve. De holdt fast 

i en agrar selvforståelse, selv om kun knap ti procent af Quebecs indbyggere allerede 

efter Første Verdenskrig arbejdede i landbruget.  Ikke så mærkeligt at de unge ikke 

fandt nationalismens budskab relevant. De forbandt nationalisme med social 

uvidenhed, tomme og forældede ord og ligegyldighed over for virkeligheden. Skulle 

de konkrete problemer, som Quebec stod over for, løses, måtte nationalismen derfor 

tilføjes en social og økonomisk dimension. Hverken kærlighed til fransk kultur eller 

kirkens sociale lære ville kunne skabe enighed mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.  

 Det var ikke, fordi det kulturelle ikke var vigtig, mente Laurendeau, 

tværtimod. Men kultur kunne ikke reduceres til et konfessionelt spørgsmål: til et 

spørgsmål om at bevare katolske værdier. Forsvaret for provinsens kultur var dog heller 

ikke kun et spørgsmål om at bevare det franske sprog. Det ville være en ”meningsløs 

forarmelse”. For kultur bestod også af ”menneskelige holdninger, skikke, institutioner 

og love” (ibid.: 264). I disse kulturelle værdier lå de ressourcer, som skulle gøre fransk-

canadierne i stand til at løse de sociale og økonomiske problemer, som provinsen stod 

med. Quebec burde derfor omdannes til en national ”stat”. Hermed mente Laurendeau 

dog ikke, at Quebec skulle løsrives fra Canada og blive en uafhængig stat, men at 

provinsen skulle have et politisk selvstyre, der kunne forhindre forbundsregeringen i 

at gennemtvinge reformer, som ikke var tilpasset Quebecs behov, institutioner og 

værdier. Behovet for en forfatningsreform var større end nogensinde tidligere, mente 

han og ny-nationalisterne. For kun derved kunne der komme gang i Quebecs økonomi, 

som på trods af opsvinget efter krigen var stagnerende og var blevet distanceret af 

Ontario, der var i voldsomt vækst som følge af åbningen af St Lawrence Seaway og 

øgede amerikanske investeringer.  

 Men Ottawa stod i vejen ved at bryde den ”indre balance”, der tidligere 

havde eksisteret mellem forbundsregeringen og provinserne (ibid. 263-65). Selv den 

liberale premierminister i Nova Scotia, bemærkede Laurandeau, havde for nylig 

hævdet, at ”visse love gennem de sidste tredive år viser, at vi er på vej mod at blive en 

enhedsstat” (ibid. 263). En af disse love gav Ottawa ret til at opkræve 77 procent af 

alle skatter til sig selv. Det var udfordringen fra denne ”ubalance”, som skulle tages 

op: ”For hvis den centrale regering bliver ved med at vokse, mens provinserne bliver 

stadig mindre, så vil vi uundgåeligt ende med at stå med en enhedsstat” (ibid.). Og hvis 

der først blev stillet spørgsmål ved grundlaget for Konføderationen, ville quebeckerne 

blive reduceret til et mindretal i alle slags spørgsmål. Ottawa ville man ikke kunne 
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forvente sig nogen gaver fra. Selv om forbundsregeringen formelt anerkendte det 

franske sprog, sådan som den skulle ifølge forfatningen, gjorde den det ikke i praksis 

ved f.eks. at tilbyde fransktalende borgere rundt omkring i landet at blive betjent på 

fransk. Så hvordan kunne man på den baggrund have tillid til regeringen, når den 

hævdede, at den ville ”forsvare minoriteterne”? Nej, det løfte var ikke andet end et 

påskud for at reducere quebeckerne til et mindretal ”i et land, hvor det aldrig var 

lykkedes for den fransk-katolske minoritet at få tilkendt sine rettigheder” (ibid.).   

 Det bedste forsvar for mindretallene var og blev Quebec selv, og derfor 

skulle man ikke lade sig lokke af tilbud om føderale tilskud til provinsens universiteter 

eller til sundhedsforsikringer. Også den såkaldte Massey-kommissions forslag om 

føderale tilskud til provinsernes kulturliv skulle man afvise.112 Quebec skulle nok selv 

tage ansvar for sit eget samfund og sin kultur! Men så måtte provinsen også tildeles ret 

til selv at opkræve skatter og leve af sine rige naturressourcer, først og fremmest sin 

vandkraft, sine mineraler og sit tømmer.  

 Laurandeau var kun én af mange ny-nationalistiske stemmer i 

efterkrigstidens første årti. Andre betydelige skikkelser var – foruden Gérard Filion og 

Jean-Marc Léger – Jacques Perrault, Jean Drapeau, Pierre Laporte, Jean-Paul Robillard 

m.fl., alle unge intellektuelle og akademikere med rødder i det urbane småborgerskab. 

Men selv om ny-nationalismen indebar en omfavnelse af moderne værdier, var det ikke 

alle liberale og venstreorienterede intellektuelle, der tog den til sig. Mange mente, at 

nationalismen i sig selv – også i dens moderniserede og liberale udgave – stod i vejen 

for quebeckernes frihed og ligestilling med andre canadiere. 

   

 

Cité libre og anti-nationalismen 
 

Anti-nationalisterne samlede sig omkring tidsskriftet Cité libre, som blev grundlagt i 

1950 af den unge, intellektuelle jurist Pierre Elliott Trudeau (1919-2000) og 

journalisten og aktivisten Gérard Pelletier (1919-1997).  Derfor kaldes de for 

”citélibristerne”. I lighed med ny-nationalisterne havde flere af dem fået deres 

uddannelse ved det samfundsvidenskabelige fakultet på Laval-universitetet, og nogle 

af dem var ansat der. Her begyndte en række sociologer, økonomer og politologer – 

opmuntret af fakultetets dekan, George-Henri Lévesque – i begyndelsen af 1950’erne 

at dokumentere de økonomiske og sociale uligheder, der prægede provinsen. De 

konkluderede, at der kunne ville blive rettet op på dem ved at lade staten spille en større 

rolle i samfundet. Deres forskning indgik i en fembindsrapport om Quebecs filosofiske, 

økonomiske og forfatningsmæssige grundlag, som blev udgivet af den såkaldte 

Tremblay-Kommission i 1956. Skønt Duplessis selv havde nedsat kommissionen, 

besluttede han sig til ikke at implementere rapportens anbefalinger, da han fandt dem 

for venstreorienterede. Alligevel kom rapporten til at levere inspiration for ny-

                                                           
112 Om Massey-kommissionen se kapitel 17. 
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nationalisternes kamp for modernisering og mere autonomi til Quebec og 

citélibristernes analyser og argumentation  for sociale reformer.    

 Skønt de var enige med ny-nationalisterne om behovet for sociale reformer 

og også gik ind for provinsiel autonomi, var citélibristerne uenige med dem i, at 

nationalisme – selv i en moderne, socialdemokratisk udgave – var løsningen på 

Quebecs problemer. Som andre liberale og socialister var de kommet ud af krigen med 

en dyb skepsis over for nationalisme. Nationalismen var i deres øjne en konservativ, 

traditionalistisk, fremmedfjendsk, isolationistisk og til tider aggressiv ideologi, som 

ville forsinke moderniseringen af samfundet, fordi den satte hensynet til kollektivet 

højere end individet. Citélibristerne medgav, at en fransk-canadisk ”traditionalisme” 

oprindelig havde spillet en positiv rolle for bevarelsen af fransk kultur og civilisation i 

Canada. Men med tiden havde den skabt en belejringsmentalitet og var slået over i en 

klerikalt defineret og forvaltet katolsk nationalisme, som havde berøvet det fransk-

canadiske samfund sin oprindelige kreative energi og dynamik og ført til social og 

kulturel stagnation. Det, som Quebec havde brug for, var en demokratisering og 

modernisering. Anti-nationalisternes vision for Quebec var en pluralistisk, 

demokratisk, sekulær, urban og industrialiseret provins integreret i den canadiske 

forbundsstat og i harmoni med – om end forskellig fra – resten af Nordamerika.  

 Trudeau, som siden 1944 havde været en indædt modstander af det 

eksisterende politiske regime i provinsen (Trudeau 1968: xix), var den skarpeste og 

mest velskrivende skikkelse bag Cité libre. Jeg vil senere komme mere udførligt ind 

på hans biografi og blot her kort skitsere hans baggrund.  Han var vokset op i et 

velstående hjem i Montreal med en fransk-canadisk far og en mor af både skotsk og 

fransk slægt. Som barn gik han på en prestigefyldt, privat Jesuitter-skole. Siden blev 

han uddannet i jura og politik på fornemme universiteter i Canada, USA og Europa: 

Université de Montreal, Harvard University, Institute d’Études Politique de Paris og 

London School of Economics. Han indledte sin karriere med et par år som politisk og 

juridisk rådgiver for nogle fagforeninger, men blev kritisk over for dem, da han så, 

hvordan flere af deres ledere gled over mod ny-nationalismen, som hidtil havde været 

mest udbredt i Quebecs nye, voksende middelklasse.  

 Trudeau skabte sig hurtigt et offentligt ry med sine skarpe pen og 

kontroversielle synspunkter. Han mente, at noget af det værste ved Canada og Quebec 

var ”den offentlige menings tyranni” (ibid. xxi). Lige så kritisk var han over for enhver 

form for ideologisk system. Ideologier var ”frihedens sande fjender”, fordi 

”accepterede meninger” begrænsede den enkeltes tankevirksomhed og derfor udgjorde 

en hovedkilde til alle ”fejltagelser” (ibid.). Når eliten begyndte at overtage en ideologi, 

var det på høje tid, at frie mennesker begyndte at bekæmpe den, mente han. De bedste 

ideologier var opstået på et tidspunkt, hvor de havde været nødvendige for 

bekæmpelsen af bestemte misbrug. Men hvis de bagefter blev videreført, blev de 

hurtigt menneskefjendske og anti-liberale: ”I historiens løb [er] alle store reformatorer 

før eller senere blevet forrådt af deres disciples overdrevne troskab. Når en reform 
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begynder at blive universelt populær, er det mere end sandsynligt, at den allerede er 

blevet reaktionær, og så er frie mænd nødt til at gå imod den” (ibid.: xxii).  

 Afgørende for Trudeaus erkendelse af Quebecs problemer var strejken i 

Asbestos. I en artikel i Cité libre, ”La province de Québec au moment de la grève”, 

gennemanalyserede han den problematik, som havde udløst den (Trudeau 1956).113 I 

artiklen fremførte han den tese, der skulle blive fælles for citélibristerne: at Quebecs 

problemer skyldtes en samfundsudvikling præget af ”utilstrækkelige ideologier” og 

”undertrykkende institutioner” (ibid.: 90). Dermed tænkte han på den afstand, der var 

opstået mellem nationalismen og de socioøkonomiske og kulturelle realiteter i Quebec. 

For den nationalisme, som var vokset frem siden 1800-tallet, skulle ikke forveksles 

med fransk-canadiernes objektive interesser. Skønt de skyldte nationalisterne sikringen 

af deres – bl.a. sproglige – rettigheder i forfatningen, havde deres ideologi overlevet 

sig selv og var under nutidens omstændigheder blevet en problematisk anakronisme. 

Det fransk-canadiske samfund havde derfor behov for at genetablere kontakt med 

Quebecs nye virkelighed. Nationalisterne – inklusive ny-nationalisterne – burde 

erkende, at det idealsamfund, de ønskede at skabe – under inspiration fra førktigstidens 

korporatisme – i virkeligheden ville være fremskridtfjendtligt, antimoderne og 

undertrykkende. Nationalismen havde i Quebec ført til et samfund, der plejede de 

sekulære og klerikale eliters interesser på bekostning af den brede befolknings behov, 

som først og fremmest bestod i bedre uddannelse.    

 Undertrykkelsen gjaldt også den enkelte borgers rettigheder og 

udfoldelsesmuligheder. Skønt Trudeau var tilhænger af et mere socialt retfærdigt 

Canada, var han – med sin faste tro på individets ret til frihed og selvbestemmelse –  

dybest set liberal af filosofisk og politisk overbevisning. Som Laurendau var også han 

i de år tiltrukket af Mouniers personalisme. Hans individualisme rummede derfor den 

åndelige dimension, som Mournier lagde vægt på: forståelsen af det enkelte menneskes 

ukrænkelige værdighed. Men som den jurist og rationalist han også var, talte han om 

individets frihed i vendinger, der vidnede om hans personlige opgør med de repressive 

sider ved katolsk kultur. Han mente, at det doktrinære nationalistiske tankesæt havde 

lammet Quebecs intellektuelle miljø. Ny-nationalisterne havde overtaget den katolske 

kirkes fordom, at større statsdeltagelse i samfundslivet var det samme som socialisme. 

Denne fordom stod i vejen for sociale reformer og økonomisk udvikling. Der var ikke 

nogen fremtid for den gamle nationalismes fem-ledede strategi: af-urbanisering, 

statsstøtte til små virksomheder, styrkelse af andelsbevægelsen, oprettelse af katolske 

fagforeninger og kristen korporatisme. Den var blot udtryk for agrar nostalgi. 

 Trudeau og citélibristerne ønskede i modsætning til ny-nationalisterne ikke 

forfatningsreformer – i det mindste gjorde de det ikke på det tidspunkt. Det, der først 

og fremmest var brug for, var en ”mentalitetsrevolution” og institutionelle 

forandringer: en klar adskillelse mellem stat og kirke og sociale reformer, der 

udlignede de store klasseforskelle i samfundet og indførte et socialt og økonomisk 

                                                           
113 Om strejkens betydning som symbol for modstanden mod Duplessis-regimet se Rouillard 1999.  
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demokrati. Forudsætningen for mentalitetsrevolutionen var, at der blev skabt et 

universelt, sekulært og offentligt finansieret uddannelsessystem. Uddannelserne skulle 

ikke længere være et middel til dannelse af en bestemt national identitet eller til 

bevarelsen af den eksisterende klassestruktur, men skulle tjene alle borgeres fælles 

interesser og aspirationer. Hvis fransk-canadisk kultur og sprog skulle overleve og 

blomstre, måtte fransk-canadierne følge deres individuelle socioøkonomiske og 

kulturelle interesser. Der eksisterede ikke længere et kollektivt projekt. 

 Citélibristerne havde ikke konkrete bud på, hvordan deres ”revolution” 

skulle føres ud i livet og fik derfor ikke den samme politiske gennemslagskraft som de 

mere pragmatiske ny-nationalister. Ny-nationalisterne mente, at det regerende Union 

Nationale først måtte besejres, og at der kun var én måde, det kunne ske på: gennem 

Quebecs Liberale Parti. Da partiets unge, nationalistiske venstrefløj under ledelse af 

Jean Lesage (1912-1980) erobrede magten ved valget i 1960, blev partiet en afgørende 

faktor for de følgende års ”Stille Revolution”.  

 

  
Fra den Stille Revolution til separatismen    

 
Den Stille Revolution 

 
Udtrykket ”den stille revolution” dækker ikke over nogen reel revolution, men står for 

de sociale forandringer og reformer – den modernisering – som Quebec gennemgik i 

perioden 1959-1968. En historiker har defineret den Stille Revolution som en periode, 

hvor ”Quebec-staten på baggrund af en bred social konsensus […] sigtede efter to mål, 

dels en accelereret modernisering af samfundet ud fra en velfærdsstatsmodel, dels en 

tydelig national promovering af fransktalende quebeckere” (Ferretti 1992 cit. i Gossage 

og Little 2012: 232). Man kan også med Dickenson og Young beskrive ”revolutionen” 

som ”en periode med hurtig forandring i Quebec, hvorunder institutioner blev fejet bort 

og derved omformede staten, økonomien, familien og samfundet” (Dickenson og 

Young 2003: 305). Endelig kan udtrykket forbindes med den stemning af kulturel 

renæssance, der fulgte med opgøret med Quebecs repressiv og autoritære fortid. Den 

Stille Revolution var dog ikke udelukkende et resultat af den interne politiske og 

sociale udvikling i Quebec. Den var også udtryk for en række tendenser og 

begivenheder i resten af den vestlige verden i 1960’erne: borgerrettighedsbevægelsen, 

afkoloniseringen og ungdomsoprøret. Symbolet på den optimisme, ja, ligefrem 

utopisme, der prægede ”det nye Quebec”, var verdensudstillingen i Montreal, Expo 

’67.   

 Uanset deres uenighed om, hvor tidligt moderniseringen af Quebec satte 

ind, er historikerne enige om at betragte den Stille Revolution som ”et vendepunkt” (jf. 

Ouellet 1990). Af ny-nationalisternes egne gengivelser af perioden kan man få det 

indtryk, at forandringerne dengang først og fremmest skyldtes deres egen indsats. I de 
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senere år har frankofone historikere imidlertid afdæmpet det heroiske tema i 

fortællingen. Nogle mener, at mange af de sociale forandringer, Quebec gennemgik i 

1960’erne, allerede havde været på vej i et stykke tid. Andre betvivler tesen om, at 

Quebec økonomisk set var tilbagestående i det meste af 1900-tallet. Reelt var provinsen 

ikke meget anderledes stillet end Ontario, hvad angik urbanisering og industrialisering, 

så afstanden mellem Duplessis’ og Lesages Quebec var meget mindre end tidligere 

antaget. Når både ny-nationalisterne og citélibristerne påstod, at Quebec oplevede en 

”revolution” var det først og fremmest, fordi denne forestilling tjente deres egen 

politiske sag (Coleman 1984: 11; Migué 1999; Paquet 1999).  

 Alligevel forekommer det mig selv ubetvivleligt, at industrialiseringen var 

langt mere fremskreden i Ontario end i Quebec efter Anden Verdenskrig, og at der var 

stor forskel på lønniveauerne i de to provinser. Lige siden delingen af Quebec i 1840 

havde der været ubalance mellem Quebec og Ontario. Bygningen af kanaler og 

jernbaner havde gjort Ontario til Canadas industrielle kraftcenter. Quebecs 

økonomiske nedgang kan registreres alene ved at se på statistikker over 

befolkningsudviklingen fra omkring 1940. Så der er ikke tvivl om, at de, der skabte 

den Stille Revolution og argumenterede for behovet for forandringer og reformer, 

gjorde det med rette (jf. Ouellet 1990: 319).  

 Quebec-nationalisterne kom ikke udelukkende fra småborgerskabet og den 

voksende, urbane middelklasse, som det er blevet hævdet (f.eks. Guindon 1960 og 

McRoberts og Postgate 1976). De bestod af en koalition mellem middelklassen, 

arbejderklassen og intelligentsiaen, som hver havde deres egne grunde til at gøre op 

med status quo. De var desuden indbyrdes delte i deres synspunkter på målet for 

”revolutionen”. De endte med at blive føderalister eller separatister alt efter, om de 

følte behovet for forandringer tilgodeset eller frustreret (Coleman 1984).  

 Det ville dog være en forenkling at forklare Quebec-nationalismen 

udelukkende med sociale og økonomiske argumenter, sådan som det ofte er blevet gjort 

i både liberale og marxistiske analyser. I udgangspunktet er det afgørende for 

forståelsen af den, at den repræsenterede både noget ”gammelt” og noget ”nyt”. Det 

gamle bestod i, at den byggede videre på en national selvbevidsthed, som havde langt 

dybere historiske rødder end engelsk-canadiernes. Engelsk-canadiernes identitet var 

mere diffus og mangfoldig og var først efter Anden Verdenskrig begyndt at tage form 

som noget mere end en britisk-canadisk identitet. Det nye element i Quebec-

nationalismen var dens politiske karakter: Fra at have været defineret af kirken som 

udtryk for en bestemt kulturel og religiøs tradition med rødder i historien, blev 

nationalismen efter Anden Verdenskrig en ideologi, som skulle tjene quebeckernes 

økonomiske og politiske interesser.  En kollektiv følelse af at være socialt og 

økonomisk marginaliseret i deres ”egen” provins samt udsigten til at blive politisk 

domineret af det engelsktalende flertal i en stadig mere centraliseret føderation, ja, 

måske tilmed en canadisk enhedsstat, var de faktorer, der drev den politiske 
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nationalisme frem. Som filosoffen – og Quebec-borgeren – Charles Taylor, som selv 

er anglo-canadier, senere skrev: 

 

Grundlaget for den nye nationalisme […] var ikke forsvaret for noget 

eksisterende; det var skabelsen af noget nyt. Dens mål var ikke at forsvare 

den traditionelle livsmåde, men at bygge et moderne fransk samfund på 

dette kontinent. I sin rene form var praktisk talt den eneste værdi, den 

 havde til fælles med den gamle, sproget selv. Resten af, hvad der er blevet 

defineret som fransk-canadisk tradition, blev set i et meget negativt lys. 

(Taylor 1993: 5) 

 

Men til gengæld var der en grænse for, hvor langt den nationalistiske 

koalition ønskede at gå for at modernisere samfundet. De var således ikke indstillet på 

at lade sig opsluge af det engelsk-canadiske flertal og derved ophæve sig selv som folk: 

 

Derfor var det brede krav ikke kun moderniserende reformer [fra 

oven, dvs. centralregeringen], men moderniserende reformer gennemført 

af fransk Canada, og da denne type reform krævede en øget intervention 

af staten, og da den pågældende stat måtte identificeres som en fransk-

canadisk stat, så førte logikken i kravet til styrkelsen af staten

Quebec – og, alternativt, til uafhængighed for staten Quebec. 

(Ibid.)  

 

En logisk konsekvens var en ”francificering” af økonomien. Men da 

størstedelen af Quebecs industrier og finansielle institutioner var ejet af enten engelsk-

canadiere eller amerikanere, måtte kravet om større autonomi kædes sammen med 

skabelsen af en fransk-canadisk økonomisk sektor, enten i form af offentlige 

virksomheder eller støtte til private. Hvis dette skulle lykkes, var det ikke nok blot at 

styrke staten Quebec, man måtte også at sætte sig imod forbundsstatens voksende 

indblanding i provinsernes affærer (ibid.: 15).  

 Ny-nationalisterne havde mere succes med at argumentere for sociale 

reformer end for national suverænitet. Selv om der i 60’erne blev skabt et separatistisk 

politisk parti, Parti Quebecois, på en platform, der krævede politisk uafhængighed, var 

dette parti ikke i stand til at besejre føderalismen. Mange liberale føderalister var dog 

enige i nationalisternes analyser, og derfor kunne Quebec-nationalismen forekomme i 

tre udgaver: en føderalistisk, en autonomistisk og en separatistisk.  

  Allerede sidst i 1950’erne var det lykkedes ny-nationalisterne at få 

tilslutning til deres reformideer i den fransktalende arbejderbevægelse (bl.a. lærernes 

fagforening), den voksende andelsbevægelse, den sociale sektor, bystyrernes 

administration og blandt mange frankofone forretningsdrivende organiseret under 
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Montreals Handelskammer.  Men det var deres politiske infiltration af de Liberale, der 

blev afgørende for ”revolutionen”. 

 

 

Herrer i eget hus 
 

Det Liberale Parti havde på det tidspunkt to hovedbastioner i Canada: Ontario og 

Quebec. De vestlige provinser var generelt konservative, men i British Columbia, 

Manitoba og Saskatchevan gjorde NDP sig nu stærkt gældende, og mødte efterhånden 

også støtte i Quebec. Her trak de Liberale først og fremmest stemmer fra de urbane 

mellemlag, men ved valget i 1960 blev de også støttet at vælgere fra arbejderklassen. 

 De Liberale havde været samlingspunkt for tilhængere af en modernisering 

af Quebec-samfundet, allerede før partiet kom til magten under Jean Lesage (1912-

1980) i 1960. Lesage lovede vælgerne en ny start med sloganet ”Det er tid til 

forandring” og understregede, at hans parti ikke var indstillet på at modernisere Quebec 

på bekostning af forestillingen om fransk Canada som et sprogligt-kulturelt fællesskab 

(Bélanger og Doran 2008). De Liberale fik kun 51 procent af stemmerne og et lille 

flertal på syv i provinsens lovgivende forsamling. Alligevel tøvede partiet ikke med at 

slå ind på reformvejen. I de følgende år gennemførte regeringen således reformer, der 

gav mere politisk indflydelse til det urbane Quebec, sænkede stemmeretten fra 21 til 

18 år og skabte store ændringer inden for uddannelse, sundhed og social velfærd. 

Desuden opbyggede Lesages ”tordenhold” af målrettede ministre en moderne, effektiv 

statsadministration. Quebec skulle fra nu af selv bestemme over sin egen udvikling. 

Det var baggrunden for, at regeringen som noget af det første besluttede at nationalisere 

provinsens største ressource, vandkraften, som hidtil havde været ejet af anglo-

canadiske truster. To år senere erhvervede provinsen fuld kontrol over energisektoren 

ved at ekspropriere de resterende private energiselskaber. Ministeren, der effektuerede 

denne politik, René Levesque (1922-1987), forklarede nationaliseringen med, at den 

var et led i Quebecs kamp for ”afkolonisering” og et første skridt i retning af provinsens 

økonomiske frigørelse.  

Den nye politik blev i forbindelse med valget i 1962, som Lesage udskrev 

for at få et mandat til nationaliseringen af elektricitetsindustrien, opsummeret i mottoet 

”Maîtres Chez Nous”, dvs. herrer i vort eget hus. Politikken blev udlagt som en måde, 

hvorpå Quebecs ”behov og håb” skulle realiseres:  

 

Nu eller aldrig ”herrer i vort eget hus”, det er det mål, som 

 Quebecs Liberale Parti foreslår. […] Det burde ikke være  nødvendigt at 

tilføje, at Quebecs Liberale Parti ikke har til hensigt at gennemføre en 

general nationaliseringspolitik. Det er kun interesseret i at opbygge et 

bredt og pålideligt grundlag for en ekspansion og decentralisering af 

industrien. Dets eneste interesse er at give [Quebec] Hydro en dimension, 
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der svarer til Quebecs behov og forhåbninger. […] Quebecs Liberale Parti 

er overbevist om, at nationaliseringen af elektriciteten er et stort og 

profitabelt foretagende, ikke alene hvad angår Quebecs materielle 

velfærd, men lige så meget med henblik på fransk Canadas 

samfundsmæssige helbred og nationale fremtid. (Manifeste du parti 

liberal du Québec, 1962)  

 

Da mange af reformerne var særdeles omkostningstunge, overskred de 

provinsens egen finansieringsevne. Det var baggrunden for Lesages ”oprør” mod 

Pearsons planer for en føderal pensionsreform i 1964. I stedet for en føderal skulle 

Quebec have sin egen pensionsfond, som kunne hjælpe provinsen med at finansiere 

den velfærdsstat, som Quebecs Liberale ønskede at opbygge. Konflikten mellem 

Pearson og Lesage endte med et ”typisk” canadisk kompromis: Den nationale 

pensionsfond blev vedtaget i hele Canada bortset fra Quebec; men Quebec fik lov til 

at få sit eget system mod til gengæld at forpligte sig til at kopiere Ottawas 

velfærdsmodel til punkt og prikke.  

 ”Slaget om pensionsfondene” i 1964 markerede et vendepunkt i Canadas 

moderne historie: På den ene side styrkede den forbundsregeringens magt i forhold til 

provinserne inden for socialpolitikken. På den anden side viste aftalen, at Quebec ikke 

længere følte sig forpligtet til at følge resten af Canada, men kunne kræve at få tildelt 

en særlig status inden for føderationen. Quebec kunne frit fortsætte en provinsbygning, 

som mere og mere antog karakter af nationsbygning.  

  Som årtiet skred frem, opstod der dog en splittelse hos de Liberale i 

Quebec. På den ene side stod en økonomisk konservativ og føderalistisk fløj, der var 

tilfreds med kompromiset om pensionsfonden og ikke var indstillet på andet end en 

kommende forfatningsreform. På den anden side stod en radikal fløj, der mente, at 

provinsen kun ville kunne opnå sit mål ved at blive selvstændig.  

 Quebec havde i midten af 1960’erne to små separatistiske partier: det 

venstreorienterede Rassemblement pour l’Indépendance Nationale (Samling for 

National Uafhængighed), som blev grundlagt i 1961, og fra 1966 også det mere 

konservative Le Ralliement National (Den Nationale Samling). Rassemblement 

hævdede at repræsentere ”Quebecs første ideologi”, dvs. den politiske selvforståelse, 

som havde hersket før Konføderationen, ja, selv forud for unionen i 1840. En af partiets 

grundlæggere, Marcel Chaput (1918-1991), gengav i sin bog Pourquoi je suis 

séparatiste de klassiske argumenter for en suveræn Quebec-stat. Han hævdede, at 

fransk Canada befandt sig i en skæbnetime, hvor det én gang for alle måtte beslutte sig 

til, ”hvad det ønskede at være – en evig minoritet, i evigt tilbagetog i et enormt land, 

som ikke er en del af det, eller et levende og progressivt flertal i et land, der er mindre, 

men til gengæld dets eget” (Chaput 1961).  

 Separatismen havde mange intellektuelle fortalere, især blandt sociologer 

historikere (Cook 1995: 92-93). Jeg vil her omtale blot tre af dem. Sociologen Marcel 
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Rioux (1919-1992) hævdede, at Quebec ikke kun var hjemsted for en etnisk gruppe 

med en særlig kultur, men var ”et samfund, som [derfor havde ret] til at ”bestemme 

over sig selv og vinde sin egen uafhængighed” (Rioux 1968: 283). Selv om de fleste 

nationalister ikke eksplicit drog separatistiske implikationer af deres holdninger, 

indebar den autonomi, de talte for, i det mindste en så omfattende forfatningsreform, 

at den ville give den canadiske føderation en helt ny karakter. Bag kravet lå ofte en 

trussel om et mere vidtgående alternativ.  

Den indflydelsesrige historiker, Maurice Séguin (1918-1984), udgav 

således i 1968 en lille bog med titlen L'idée d'indépendance au Québec, genèse et 

historique (Ideen om uafhængighed i Quebec: Oprindelse og historie), hvori han ikke 

lagde fingre imellem: Uafhængighed var det uomgængelige mål. Bogen blev først læst 

op i Radio-Canada og siden bragt i det separatistiske tidsskrift Laurentie (Séguin 

1968).  

En tredje fremtrædende stemme var historikeren Michel Brunet (1917-

1985). Brunet havde i en bog fra 1954, Canadians et Canadiens – Études sur l'histoire 

et la pensée des deux Canadas, beskrevet, hvordan fransk-canadierne havde mistet 

kontrollen over deres egen skæbne som følge af Erobringen, men især unionsloven fra 

1840 (Brunet 1954). Brunet definerede nationalisme som ”en naturlig og spontan 

solidaritet blandt medlemmer af en menneskelig gruppe, der deler en historisk og 

kulturel tradition, hvorfra den får en særlig identitet” (Brunet 1966: 47). Denne 

solidaritet var mere eller mindre bevidst og fuldstændig afhængig af de historiske 

omstændigheder. Men det var åbenlyst, at der efter krigen var sket en national og 

demokratisk bevidstgørelse blandt fransk-canadierne, og at de derfor nu var parate til 

at høste frugterne af den med omdannelsen af Canada til følge: 

 

Fransk-canadierne forstår nu de fulde muligheder ved den 

 demokratiske proces. De betragter sig ikke længere som et 

 mindretal. I Quebec oplever de den magt, som i kraft af deres antal 

 giver dem del i velfærdsstatens tidsalder. De besidder en vilje til, inden 

for Quebecs grænser, at organisere et nyt samfund for alle medlemmerne 

af den fransk-canadiske nation og  for alle dem, som har valgt eller vil 

vælge at tilhøre den. Den nye generation i Quebec beklager fortidens 

messianske nationalisme. De har forkastet deres forfædres 

 illusioner. Deres syn på det Franske Canadas nutidige problemer er 

realistisk. De er ivrige efter at gå ind og gøre sig til herrer over det 20. 

århundrede. De har den viden og vilje, der skal til for at forme fremtiden 

for en særlig gruppe, som de ikke selv kan fravælge, og som har beholdt 

sin identitet inden for det samme territorium siden 1600-tallet. Deres 

første mål er at skabe et nyt Quebec, og de ved, at den opgave vil bringe 

en ny canadisk nation og et nyt Canada til verden. Fransk-canadiernes 

lange søgen efter et fædreland har nået sin afslutning. (Ibid.: 60) 
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Kravet om en forfatningsreform blev fra midten af 1960’erne også fremført 

af Union Nationale. I 1965 foreslog partiets nye irsk-franske leder, Daniel Johnson 

(1915-1968), tilmed, at der blev skrevet en helt ny canadisk forfatning, som skulle give 

landets ”to nationer” fuldstændig ligestilling. For alternativet ville være Canadas 

sammenbrud: 

 

Vore nutidige vanskeligheder skyldes i hovedsagen, at vi ikke har en 

forfatning, der passer til de politiske og sociologiske realiteter i det 

moderne Canada. Vort land består af to kulturelle samfund, som i 

varierende grad og af forskellige grunde er forhindret i at udvikle sig 

inden for de gældende [forfatningsmæssige] strukturer. På grund af disse 

strukturer er der fare for, at vore to nationer kommer til at betragte 

hinanden som naturlige fjender, hvor de i virkeligheden er naturlige 

allierede, når man ser på deres mange fælles interesser. Inden positionerne 

stivner på begge sider, er det afgørende vigtigt at gøre en ende på den 

katastrofale misforståelse. […] Jeg mener, at tiden er moden – og at det 

ikke alene er blevet muligt, men bydende nødvendigt – at give Canada en 

helt ny forfatning, der bygger på en alliance mellem to nationer, der hver 

har den suverænitet, der skal til for at forme deres egen skæbne, og som 

gør dem i stand til som lige partnere at forvalte deres fælles interesser. 

(cit. Bennett og Jaenen 1986: 499)   

 

I 1968 valgte et par hundrede af de Liberales mere fremtrædende 

medlemmer at forlade partiet. Det skete, efter at partiet havde afslået et forslag fra Réné 

Lévesque om at arbejde for et politisk suverænt Quebec, der dog skulle forblive 

økonomisk associeret med Canada. Da forslaget om ”suverænitetsassociation” blev 

forkastet, dannede separatisterne en selvstændighedsbevægelse, som året efter 

fusionerede med de små separatistiske partier Rassemblement pour l’Indépendance 

Nationale og Le Ralliement National under navnet Parti Quebecois (PQ). Alliancen 

med Rassemblement betød, at det nye parti kom til at lægge sig til venstre for de 

Liberale og således blev et socialdemokratisk parti. 

Levesque, som blev partiets leder, forklarede i en bog samme år, hvad der 

var det særlige ved at være québécois til forskel fra at være fransk-canadier: Det var et 

spørgsmål om at føle sig tilknyttet et bestemt geografisk territorium, et hjemland og 

det franske sprog: 

 

Vi er québécois. Hvad det først og fremmest betyder […], er, at vi er 

knyttet til denne plet på jorden, hvor vi kan være fuldstændig os selv: 

dette Quebec, det eneste sted, hvor vi har den umiskendelige følelse af, at 

’her kan vi virkelig være hjemme’. At være os selv er et spørgsmål om at 
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beholde og udvikle en [kollektiv] karakter, som har overlevet i tre og et 

halvt århundrede. Kernen i denne karakter er, at vi taler fransk. Alt 

 andet afhænger af dette essentielle element og er en følge deraf eller fører 

os uvægerligt tilbage til det. (Levesque 1968: 59) 

 

At kunne ”høre hjemme” var blevet af særlig stor betydning i en verden, 

hvor en tidsalder, der havde været præget af ”automatisk konsensus” og faste normer, 

havde nået sin afslutning, mente Levesque. Nutiden var præget af en ”pludselig 

acceleration af historien” med dramatiske konsekvenser. De normer, der havde været 

gældende i sognet, landsbyen og på gården, var blevet splintret nu, hvor de fleste 

mennesker var blevet byboere, lønarbejdere og lejere, og hvor 

kommunikationsteknologien havde ophævet afstandene og åbnet ”et vindue ud imod 

alt, hvad der foregår rundt omkring på jorden”. I en sådan verden kunne den enkelte 

føle sig ”ført hjælpeløst afsted af uimodståelige strømme” (ibid.: 16).  Modernitetens 

strøm truede det kollektive selv, det fransk-canadiske samfund, og Quebec stod dårligt 

rustet over for truslen: ”Vi er overhovedet ikke [længere] sikre på, om vi kan holde os 

flydende, for begivenhedernes hurtige, forvirrende hast har tvunget os, som ikke på 

noget tidligere tidspunkt i historien, til at indse vore egne svagheder, vor 

tilbageståenhed, vor forfærdelige kollektive sårbarhed”. Det fransk-canadiske samfund 

i Quebec havde undladt at følge med og derfor forsømt at forny sig:  

 

I for lang tid så vi ned på uddannelse. Vi mangler [derfor]

 videnskabsmænd, administratorer, ingeniører. Økonomisk er vi et 

 koloniseret folk, hvis tre daglige måltider i alt for høj grad afhænger af 

 fremmede chefers initiativ og velvilje. Og vi må desuden  indrømme, at vi 

er langt fra at være de mest avancerede i sociale fremskridt, det kriterium, 

som kvaliteten af et menneskeligt samfund bedst kan måles efter. I meget 

lang tid har vi tilladt vor offentlige administration at stagnere som følge af 

forsømmelser og korruption og overladt vort politiske liv til 

 hurtigtalerne og folk, der ligner de afrikanske konger, som blev rige af at 

sælge medlemmer af deres egen stamme. Vi nå indrømme, at vores 

samfund lider under alvorlige, farlige og dybtliggende sygdomme, som 

det er afgørende vigtigt at få behandlet, hvis vi ønsker at overleve. (Ibid.: 

16-17) 

 

For Levesque lå løsningen ikke, som for Lesage, i at blive ”herrer i eget 

hus” – dvs. opnå større autonomi gennem en forfatningsreform – men i at bygge sit 

eget hus: at gøre Quebec til en nationalstat:  

  

Den eneste måde, hvorpå vi kan imødegå faren [for rodløshed og socio-

kulturel opløsning] er ved at se denne belastende og tankeløse tidsalder i 
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øjnene og få den til at acceptere os, som vi er, og på den måde få held til 

at skabe os et rigtigt og passende sted i den for os selv, i vort eget sprog, 

så vi kan blive i stand til at føle, at vi er lige og ikke mindreværdige. Det 

betyder, at vi i vort hjemland må kunne tjene vort udkomme og gøre 

karriere på fransk. (Ibid.: 21) 

 

Med de sidste ord indvarslede Levesque, at den dag Parti Québécois kom til magten, 

ville partiet gennemføre sproglove, der gjorde fransk til Quebecs officielle sprog. 

Partiets videre mål var dog at sende et lovforslag om uafhængighed til 

folkeafstemning.114  

 Også Quebecs Liberale ønskede at bevare fransk sprog og kultur. Den 

afgørende forskel mellem de Liberale og PQ var, at PQ var ovebevist om, at den 

”nationale drøm” (jf. Trofimenkoff 1983) kun kunne opfyldes den dag, hvor Quebec 

blev en nationalstat. PQ var sekulært og refererede ikke til Quebecs katolske kulturarv. 

Såvel i den sociale og økonomiske som i den kulturelle politik skilte partiet sig således 

klart ud fra den konservative nationalisme, som Union Nationale repræsenterede 

(Equinn 1979: kap. 11). Selv om partiet rummede indre spændinger mellem moderate 

og radikale, var det indstillet på kun at kæmpe for uafhængighed med demokratiske 

midler.  

 Skønt dannelsen af PQ givetvis skal ses i lyset af de voksende sociale 

spændinger og radikaliseringen af dele af fagbevægelsen i 1960’erne, var der således 

både ideologiske og principielle modsætninger mellem PQ og den militante og 

marxistiske Quebecs Befrielsesfront (FLQ), som forsøgte at fiske i rørte vande. For 

FLQ var den nationale kamp en klassekamp: en kamp mod en anglo-canadisk, 

kapitalistisk overklasse, der som ”grådige hajer” skruppelløst udnyttede Quebecs 

”billige arbejdskraft”, som det hed i et manifest, der blev offentliggjort i dagbladet 

Montreal Gazette den 9. oktober 1970 (cit. Bennett og Jaenen 1986: 502-03).  Jeg vil 

vende tilbage til den militante nationalisme og sprogkampen i Quebec i næste kapitel 

og vil se nærmere på forfatningsspørgsmålet i kapitel 19.   

 

 

                                             Konklusion 
 
På baggrund af erfaringerne med Depressionen og Anden Verdenskrig udviklede 

Canada sig i efterkrigstiden til en social union, hvor canadierne begyndte at opleve sig 

som borgere i en mere sammenhængende og helhedspræget føderation end tidligere. 

Årsagen var det stats- og nationsbygningsprojekt, som den liberale regering indledte i 

begyndelsen af 1960’erne, da den besluttede at omdanne Canada til en moderne 

                                                           
114 Partiet vandt regeringsmagten i 1976, men da det i 1980 bad vælgerne om at tage stilling til ”Quebecs plads inden 

for Canada” og bad om grønt lys for at gå videre mod suverænitet, måtte PQ-regeringen se sit forslag forkastet af 59,56 

procent.    
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velfærdsstat. Det havde konsekvenser ikke blot for canadiernes kollektive identitet, 

men også for føderalismen. Især da dette projekt stødte sammen med den 

provinsbygning, som fandt sted i forbindelse med den Stille Revolution i Quebec, og 

som i virkeligheden var en alternativ nationsbygning. Derved opstod en ”national 

konfliktzone” mellem to forskellige forestillinger om Canada og føderationens 

konstitutionelle identitet. 

Den nye nationalisme i Quebec blev drevet frem af en kollektiv følelse 

blandt frankofone af at være blevet socialt og økonomisk marginaliseret i deres egen 

provins foruden udsigten til at blive politisk domineret af et engelsktalende flertal i en 

føderation, de mente var i færd med at udvikle sig til en canadisk enhedsstat. Der var 

dog også interne kilder til Quebec-nationalismen.  En af dem var den voksende 

erkendelse af, at Quebecs gamle samfundsmodel og provinsens politiske og 

økonomiske elite holdt befolkningen fast i et skruestik på et tidspunkt, hvor resten af 

Canada, specielt Ontario, for længst havde gennemgået en industrialisering og 

liberalisering, der øgede den økonomiske velstand og den enkeltes frihed.  Det skete 

desuden i en periode, hvor der over alt i den vestlige verden var et stigende fokus på 

borgerrettigheder, social retfærdighed og ligestilling, og hvor fransktalende derfor blev 

bevidste om den diskrimination, de længe havde været udsat for på arbejdsmarkedet 

og i den offentlige sektor.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



381 

 

Kapitel 17 
 
Kulturel oprustning, internationalistisk nationalisme og 
symbolpolitik  
 
 
 
 
 
 
 

        Indledning  
 

Da Canada kom ud af Anden Verdenskrig som en af krigens sejrherrer, ja, tilmed med 

en utilsløret stolthed over at have spillet en afgørende rolle for dens udfald, lovede den 

liberale premierminister Mackenzie King i sin valgkamp i juni 1945 sine landsmænd 

en lov om canadisk statsborgerskab – en idé han havde fået under et besøg på den 

militære kirkegård i Dieppe i Frankrig i februar 1945 (Martin 1983: 437). Han stillede 

dem også et ny officielt flag i udsigt. Hidtil havde Canada som statssymbol brugt den 

såkaldte ”røde fane” (Red Ensign), som oprindelig var den britiske handelsflådes flag. 

Løftet om et nyt flag blev imidlertid lagt i mølposen, da King opdagede, at det ikke 

kun var i den konservative opposition, at der var modstand mod at afskaffe flaget, men 

også blandt hans egne. Det blev bl.a. sagt, at det kun var amerikanere, der gik op i at 

”svinge med flaget”, og at det desuden var illoyalt over for moderlandet at afskaffe et 

symbol, som henviste til de britiske rødder (Stanley 1965: 35). Derimod blev loven om 

statsborgerskab vedtaget i marts 1946.    

Formålet med statsborgerskabsloven var ikke at afskaffe canadiernes status 

som britiske undersåtter, men at supplere den med et canadisk statsborgerskab. 

Statsborgerskab var dengang et fremmed begreb inden for Britisk Commonwealth. Det 

betød dog ikke, at canadierne ikke var underlagt love, der gav dem en formel identitet 

som canadiere. Ja, der gjaldt hele tre.  For det første var der en lov fra 1910 om retten 

til at rejse ind i Canada. For det andet bestemte Naturaliseringsloven fra 1914, at en 

canadier var ”britisk undersåt”. Endelig var der i 1921 blevet vedtaget en lov, som 

definerede canadisk nationalitet med henblik på Canadas medlemskab af 

Folkeforbundet. De tre loves definition af canadiskhed var dog ikke i indbyrdes 

overensstemmelse, og de efterlod en række praktiske problemer. Eksempelvis sagde 

de ikke noget om, hvilken status en udenlandsk kvinde havde, hvis hun blev gift med 

en canadisk mand. Derfor var der brug for en ny lov. 

 1946-loven blev udformet sådan, at den ikke stod i modsætning til de 

tidligere nationalitetsregler. Den embedsmand, der fik ansvar for at udforme den, skrev 
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i en kommentar, at loven bevarede ”alle de essentielle elementer” ved canadiernes 

status som briter. Han tilføjede ved en senere lejlighed, at ”der er meget, der taler for 

at bevare mange af de traditionelle symboler for [Canadas] forbindelse [med den 

britiske krone], som ikke er i konflikt med eller på nogen måde bryder med det 

essentielle i den separate personlighed og status, der gælder for medlemmer af 

Commonwealth” (cit. Igartua 2006: 17). Med andre ord: Loven skulle definere 

canadisk statsborgerskab på en sådan måde, at det ikke kom i konflikt med Canadas 

tilknytning til Britisk Commonwealth. I loven hed det da også, at ”en canadisk 

statsborger er en britisk undersåt” (cit. ibid.). 

 Der var dengang ikke stor begejstring for ideen om et canadisk 

statsborgerskab, hverken i regeringen eller embedsværket. Men udenrigsministeren, 

Joseph Paul Martin (1903-1992), forsvarede den med to argumenter: for det første, at 

det var nødvendigt at fjerne de ”kompleksiteter”, der fandtes i den eksisterende 

lovgivning, og for det andet, at det var vigtigt at skabe ”et underliggende 

statusfællesskab, som vil hjælpe alle mennesker i dette land med at binde dem sammen 

som canadiere”. Han mente i øvrigt, at loven var en naturlig følge af den nye nationale 

stolthed blandt både hjemvendte soldater og i befolkningen som helhed. Loven ville 

nære ”en følelse af legitim canadisk nationalisme” og ville kunne ses som en 

”tillidserklæring til os selv og vort land”. Det var der brug for, for der havde hidtil 

været ”for lidt, og ikke for meget, national stolthed” (cit. ibid: 18). Loven skulle altså 

også tjene et nationsbyggende formål. 

 Den senere konservative premierminister John Diefenbaker var positivt 

indstillet over for loven. Han mente, den var tilpas tvetydig til, at Canada stadig blev 

defineret som en britisk nation. Men bortset fra Diefenbaker mødte lovforlaget stærk 

modstand fra den konservative opposition. Modstanderne mente ikke, at canadisk 

nationalitet havde brug for at blive markeret juridisk. Canadiere var den britiske krones 

undersåtter og i kraft af denne status delagtige i en frihed, som kunne føres tilbage til 

det britiske parlament, som efterfølgende havde givet den videre til de selvstyrende 

dominion-stater. Det betød, at alle indbyggere inden for Britisk Commonwealth have 

en særret til at slå sig ned i Canada. Desuden burde medlemskabet af Britisk 

Commonwealth anses for at indebære en højere form for forpligtelse end, hvad et mere 

begrænset canadisk borgerskab indebar. Et medlem af parlamentet, Donald Flemming, 

argumenterede for, at en britisk undersåt ikke havde ”behov for at blive oplært i 

demokrati. Han er vant til at betragte verden ud fra den traditionelle britiske holdning 

til demokrati, individuelle rettigheder, lighed for loven, og retten til selvbestemmelse, 

[dvs.] til at bestemme sin regering med sin stemme i stemmeboksen” (cit. ibid.: 19).  

Der var da også konservative, der mente, at japanere bosiddende i Canada aldrig burde 

opnå status som canadiske borgere. At blive canadier skulle være forbeholdt hvide 

europæere og i første omgang briter. De mente, de Liberales initiativ var et forræderi 

mod imperiet.  
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Netop fordi lovforslaget bekræftede en canadiers tilknytning til Det 

Britiske Imperium, gik det nydannede fransk-canadiske nationalistparti Bloc Populaire 

Canadien (1942-47) imod loven.115 Partiets leder, Maxime Raymond, mente, at den bar 

et ”umiskendeligt kolonialistisk stempel” og ”druknede canadisk statsborgerskab i den 

britiske nationalitet”, som det uundgåeligt ville blive ”underordnet” (cit. ibid.: 20). 

Medlemmerne af Co-operative Commonwealth Federation (CCF) ville ikke forholde 

sig til spørgsmålet om Canadas nationale identitet, men definerede i stedet Canada som 

et rent politisk fælleskab.  

Parlamentsdebatten viste, hvordan der i Canada efter krigen blev indledt en 

diskussion i offentligheden om, hvorvidt canadierne var blevet et folk i sig selv med 

værdier og en kultur, som havde behov for at blive markeret og forsvaret i forhold til 

et stadig mere dominerende USA. Den modnede canadiske selvbevidsthed kom bl.a. 

til udtryk i den liberale regerings kultur- og udenrigspolitik samt i dens beslutning om 

at ændre statens officielle symboler. Min tese i dette kapitel vil være, at disse to 

politikker hang sammen, og at de havde til formål at styrke Canadas nationale identitet 

og markere Canada som et fuldgyldigt og aktivt medlem af den nye, internationale 

orden.  

 

 

Kulturel oprustning og debat 
 

 Massey-rapporten 
 

Efter krigen var mange canadiske intellektuelle, især konservative, kritiske over den 

stigende import af amerikanske kulturprodukter i form af film, blade og 

radioprogrammer. De betragtede dem som udtryk for en kulturel imperialisme, der 

truede Canadas sociale værdier og på længere sigt ville kunne svække landets 

økonomiske og politiske suverænitet. Allerede sidst i 20’erne havde regeringen forsøgt 

at beskytte og udvikle det canadiske kulturliv, dels ved at indføre reguleringer og 

afgifter på amerikanske blade og populærkulturelle produkter, dels ved at skabe 

forudsætninger for opbygningen af en selvstændig kulturindustri gennem offentlige 

sponsorater og nye offentlige kulturinstitutioner. Det gjaldt f.eks. ishockeyturneringen 

Stanley Cup (1927), den Canadiske Radio (CBC, 1936), det Nationale Filmråd (1939) 

og et større antal teatre og museer i provinsernes hovedstæder (Holloway 2006: 168-

70; Vance 2009: kap. 12).  

 Denne ”defensive nationalisme” (Gibbins 1995) tog for alvor fat efter 

Anden Verdenskrig. I 1949 nedsatte den liberale premierminister Louis St. Laurent  

(1882-1973) The Royal Commission on National Development in the Arts, Letters and 

Sciences – eller kort og godt ”Massey-kommissionen”, fordi den blev ledet af den 

erfarne jurist og diplomat Vincent Massey (1887-1967). Kommissionen var det første 

                                                           
115 Partiet blev grundlagt i 1942 for at modarbejde tvangsudskrivning til krigen. 
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forsøg i Canadas historie på at definere den betydning, som kunsten, kulturlivet og 

samfunds- og kulturvidenskaberne kunne have for samfundet. Som vurderingen siden 

lød fra den fremtrædende litteraturkritiker George Woodcock (1912-1995), 

repræsenterede kommissionen den første brede anerkendelse af ”at et samfund i sin 

kunst og litteratur finder den dybeste og mest præcise gengivelse af sin sande karakter, 

og at samfundet af den grund […] er forpligtet på at sørge for, at kunstarterne ikke dør, 

men blomstrer” (Woodcock 1985: 12). Mere politologisk formuleret var Massey-

kommissionen et udtryk for, at de Liberale vedkendte sig, at der var et behov for 

kulturel nationsbygning. Ved kommissionens nedsættelse lød det nemlig utvetydigt fra 

regeringen, at ”[d]et er i den nationale interesse at støtte institutioner, der udtrykker 

national følelse” (Order-in-Council cit. McRoberts 1999: 25). I selve kommissoriet hed 

det, at  

 

 [d]et er ønskeligt, at det canadiske folk kender så meget som muligt til 

 deres land, dets historie og traditioner, og til deres nationale liv og fælles 

 præstationer. Det er [endvidere] i national interesse at give opmuntring til 

 institutioner, som udtrykker nationalfølelse, fremmer fælles forståelse 

 og bidrager til mangfoldigheden og rigdommen i livet i Canada, i byerne 

 såvel som på landet. (Cit. Canada, National Development 1951: xi) 

 

Da kommissionens rapport blev udgivet i 1951, blev canadierne fortalt, at 

udfordringerne var større for dem end for mange andre nationer: 

 

Med deres sædvanlige optimisme kan canadierne fristes til at tro, at deres 

 civilisations skæbne ligger i deres egne hænder. Og sådan forholder det 

 sig også. Men denne unge nation må i kampen for at blive sig selv 

 udstikke sin egen kurs ud fra tre omstændigheder, som de er så kendte 

med, at deres betydning let kan overses. Canada har en lille og spredt 

befolkning  inden for et enormt område. Denne befolkning er koncentreret 

langs randen af et andet land, der er mange gange mere befolkningsrigt og 

af langt større økonomisk styrke. Et flertal af canadierne deler deres 

 modersmål med denne nabo, hvilket indebærer særegent tætte og nære 

 relationer. En eller to af disse omstændigheder findes i mange moderne 

 lande. Men kun Canada har dem alle tre. (Ibid.: 11)  

 

Med sine 146 anbefalinger lod Massey-kommissionen offentligheden 

forstå, at Canadas fremtid ikke kun afhang af landets økonomiske ressourcer og evner, 

men også af nationens åndelige. Det var ud fra dem, at det canadiske folk skulle hente 

inspiration og handlekraft. Desuden afhang landets enhed af, at alle canadiere 

identificerede sig med den canadiske ”idé” (Massey Commission, Report 1951: 11-

17). Skønt fysiske forbindelser mellem Canadas forskellige dele var afgørende for 
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enheden, hvilede den først og fremmest på ”ideernes verden”: Den fælles nationale 

identitet handlede om ”menneskers tanker og følelser”. Det var canadierne godt klar 

over, ja, de var ”bevidste om, at en national tradition [var] under opbygning” (ibid.: 3).  

Rapporten byggede på 114 offentlige høringer, 462 formelle høringssvar 

fra offentlige og private institutioner og organisationer samt hundredvis af breve fra 

borgere og foreninger. Den dækkede alle former for kulturel, videnskabelig og 

mediemæssig aktivitet og stillede forslag om oprettelsen af en række nye institutioner, 

som kom til at spille en væsentlig rolle i det canadiske samfund fremover som f.eks. 

The Arts Council, The Canada Council, The National Film Board (NFB), The National 

Gallery, The National Archives, The National Library og The Social Sciences and 

Humanities Research Council. Desuden anbefalede kommissionen øget støtte til 

canadisk radio- og tv-produktion og forskning samt regulering af mængden af 

amerikanske produkter på canadisk tv.  

 I eftertiden har der været enighed i Canada om, hvorvidt kommissionens 

betydning for forbedringen af det canadiske samfund har været ubetvivlelig.116 

Sammen med den føderale regerings initiativer på det sociale område, som jeg beskrev 

og analyserede i forrige kapitel, var den under alle omstændigheder et udtryk for 

forbundsstatens nye rolle som skaber af en fællescanadisk identitet. Af samme grund 

blev den da også mødt med kølighed og skepsis i Quebec.117 

Selv om rapporten på overfladen handlede om at beskytte og fremme en 

national kultur, var der også et udadvendt formål med den.  Ideen om at styrke det 

canadiske kulturliv med offentlige midler byggede nemlig på et rationale om, at en 

stærk national identitet var en betingelse for Canadas økonomiske succes og politiske 

suverænitet i efterkrigstidens internationale virkelighed. Kulturpolitikken var således 

forbundet med den liberale regerings sideløbende bestræbelse på at anlægge en ny 

udenrigspolitisk strategi, som skulle placere Canada centralt i den nye, polariserede 

verdensorden.  

Kulturen var pludselig blevet vigtig for staten, fordi den bidrog til at forme 

den offentlige mening og dermed styrke den indre enhed, som var nødvendig under 

den nye kolde krig. (Robinson 1997: 158).118 Der var derfor tale om en kombination af 

kulturel nationalisme og udenrigspolitisk internationalisme (Druick 2006). 

Internationalismen styrkede nationalismens centraliserende tendenser og tildelte den 

føderale regering en vigtig rolle i et land, hvor uddannelse og kultur hidtil udelukkende 

havde været provinsernes ansvar.  

 Massey-kommissionens rapport handlede dog også om at forsvare Canada 

over for en voksende amerikansk dominans inden for kultur og medier. Det er en 

                                                           
116 Se Bissell 1986, Evans 1991, Finlay 2004, Litt 1992, Massolin 2001, Robinson 1997, Tippett 1990 og Whitaker og 

Marcuse 1994. 
117 Michael D. Behiels skriver i sit studie af årtierne op til ”den stille revolution”, at ”kun en lille del af fransk-

canadierne” støttede kommissionen, og at den mødte bred modstand blandt provinsens nationalister. Se Behiels 1985: 

206-11.  
118 Om kulturpolitikkens rolle under den Kolde Krig se også Saunders 2000.  
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kendsgerning, at landets kulturelle faciliteter og institutioner var præget af mangler, 

forsømmelser og fysisk forfald. USA’s dominans inden for forlagsbranchen betød 

f.eks., at der i skolerne kunne blive undervist i historie efter amerikanske lærebøger, at 

den amerikanske Reader’s Digest udgjorde canadiernes fælles ”litterære” 

referenceramme, og manglen på økonomiske midler betød, at landets biblioteker og 

museer var fattige på bøger, kunst og genstande, der fortalte canadierne noget om deres 

egen nation og dens historie.   

I samfundsdebatten markerede en række konservative historikere og 

intellektuelle sig i den samme periode med det synspunkt, at Canada blev udfordret på 

sit værdigrundlag. De genoptog således tesen fra mellemkrigstiden om, at Canada var 

en unik nation med en ånd, der var anderledes end USA’s.   

 

 

    Debatten om Canadas ”ånd”  
 

En af de vigtigste indlæg var Colony to Nation: A History of Canada (1946) af Arthur 

R.M. Lower (1889-1988). Bogen, der er blevet betegnet som ”en af de mest populære 

canadiske historiske fortællinger, der nogensinde er blevet skrevet” (Edwardson 2002: 

59), havde mere karakter af forfatterens egne refleksioner over Canadas historie end et 

historisk værk i videnskabelig forstand. Lowers motiv for at skrive den var hans ønske 

om at give canadierne en fælles identitet. Han fortalte senere, at hans egen nationalisme 

gik tilbage til Første Verdenskrig, da han tjente i den engelske flåde og havde oplevet, 

at englænderne var ”fuldstændigt ligeglade” med Canada (Lower 1967: 139; Berger 

1986; Heick 1975). Han havde samtidig set, hvordan krigen delte canadierne, og nu 

havde det samme gentaget sig i forbindelse med tvangsudskrivningen under Anden 

Verdenskrig.  

Tvangsudskrivningerne havde ført til, at fransk-canadierne følte sig udstødt 

og isoleret, og de repræsenterede desuden ”den mest drastiske krænkelse af de 

borgerlige rettigheder”, man kunne forestille sig, skrev Lower, der selv gik stærkt i 

brechen for civile rettigheder (Lower 1946: 261). Han nærede en dyb sympati over for 

fransk-canadierne, og han forklarede mange af konflikterne mellem de to 

befolkningsgrupper som konsekvenser af engelsk-canadiernes mangel på ”takt og 

tolerance” (ibid.: 462). Han mente, at Canada historisk set var blevet grundlagt på en 

række ”antiteser” mellem to racer, to folk, to sprog og to religioner (ibid.: 66). Men der 

var ikke sket en syntesedannelse mellem dem på grund af den engelsk-canadiske 

kolonialisme, og fordi unionens politiske ledere ikke havde ydet nok for at skabe en 

stærk national identitet, f.eks. ved at skabe nationale symboler og føre en selvstændig 

udenrigspolitik. Chancen havde ellers været der under Anden Verdenskrig. Men 

Canada havde ikke haft nogen Churchill til at stille sig i spidsen for et samlet Canada 

(ibid.: 558). 
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Heller ikke Lowers egne kolleger gik ram forbi for hans kritik. De havde 

ikke gjort nok for at styrke den nationale enhed. Tværtimod havde engelsk- og fransk-

canadiske historikere stået i vejen ved at skrive værker, som ”knap nok [syntes] at 

handle om det samme land” (ibid.: x). Han var overbevist om, at national bevidsthed 

først og fremmest opstår gennem kendskabet til folkets historie. Ethvert folk ”lever af 

sin historie”, og derfor har historikerne et særligt samfundsansvar, mente han: De 

skulle skabe en historisk fortælling, som var inklusiv og så bort fra de traditionelle 

etniske og religiøse modsætninger.  

Lower anså en liberal nationalisme for at være en nødvendig og socialt 

funktionel kraft for ethvert samfund. Den var til gavn for både den enkelte og 

befolkningen som helhed, fordi den hjalp dem til at forstå deres plads i en verden, som 

var præget af forvirring og splittelse (Edwardson 2002: 63). Derfor måtte Canada 

optræde som en selvstændig nation og gøre op med sin britiske identitet, som var en 

arv fra kolonitiden. Ikke fordi den britiske tradition ikke havde givet canadierne mange 

gode ting –  styreform, kultur og institutioner – som havde udgjort en modvægt til 

indflydelsen fra USA (Lower 1949: 441), men fordi den koloniale afhængighed 

forhindrede dem i at skabe en inklusiv, forenende canadisk identitet. Lige som børn 

havde brug for at gøre sig uafhængige af deres forældre for at kunne leve et 

selvstændigt liv, således måtte Canada modnes til selvstændighed (ibid.: 444, 557)  

 Lower anså også regionalismen og provinsialismen som forhindringer for 

canadisk enhed. For de betød, at lokale interesser blev prioriteret over nationens, og 

herved blev Canada svækket som stat. Det gjaldt derfor om at smelte de mange 

subidentiteter sammen, så de små samfund blev en del af et sammenhængende, 

nationalt samfund. Det samme måtte ske for de to sproggrupper: Fransk-canadierne og 

engelsk-canadierne måtte være parate til at ofre noget af deres egen etniske identitet til 

fordel for en fælles nationalitet (ibid.: 64).  

 Derfor gik Lower ind for en assimilering af Canadas kontinentaleuropæiske 

indvandrere. Svaret på Canadas problem lå ikke i en større mangfoldighed, mente han, 

men tværtimod i en homogenisering. Han frygtede, at landets kulturelle mosaik ville 

ende med at skabe indbyrdes modstridende loyaliteter og orienteringer. Engelsk- og 

fransk-canadierne ville altid være de sandeste canadiere, og han anså ikke den indfødte 

befolkning for at være et af Canadas grundlæggende folk. Canada begyndte med 

koloniseringen (Lower 1949: kap. 1). Hans bog Colony to Nation var således en 

historie om canadierne som et europæisk bosætterfolk.   

  

 
Canadiske værdier 

 
Lowers kollega Harold Innis (1894-1952), som jeg præsenterede i kapitel 14, bidrog 

til den intellektuelle debat om Canadas nationale særpræg ud fra mere teoretiske og 

filosofiske betragtninger om forskellene mellem canadiske og amerikanske værdier. 
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Efter Anden Verdenskrig udviklede Innis en generel teori om 

kommunikationsteknologiens betydning for stats- og imperiedannelser (Innis 1950). 

Teorien kan opsummeres i tre teser.  

For det første hævdede Innis, at de til enhver tid eksisterende 

kommunikationsmedier har stor betydning for et samfunds sociale organisation, 

institutioner og kultur. De udgør hjertet i enhver civilisation, da det er gennem dem, at 

dens værdier og strukturer bliver viderefør. For det andet skelnede Innis mellem 

medier, der er ”tidsbindende” og ”rumbindende”, dvs. som enten skaber bånd bagud i 

tiden eller på tværs af samfundet. I Antikken havde fysisk tunge medier – såsom ler- 

og stentavler – styrket tidsdimensionen, mens lette medier – som papyrus og papir – 

havde været nemme at transportere og derfor svækket den. Til gengæld betød de lette, 

tidsbindende medier, at viden og politiske ordrer kunne spredes ud over et større 

territorium. De havde på den måde fremmet institutionel decentralisering, udvikling af 

universelle religioner og kollektiv historisk erindring. De ”tunge”, rumbindende 

medier havde til gengæld fremmet sekularisme, politisk magtcentralisering, 

bureaukrati, statsautoritet og territorial ekspansion. Innis mente, at det afgørende for et 

imperiums eller en stats evne til at overleve var, at der fandtes en balance mellem de 

to medieformer, sådan som han mente der havde været i Middelalderen. Men 

kombinationen af billig papirfremstilling og maskinel trykpresteknologi i den moderne 

tidsalder havde gjort det umuligt at opretholde denne balance. Derfor var den vestlige 

civilisation dømt til at blive stadig mere overfladisk og historieløs, og de nye medier – 

radio, fjernsyn og aviser – bidrog til denne udvikling, især i det omfang de var ejet og 

styret af kommercielle interesser.  

 Innis’ tredje tese handlede derfor om den magt, der knyttede sig til 

medierne: Han hævdede, at kommunikationsmedierne gennem hele historien havde 

gjort det muligt for visse grupper at opbygge et monopol på viden. For at bekæmpe 

monopoldannelsen havde andre grupper forsøgt at udvikle alternative 

kommunikationsformer. Herved var der opstået interesserivaliseringer og social 

ustabilitet. Men konflikterne havde også ført til historiske forandringer. Innis påviste 

således, hvordan middelalderkirkens vidensmonopol var blevet brudt i oplysningstiden 

af nationale og sekulære interesser, der havde skabt den moderne, fragmenterede 

civilisation. Han viste, at der fortsat foregik kampe af den type, og han forudså – og 

frygtede – at det ville ende med, at kommercielle vidensmonopoler ville gå af med 

sejren. Rent praktisk ville det betyde, at USA i kraft af kommunikationsteknologisk 

udvikling, økonomisk liberalisering og dybtgående kommercialisering ville få magten 

over det canadiske samfund.  Innis understregede derfor vigtigheden af, at canadierne 

blev bevidstgjort om deres egen kulturs værdier og deres rødder i den europæiske 

civilisation. Som mange andre konservative tænkere i Canada på det tidspunkt var 

Inspireret af Oswald Spengler, Arnold Toynbee og Matthew Arnolds pessimistiske 

kulturfilosofi (Massolin 2001: 162), mente Innis, at truslen mod canadisk kultur ikke 
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kun var lokal, men var et udslag af en generel krise for den vestlige civilisations 

værdier.119  

  

 

Canada som en distinkt nation   
 

Historikeren Donald Creighton, som i 1944 havde forfattet en canadisk 

nationalhistorie, Dominion of the North: A Canadian History (Creighton 1944), 

mindede ti år senere sine landsmænd om, at Canada var ”en distinkt og autonom nation 

i Nordamerika” (Creighton 1972). Den tanke udviklede historikeren William Lewis 

Morton (1908-80) efter krigen, og han blev heri støttet af filosoffen William Grant.  

Morton var af den opfattelse, at Canada repræsenterede en særlig 

nationalitet, ja, at Canada udgjorde en anden form for civilisation end den amerikanske, 

en tanke, han delte med Innis. I sin indflydelsesrige lille bog The Canadian Identity 

(1951), skrev han:  

 

Canada eksisterer i Amerika som følge af sin geografi, imperiale 

 strategier, udviklingen af en historisk tradition og det canadiske folks 

bevidste vilje. Lige så lidt som andre stater er det en historisk tilfældighed 

eller en kunstig enhed. Det er et forsøg på at udvikle en civilisation, der er 

europæisk i sin oprindelse og amerikansk i sin udvikling i et særligt 

nordamerikansk miljø. Visse faktorer i dets historie og omstændigheder 

giver udviklingen og eksistensen af Canada en særlig karakter. Det er et 

forsøg på at opretholde en moderne nationalstat med en industrialiseret 

økonomi på et højt teknologisk stadie i en halvkontinental størrelse og i et 

klima, som strækker sig fra tempereret til arktisk. Det er en bestræbelse på 

at tillade to kulturer at blomstre inden for en politisk nationalitet. Og 

 endelig et forsøg på at bevare en langsomt udviklet uafhængighed som 

 nær nabo til en stor magt under atomalderens nye magtpolitik. (Morton 

1972: 3) 

  

Da Canada var et politisk fællesskab med to kulturer, fandtes der kun én 

nation og én national fortælling. Det, der forenede de engelsk-canadiske og fransk-

canadiske kulturer, var, at de begge var ”nordlige”. Det gjorde den canadiske nation og 

dens historie enestående: ”Canadisk historie er ikke en parodi på den amerikanske, 

ligesom Canada ikke er et andenrangs USA, endnu mindre et USA, som mislykkedes. 

                                                           
119 Væsentlige dele af Innis’ teori blev efter hans død kritiseret af hans bedste studerende på Torontos Universitet, 

Marshall McLuhan, forfatteren til bogen Understanding Media (1965), der udødeliggjorde hans slogan ”mediet er 

budskabet”.  Hvor Innis mente, at kommunikationsteknologiens væsentligste betydning lå i den måde, hvorpå den 

former samfundet og kulturen, så argumenterede McLuhan, at dens betydning snarere lå i dens påvirkning af vores 

måde at sanse og tænke på. 
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Canadas historie er derimod et vigtigt kapitel i en speciel og endog unik menneskelig 

præstation: skabelsen af en nordlig og arktisk civilisation” (ibid.: 93).    

 Morton mente, at forsvaret for canadisk kultur og identitet bedst kunne ske 

ved at holde fast i båndene til Storbritannien. Den samme opfattelse havde filosoffen 

George Grant, en af Canadas mest originale tænkere gennem tiderne. Grant blev 

offentlig kendt i forbindelse med den konservative John Diefenbakers valgnederlag til 

de Liberale i 1963. Han anså nederlaget for ikke blot at være et nederlag for de 

Konservative, men for hele den canadiske nation. For at forstå denne anklage, må jeg 

først sætte nogle ord på Diefenbakers syn på Canada. 

 John Diefenbaker (1895-1979) kom til magten efter 22 års ubrudt liberalt 

styre. Han havde en lang karriere bag sig som forsvarsadvokat og politiker i 

prærieprovinsen Saskatchewan, da han i 1956 blev valgt til ny leder for de Progressive 

Konservative. Diefenbaker var en stor beundrer af britisk civilisation, men mente, at 

dens værdier ikke var forbeholdt briter. Selv kom han fra en tysk indvandrerbaggrund, 

og han var overbevist om, at alle etniske grupper i Canada burde kunne tilslutte sig de 

universelle værdier, briterne havde givet canadierne i arv. Han var altså en klassisk 

pan-canadist, der som William Morton mente, at canadierne udgjorde én nation uanset 

befolkningens forskellige etniske og kulturelle oprindelser. Han var modstander af 

såkaldte bindestregsidentiteter, så da han i 1976 udgav sine erindringer i to bind, kaldte 

han dem karakteristisk nok for One Canada (Diefenbaker 1976). 

 Diefenbakers vision for Canada tog udgangspunkt i den gamle forestilling 

om Canada som en ”nordlig” nation, som Morton netop havde genopvakt. Men han 

havde en konkret og praktisk måde at tale om The North på: Canada skulle bruge de 

naturressourcer, der fandtes i overdådige mængder deroppe, til at ”bevare kontrol over 

sin egen økonomiske og politiske skæbne”. Ved at åbne op for ”nordlandet” skulle 

Canada hævde sin territoriale suverænitet i Arktis og sætte projekter inden for 

vandkraft, olie- og mineraludvinding og kommunikation i værk i Yukon og Northwest 

Territories til gavn for ”det nye Canada” (cit. Grace 2001: 69). Desuden mente han, at 

Canada skulle spille en nøglerolle som brobygger mellem USA og Storbritannien og 

på den måde skabe et overnationalt, transatlantisk fællesskab.  

 Diefenbakers store visioner appellerede til mange canadieres følelser, og 

han vandt en jordskredssejr ved valget i 1957. Men han viste sig snart dårlig til at føre 

dem ud i livet. Hvad hans udenrigspolitiske vision angik, synes han ikke at have 

forstået, hvor radikalt verden havde forandret sig efter krigen. Da han endte med at 

give efter for amerikanernes pres for at etablere et atomart forsvarssamarbejde med 

Canada, pådrog han sig stærk kritik fra både liberale og dem, der havde betragtet ham 

som repræsentant for en selvbevidst ”britisk” canadisme. Den mest hvasse af hans 

kritikere var filosoffen George Grant (1918-1988). 

 Også Grant var pan-canadist i den britisk-canadiske tradition. Men i 

modsætning til Diefenbaker mente han ikke, at Canada gik nogen lys fremtid i møde. 

Med bøgerne Lament for a Nation (1964) og Technology and Empire (1967) rettede 
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han to frontalangreb mod den teknologiske fremskridtstro, som herskede i USA, og 

som appellerede til mange canadiere i de år. Grant var dybt forankret i den 

konservativt-loyalistiske red-tory-tradition, og han hyldede en kommunitarisme, som 

gav ham tilhængere blandt både konservative og venstreorienterede. Han betragtede de 

mange befolkningsgruppers ”fælles loyalitet over for Canada som nation” for at være 

essensen af canadiskhed (Grant 1996: 223, 235). En ægte canadier var derfor anti-

amerikansk; for i Grants øjne var USA indbegrebet af individualisme og en modernitet, 

der var fjendtligt over for kollektive værdier, netop det, som var canadiernes 

kerneværdier. 

 Hvor William Morton mente, at canadierne efter Anden Verdenskrig var i 

færd med at komme til sig selv som nation, var George Grant, i lighed med Innis, 

anderledes pessimistisk i sin vurdering af ikke blot Canadas, men hele menneskehedens 

fremtid. Han mente, at den balance mellem frihed og orden, som Canada var blevet 

bygget op på, var dømt til at gå til grunde i takt med den stadig stærkere amerikanske 

dominans. Det skyldtes bl.a., at den herskende klasse i Canada, der tidligere havde set 

mod både London og Washington, efter krigen var begyndt at orientere sig 

udelukkende mod USA og den utilitarisme og individualisme, som den amerikanske 

liberalisme og kapitalisme repræsenterede: 

 

Siden 1960 har Canada udviklet sig til at blive en nordlig forlængelse af 

den kontinentale økonomi. […] Vor traditionelle rolle – som eksportør af 

råvarer (især til Europa) med en stærkt beskyttet industri i det centrale 

Canada – har gradvist mistet betydning i forhold til vor rolle som en filial 

af den amerikanske kapitalisme. Vor herskende klasse består af de samme 

grupper som den amerikanske med den afgørende forskel, at den 

 herskende klasse i Canada finder sine politiske og kulturelle autoriteter på 

den anden side af grænsen. (Grant 2005: 9) 

 

Grant gav de Liberale og deres alliance med canadiske kapitalister og 

journalister skylden for ”den canadiske nationalismes nederlag”, som undertitlen på 

Lament for a Nation lød. Canada var på vej til at blive en form for amerikansk koloni. 

Problemet var ikke, at USA udøvede økonomisk og sikkerhedspolitisk pres på Canada, 

men at de herskende klasser i Canada i alle vigtige spørgsmål identificerede sig med 

kontinentet snarere end med deres eget land. Valget af Diefenbaker i 1957 havde været 

det canadiske folks ”sidste nationalistiske suk”. Han rettede derfor sin vrede mod 

Canadas liberale: De havde anset Diefenbaker for at være en bondeknold ude vestfra 

og havde ikke forstået, at hans afmålte holdning over for USA havde været afgørende 

for Canadas overlevelse. I deres foragt for Diefenbaker havde de, bevidst eller ej, i 

virkeligheden vist, at de ikke var loyale over for Canada, men var ved at overtage ”det 

Amerikanske Imperiums homogeniserende kultur” (ibid.: 7). Aldrig før i historien 
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havde en elite af velhavende, akademikere og journalister opført sig så nedrigt og 

nedladende over for en canadisk politiker (ibid.: 3).  

 Men han var også utilfreds med Diefenbaker. For han var endt med at svigte 

i både den økonomiske politik og i sikkerhedspolitikken. Han mente, at den 

konservative regerings blanding af populisme, økonomisk liberalisme og en 

gammeldags, konservativ britiskhed ikke hang logisk sammen (ibid.: 14-15). 

Økonomisk liberalisme indebar en trussel mod Canada, idet lavere toldsatser ville 

betyde, at Canada blev trukket stadig dybere ind i USA’s industrielle knudepunkt 

omkring de Store Søer. Hvis Canada skulle bevare sin suverænitet, måtte politikerne 

derfor trodse storkapitalen, indføre en form for socialistisk samfundsorden og føre en 

protektionistisk økonomisk politik. Hvad sikkerhedspolitikken angik, var Grant dybt 

kritisk over Diefenbakers beslutning i 1957 om at lade Canada gå ind i North American 

Aerospace Defense Command (NORAD).  

Grants eget forslag til Canadas redning var, at engelsk-  og fransk-canadiere 

skulle genetablere det samarbejde, som i sin tid havde ført til grundlæggelsen af deres 

fælles land. Han så desuden gerne, at regeringen brugte nogle af tidens store 

kulturkonservative og nationalistiske intellektuelle – folk som Northrop Frye, William 

Morton og Donald Creighton – som uformelle politiske rådgivere. De skulle overbevise 

politikerne om, at Canada kun ville overleve, hvis landet fortsatte med at bygge på 

fællesskabsfølelse, offentlig orden, selvbeherskelse og loyalitet over staten – altså 

netop på de værdier, som liberalismen, både i sin canadiske og amerikanske udgave, 

var ved at destruere (ibid.: kap. 5 og 6). Grant var dog pessimistisk over udsigterne for 

en realisering af sin alternative vision og mente, at de Liberale ville få held med at 

skubbe Canada ud i den amerikanske afgrund.  

 De Liberale mente til gengæld ikke selv, de var i færd med at give køb på 

Canadas suverænitet. De var tværtimod overbevist om, at de kunne skabe grundlag for 

et stærkere Canada gennem et pragmatisk økonomisk og sikkerhedspolitisk samarbejde 

med USA. Samtidig skulle Canada dog gennem en selvstændig udenrigspolitik 

markere sin værdier, både over for omverdenen og indadtil. Udenrigspolitikken kom 

derved i efterkrigstiden, sammen med indførelsen af en række nationale symboler og 

velfærdsstatslige programmer, til at tjene en samling af nationen på et tidspunkt, hvor 

den nye politiske nationalisme i Quebec truede med at splitte den.     

 
 

Liberal nationalisme   
 

   Symbolpolitik  
 

De Liberale var efter Anden Verdenskrig overbeviste om, at amerikanske investeringer 

og øget samhandel var vigtige for det canadiske samfunds fremtid. Denne opfattelse 

fandt støtte blandt store erhvervsdrivende, i finansverdenen og også i de fagforeninger, 
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der var forbundet med det amerikanske fagforeningssystem. I 1946 udtalte præsidenten 

for Canadas nationalbank, at ”jo mere man studerer Canadas stilling, desto mere 

erkender man, at vi er den af alle nationer, der mindst har råd til at padle vores egen 

kano. Vores geografiske position gør os til forbindelsesleddet mellem Storbritannien 

og USA” (cit. Resnick 1977: 74).120  

 I 1950 ønskede 60 procent, at der blev gjort noget for at tiltrække 

amerikanske investeringer, og i 1956 mente 63 af befolkningen, at den amerikanske 

indflydelse i USA ikke var for stor. Faktisk ville procentdelen have været højere, hvis 

ikke Quebec var blevet talt med (ibid.: 73). Mere bekymrende for de Liberale end 

amerikansk økonomisk dominans, var den fortsatte kulturelle nationalisme i den 

fransktalende befolkning. Partiet frygtede, at den på et tidspunkt ville få politiske 

konsekvenser.  Da den så gjorde det i 1960’erne, besluttede den liberale regering at 

imødekomme de fransk-canadiske nationalisters påstand om, at de udgjorde et 

forfordelt nationalt mindretal i et britisk domineret Canada. Den liberale 

regeringsleder, Lester Pearson tog på den baggrund initiativ til at fjerne nogle af de 

symboler, der signalerede statens britiske identitet, og erstatte dem med nye, rent 

canadiske symboler. Desuden nedsatte han The Royal Commission of Bilingualism 

and Biculturalism (B&B-kommissionen). Kommissionen havde til formål at komme 

med anbefalinger til, hvordan fransk-canadiernes sproglige og kulturelle ligestilling 

kunne sikres. Jeg vil komme nærmere ind på kommissionens arbejde i kapitel 18. Her 

vil det dreje sig om symbolpolitikken.  

Den symbolske markering af Canada som en uafhængig nation var allerede begyndt 

i krigens sidste år med statsborgerskabsloven. Ved valget i 1949 erklærede den liberale 

St. Laurent, at han ønskede at stå for en ”fuldstændig anerkendelse af Canadas 

nationale identitet og udviklingen af alle aspekter ved landets nationale liv” (cit. Igartua 

2006: 93). I lighed med Mackenzie King ønskede han at indføre et nyt flag. Men da 

den offentlige debat flaget snarere så ud til at splitte end samle Canada, opgav han 

tanken. I stedet nøjedes han med at beslutte, at generalguvernøren for fremtiden skulle 

være en canadier, og at det britiske overhus ikke længere skulle være sidste retlige 

appelinstans. Samme år ophørte regeringen med at bruge ordet ”dominion”. Landet 

skulle herefter udelukkende hedde ”Canada”.121 Samtidig begyndte 

forbundsregeringen i stigende grad at omtale sig selv som ”den nationale regering” 

(McRoberts 1997: 25). I 1952 fik provinserne frihed til selv at placere fejringen 

Victoria Day – Dronning Victorias fødselsdag – i kalenderen, blot det skete på en 

mandag inden den 25. maj. 

 

                                                           
120 Morris Wilson i sin tale på bankens 77. årsmøde ifølge The Financial Post, 19. Jan. 1946.   
121 Det var dog først i 1982, at Canadas nationaldag ”Dominion Day” officielt undergik navneforandring til ”Canada 

Day”.   
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 Fig. 26. Red Ensign. Det blev brugt som et uformelt canadisk emblem så tidligt 

 som i 1868, men har haft forskellige canadiske symboler på den røde dug, indtil          

 Canadas regering i 1921 bad George V om, at der blevet skabt et officielt canadisk         

                       våbenskjold.  

 

 Skønt visse dagblade var positive over for disse ændringer, leverede andre 

en bredside mod regeringen, deriblandt The Globe and Mail: ”Hvor overfladiske vi dog 

er blevet, hvis den fortid, der skabte os, er ophørt med at betyde noget! Hvor illoyal 

over for vort land er denne trang til at udslette mindet om dets rødder og traditioner!”. 

I virkeligheden var St. Laurents angreb på britiske symboler et angreb på canadierne 

som folk, lød det: ”En nation uden en fremtid er blot en samling mennesker” (cit. 

Igartua 2006: 108).   

 Blandt de få symboler på den fælles-britiske fortid, der fik lov til at 

overleve, var monarkiet. I forbindelse med Prinsesse Elizabeths kroning i 1953 

herskede der konsensus i den engelsksprogede presse om, at monarkiet var et levende 

symbol på de britiske værdier, som Canada byggede på. Ja, kroningen blev ligefrem 

beskrevet som ”en religiøs begivenhed”: ”Den loyalitet, beundring og kærlighed, folk 

følte for den unge dronning, udgør i sidste instans grundelementerne i enheden i dette 

land og den Familie af Nationer [Britisk Commonwealth], som det er stolt over at 

tilhøre” (Globe and Mail cit. ibid.: 110). Da dronningen besøgte Canada i 1957, hvor 

hun som den første britiske monark åbnede det canadiske parlament, mente kun 38 

procent af de engelsktalende respondenter dog, at det var ”godt”. Mindre end 5 procent 

mente, det ville ”styrke båndene” mellem de to lande. 24 procent udtrykte 

ligegyldighed (ibid.: 112).  

 Den svækkede folkelige støtte til monarkiet var udtryk for en modsvarende 

styrket canadisk selvfølelse. Den kom bl.a. til udtryk i debatten sidst i 1950’erne om 

Canadas behov for sin egen nationalhymne. Undersøgelser af den offentlige mening 

viste, at der kun var omkring 20 procent, der støttede den britiske hymne ”God Save 

the Queen”, mens det store flertal – blandt såvel engelsk- som fransk-canadiere – 

ønskede ”Oh Canada”. Af frygt for at skabe national splittelse i et spørgsmål, der var 



395 

 

dybt følelsesmæssigt, tøvede Diefenbaker og hans regering dog med at tage 

konsekvensen.  

 Men det behøvede han tilsyneladende ikke at have gjort. For skønt der var 

en befolkningsgruppe, der stædigt holdt fast i Canadas britiske symboler, viser 

systematiske undersøgelser af meningsmålinger under og efter krigen op til midten af 

60’erne, at et stort flertal af befolkningen støttede symboler, der rummede et 

”forenende, historisk positivt budskab”, og at denne tendens var stigende (Schwartz 

1967: 116, 122).122  Dog var der en vis sammenhæng mellem den holdning, de 

adspurgte indtog, og deres politiske tilhørsforhold. Støtten til nye nationalsymboler var 

således stærkest blandt personer, der stemte på det Liberale Parti. Det brede ønske om 

fælles canadiske symboler var dog nok også udtryk for en stigende accept af Canadas 

franske element.  

 Undersøgelser af holdninger i dagbladenes lederartikler – som normalt 

bruges til at måle vox populi (folkets stemme)123 – viser, at der i de engelsksprogede 

aviser i 50’erne var en vis bekymring over den vigende folkelig deltagelse i fejringen 

af britiske mærkedage som Victoria Day og Empire Day. Som lederskribenten på The 

Globe and Mail skrev på Victoria Day i 1955: ”Vi synes at glemme, at den fælles 

anerkendelse af betydningsfulde symboler er det bånd, der holder folk sammen” (cit. 

Igartua 206: 102). Også den fransksprogede presse bakkede dog dengang op bag 

påstanden om, at det var Canadas britiske værdier, der hidtil havde sikret et ordnet og 

retfærdigt samfund og et forholdsvis harmonisk forhold mellem landets to store 

”racer”: lovens overhøjhed, individuel frihed, fairness, kompromisvilje, tolerance over 

for mindretal og lighed.   

 Men det var dog ikke nok med fælles værdier. Det var også vigtigt at have 

fælles symboler for disse værdier i form af et flag og en nationalhymne, som både 

fransk- og engelsktalende kunne identificere sig med, mente mange liberale. Desuden 

var der alle de andre etniske grupper, der hverken var engelske eller franske, og som 

derfor, blev det antaget, ikke forbandt noget med de etablerede symboler: ”Canadiere, 

som ikke havde bånd til Storbritannien, kunne hverken have følelser til fælles med 

endsige føle loyalitet over for folk med britisk baggrund,” lød det for eksempel (cit. 

Champion 2010: 170). Sociologen Raymond Breton, der stod det Liberale Parti nær, 

mente, at Canadas stadig mere ”pluralistiske befolkningssammensætning” betød, at et 

voksende antal canadiere ”følte sig udelukket fra [Canadas] institutioner og offentlige 

symboler”, og han frygtede, at resultatet kunne blive en dyb legitimationskrise for 

samfundets og specielt statens institutioner (cit. ibid.: 171).  

Kort efter sin tiltræden som premierminister i 1964 meddelte Lester 

Pearson Underhuset, at hans regering ønskede at give Canada et nationalt flag, der 

skulle symbolisere et ”nyt” Canada; et Canada, som var blevet sit eget. Canada burde 

                                                           
122 Schwartz’ studie af canadiske meningsmålinger, der siger noget om identitetsudviklingen fra Anden Verdenskrig til 

midten af 1960’erne, lægger stor vægt på netop denne betydning.  
123 Se f.eks. Thomsen 2001 og Igartua 2006. 
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have et nationalt symbol, som ikke mindede om den kolonialistiske fortid eller, endnu 

værre, antydede en fortsat underordning af Canada i forhold til Storbritannien. 

Pearsons meddelelse kom ikke som nogen overraskelse for offentligheden, for der var 

jo tale om en idé, som allerede havde været oppe to gange tidligere, og desuden havde 

Pearson allerede afgivet løftet om et nyt flag under sin valgkamp året forinden.  Der 

var da også en ret bred folkelig opbakning til det: Hele 68 procent gik ind for det 

(Schwartz 1967: 107). Alligevel blev den efterfølgende offentlige og politiske debat 

om indførelsen af ahornbladsflaget både ophidset og splittende. 

 Pearson motiverede indførelsen af et nyt flag med, at det ville medvirke til 

at skabe ”større national enhed, bringe os tættere sammen, give os en stærkere følelse 

af national identitet og enhed” og ”sikre konføderationens overlevelse”. Han var af den 

formodning, at det ville kunne skabe patriotiske følelser blandt unge, så de kunne gå 

ud i verden og stolt sige ”Jeg står for Canada” (cit. Champion 2010: 170). Pearson 

udtalte, at det nye flag på længere sigt ville ”symbolisere og være en sand afspejling af 

det nye Canada og som sådan ville styrke den nationale enhed og stolthed” og på den 

måde blive et symbol, hvorom ”alle canadiere, nye og gamle, indfødte og 

naturaliserede uanset deres etniske baggrund kan samle sig, og som derfor vil være 

fokus for deres loyalitet over for Canada” (cit. Igartua 2006:  182). 

En parlamentarisk komité blev nedsat til at tage stilling til, hvordan det nye 

flag skulle se ud. Komitéen endte med tre forslag: en rød dug med Union Jack og det 

franske liljesymbol (fleur-de-lys), et flag med tre ahornblade indsat mellem to blå felter 

på en hvid baggrund og et rødt flag med et ahornblad indsat i et hvidt midterfelt. De 

fleste konservative ønskede det første og truede med at boykotte de politiske 

forhandlinger om flaget, hvis de ikke fik deres vilje. Inden de nåede så vidt, skar 

Pearson dog igennem den 14. december 1964. Fra det følgende år gjaldt 

ahornbladsflaget som Canadas officielle nationalsymbol.  

  

 

 
     

Fig. 27. Canadas flag siden 1965. Ahornbladet har en lang historie som symbol for 

Canada. I 1834 vedtog det fransk-canadiske St. Jean-Baptiste Selskab, en patriotisk 
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forening, at gøre ahornbladet til sit symbol. I 1836 udråbte avisen Le Canadien 

ahornbladet til Canadas officielle symbol, og fra 1860 brugte The Regiment of Royal 

Canadians bladet som sit symbol. Bladet et blevet brugt i både britisk og fransk-

canadiske våbenskjold og på valuta siden slutningen af 1800-tallet. Det var et militært 

symbol i både Første og Anden Verdenskrig. I 1996 blev ahorntræet gjort til Canadas 

nationale træ.  

 

Tre år efter, i 1967, vedtog forbundsparlamentet “O Canada” som ny 

nationalhymne, i dette tilfælde uden større protester.124 Det følgende år fjernede 

Pearson-regeringen ordet ”kongelig” fra de fire værn, som herefter blot var 

”canadiske”.125 Beslutningen var naturlig set i lyset af de liberale regeringers 

udenrigspolitik efter krigen. For udenrigspolitisk var Canada begyndt at markere sig 

selvstændigt i international politik. Traditionen fra Oscar D. Skelton med at se 

udenrigspolitik som et middel til nationsbygning blev derved videreført.   
 
 

Canada i den nye verdensorden  
 

Mellemmagt med mission 
 

I årene umiddelbart efter Anden Verdenskrig kunne det se ud, som om den gamle 

konflikt mellem kontinentalister og imperialister ikke længere var aktuel, for så vidt 

som det ikke længere var tabu at samarbejde med USA (Holmes 1965: 207). Som jeg 

var inde på tidligere i dette kapitel, blev Canadas voksende forsvarssamarbejde med 

USA dog sidst i 1950’erne en kilde til politisk splid, fordi det betød, at Canada nu 

indgik i et afhængighedsforhold, der mindede om det, man var i færd med at trække 

sig ud af i forhold til Storbritannien. Mange liberale ønskede, at Canada skulle føre en 

selvstændig udenrigspolitik politik baseret på de idealer, som staten havde forfulgt efter 

Første Verdenskrig som medlem af Folkeforbundet.  

Efter i tre årtier at have praktiseret en ”defensiv nationalisme” – motiveret 

af et ønske om at holde en vis afstand til både Storbritannien og USA – lagde den 

liberale regering under Louis St. Laurent (1882-1973) kursen om belært af erfaringerne 

fra krigen.  Centralt for den selvforståelse, som Canada kom ud af krigen med, var 

forestillingen om landets status som en ”mellemstor magt”.  

Spiren til dette begreb blev lagt i de første år efter Første Verdenskrig, da 

canadiske regeringer, uanset deres partifarve, hævdede, at Canadas krigsindsats havde 

sikret landet en moralsk hovedrolle inden for imperiet, og at landet derfor var berettiget 

til at få tildelt medansvar for dets fornyelse, f.eks. ved at varetage opgaver, som 

canadierne mente sig bedre i stand til end briterne, eksempelvis i forhold til USA 

(Haglund 209: 349). Mod afslutningen af Anden Verdenskrig blev dette ”funktionelle 

                                                           
124 Det var dog først i 1980 med Loven om nationalhymne, at den blev anerkendt officielt.  
125 Betegnelsen blev i 2011 genindført under Stephen Harper.  
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princip” tolket sådan, at Canada skulle påtage sig medansvar for sikringen af 

verdensfreden ved at agere som en mellemstor magt, der øvede indflydelse dér, hvor 

der var mulighed for det, uden dog at forsøge at optræde som mægler mellem 

stormagterne. Denne udenrigspolitik er med rette blevet kaldt for ”international 

nationalisme”, idet den internationalistiske idealisme, den var udtryk for, tjente 

nationale formål.126 

 Ansvaret for verdensfreden skulle i fremtiden ikke kun påhvile de store 

magter, havde Mackenzie King allerede udtalt i juli 1943. Det var i det samme år, som 

grundstrukturen for FN blev skitseret i de såkaldt Dumbarton Oaks Proposals på et 

møde mellem statslederne fra Storbritannien, USA, Sovjetunionen og Kina i 

Washington D.C. I den forbindelse begyndte udtrykket ”mellemstor magt” for første 

gang at blive brugt som en betegnelse for Canadas mulige geopolitiske position efter 

en vunden krig. I den canadiske regerings kommentarer til forslagene fra Dumbarton 

Oaks lød det: 

 

[E]n stormagt er sikret mulighed for at deltage fuldt ud i alle 

 Sikkerhedsrådets forhandlinger og vil sandsynligvis også få ret til at 

nedlægge individuelt veto over for mange af dets beslutninger. […] 

Canada vil bestemt ikke gøre krav på at blive betragtet som en stormagt. 

Men Canadas deltagelse i to store krige har vist, at landet både er parat til 

at gå ind i samlede aktioner mod aggression og er i besiddelse af en 

substantiel militær og  industriel kapacitet. Der er et antal andre stater, 

hvis mulige bidrag til opretholdelsen af fremtidig sikkerhed er af samme 

 størrelse. Disse staters støtte er vigtig for opretholdelse af fred, og et 

aktivt samarbejde mellem i det mindste nogle af dem vil sikkert være 

påkrævet for udførelsen af større beslutninger i Sikkerhedsrådet under 

Kapitel VIII B i forslagene. (Blanchette 2000: 16)    

 

Efter krigen skulle funktionalisme blive et styrende princip for canadisk 

udenrigspolitik inden for rammerne af FN. Selv om princippet ikke kom til at gælde 

inden for Sikkerhedsrådet, hvor bestemte ”stormagter” blev tildelt vetoret, blev det 

anvendt i mange af FN’s underorganisationer, hvor vedtagelser skete på grundlag af 

stemmeflertal.  

I sin tale ved den første session i FN’s Generalforsamling i 1946 forklarede 

Louis St. Laurent, som på det tidspunkt var udenrigsminister, at det ”funktionelle 

princip”, som Canada ønskede fremmet i verdensorganisationen, ikke var luftigt og 

abstrakt, men udtryk for common sense. Den var en forudsætning for, at organisationen 

overhovedet kunne fungere, og dens effektivitet ville afhænge af stater, der havde 

”midlerne og viljen til at komme med de største bidrag til løsningen af et aktuelt 

problem”. Selv om princippet blev foreslået af Canada, var der imidlertid ikke tale om 

                                                           
126 Begreberne ”defensiv nationalisme” og ”international nationalisme” stammer fra Roger Gibbins 1995.  
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nogen pleje af ”selviske interesser”. Det udsprang af en overbevisning om, at ”vores 

land er bedst tjent af det, som gavner hele fællesskabet af nationer mest” (ibid.: 23). 

 Denne formulering var udtryk for det, som er blevet kaldt for den 

”realistiske pol” i canadisk udenrigspolitik (Nossal 2016). Selv om St. Laurent anlagde 

en idealistisk retorik og benægtede, at han plejede ”selviske interesser”, var det 

tydeligt, at Canada ønskede at bruge FN til at ændre det sikkerhedspolitiske miljø på 

en sådan måde, at Canadas strategiske mål og nationale interesserer blev opfyldt. Men 

han havde held med at skabe et billede af Canada i FN som en internationalistisk 

indstillet nation, der var fortaler for de principper, som FN og dets underorganisationer 

stod for: respekt for menneskerettighederne, afkolonisering, hjælp til flygtninge, 

udviklingsbistand, konfliktløsning og fredsbevarelse.  

Efterkrigstidens Canada identificerede sig således med værdierne bag den 

nye internationale verdensorden, som FN lagde op til. Denne ”internationalisme” – 

som lå i forlængelse af den strategi, Canada havde fulgt i Folkeforbundet – stillede få 

canadiere spørgsmålstegn ved. Den skulle ligefrem vise sig at styrke den nationale 

stolthed. I modsætning til deltagelsen i de to verdenskrige var der ikke tale om en 

udenrigspolitik, der delte engelsk-canadiere fra fransk-canadiere, så den 

internationalistiske strategi fik på den måde et nationalt forenende formål (MacKenzie 

2007). Man kan med rimelighed hævde, at den var i tråd med den lange historiske 

tradition i Canada for at betragte sig som et samfund med en særlig mission i verden, 

sådan som jeg har beskrevet den tidligere både i dens katolske og metodistiske version. 

I en sekulariseret udgave kom den nu til udtryk i den udenrigspolitiske elites 

overbevisning om, at Canada havde særlige forudsætninger for at fremme en global 

udbredelse af orden og humane værdier.   

Sådan mente f.eks. Vincent Massey, formanden for St. Laurents 

kulturkommission.  Ved krigens afslutning var Massey vendt hjem til Canada efter at 

have tjent som sit lands ”højkommissær” (ambassadør) i USA siden 1926. Efter sin 

hjemkomst skrev han en bog om, hvad det betød ”at være canadier” – ja, det var faktisk 

bogens titel (Massey 1948). Bogen, der rummede Massey egen udlægning af Canadas 

politiske og kulturelle historie, tog form af en slags identitetshistorie. I bogens første 

del lagde han – i lighed med canadiske historikere på den tid – stor vægt på at skildre 

den vedvarende bestræbelse siden 1867 på at skabe national enhed i Canada. Bogens 

anden del handlede om Masseys eget syn på Canadas geopolitiske rolle fremover, 

herunder det fremtidige forhold til Storbritannien, det britiske statssamfund 

(Commonwealth) og USA, alt sammen set i lyset af erfaringerne fra krigen.   

 Massey mente, at krigen havde fået de mange canadiere, der havde været i 

oversøisk tjeneste, eller som var blevet flyttet til dele af landet, de ikke kendte, til at se 

på deres land med nye briller og i et større perspektiv. Det canadiske ”hus” var ikke 

længere sådan, som man havde forestillet sig det før krigen. Det skyldtes ikke kun, at 

Canada havde udvist en hidtil uset finansiel, militær og industriel styrke, men først og 
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fremmest de ”moralske faktorer”, der lå bag: national stolthed og bevidstheden om 

canadiske værdier.  

Efter erfaringerne med en aggressiv, ekspansionistisk og selvhævdende 

nationalisme i Tyskland og Japan var det magtpåliggende for Massey at understrege, 

at nationalisme godt kunne antage en fredelig form. Han mente, Canada var et af de få 

lande i verden, som kunne ”styrke sin nationalitet uden at true eller fornærme andre”. 

Nationalfølelsen kunne hjælpe canadierne med at udføre en ”national opgave”, som 

var forenelig med en ”international overbevisning”. For ”sand internationalisme” 

kunne kun opstå ”gennem ansvarlige nationers samarbejde”. Ja, den ”uperfekte” 

verden ville kun kunne overleve, dersom ”retsindige nationer” påtog sig et ansvar for 

den. Massey afviste derfor en ”tåget kosmopolitisme” og anbefalede i stedet canadierne 

at tage ved lære af den italienske nationalist, Mazzini, som havde været en ”praktisk 

nationsbygger” og engang havde erklæret, at ”nationalitet er mig helligt, fordi jeg ser 

det som et arbejdsinstrument [for det gode]” (ibid.: 8). Tiden var nu moden til at 

”projicere” Canada ud i verden, for canadierne havde ”en unik erfaring”, som resten af 

verden kunne lære af, hævdede Massey (ibid.: 164). Efterkrigstidens globale orden 

burde altså bygge på ”canadiske værdier”, understregede han med en missionsgejst, 

der, som jeg har påvist, havde dybe historiske rødder i både katolske og metodistiske 

miljøer i Canada.  

 

 

En udenrigspolitik styret af canadiske værdier   
 

Denne overbevisning delte udenrigsminister Louis St. Laurent. I en tale han holdt på 

University of Toronto i 1947, ”Grundlaget for canadisk politik i verden”, angav han 

retningslinjerne for en fremtidig canadisk udenrigspolitik. St. Laurent så den som et 

led i en nationsbygning, som engelsk- og franskcanadiere kunne være fælles om. 

Derfor skulle den tage udgangspunkt i værdierne i den politiske kultur, de sammen 

havde udviklet. Ja, han mindede indledningsvis tilhørerne om, at hans oplæg skulle ses 

i lyset af to umiddelbart forestående jubilæer: 100-året for indførelsen af responsible 

government og 80-året for Konføderationen. Det var ”ikke for tidligt at se tilbage og 

identificere, hvilke principper som […] var kommet til at blive alment anerkendte i 

hele landet i den måde vi forholder os til den omgivende verden på” (Blanchette 2000: 

3, 2). I begge jubilæers ånd måtte udenrigspolitikken derfor afspejle canadisk 

selvforståelse og ”canadiske værdier” – et nyt begreb, som skulle blive en del af det 

politiske vokabularium i resten af århundredet. Hvori bestod de ”canadiske værdier” 

så? St. Laurent opstillede fem: 

 

National enhed: Udenrigspolitikken måtte føres på en sådan 

 måde, at den ikke delte befolkningen – sådan som den havde gjort det i 
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slutningen af Første Verdenskrig, og også var tæt på at gøre det 

 under Anden Verdenskrig.  

  

 Politisk frihed: Den canadiske regering burde engagere sig aktivt i 

forsvaret af politisk frihed ude i verden. Det betød, at Canada burde 

identificere sig som en del af det, man tidligere kaldte ”den frie verden”, 

altså Vesten (ibid.: 4). 

 

Rule of law: Retsstatsprincipper skulle gøres gældende i både nationale og 

internationale spørgsmål. Canada burde støtte op omkring og bidrage til 

skabelsen af international lov og organisationer, der havde til formål at 

sikre respekten for internationale konventioner o.lign. (ibid.: 4-5). 

 

 Værdierne i den kristne civilisation: Udenrigspolitikken måtte 

 baseres på  en forståelse af menneskelige værdier. St. Laurent var 

 sikker på, at ”i vort nationale liv har vi hele tiden været under 

 indflydelse af den forståelse af godt og ondt, som vi har fra vor 

 hebræiske og græske civilisation, og som er blevet omformet og 

 videreført af de kristne traditioner i den vestlige verden”, dvs. 

 værdier, som ”lægger vægt på betydningen af individet, på 

 moralske princippers rolle for menneskelige relationer, og på 

 værdikriterier, som rækker ud over materiel velfærd” (ibid.: 5). 

 

Internationalt ansvar: Selv om der ikke var nogen lang tradition for, at 

Canada blandede sig aktivt i internationale forhold, så havde erfaringerne 

fra krigen vist, at ”sikkerheden for dette land ligger i udviklingen af en 

fast struktur for den internationale organisering”. Og det var Canadas 

forpligtelse aktivt at bidrage til opbygningen af den (ibid. 6). 

 

Rent praktisk ønskede St. Laurent disse principper udmøntet i fem politikområder. 

  

Commonwealth og Storbritannien. For det første var det vigtigt fortsat at 

engagere sig i det Commonwealth of Nations –  som det nu hed – som 

Canada selv havde været med til at skabe, og som var ”et enestående 

fællesskab af frie nationer”. Desuden skulle Storbritannien fortsætte med 

at være ”af særlig værdi og betydning”, fordi canadierne engang havde 

delt historie med briterne og skyldte Storbritannien deres politiske 

institutioner. Men relationerne inden for Commonwealth måtte ikke få 

Canada til at afstå fra at deltage i ”en effektiv international organisering 

på en større skala” (ibid. 6-7). 
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De Forenede Stater. Selv om forholdet til USA havde været 

 kompliceret og til tider anstrengt, var de to lande og deres 

 befolkninger kommet over den tid, hvor annektering, tvungen eller 

frivillig, var et politisk spørgsmål. Men alligevel var det noget, man 

fortsat skulle være på vagt over for. Nu gjaldt det dog først og fremmest 

om at bygge videre på den tradition for at skabe kompromiser gennem 

forhandling og voldgift, der trods alt var opstået, og indse, at det var 

Canadas forpligtelse ”som en nordamerikansk nation at være rede til at 

acceptere vort ansvar […] for projekter, som tjener dette kontinents 

velfærd”. Blot skulle det stå klart, at en nordamerikansk ”regionalisme” 

aldrig ville kunne ”give svar på spørgsmål om verdens sikkerhed” 

 (ibid.: 7-8). 

 

Frankrig. Frankrig var vigtig for Canada som en af de historiske 

 kilder til canadiernes ”kulturelle liv”. Da Frankrigs mål for sin 

sikkerheds- og udenrigspolitik lignede Canadas, burde canadierne være 

med til at støtte genopbygningen af Frankrig efter krigens ødelæggelser 

(ibid.: 8-9). 

 

Støtte til nye internationale strukturer. Genopbygningen af 

 verden efter krigen måtte indebære en opbygning af nye politiske 

strukturer internationalt. Derfor måtte Canada, i egen national interesse, 

yde et aktivt bidrag til den, først og fremmest inden for regi af FN. St. 

Laurent fremhævede da også, hvordan Canada fra starten var gået ind i 

FN og havde opnået medlemskab af Det Økonomiske og Sociale Råd, 

WHO, UNESCO, FAO, UNRA, ILO, Atomenergikommissionen m.fl. 

 (ibid.: 9-10). 

 

Udvidet diplomati. Endelig foreslog St. Laurent en udvidet 

 diplomatisk repræsentation i udlandet med den begrundelse, at ”vor 

geografi, vort klima, vore naturressourcer har tilrettelagt betingelserne for 

vor økonomi på en sådan måde, at vor fortsatte velstand og velfærd som 

folk bedst kan opnås gennem hele verdens velstand og velfærd” (ibid.: 10-

11).    

   

Principperne i St Laurents strategi blev forsøgt implementeret af de liberale 

regeringer i de følgende par årtier uden at sætte partnerskabet med USA over styr. Den 

strategi bør ses som udtryk for en ”pragmatisk realisme”. 
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Pragmatisk realisme   
 

I praksis videreførte Canada i sin udenrigspolitik den blanding af idealisme og 

realisme, som Oscar D. Skelton havde udviklet. Der var tale om en realisme 

afbalanceret af en liberal internationalisme, argumenterer Michael Hart (Hart 2008: 

85,55). Man kan også sige det på den måde, at den idealistiske internationalisme, som 

der var tale om, var den eneste realistiske strategi for Canada i efterkrigstiden. For som 

dynamisk mellemmagt måtte Canada tilpasse sig sine rammevilkår – naboskabet til 

stormagten i syd og forholdet til de øvrige stormagter – og forsøge at tilgodese sine 

egne interesser ved at afstemme sin politik i forhold til andre stater gennem koalitioner, 

forhandlinger og medlemskaber af internationale organisationer, altså gennem en 

multilateral strategi (Bredow 2000: 13). Canada skulle således føre en udenrigs- og 

sikkerhedspolitik, der byggede på nationale værdier og tjente nationale interesser ud 

fra en realistisk vurdering af, hvilken magtkapacitet landet rent faktisk besad (jf. 

MacLean 2009).  

Realistiske hensyn nødvendiggjorde, at regeringen måtte lægge sig 

forsvarspolitisk tæt op ad et USA, som det delte kontinent, værdier og interesser med. 

Det skete bl.a. ved at give USA adgang til det nationale territorium i form af 

overvågningsanlæg, der var nødvendige for forsvaret af kontinentet. Sovjetunionens 

atombevæbning og Koreakrigen styrkede hurtigt den canadiske realisme. Det var 

baggrunden for, at Canada og USA i 1958 oprettede NORAD, en organisation, der 

skulle håndhæve de to landes territoriale suverænitet ved at overvåge og sikre 

luftrummet over Nordamerika.  

 De idealistiske hensyn kom til udtryk i de liberale regeringers 

internationalistiske strategi. Strategien blev i de følgende årtier nævnt så hyppigt og 

insisterende i den politiske retorik, at der nærmest blev sat lighedstegn mellem at være 

internationalist og at være canadier. Den internationalistiske linje manifesterede sig i 

den metodistisk opdragede Lester Pearsons tid som udenrigsminister (1948-1957) og 

hans diplomatis bestræbelse på at lade Canada spille en aktiv rolle i FN og 

organisationens underafdelinger. Canadiske diplomater og politikere vænnede sig i 

1950’erne til at anskue globale problemer og internationale behov ud fra denne vinkel 

og høstede stor anerkendelse i udlandet for deres indsats.  

Perioden fra afslutningen af Anden Verdenskrig til regeringsskiftet i 1957 

er siden blevet kaldt for den canadiske udenrigspolitiks ”gyldne periode”, og den 

forbindes med en række succeser for det canadiske diplomati: indflydelsen på 

udarbejdelsen af FN’s charter, dannelsen af en række af FN’s underorganisationer, 

formuleringen af NATO-traktaten, deltagelsen i Gatt-runderne, deltagelsen i Korea-

krigen og den vellykkede formidlerrolle i Suez-krisen i 1956 (Bredow 2000: 14). De 

canadiske bidrag var utvivlsomt med til at give Canada et solidt internationalt renommé 

som en ”god” nation, der uegennyttigt fremmede fred og samarbejde (Kite og North 

2008; Nossal 1997). Men det blev også italesat så effektivt indadtil, at den almindelige 
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canadier endte med at forestille sig, at Canada havde større international indflydelse og 

ydede mere end mange andre lande, end reelt var tilfældet.  

 Specielt vigtigt for Canadas omdømme var rollen som konfliktmægler og 

fredsbevarer. Ja, den kom ligefrem til at stå som symbol på canadisk udenrigspolitik. 

Tildelingen af Nobels fredspris til Pearson for hans ”opfindelse” af FN’s 

fredsbevarende styrker i forbindelse med Suez-krisen – hvor det lykkedes ham at 

bevare det gode forhold til Storbritannien samtidig med, at han støttede USA’s 

afvisning af støtte til britisk-fransk militær indgriben mod Nassers nationalisering af 

kanalen – cementerede den ”liberale” forestilling om Canada som nærmest en neutral 

stat.  

Canada indtog imidlertid aldrig en neutral endsige nogen pacifistisk 

position under den Kolde Krig. Selv om der var grupper, der mente, at Canada skulle 

agere neutralt – eller ligefrem føre en isolationistisk politik – blev en sådan politik i 

efterkrigstiden ikke betragtet som noget seriøst alternativ til forsvarssamarbejdet med 

USA og inden for NATO (Holloway 25: kap. 6). Vel var Canadas udenrigspolitik 

”multilateral”, men kun i det omfang multilateralismen var forenelig med partnerskabet 

med USA og NATO-medlemskabet. Når canadiske udenrigsministre arbejdede ud fra 

et princip om landets status som en ”mellemmagt”, betød det derfor ikke, at de forsøgte 

at sætte Canada uden for stormagtsspillet mellem USA og Sovjetunionen. Det var 

derimod udtryk for en realistisk vurdering af, at der var strukturelle begrænsninger for 

landets magt og indflydelse internationalt, og at det derfor var op til Canada at gøre sin 

indflydelse gældende på en anden måde end gennem traditionel magtpolitik: ved at 

udøve en adræt og fleksibel form for statskunst på grundlag af et klart gennemført 

internationalt engagement (Cooper 1997: 20). 

 Den gyldne periode ophørte brat med den konservative valgsejr i 1957. 

Ikke fordi den USA-kritiske Diefenbaker tog afstand fra Pearsons moralske idealisme 

og hans brug af store ord om Canadas rolle i verden, men snarere fordi han efter Suez-

krisen var optaget af at genopbygge det nære bånd til Storbritannien og Commonwealth 

og herunder distancerede sig fra USA. Desuden nærede han en overbevisning om, at 

Udenrigsministeriet havde udviklet sig til de Liberales forlængede arm, hvilket ikke 

var helt forkert. I hvert fald mødte han og hans udenrigsminister Howard Green stor 

skepsis i diplomatiet, da de forsøgte at markere Canada som en atomvåbenskeptisk 

fredsmagt på et tidspunkt, hvor den kolde krige spidsede til (Bredow 2000: 17). 

Forholdet til USA blev ikke bedre af, at den personlige kemi mellem Diefenbaker og 

John F. Kennedy var dårlig.  

Kennedys unilaterale beslutninger i forbindelse med Cuba-krisen 

forstærkede Diefenbakers mistro til USA og førte til den såkaldte Bomarc-krise, der 

endte med at fælde den konservative regering. Diefenbaker var i 1958 – som led i 

NORAD-samarbejdet, som var indgået året før – gået med til at placere 56 jord-til-luft 

Bomarc-missiler i North Bay i Ontario og La Macaza i Quebec med det formål at 

forhindre russerne i at foretage luftangreb på amerikanske industriområder. Ved den 
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lejlighed blev offentligheden ikke oplyst om, at missilerne skulle udstyres med 

atomsprænghoveder. Da dette blev kendt i 1960, opstod der en voldsom debat i den 

canadiske offentlighed om, hvorvidt Canada skulle atombevæbnes. Da den 

konservative regering var delt i spørgsmålet, endte Diefenbaker med at beslutte sig for 

ikke at acceptere nukleare sprænghoveder og i stedet fastholde sin modstand mod 

spredning af atomvåben. Regeringens beslutning om ikke at stå ved NORAD-aftalen 

forværrede Canadas forhold til USA yderligere.  

Den liberale oppositions støtte til forsvarssamarbejdet og Canadas 

atombevæbning var stærkt medvirkende til de Liberales valgsejr i 1963. I de følgende 

år udviklede samarbejdet mellem Canada og USA sig mærkbart også på det 

økonomiske område og kulminerede med indgåelsen af den såkaldte Auto-pact i 1968 

mellem Ontario og de store bilproducenter syd for grænsen. USA’s krigsførelse i 

Vietnam og tilstrømningen af titusinder af amerikanske militærnægtere fra midten af 

1960’erne førte dog snart på ny til en voksende anti-amerikanisme og gav, sammen 

med bekymringen over den amerikanske kapitals voksende indflydelse på canadisk 

økonomi, anledning til fremvæksten af en venstreorienteret nationalisme, som blev delt 

langt ind i det Liberale Parti, og som var decideret anti-amerikansk og anti-

kapitalistisk.  

Den liberale nationalisme fik bl.a. sikkerhedspolitiske konsekvenser. Da 

Pierre Elliott Trudeau efterfulgte Pearson som premierminister i 1969, meddelte han 

således, at Canada ikke længere skulle være en atommagt. I forbindelse med hans 

regerings underskrivelse af Anti-Atomspredningsaftalen, som trådte i kraft i 1970, 

begyndte han udfasningen af Bomarc-missil-programmet. I den samme periode 

indledte den canadiske regering en ny runde af sin fortløbende kulturelle konflikt med 

USA. Den skal jeg vende tilbage til i kapitel 21.  

 

 

Konklusion 
 

Efterkrigstiden var en periode, hvor Canada gradvist gjorde sig fri af de mentale og 

symbolske rester af sin koloniale fortid – om end ikke uden uenighed mellem 

konservative og liberale om nødvendigheden af denne emancipationsproces. Ikke 

mindst fordi den blev kompliceret af en opfattelse i både konservative og 

venstreorienterede kredse af, at det canadiske samfund var på vej ind i et nyt 

afhængighedsforhold til USA, såvel økonomisk som kulturelt. Det var dog en liberal 

premierminister, der efter krigen lancerede Canadas anden bølge af kulturpolitiske 

initiativer og tegnede hovedlinjerne for en fremtidig udenrigspolitik, der skulle bygge 

på ”canadiske værdier”. Hvis man dertil regner velfærdslovgivningen fra 1963 og 

canadiseringen af statens symboler, fremstår efterkrigstiden som en periode præget af 

en liberal nationalisme og nationsbygning smykket med en internationalistisk retorik, 

men på de indre linjer motiveret af det klassiske behov for at fremme Canadas 
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interesser og nationale enhed og markere en vis afmålthed i forhold til den nye, nære 

samarbejdspartner USA.  
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Kapitel 18 
 
Trudeaus Canada 1968-1984  
 
 

 

 

 

 

 

Indledning 
 

Den 14. april 2013 blev en gymnasielærer fra Montreal valgt som leder af Canadas 

Liberale Parti. Det skete på et tidspunkt, hvor partiet havde været på politisk 

ørkenvandring siden 2006 og tilmed ved det seneste valg var blevet passeret af NDP 

som det største oppositionsparti. Det skete desuden, efter at den internationalt feterede 

akademiker, Michael Ignatieff (f. 1947), to år tidligere havde lidt et forsmædeligt 

nederlag til den konservative Stephen Harper, og journalisten og historikeren Peter C. 

Newman (f. 1929) kort efter havde udgivet en bog, hvori han erklærede ”det liberale 

Canada” for at være afgået ved døden (Newman 2011).  

 Den nye, unge leder var i forvejen ikke kendt i offentligheden for andet end 

sit gode udseende og sin charme. Han havde hverken markeret sig som skribent eller 

politiker, og ingen vidste præcist, hvilken politik han ville står for. Til gengæld havde 

han et efternavn, som forventedes at kunne sælge stemmer: Trudeau. Justin Pierre 

James Trudeau (f. 1971) var nemlig ældste søn af Pierre Elliott Trudeau, som ved sin 

død nærmest blev helgenkåret i den liberale presse. 

 I dette kapitel vil jeg lægge nogle farver på min tidligere kultegning af 

Pierre Trudeau. Det kommer til at handle om Trudeaus mange år som premierminister, 

hans syn på Canada og hans forsøg på at samle Canada i en periode, hvor der skete et 

gennembrud for separatismen i Quebec. Jeg vil ikke dække alle de områder, han skulle 

få indflydelse på. I senere kapitler vil jeg således se på hans forfatningspolitik (kapitel 

19), hans politik over for de indfødte folk (kapitel 20) og hans økonomiske politik 

forhold til USA (kapitel 21). For alle kapitlers vedkommende er den overordnede tese, 

at Trudeau-årene markerede højdepunktet for efterkrigstidens liberale nationsbygning, 

som havde til formål at samle Canada og gøre landet til en velfærdsstat baseret på 

liberale retsprincipper og med en multikulturel og post-national identitet. Trudeaus 

liberale nationsbygning var således udtryk for det, jeg i mit teorikapitel kaldte for 

”statsnationalisme”, altså en bestræbelse fra statens regerings side på at sikre dens 

eksistens og holde statsfolket samlet.  Jeg vil desuden argumentere for, at Trudeaus 

forsøg på at samle Canada slog fejl, fordi hans visioner for Canada stødte på indædt 

modstand i Quebec og blev betragtet med dyb skepsis blandt konservative, specielt i 



408 

 

de vestlige provinser, der var kritiske over hans politik i forhold til Quebec, over for 

hans økonomiske politik og over for den magtcentralisering, som hans politikker som 

regel indebar.   

 Derfor har Trudeau i dag et blandet eftermæle, og selv om det ikke gik så 

galt med de Liberale, som Newman spåede, er det i dag tydeligt, at partiet ikke længere 

har den samme definitionsmagt i spørgsmål om canadisk identitet og canadiske 

værdier, som det havde, da de Liberale nærmest besad hegemoni i perioden 1964-1984.  

 

 

Pierre Elliott Trudeau 
 

                                       Mennesket og myten127  

          
Dagen efter Pierre Trudeaus død den 28. september 2000 bragte dagbladet The Globe 

and Mail et stort fotografi af ham på forsiden under en kæmpemæssig overskrift med 

et citat fra den daværende generalguvernør, Adrienne Clarkson: ”Han tryllebandt os 

alle”. Det viste sig dog inde i bladet, at generalguvernørens udtalelse var lidt mere 

kompleks, end overskriften umiddelbart gav indtryk af: ”Vi blev engageret og ofte 

tryllebundet af denne mand. […] Han stimulerede os til sansninger, følelser og tanker, 

som udfordrede os. Vi kunne aldrig være ligegyldige over for ham. På den måde gav 

han os mulighed for at tænke anderledes, ja, selv ubekvemt, om vores etablerede 

meninger” (Ha og Peritz 2000). 

På samme side fandt man udtalelser fra daværende premierminister 

Chrétien og politikere, der havde fået inspiration fra ham. Alle interviewede var dybt 

berørte over Trudeaus død, som de anså ikke blot som et personligt tab, men et tab for 

Canada. Chrétien, som med ”øjne fyldt med tårer” var kommet med en kort udtalelse 

kort før sin hjemrejse fra et møde på Jamaica, sagde: ”Trudeau havde en vision, som 

jeg tror på, som liberale tror på, og som det store flertal af canadiere tror på. Hans 

vision om et land kendetegnet ved generøsitet, solidaritet og tillid vil vare ved. [M]en 

vi er nødt til at blive ved med at kæmpe for disse værdier, som, når vi er i udlandet, gør 

os så stolte over at sige, at vi er canadiere.” Chrétien kaldte Trudeau for en 

nationsbygger, en ”dyb tænker” og en mand med en vision, som ”inspirerede alle dem, 

der havde mulighed for at lytte til ham”. En grædende senator, Serge Joyal, udtalte i et 

telefoninterview: ”Jeg føler mig som en forældreløs. Jeg føler det, som om jeg har 

mistet min politiske far. Vi føler alle sorg, de af os [canadiere], som kæmpede for 

Canada, vi har alle mistet en del af os selv” (ibid.).  

 Trudeau er en historisk skikkelse, som det kan være svært at forholde sig 

neutralt til, fordi hans liv og politiske betydning har fået mytens karakter. Der er en 

                                                           
127 Dele af dette afsnit forekom første gang i Michael Böss, ”Pierre Trudeau og den radikale vision om det identitetsløse 

folk”, i Senil ulydighed: Festskrift til Hans Hauge på 65-årsdagen, red. Niels Grønkjær og Henrik Brandt-Pedersen, 

141-57 (2010). 
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tendens i Canada til enten at lovprise eller foragte ham. En måned inden valget af Justin 

Trudeau til liberal leder udgav historikeren Bob Plamandon en bog, som blev 

markedsført som den første politiske biografi, der ikke skamroste ham og overdrev 

hans betydning (Plamondon 2013). Dette er dog ikke helt korrekt. Der er kun få seriøse 

biografier om Trudeau, der ophøjer ham til ufejlbarlig helgen.128 Men meget af den 

glamour, der knyttede til hans personlighed, var utvivlsomt med til at skabe det 

folkelige ry, der endnu hænger fast. Men hans ry er ikke kun for det gode. Da CBC i 

2006 afholdt en ”folkeafsteming” om alletiders Største Canadier, kom Trudeau ganske 

vist ind som nummer tre og højere end alle andre premierministre, og i andre 

meningsmålinger har han rangeret lige så højt. Men Trudeau var – og er – ingenlunde 

populær blandt alle canadiere. Da historiemagasinet Canada’s History i 2007 lod sine 

læsere nominere ”Canadas værste person” gennem tiderne, lå Trudeau i toppen af listen 

af kandidater, som 15.000 havde stemt på. De akademiske eksperter regner ham heller 

ikke for at have været en særlig god politisk leder. I 2007 bad nyhedsmagasinet 

MacLean’s 177 akademikere og andre eksperter om at lave en rangliste over Canadas 

premierministre. Her kom Trudeau ind som nummer fem ud af de syv premierministre, 

som havde regeret i mere end en enkelt valgperiode.  

 Den vurdering siger dog ikke noget om hans betydning for canadisk politik. 

Da to af hans skeptikere i 1998 samlede en lang række bidrag fra historikere, forfattere, 

journalister, filosoffer og tidligere politikere, fastslog de, at ”ingen anden canadisk 

politiker [havde] haft så stor magt til at påvirke sit land næsten 15 år efter at have 

forladt sit embede”, og ingen havde i sin tid som aktiv politiker haft den samme magt 

til at forme den offentlige opinion (Cohen og Granatstein 1998: 2).   

 Som jeg tidligere har vist, var Trudeau i 1950’erne en oppositionel stemme 

i Quebec. Hans kritik var dels rettet mod provinsens ultrakonservative styre under 

Maurice Duplessis, dels mod dens engelsk-canadiske overklasse, som på det tidspunkt 

konstant befandt sig i konflikt med de frankofone fagforeninger. Efter Duplessis’ 

afgang i 1960 underviste Trudeau fire år i jura på Université de Montreal (som 

Duplessis hidtil havde forment ham adgang til). Derefter gik han ind i politik, først som 

ministersekretær og siden som justitsminister under Lester Pearson. Hans politiske 

ståsted havde i mellemtiden flyttet sig fra studenterårenes marxisme til en keynesiansk 

socialliberalisme, som i 1950’erne havde bragt ham tæt på CCF. I 1990 nævnte han 

selv liberale tænkere som sine inspirationskilder: Lord Acton (1834-1902) – der var 

beundrer af USA’s føderalisme og en brændende fortaler for individuelle rettigheder – 

socialliberalismens ”grundlægger” Thomas H. Green (1836-1882) og Jacques Maritain 

                                                           
128 En enkelt er altovervejende kritisk:  Stephen Clarkson og Christina McCalls, Trudeau and Our Times 1-2 (1994). 

De andre store biografier og antologier om Trudeau og hans betydning er kritisk analyserende, men politisk neutrale 

som f.eks. Andrew Cohen og Jack L. Granatstein (red.), Trudeau’s Shadow: The Life and Legacy of Pierre Elliott 

Trudeau (1998), John English, Citizen of the World: The Life of Pierre Elliott Trudeau (2006) og Just Watch Me: The 

Life of Pierre Elliott Trudeau, 1968-2000 (2009). For en tidlig vurdering af Trudeaus liberale vision for Canada se 

James Laxer og Robert Laxer, The Liberal Idea of Canada: Pierre Trudeau and the Question of Canada’s Survival 

(1977). 
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(1882-1973), en af fædrene til til FN’s Menneskerettighedserklæring (Trudeau 1990: 

359).  Da han i 1964 valgte at stille op for de Liberale, skyldtes det pragmatiske 

overvejelser over, hvor han ville kunne få størst indflydelse. For, som han allerede som 

18-årig havde skrevet i sin dagbog: ”Jeg vil så gerne blive en stor politiker og lede min 

nation” (cit.  English 2010: 21).  

 Pearson beskrev engang Trudeau som en mand med isvand i årene. En lidt 

kølig intellektuel type var han rigtignok. Men når han talte om hovedgrunden til, at han 

havde valgt at gå ind politik i den forholdsvis høje alder af 45 – at skabe et forenet 

Canada – fyldtes hans stemme med varme og overbevisning. Alene hans sikkerhed og 

faste blik gav ham en betydelig karisma. Han havde en unik fremtoning og opdyrkede 

bevidst et billedet af sig selv som en kontrær, viljestærk, kompromisløs og respektløs 

ener, der følte sig bedst hjemme alene i en kano i vildmarken og derfor ikke havde stor 

respekt for de konventioner, der herskede på de bonede gulve. Han havde det bedst, 

når han sejlede ”op imod strømmen”, sådan som han kaldte en af sine sidste bøger 

(Trudeau 1996). Det gjorde han næsten hele sin tid som politiker. 

 Han var altså langt fra nogen typisk canadisk premierminister. Ingen kunne 

som han have fundet på at møde op i parlamentet uden slips eller med bare fødder i 

skoene; eller at bede sine politiske modstander om at ”fuck off” eller ”eat shit”; eller 

give sine vælgere fingeren og fortælle dem, at hvis de ikke kunne lide ham, så kunne 

de bare stemme på en anden, for han var ikke gået ind i politik for at blive genvalgt. I 

stedet var det hans mål at skabe et helt nyt Canada og gøre op med den konservative 

tradition.  ”Staten har ikke noget at gøre i nationens soveværelser,” sagde han, da han 

afkriminaliserede homoseksualitet og liberaliserede antikverede skilsmisselove.        

 Trudeaus stil gjorde sig særligt godt på tv, som nu var blevet det helt 

afgørende politiske medie. Tv gav ham stjernestatus, også uden for Canada. For mange 

blev han et symbol på håb og fornyelse. Han var ”vores helt egen Kennedy og en 

velkommen forandring”, efter at Canada var blevet regeret af ”to aldrende og pjaltede 

gladiatorer,” husker en insider ham fra hans første år ved magten (Raymaker 2017: 4).  

Hans appel til det unge Canada var vigtig i en tid, hvor der blev sat ild til Vietnams 

rismarker og kastet med brosten på gaderne i Paris, mens det amerikanske 

præsidentembede var lammet og offentligheden var i chok efter mordene på Robert 

Kennedy og Martin Luther King. På den baggrund fremstod Trudeau i 1968 i verdens 

øjne som leder af et land, hvor der herskede fred og orden. Det billede blev dog ændret 

et par år senere, da Montreal blev ramt af nationalistisk terror.  

 Marshal McLuhan skrev om Trudeau, at han var det perfekte produkt af sin 

tid:  

 

Historien om Pierre Trudeau er historien om mennesket med masken. Det 

er derfor, han fandt sit sande selv på tv. Hans image er blevet formet af 

Canadas kulturelle efterslæb. Canada har aldrig haft en identitet. I stedet er 

landet vokset frem i den kulturelle interface mellem 1600-tallets Frankrig 
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og 1800-tallets Amerika. Efter Anden Verdenskrig sprang fransk Canada 

ind i det 20. århundrede uden nogensinde at have oplevet et 19. århundrede. 

Som alle andre tilbagestående stammesamfund er det i dag i allerhøjeste 

grad blevet tændt og hører hjemme i det 20. århundredes nye elektriske 

verden. (Cit. English 2009: 16)  

 

Men Trudeau var bekymret over, at mange canadiere ikke så verden på 

samme måde som han selv. Da han efterfulgte Pearson som premierminister den 20. 

april 1968, efter kun lidt over et år som hans justitsminister, var han optændt af ønsket 

om at modernisere Canada socialt og kulturelt. Men det viste sig hurtigt, at han i 

virkeligheden ikke havde store konkrete planer for sociale reformer ud over at sikre de 

velfærdsordninger, som hans parti havde indført i 1960’erne, senest med den netop 

vedtagne Medical Care Act (1966). Selv om han gik til valg på et program om ”et 

retfærdigt samfund”, var hans samfundsvision ret vag, når han talte om den.  Han var 

øjensynlig forsigtig med ikke at skubbe grupper fra sig, som han ville få brug for i sit 

større projekt (English 2010: 20-21): at forene Canada. Kort efter sin tiltræden 

benægtede han både at høre til på venstrefløjen og at være radikal, men sagde, at han 

dybest set var pragmatiker.  

Kun på ét punkt udtalte han sig klart: om sin overbevisning om individets 

ret til at bestemme over sit eget liv. Som den jurist og rationalist han var, talte han 

næsten altid om individets frihed i vendinger, der vidnede om hans personlige opgør 

med en repressiv katolsk kultur: ”[Et retfærdigt samfund] betyder visse ting: [det 

betyder] at befri et individ, så han vil være fri af sine lænker og få lov til at realisere 

sig selv i samfundet på den måde, han selv finder bedst, uden at være bundet til 

moralnormer, som ikke har noget at gøre med lov og orden, men med fordomme og 

religiøs overtro” (cit. ibid.: 20). 

Denne liberale individualisme fik ham til at afvise både grupperettigheder 

og konservatismens og socialismens kollektivistiske samfundsmodeller. Den prægede 

også hans vision for et forenet Canada: Hvis Canada skulle holdes sammen, kunne det 

kun ske ved, at borgerne ophørte med at identificere sig med etniske og kulturelle 

fællesskaber og i stedet så sig selv som rettighedsbærende individer i en rent civil 

nation, en statsnation.   

 

 

Canadierne som statsfolk  
 

Den tyske politolog Wilfried von Bredow har kaldt Trudeau for en ”en canadisk 

nationalist fra Quebec med forbehold over for nationalismen som sådan” (Bredow 

2000: 19). Dermed peger han på det tilsyneladende paradoksale i Trudeaus syn på 

nationalisme: Han var dybt kritisk over nationalisme, samtidig med at han så det som 

sit mål at få canadierne til at identificere sig med den canadiske stat. Han var altså intet 
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mindre end en anti-nationalistisk nationalist – eller det, som jeg har valgt at kalde 

statsnationalist.  

Siden han i begyndelsen af 1950’erne fremstod som Quebec-

nationalismens skarpeste kritiker, havde han aldrig accepteret at bruge ordet ”nation” 

om fransk-canadierne. Trudeau betragtede etnisk nationalisme som en ideologi, der 

hørte fortiden til. I et essay, han skrev, kort før han blev premierminister, forudsagde 

han, at forestillingen om national suverænitet en dag ville miste sin betydning, fordi 

fremtidens stater ville bygge på rent rationelle og juridiske principper, der blev 

overvåget af domstole. Det ville betyde, at funktionalitet ville erstatte følelse: Borgerne 

ville rationelt vælge at vise loyalitet over for den stat, som sikrede dem individuelle 

rettigheder. Denne loyalitet ville udgør den lim, der bandt samfundet sammen:    

 

Der er håb om, at i højt udviklede samfund vil nationalisme blive lige så 

forældet som forestillingen om kongernes guddommelige ret til at regere. 

Statens krav på at regere og omfanget af dens suverænitet vil hvile på 

rationelle principper. Den legitimitet, et folk vil tilkende staten, vil være 

baseret på fornuft og vil levere den lim, som et samfund har brug for. Og 

politikken, både inden for staten og udadtil, vil antage karakter af en 

meget mere funktionel måde at håndtere problemerne med at styre et 

samfund på. Hvis politikere ønsker at bringe følelser ind i politik, lad dem 

så blot blive emotionelle over, hvad de mener fungerer bedst. (Trudeau 

1968, i Russell m.fl. 2010: 41)   

 

Trudeau forklarede i sit essay, hvorfor han ikke brød sig om begrebet 

”nation”: Det var et forvirrende og betød ikke andet end, hvad man ville have det til at 

betyde. Desuden var nationale forestillinger ødelæggende for den politiske stabilitet. 

Her tænkte han først og fremmest på quebeckerne, hvis nationale idé havde en 

territorial dimension og derfor før eller senere ville få dem til at ønske sig deres egen 

stat. Men Trudeau mente heller ikke, at der lå nogen løsning i at investere penge, tid 

og energi i at opbygge en national kultur for føderalstaten Canada; for der ville altid 

være mindretal, som ikke ville kunne identificere sig med den.  

Ikke desto mindre var han nok den canadiske statsleder i Canadas historie, 

som mest bevidst så det som sin hovedopgave at være nationsbygger. Men 

nationsbygning i en canadisk sammenhæng måtte betyde, at føderationen skulle styrkes 

og hænge bedre sammen. Fordelen ved føderalisme var, at den af natur udgjorde et 

kompromis og en pagt mellem samfundsgrupper, der ikke var enige om alle ting, men 

alligevel indså, at de havde større fordele af at tilhøre en kulturel heterogen føderation, 

som ikke tilhørte nogen bestemt etnisk gruppe, end af at oprette deres egen 

territorialstat.  

Trudeau forkastede derfor Quebec-nationalisternes ønske om en 

forfatningsreform, som ville give provinsen større selvbestemmelse. Fransk-
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canadiernes fremtid skulle ikke sikres ved at give dem større provinsiel autonomi, men 

ved at gøre det muligt for dem at deltage på lige fod med engelsk-canadiere i et politisk 

fællesskab, som omfattede hele Canada, og hvor deres sproglige rettigheder ville være 

garanteret.  

Hvad Trudeaus pan-canadiske – eller føderale – nationalisme gik ud på, 

fremgår bl.a. af hans lille bog A Canadian Charter of Human Rights (Trudeau 1968), 

og en række taler, han holdt som akademiker i 1964 og som justitsminister 1967-1968, 

deriblandt hans indlæg på en forfatningskonference i Ottawa i 1968 og 1969 i 

anledning af rapporten fra B&B-Kommissionen.129 Trudeau mente, at den 

grundlæggende årsag til den politiske uro i Quebec var, at den canadiske stat ikke havde 

skabt tilstrækkeligt stærke bånd mellem borgerne til, at fransk-canadierne kunne 

opleve sig som en del af et fællesskab, der gik på tværs af klasse, sprog, kultur og 

region. Det var derfor afgørende vigtigt at skabe og fremme – blandt alle canadiere – 

en civil bevidsthed og identitet, som var stærk nok til at imødegå de kræfter, der 

udfordrede den nationale enhed (tale i Sudbury). Hans mål var at få Quebecs 

fransktalende til at se Canada som genstanden for deres fulde loyalitet og at skabe 

institutioner og symboler, som fik alle canadiere til at identificere sig med føderationen. 

Én af de ting, som ville få separatismen til at miste sin appel, var at udvikle en 

nationalisme på det føderale niveau, sagde han i en tale i 1964 under debatten om 

Canadas nye flag, altså inden han trådte ind i politik: 

 

Vi må skabe et nationalt image, som vil have en sådan appel, at det vil 

ophæve attraktionen ved en separatistisk gruppes image. Der må 

overføres ressourcer til sådanne ting som nationale flag, hymner, 

undervisning, kunstråd, elektroniske medier, filmråd. Territoriet må 

bindes sammen med et netværk af jernbaner, veje, flyforbindelser. Den 

nationale kultur og den nationale økonomi må beskyttes af skatter og 

tariffer. Canadiske borgeres ejerskab til ressourcer og industrier må gøres 

til et politisk spørgsmål. Kort sagt må vi få alle borgere til at føle, at det 

kun er inden for rammerne af føderalstaten, at deres sprog, kultur, 

institutioner, hellige traditioner og levestandard kan blive beskyttet mod 

ydre angreb og indre konflikt. (Trudeau 1996: 196-97) 

  

Som det fremgår af dette citat, betød Trudeaus afvisning af etnisk nationalitet og en 

etnisk-national kultur altså ikke, at han også afviste tanken om en politisk-national 

                                                           
129 ”Federalism, Nationalism, and Reason”, Address to Canadian Political Science Association and Association of 

Canadian Law Teachers, juni 1964; Speech at Sudbury, Ontario, 5. juni 1968; Speech at Victoria, British Columbia, 

17. juni 1968; ”Address to the Canadian Bar Association”, CBA Proceedings, bd. 51, 1968: 238-45; Speech at Matane, 

Quebec, 26. maj 1968; Opening Remarks to the Constitutional Conference, Ottawa, First Meeting, 5. februar 1968; 

Speech at Edmonton, Alberta, 11. juni 1968; Speech at Simcoe, Ontario, 25. maj 1968; Speech at Sherbrooke, Quebec, 

27. maj 1968; Speech at Kamloops, B.C., 3. juni 1968; og Opening Remarks to the Constitutional Conference, 2nd 

Meeting 3rd Session (February 11, 1969). 
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kultur og nationale symboler. Tværtimod anså han dem som nødvendige for statens 

sammenhængskraft. Han var på det punkt helt på linje med Jean-Jacques Rousseau 

(1712-1778). 

Som Trudeau forstod borgerskabet (citizenship) i en føderation, skulle det 

skabe en loyalitetsfølelse over for det overordnede politiske fællesskab, altså 

føderationen. Det var derfor vigtigt at definere de grundlæggende værdier, som dette 

fællesskab byggede på. Vi skal ”definere de værdier, som alle canadiere deler,” sagde 

han i en tale til Canadian Bar Association (Trudeau 1968: 241). Den første værdi var 

frihed, altså borgerlige frihedsrettigheder, som kunne føres tilbage til John Locke og 

udgik fra en forestilling om menneskets værdighed. Disse rettigheder var 

fundamentale, naturlige og uforanderlige. Den anden værdi var lighed. Sikringen af 

individets frihedsrettigheder krævede nemlig, at alle borgere havde lige muligheder for 

at udfolde sig, og at der fandtes offentlige institutioner, som kunne sikre dem deres 

rettigheder og forhindre dem i at blive diskrimineret.  

Derfor havde Canada brug for et ”charter” som en del af en fremtidig, ny 

forfatning. Charteret skulle opregne og beskrive borgernes rettigheder og sikre dem 

mod at blive krænket af flertallet eller af staten. Ved at give domstolene – og i sidste 

instans en nyetableret Højesteret – en central placering i det politiske system ville 

borgerne kunne føle sig sikre i deres individuelle frihed og kunne nære tillid til, at deres 

grundlæggende værdier blev beskyttet. Hvis canadiske borgere kunne stole på, at de 

frit kunne udøve deres grundlæggende rettigheder overalt i Canada, ville det splittede 

land blive bundet sammen fra kyst til kyst, og borgerne ville blive bevidste om deres 

fælles formål og værdier. Ja, de ville få en idé om, hvad det betød at være canadier 

(Trudeau 1969: 16). Trudeau var altså overbevist om, at det, der skulle holde Canada 

sammen, var fælles institutioner, borgernes politiske og juridiske rettigheder og en 

bevidsthed om at være canadiere.  

Ved valget i 1968 havde han som nævnt afgivet et løfte om at sikre 

canadierne et ”retfærdigt samfund”. Her tænkte han ikke så meget på ”social 

retfærdighed”, men på et samfund, hvor borgernes personlige og politiske rettigheder 

blev garanteret, hvor mindretal ikke blev undertrykt af flertal, og hvor regioner og 

sociale grupper, som hidtil havde befundet sig i periferien af samfundet, ville føle sig 

inkluderet. Trudeau lovede desuden at revidere Canadas udenrigspolitik, så Canada 

kom til at spille en større rolle i det internationale samfund. Endelig stillede han en 

forfatningsreform, der forhindrede provinsbygning, i udsigt. For han var dybt fortørnet 

over, at Quebec-regeringen var begyndt at føre sin egen udenrigspolitik. Han var i det 

hele taget en stærk modstander af dualismen, men også af forestillingen om Canada 

som en pagt mellem provinserne, hvoraf flere endnu ikke eksisterede ved 

Konføderationen.  

Selv om mange canadiere var begejstrede for Trudeaus vision og intention, 

stødte han i forfatningsspørgsmålet på stærk modstand, både blandt Quebecs 

nationalister, som ønskede en reform, der gav Quebec større autonomi, og i 
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præriestaterne, hvor man ønskede en mere decentral føderation. Hans valgsejr i 1968 

blev dog komfortabel: De liberale øgede deres flertal i parlamentet fra 131 til 154 

pladser, en stigning på 18,3 procent. 

Det projekt, han med det samme kastede sig over efter valget, var en 

ligestilling af fransk og engelsk.  

 
 

Ligestilling af fransk og engelsk 
 

Trudeaus tosprogstrategi 
 

Trudeau mente, at hvis man skulle få fransk-canadierne i Quebec til at identificere sig 

med den canadiske stat, var det helt afgørende at sikre dem deres sproglige rettigheder 

i hele Canada. Hvis det først skete, ville de ikke længere ønske deres egen nationalstat, 

men ville i stedet tage den canadiske borgerskabsidentitet til sig. Men det krævede 

samtidig, at engelsk-canadierne accepterede en ligestilling af sprogene. Han fortalte 

dem, at det, der skulle til for at holde sammen på det canadiske folk, var at overbevise 

fransk-canadierne om, at de ikke var låst inde i deres provins, men var velkomne i hele 

landet som alle andre. Engelsk-canadiere skulle medvirke positivt til at få dem til at 

føle sig hjemme i Canada.  

Derfor skulle staten være tosproglig med tosprogede offentlige tjenester i 

samtlige provinser foruden institutioner til sikring af det fransktalende mindretals 

sproglige rettigheder. Det var ikke længere tilstrækkeligt at forbyde diskrimination af 

fransk-canadiere. Gennem regeringsinitiativer skulle de integreres i det canadiske 

samfund for at sikre ”alle canadiere lige muligheder for at deltage i dette lands 

politiske, kulturelle, økonomiske og sociale liv” (Trudeau 1967: 239).  

Selv om Trudeau ikke mente, Canadas fransktalende havde særlige 

rettigheder i kraft af at udgøre en sproglig og kulturel gruppe, havde han fuld forståelse 

for, at de kunne føle sig kulturelt fremmedgjorte. Det havde de da også haft god grund 

til lige fra begyndelsen.  

 

 
Det franske sprogs stilling efter 1867 

 

Da André Siegfried besøgte Montreal i begyndelsen af 1900-tallet, forventede han, at 

han var kommet til en ”fransk” by. Så han lød oprigtigt overrasket, for ikke at sige 

chokeret, over byens engelske udseende. Han skrev siden, at  

 

[…] besøgende kan tilbringe hele uger der, bo på hotel, gå i banken, rejse 

fra jernbanestationer uden på noget tidspunkt at forestille sig, at byen er 

fransk for et stort flertal af byens indbyggere. Det [lokale] engelske 



416 

 

samfund er tilsyneladende ubevidst om denne kendsgerning og opfører 

sig præcist, som det ikke havde nogen franske naboer. De synes at 

betragte Montreal som deres ejendom. (Siegfried 1966: 185) 

 

Siegfried tilføjede, at det var et udslag af anglo-canadiernes gamle følelse af at besidde 

”erobrerens rettigheder”, og han sammenlignede dem med briternes koloniale 

herredømme i Indien. Men i det canadiske tilfælde havde de dog noget at bygge deres 

holdning til befolkningsflertallet på: Deres styrke ville være for intet at regne, hvis de 

ikke på samme tid sad på provinsens rigdomme, og hvis de ikke ”havde kontrol over 

koloniens økonomiske liv”. Selv de mest franske distrikter i provinsen var helt under 

engelsk dominans, og Montreal forekom ham blot at være en ”satellit” til London og 

New York, ”et udpræget angelsaksisk center, for hvilket tilstedeværelsen af over et 

hundrede tusinde franskmænd er af sekundær betydning”. Siegfried var dog en skarp 

og indsigtsfuld iagttager nok til at forstå, at fransk-canadierne delvist selv var ude om, 

at de ikke havde fået andel i provinsens og storbyens økonomiske liv. For deres 

”traditioner, skikke og tilbøjeligheder” – grundlagt af deres forfædre – havde præget 

deres valg af ”professioner, der vinder dem respekt, og nogle gange endog berømmelse, 

men sjældent rigdom” (ibid. 185-86).    

Billedet af Montreals indre by var stort set det samme langt op i 1960’erne. 

Indtil da havde ingen provinsregering villet blande sig i byens økonomiske forhold 

endsige indføre sproglove, af frygt for at skræmme engelsk-canadiske og amerikanske 

investorer bort. Den eneste sproglov stammede fra 1910 og påbød private leverandører 

af offentlige tjenester – dvs. jernbaner, telefonselskaber og elselskaber, som hidtil 

udelukkende havde anvendt engelsk – at kommunikere til offentligheden på to sprog 

på skilte, billetter og kontrakter (Bouthillier og Meynaud 1972: 326-28). 

Forfatningens paragraf 133 anerkendte brugen af fransk i det canadiske 

parlament og i provinsen Quebecs lovgivende forsamling. Endvidere tildelte den 

borgerne ret til at bruge enten engelsk eller fransk i føderale retssale og i Quebecs 

domstole. Men alligevel havde sproget ikke officiel juridisk status, og hverken den 

føderale regering, den offentlige administration eller provinsen Quebec var forpligtet 

på at kommunikere med eller betjene befolkningen på både engelsk og fransk. 

Forestillingen om en tosproglig stat var nemlig i 1867 uhørt, da den stod i 

modsætning til den tids begreb om nationalstaten som en stat for et folk med fælles 

sprog og kultur. I årtierne efter blev love normalt udformet på engelsk og først derefter 

oversat til fransk. Ofte var den franske version så dårlig, at det krævede viden om 

engelsk at forstå lovens mening. Da bogstavelige oversættelser af de engelske tekster 

kunne medføre en helt anden betydning, kunne det i værste fald føre til modsigelser 

mellem den engelske og den franske lovtekst. Modsigelserne kunne undertiden også 

bunde i forskellen mellem skrivestilen i den engelske sædvaneret (common law) og den 

franske lovtradition og havde således baggrund i kulturforskellene mellem de to 

befolkningsgrupper (Leclerc udat.). Sådanne modsigelser kunne få alvorlige 
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konsekvenser, da begge tekster var retsgyldige. Modsigelser var imidlertid besværlige 

at ophæve, fordi det i hvert tilfælde ville kræve en lovændring.  

 Selv om begge sprog blev brugt i forbundsparlamentet, herskede der heller 

ikke sproglig ligestilling på regeringsniveau. Godt nok blev fransktalende tildelt 

ministerposter, der svarede til den frankofone befolknings andel af den canadiske 

befolkning, men de blev kun sjældent tilbudt tunge økonomiske poster såsom 

finansminister, handelsminister eller arbejdsminister. I stedet varetog de mindre 

betydelige hverv som postminister, minister for offentlige arbejder eller justitsminister 

(Gibson 1970: 165). Kabinetsmøder blev næsten udelukkende gennemført på engelsk. 

Den offentlige administration blev domineret af engelsktalende, og fransktalende var 

stærkt underrepræsenterede i forbundsstatens øverste embedslag. Engelsk var det 

interne arbejdssprog, og det var først i 1966, at forbundsregeringen indførte den første 

tosprogspolitik for embedsapparatet (McRoberts 1997: 79-90). Det skete, efter at 

sprogspørgsmålet var blevet det helt store stridspørgsmål i Quebec. 

 

 
Sprogkamp i Quebec   

  

I 1950’erne begyndte forskellige ny-nationalistiske grupperinger med tilknytning til 

nationalkulturelle organisationer – specielt Société Saint-Jean Baptiste de Montréal – 

at foranstalte kampagner, der krævede, at byens forretningsdrivende og industrier i det 

mindste forsynede deres varer med tosprogede mærkater og brugsanvisninger, samt at 

de skrev deres reklameannoncer og skilte på både fransk og engelsk. Desuden lagde de 

pres på provinsregeringen for at få den til at give provinsen en fransk karakter, f.eks. 

ved at skrive hovedvejsskilte på to sprog, give byerne franske vejnavne og indføre 

franske symboler i det offentlige rum, som f.eks. et provinsflag (Coleman 1980: 80-

112).  

 Det var dog først i 1960’erne, at sprogspørgsmålet blev til en folkesag, der 

kunne mobilisere titusinder i protestdemonstrationer i gaderne.130 Til tider udartede de 

sig så voldsomt, at de endte med hærværk mod forretninger, der nægtede at 

imødekomme kravet om et tosproget offentligt rum. På det tidspunkt begyndte mange 

ny-nationalister dog at skifte strategi: Målet var ikke længere at gøre Quebec tosproget, 

men at gøre provinsen rent fransksproget.  Den nye strategi skyldtes ikke kun 

stemningen under den Stille Revolution, men blev også fremmet af en kulturel ”boblen 

og brusen”, en ébullition culturelle, i provinsen (Levine 1989: 4).  

Overalt i Quebec udløste opgøret med Duplessis-regimet sammen med det 

igangværende ungdomsoprør her og i andre vestlige lande en kulturel revitalisering, 

som skulle få kolossal betydning for bevidstheden om det at være quebecker. Den 

kulturelle renæssance gjorde på kort tid Montreal til en af verdens mest spændende og 

dynamiske kulturcentre og forvandlede dermed en by, der hidtil kun havde været kendt 

                                                           
130 To gode oversigter over sprogspørgsmålet i Quebec efter Anden Verdenskrig er Waddell 1986 og Godin 1990.  
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for sin kirkelige kultur, til en kosmopolitisk metropol.131 Stemningen i byen i de år blev 

fanget af Quebecs vice-uddannelsesminister, da han i 1965 indledte en bog om 

Montreal med ordene: ”Montreal befinder sig i sin mest energiske og progressive 

vækstperiode. Det er sikkert ikke en overdrivelse at sige, at den ikke har sin lige i 

Canada” (Percival 1964: upag.). Væksten gjaldt ikke mindst befolkningstallet, som 

ifølge byplanlæggerne ville stige fra 4 til 7 millioner ved år 2000. Optimismen fik sit 

symbol i Expo 67, verdensudstillingen, der markerede Canadas 100 års fødselsdag.   

 Samme år udgav den engelsktalende sprogforsker Richard J. Joy på eget 

forlag en bog, hvor han på basis af folketællingen i 1961 dokumenterede det franske 

sprogs tilbagegang i Canada siden år 1900. Joy konstaterede, at sprogets status som 

dagligsprog havde forandret sig stærkt siden Konføderationen. For det første var den 

vækst, der var sket i Canadas fransktalende områder i 1800-tallet, blevet bragt til ophør 

i 1900-tallet. De fransktalendes faldende antal uden for Quebec viste, hvor stærkt 

assimilationspresset var på unge canadiere af fransk oprindelse: To sprog, der ikke nød 

samme status og styrke, kunne tydeligvis ikke leve side om side, uden at det svageste 

uundgåeligt ville forsvinde.  

Værst var fremtiden for fransk i de vestlige provinser, men også i det 

tidligere så brede bælte fra New Brunswick i øst til det østlige og nordlige Ontario i 

vest var der tale om et dramatisk fald. Det skyldtes dels, at de fransktalende 

landbrugssamfund blev påvirket af de unges og veluddannedes vandring fra land til by, 

dels at der foregik en assimilation gennem udbredelsen af engelsksproget tv. Kun i 

Quebec var billedet omvendt: Her var antallet af engelsktalende på vej ned, især på 

grund af udvandring, hvilket bl.a. skyldtes den voksende ansættelse af et stadig mere 

veluddannet, fransktalende personale inden for det offentlige og industrien. Det billede 

af fremtidens Canada, der var ved at tegne sig, var derfor et land, hvor     

 

de to sproggruppers relative styrker måske vil være de samme som dem, 

der findes i dag, men hvor der vil være en meget klarere sproglig 

adskillelse: fransk inden for Quebec og engelsk udenfor. Selv om 

Montreal muligvis vil bevare sin tosprogede karakter, vil den 

engelsktalende befolkning i andre dele af Quebec sikkert falde i absolutte 

tal, ikke kun i relativ styrke. Uden for Quebec vil fransk fortsat blive talt i 

Ontarios og New Brunswicks grænsekommuner, men vil så godt som 

forsvinde i det sydlige Ontario, den atlantiske region og de 

 vestlige provinser. (Joy 1967: 135)  

 

Joy konkluderede på den baggrund, at hvis hans forudsigelse var korrekt, 

burde politikere og avisredaktører begynde at orientere befolkningen om den 

”naturlige” baggrund for de sproglige minoriteters gradvise uddøen i stedet for at 

                                                           
131 Byens lynmodernisering i tresserne er for nylig blevet sammenlignet de forandringer, Beijing og andre kinesiske 

byer gennemgik i 1990’erne. Se Bell og de-Shalit 2011: 63.  
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fremstille det – sådan som Quebec-nationalister ofte gjorde det – som om den sproglige 

tilbagegang var konsekvensen af et folkemorderisk komplot. Hvis befolkningen ikke 

var forberedt på udviklingen, ville det psykologiske chok, som ville blive udløst, kunne 

vise sig mere skadeligt for canadisk enhed end minoriteternes rent faktiske forsvinden, 

mente Joy (ibid.: 137). Han konstaterede, at man i 1967 kunne se de første 

konsekvenser af Jean Lesages ”herrer-i-eget-hus-kampagne”: Quebecs byer var 

allerede blevet ”overvældende fransktalende alle steder, bortset fra Montreal, og [… 

provinsens opvoksende generationer] er ikke i samme grad som deres forgængere til 

sinds at lære det andet sprog [dvs. engelsk]” (ibid. 133-34).  

Joy forudså, at Montreal ville beholde sin karakter af en tosproget by. Men 

også her trængte engelsk frem. Da de fleste anglo-canadiere i Montreal ikke talte 

fransk, foregik kommunikation mellem de to sproggrupper på engelsk. I bycentrets 

forretningskvarter henvendte butikker og stormagasiner sig udelukkende til kunderne 

på engelsk, både på skilte og ved skranken. Det anglofone Montreal var et samfund i 

sig selv med egne institutioner – skoler, universiteter, dagblade, sygehuse, kirker og 

foreninger –  og der var derfor ikke nogen grund til, at mindretallet lærte sig fransk. I 

1971 viste folketællingen, at omkring tre ud af ti, som var vokset op med fransk som 

modersmål, i mellemtiden havde skiftet til engelsk i deres hjem. Desuden var det sprog, 

der blev talt og skrevet på arbejdspladserne, næsten altid engelsk. Derfor anså de fleste 

indvandrere det ikke for nødvendigt at lære fransk og meldte deres børn ind i 

engelsksprogede skoler. Demograferne var på det tidspunkt endnu mere pessimistisk 

på det franske sprogs vegne end Richard Joy. De forudså, at Montreal ville have et 

engelsksproget flertal ved årtusindskiftet (Levine 1990).   

Det var forudsigelser af den slags, der gav den nationalistiske bølge i 

Quebec vind i sejlene. For at inddæmme nationalismen og forhindre den i at udvikle 

sig til separatisme, foreslog en række engelsk-canadiske politikere og intellektuelle 

først i 1960’erne at imødekomme nationalisternes krav om officiel tosproglighed, 

forudsat det skete i overensstemmelse med forfatningen og i føderalismens ånd. 

Forslaget vandt støtte hos de tre største partier og resulterede dels i en voksende politisk 

anerkendelse af fransk-canadierne som det ene af Canadas to ”grundlæggende folk” 

eller ”nationer”, dels i den liberale regerings nedsættelse i 1963 af B&B-

kommissionen.  

 Kommissionen fik som mandat ”at undersøge og rapportere 

tosproglighedens og tokulturalismens eksisterende stilling i Canada og at anbefale, 

hvilke skridt der bør tages for at udvikle den Canadiske Konføderation på basis af et 

ligeligt partnerskab mellem de to grundlæggende racer [dvs. folk], idet der samtidig 

bliver taget hensyn til det bidrag, som de andre etniske grupper har ydet til Canadas 

kulturelle berigelse, og hvilke midler der bør tages i anvendelse til at værne om dette 

bidrag” (B&B Commission 1965: 150).  
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Canada bliver tosproglig   

 

Kommissionen forstod ”tosproglighed” og ”tokulturalisme” inden for en konkret 

canadisk historisk sammenhæng og altså ikke som abstrakte principper. Det fremgik 

således, at de to sprog, der skulle ligestilles, kun var engelsk og fransk og ikke andre 

sprog som f.eks. indvandrersprog eller indfødte sprog. ”Kultur” blev defineret som ”en 

drivkraft, der giver liv til en betydelig gruppe individer, som er forenet af et fælles 

sprog, og som deler de samme skikke, vaner og erfaringer” (Report of the B&B 

Commission, Book 1 1967: xxx).132  

  Af kommissionens første rapport fremgik det, at den så det som sin primære 

opgave at reformere den måde, den føderale regering fungerede på: Tosprogspolitikken 

skulle begynde i ”institutioner fælles for alle canadiere” (B&B Commission 1965: 91). 

Derfor blev det anbefalet at indføre en officiel tosproglighed, et skridt der gik langt ud 

over Pearson-regeringens politik, da den i 1966 tillod offentlige tjenestemænd at 

arbejde i deres eget sprog og ud fra ”deres respektive kulturelle værdier” (Pearson cit. 

McRoberts 1997: 80). Denne politik havde lagt vægt på en ”individuel tosproglighed”. 

Kommissionen mente imidlertid, at dette var utilstrækkeligt og anbefalede i stedet en 

”institutionel tosproglighed”. Den fastslog, at sprog og kultur hørte sammen, og at der 

derfor først kunne blive tale om et sandt partnerskab mellem engelsk- og fransk-

canadiere den dag, hvor begge sprog og kulturer var ligeligt repræsenteret i de 

offentlige institutioner. Kun ved at de ”samarbejdede og eksisterede side om side”, 

kunne de begge ”blomstre og bidrage til regeringens overordnede mål” (Report Book 

3 1967:  263). Herved ville det ikke blive nødvendigt at kaste sig ud i de ambitiøse 

reformer af sprogundervisningen, som Pearson-regeringen havde lagt op til. Den 

institutionelle tosproglighed ville nemlig medføre ”en effektiv og aktiv frankofon 

deltagelse på de højeste niveauer” (ibid.: 272).  På alle politiske og administrative 

niveauer burde der fremover være ”balance”: fra udnævnelsen af ministre til 

besættelsen af poster inden for føderale styrelser.  Desuden skulle 

”fransksprogsenheder” i alle administrative led i de dele af Canada, hvor der var 

grundlag for det, sikre, at fransk blev arbejds- og kommunikationssprog.  

 Et land kan gennemføre en tosprogspolitik på to måder: dels ud fra et 

”territorialt” og dels ud fra et ”personligt” princip. Det territoriale princip betyder, at 

en borgers sproglige rettigheder afhænger af befolkningssammensætningen i det 

territorium, han eller hun lever i. Det personlige princip betyder derimod, at de samme 

rettigheder gøres gældende over hele landet og muliggør derfor en stor geografisk 

mobilitet. Det er desuden til fordel for sproggrupper, der lever spredt ud over det 

nationale territorium. Til gengæld indebærer det territoriale princip den kollektive 

tryghed, der kommer af, at en bestemt gruppes sprog dominerer det territorium, den 

                                                           
132 Herefter Report. 
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lever inden for. Selvfølgelig kan de to principper dog kombineres gennem love, der 

beskytter et mindretals sprog i et område domineret af flertallets sprog.  

 Kommissionen endte med at forkaste det territoriale til fordel for det 

personlige princip. Det gjorde den med to begrundelser. For det første, at den canadiske 

befolkning var for mobil til at anvende det territoriale princip. For det andet, at det 

territoriale princip ville føre til en favorisering af flertalssproget og en undertrykkelse 

af mindretalssproget, selv om det havde officiel status. Dog gjorde kommissionen den 

indrømmelse i forhold til det territoriale princip, at mindretallets størrelse i en bestemt 

provins kunne få indflydelse på, hvor langt provinsregeringen skulle gå for at 

imødekomme mindretallet. Det betød i praksis, at det kun var Ontario og New 

Brunswick, som skulle være forpligtet på at blive fuldt tosprogede. De andre provinser 

skulle kun leve op til de samme forpligtelser, hvis deres fransksprogede mindretal 

nåede op på 10 procent eller derover. Dog skulle de tillade brug af fransk i debatter i 

deres provinsparlamenter og tilbyde passende betjening på fransk over for deres 

sproglige mindretal.  

 I forhold til Quebec blev kommissionens holdning præget af, at den ene af 

dens to formænd, André Laurendeau, insisterede på, at den ubalance, der fandtes 

mellem engelsk og fransk i en provins med et stort fransktalende flertal, måtte indebære 

en begrænsning af personprincippet. Han og andre ny-nationalister mente, det var 

regeringens ansvar at skabe balance, og at dette kun kunne ske ved at favorisere fransk. 

Efter en del tovtrækkeri endte kommissionen med at foreslå, at fransk skulle være 

”hovedsproget” (principal language) i den private sektor. Derved åbnede 

kommissionen døren for, at en fremtidig regering i Quebec kunne indføre 

forholdsregler, der favoriserede fransk.   

 Kommissionens anbefalinger førte til vedtagelsen af Loven om Officielle 

Sprog (The Official Languages Act) i september 1969. Den ligestillede de to sprog i 

den føderale regering samt i alle tjenester, den varetog over for offentligheden, som 

f.eks. i domstolene. Alle love og regler vedtaget af Parlamentet skulle herefter 

offentliggøres på begge officielle sprog, og de skulle tildeles lige vægt. Desuden skulle 

de have lige status som arbejdssprog inden for den føderale administration inden for 

geografisk definerede dele af landet, som blev erklæret for ”tosprogede” (bl.a. 

hovedstadsområdet – National Capital Region – Montreal og New Brunswick) foruden 

i områder, hvor der var behov for betjening på begge sprog. I alle andre dele af landet 

skulle der være mulighed for at vælge mellem fransk eller engelsk.   

Loven om Officielle Sprog sigtede først og fremmest mod at sikre, at alle 

regulativer, direktiver, beslutninger, love og lignende blev offentliggjort på begge 

sprog, og at alle føderale institutioner, deriblandt domstolene, kunne betjene borgerne 

på både engelsk og fransk. For at sikre, at loven blev efterlevet, blev der oprettet et 

embede som Kommissær for Officielle Sprog. Fra nu af blev det almindeligt, at 

ministre ved officielle lejligheder skiftede frit mellem engelsk og fransk – i det omfang 
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de evnede det – og at Canadas føderale kulturinstitutioner, først og fremmest CBC, 

betjente fransktalende mindretal uden for Quebec på deres eget sprog.  

Loven blev forberedt af Pearson-regeringen, men blev vedtaget under 

Trudeau med støtte fra alle Parlamentets partier. Dog forsøgte prærieprovinsernes 

førsteministre kort efter at få den omstødt af Højesteret med den begrundelse, at loven 

lå uden for Parlamentets forfatningsmandat. I de følgende årtier gennemførte de fleste 

af provinsernes deres egne sproglove, som langt fra altid levede op til lovens ånd og i 

visse tilfælde – som f.eks. i Manitoba – heller ikke dens bogstav. Og som det vil fremgå 

af senere afsnit i dette kapitel, gik Quebec endnu videre og indførte sine egne 

sproglove, der favoriserede fransk (Loi sur la langue officielle, eller ”Bill 22”, i 1974, 

og, i 1977, La charte de la langue française, kendt som ”Bill 101”). Loven om de 

officielle sprog gennemgik siden, i 1988, en større revision som følge af 

Forfatningsloven af 1982. 

Skønt Trudeau selv gik ind for et tosproget Canada, stred de begrundelser 

og anbefalinger, der havde ligget i kommissionens rapport, dog imod hans liberalisme 

med den vægt, den lagde på individet og individuelle rettigheder. Der er således ingen 

tvivl om, at Trudeau selv var tilhænger af personprincippet og stærkt mod de 

forestillinger om kollektive rettigheder, der lå bag loven og B&B-kommissionens 

anbefalinger. Desuden var han lodret uenig i kommissionens anerkendelse af 

eksistensen af ”hovedelementerne af et særligt fransk-talende samfund i Quebec” 

(Report Book 1: xxviii). Hans regering forsøgte derfor ikke at gøre noget for at 

iværksætte anbefalingen om at styrke det franske sprogs stilling i Quebecs private 

sektor. I det omfang forbundsregeringen blandede sig i Quebecs anliggender i de 

kommende år, var det kun for at beskytte det engelsktalende mindretal. 

 Trudeau anså altså ikke tosprogspolitikken som et udtryk for, at frankofone 

var blevet tildelt rettigheder som gruppe. I sine første år som premierminister blev han 

tværtimod overbevist om, at der var mange andre canadiere, som i kraft af deres 

etnicitet blev holdt uden for Canada som politisk fællesskab. Det var baggrunden for 

hans initiativ til at omdanne Canada til et officielt flerkulturelt samfund. 

 

 

Indførelsen af en statslig multikulturalisme  
   

Der var dog også politisk strategiske overvejelser bag hans beslutning. De Liberale 

havde igennem mere end et årti været udfordret af nationalismen og separatismen i 

Quebec, partiets traditionelle vælgerbase, og partiet forsøgte derfor at udvide sit 

vælgergrundlag i de andre provinser, især i Ontario, hvor man håbede på at kunne 

trække stemmer fra det, der nu hed ”etniske grupper”. Med sit opgør med dualismen, 

som der i virkeligheden var tale om, håbede Trudeau desuden på, at partiet kunne 

imødegå den modstand, som regeringens tosprogspolitik havde mødt i Vestcanada 

(Wayland 1997). Han begrundede initiativet således: 
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Det var den kongelige kommissions opfattelse – som denne regering 

ganske givet deler med alle canadiere – at der ikke kan være én 

kulturpolitik for canadiere af britisk og fransk oprindelse, en anden for de 

oprindelige folk og en tredje for alle andre. For selv om der er to officielle 

sprog, er der ikke nogen officiel kultur, og der er heller ingen etnisk 

gruppe, som står over nogen anden. Ingen borger eller gruppe af borgere 

er andet end canadiere og bør alle blive behandlet retfærdigt. Den 

kongelige kommission [dvs. B&B-kommissionen] blev vejledt af en tro 

på, at den enkeltes tilknytning til sin etniske gruppe ikke så meget 

påvirkes af hans eller hendes oprindelse eller modersmål som af en følelse 

af at høre til gruppen, og hvad kommissionen kalder for gruppens 

”kollektive vilje til at eksistere”. Regeringen deler denne opfattelse. 

(Trudeau 1971) 

 

Det er siden kommet frem, at det var et ukrainsk medlem af B&B-

kommissionen, Jaroslav Bohdan Rudnyckyj, som ønskede at fremme ideen om Canada 

som et multikulturelt snarere end et tokulturelt land (Lalande 2006; Lupul 2005).133 

Det ukrainske mindretal var en del af en ”tredje styrke”, som var stærkt utilfredse med 

kommissionens fokus på tosproglighed. Men den var endnu mere frustreret over 

tokulturalismen. Det ukrainsk-canadiske samfund fejrede i 1966 75-årsdagen for den 

første ukrainske koloni i Canada og foranstaltede i den forbindelse en intens kampagne 

for at påvirke kommissionen ved at indsende flere høringssvar, der talte om 

nødvendigheden af, at ukrainerne bevarede deres kultur i Canada.  

Et af de mest betydningsfulde indlæg var skrevet af biokemikeren Isydore 

Hlynka.134 Han argumenterede for, at Canada rent faktisk var et både flersproget og 

flerkulturelt samfund med to ”arbejdssprog”, engelsk og fransk. Hans indlæg fik stor 

mediedækning og inspirerede mange andre etniske mindretal til at bruge den samme 

argumentation. Derfor har det været hævdet, at Hlynka og Rudnyckyj var de virkelige 

ophavsmænd til multikulturalismen og den kampagne, som endte med at overbevise 

Trudeau om nødvendigheden af at gøre Canada til en officielt multikulturel stat 

(Lalande 2006). Men hvad selve ideen bag begrebet angår, har Donald Ipperciel 

overbevisende argumenteret for, at rødderne går tilbage til mellemkrigstiden, hvor 

tanker af den britiske politiske filosof Alfred Zimmern (1879–1957) om det ”tredje 

britiske imperium” blev formidlet ind i en canadisk sammenhæng af generalguvernør 

John Buchan (1875-1940) og den fransk-canadiske nationalist Édouard Montpetit 

(1881-1954) (Ipperciel 2016).  

                                                           
133 Lalandes artikel fik i 2009 forfatteren Frank Hilliard til at kalde multikulturalismen for resultatet af en 

”sammensværgelse” mellem Trudeau og Jaroslav Bohdan Rudnyckyj, der var medlem af B&B Commission. 
134 Hlynka samlede siden sine mange debatindlæg, skrevet under pseudonymet Ivan Harmata, i bogen The Other 

Canadians (Hlynka 1981) 
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Trudeau opstillede i sin tale til Parlamentet indledningsvist to formål med 

indførelsen af den statslige multikulturalisme. Dens ene formål var at sikre canadiernes 

“kulturelle frihed” ved at nedbryde “diskriminerende holdninger og kulturelle 

jalousier”. Det andet formål var at genoprette den nationale enhed. Han beskrev 

betydningen af den enkeltes kulturelle frihed for den nationale enhed således:  

 

Hvis national enhed skal betyde noget på et dybt personligt plan, må den 

hvile på den enkeltes tillid til sin egen individuelle identitet. Ud af den kan 

der vokse en respekt for andres identitet og en vilje til at dele ideer, 

holdninger og forudsætninger. En stærk multikulturalistisk politik vil 

medvirke til at skabe denne grundlæggende selvtillid. Den kan [derefter] 

danne udgangspunkt for et samfund, hvor der hersker fair play for alle. 

(Trudeau 1971: 134)  

 

Trudeau var altså af den overbevisning, at hvis individer ikke havde frihed 

til at udtrykke deres egen kultur og leve i overensstemmelse med den, ville de hverken 

være i stand til at respektere andre eller deltage på lige vilkår i samfundet. Den 

nationale enhed ville så at sige blive eroderet nedefra.  Trudeau nævnte derefter den 

nye politiks fire grundpiller:  

 

1. Statsstøtte til alle kulturelle grupper, som havde ”demonstreret et 

ønske om og gjort en indsats for fortsat at udvikle deres evne til at 

vokse og bidrage til Canada, og som havde et klart behov for støtte, 

hvad enten de var små og svage eller stærke og velorganiserede”. 

 

2. Fjernelse af “kulturelle barrierer for fuld deltagelse i det canadiske 

samfund”. 

 

3. Fremme af “kreative møder og dialog mellem alle Canadas kulturelle 

grupper i den nationale enheds interesse”.  

 

4. Støtte til indvandreres mulighed for at “tilegne sig i det mindste et af 

Canadas officielle sprog, så de kan blive nyttige deltagere i det 

canadiske samfund”. (Ibid.)  

 

 

Trudeaus tale blev modtaget positivt af så godt som hele parlamentet. 

Medlemmerne havde siden John Diefenbakers år været vant til at høre den slags brede 

erklæringer fra premierministeren. Dertil kom, at Trudeau bekræftede Canadas 

tosproglige identitet, selv om han vendte ryggen til den dualistiske tradition.  
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Uden for parlamentsbygningen var der imidlertid røster, der erklærede sig 

uenige. I medierne – specielt i Quebec – var der kritik af, at Trudeau skiftede 

tokulturalismen ud med en multikulturalisme, som blev hævdet dels at være udtryk 

for fortiden, dels at være et forræderi mod ideen om Canada (Nemni 2011: 429). 

Fransk-canadiske nationalister vred sig over Trudeaus redefinering af, hvad det ville 

sige at være canadier, og multikulturalismen blev fremover set som et angreb på 

Quebecs særlige identitet (Lambert og Curtis 1983). Som det er blevet udtrykt 

“trivialiserer den officielle multikulturalisme […] Quebecs identitet og 

partikularistiske krav” (Salée 1995: 300). Leslie Laczko har forklaret modstanden 

som udtryk for den gamle frygt for assimilation: “Multikulturalisme ses som så meget 

farligere, fordi mange af de [etniske] grupper, der bliver tilkendt symbolske 

kollektive rettigheder, bliver betragtet som i det store og hele assimileret ind i det 

store anglofone samfund i Canada” (Laczko 1995: 166). Også i mange 

engelsksprogede medier, som traditionelt havde støttet de Liberale, var der 

utilfredshed. Det stærkt nationalsindede dagblad The Toronto Star hævdede således, 

at “ingen indvandrer bør opmuntres til at forestille sig, at Canada er en række etniske 

enklaver i lighed med Den Nye Islandske Republik, som engang blomstrede på Lake 

Winnipegs bred” (cit. English 2009: 146).135 

Til trods for, at Trudeau aldrig definerede, hvad det indebar at anerkende 

etniske kulturer – eller hvad han i det hele taget forstod ved kultur – havde hans 

initiativ perspektiver, som rakte langt ud over hans oprindelige hensigter. Rent bortset 

fra det politisk strategiske formål – at tiltrække etniske vælgere – var han overbevist 

om, at anerkendelsen af etniske mindretal ville få deres medlemmer til at identificere 

sig med Canada og derved fremme deres integration i samfundet. Den statslige 

multikulturalisme var således fra begyndelsen udtænkt som et 

nationsbygningsprojekt. Men udviklingen i Quebec i 1970’erne saboterede det.  

 

 

   Quebec bliver ensproglig og stemmer om selvstændighed 
 

Oktoberkrisen 
 

Årtiet blev indledt med et kriseår, hvor sprogsagen blot var et af mange andre 

problemer, der polariserede provinsen: uafklarede forfatningsmæssige spørgsmål, 

økonomiske problemer, uro på arbejdsmarkedet og dønninger fra det internationale 

ungdomsoprør (Francis m.fl. 2000b: 450). Kort efter at provinsens liberale leder Robert 

Bourassa (1933-1996) havde ført sit parti til sejr ved valget i Quebec den 29. april 

1970, blev ikke blot Quebec, men hele Canada ramt af sin alvorligste politiske krise 

siden Anden Verdenskrig, den såkaldte oktoberkrise.  

                                                           
135 Om anglo-canadiske reaktioner se Lambert og Curtis 1983. 
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Krisen skyldtes den lille militante, organisation Front de libération du 

Québec (FLQ), hvis mål var et uafhængigt, socialistisk Quebec. Fronten havde i de 

foregående år udført bombeterror, bankrøverier og tyverier og greb i begyndelsen af 

oktober nu også til kidnapning og mord. Den 5. oktober bortførte de den britiske 

handelsrepræsentant i Montreal, Robert Cross. Fem dage senere gjorde de det samme 

med Pierre Laporte, et medlem af Bourassas regering. Målet for dem var at udveksle 

gidslerne med 23 fængslede FLQ-medlemmer. Da Bourassa nægtede at opfylde deres 

krav, blev Laporte myrdet. Bourassa tøvede med at handle, og da det så ud, som om 

situationen var ved at komme ud af kontrol i Montreals gader, greb Pierre Trudeau ind.  

Den 15. oktober blev han interviewet på CBC og udtalte sig med ord, som 

på det tidspunkt var gådefulde, men som han lige siden er blevet husket for. Med et 

smil på læberne sagde han: ”[D]er er mange blødende hjerter i vores samfund, som 

bare ikke kan lide at se folk med hjelme og geværer. Til dem vil jeg sige: Fortsæt I bare 

med at bløde. Men det er vigtigere at bevare lov og orden i dette samfund end at 

bekymre sig over folk, der er bløde i knæene, og som ikke kan lide […]”. På det 

tidspunkt blev Trudeau afbrudt af tv-journalisten, der spurgte: ”For enhver pris? Hvor 

langt er De parat til at gå? Hvad indebærer det?”. Hertil svarede Trudeau uden at smile: 

”Just watch me”. Han tilføjede, at samfundet måtte tage ethvert middel i anvendelse 

over for grupper, der forsøgte at tilrive sig en ”parallel magt, som trodser dette lands 

valgte magt”. Så længe der fandtes en magt, der udfordrede folkets valgte 

repræsentanter, måtte den stoppes, og det var kun mennesker med svage knæled og 

blødende hjerter, som var bange for den slags (cit. English 2009: 83-84). 

Da Trudeau og hans regeringskabinet på et møde samme aften vurderede, 

at der var fare for en regulær opstand, besluttede regeringen at anvende Canadas 

nødretslov, The War Measures Act, der gjorde det muligt at sætte hæren ind til støtte 

for politiet. Samme nat blev der foretaget 497 arrestationer af mistænkte. De fleste blev 

dog siden løsladt uden anklage. Trudeaus handling blev mødt med vrede i Quebec, 

også blandt medlemmer af Bourassas regering (Tetley 2010). En meningsmåling fra 

CTV viste dog, at et overvældende flertal af canadierne, også i Quebec, støttede 

regeringens beslutning. Flere senere målinger bekræftede dette.136 Medierne var delte, 

men stort set for. Beslutningen blev dog stærkt kritiseret af Quebec-nationalister og af 

visse, men langt fra alle, borgerrettighedsaktivister (Clement udat.). Mange år efter 

blev Trudeau dog beskyldt for at have løjet om krisens alvor over for offentligheden 

(Bouthillier og Cloutier 2010). 

Krisen varede i næsten to måneder. Cross blev frigivet mod, at hans 

bortførere kunne blive sat på et fly til Cuba. De, der havde myrdet Laporte, blev fanget 

og fængslet. Undtagelsesloven blev ophævet den 30. april 1971, og der har siden 

dengang ikke været flere tilfælde af revolutionær og nationalistisk vold i Quebec. Det 

skyldes dels befolkningens klare afstandtagen fra politisk terror, dels at den 

                                                           
136 87 procent var for indgrebet i CTV-målingen, blot 5 procent direkte imod. 
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demokratiske separatisme i de følgende år voksede sig stærk, hvilket gav sig udslag i 

dannelsen af en regering ledet af Parti Québécois (PQ) i 1976.137 

 

 

Parti Québécois til magten 
 

PQ havde afgivet to løfter under valgkampen. Det første var at gennemføre en 

folkeafstemning om uafhængighed for Quebec. Dette løfte og dets opfyldelse i 1984 

vil jeg vende tilbage til i næste kapitel. I den sidste del af dette kapitel skal det derimod 

handle om det andet løfte: at gøre Quebec til en fransksproget provins. 

På foranledning af stigende pres fra PQ havde den liberale Bourassa-

regering i 1974 gennemført en lov – den før omtalte Lov 22 – der skulle fungere som 

et kompromis mellem nationalisternes vidtgående krav om en francificering af 

provinsen og de engelsktalendes modkrav om sproglig beskyttelse. Loven gjorde 

fransk til provinsens officielle sprog, hvilket indebar, at fransk herefter skulle have 

fortrinsstilling i Quebec inden for den offentlige administration, arbejdsmarkedet, den 

kommercielle verden, de offentlige skoler, lovgivningen og domstolene. Børn med 

”tilstrækkelige” kompetencer i engelsk kunne stadig gå på offentlige, engelsksprogede 

skoler, men indvandreres børn blev henvist til fransksprogede skoler. Loven forbød 

ikke engelsk på privat skiltning, men krævede for første gang i provinsens historie, at 

alle offentlige skilte skulle skrives på fransk. Loven rummede mange undtagelser og 

tilfredsstillede ikke PQ’s krav, der blev støttet af fagforeningerne. Provinsens 

engelsktalende befolkning og etniske mindretal fandt på deres side lovens krav 

uretfærdige og afholdt sig derfor i vidt omfang fra at stemme på de Liberale ved valget 

i 1976.  

 Da PQ kom til magten under René Lévesque (1922-1987) i 1976, var en ny 

sproglov partiets førsteprioritet. Året efter indførte regeringen en étsprogspolitik 

gennem Lov 101, eller Charte de la langue française (Charter for det Franske Sprog). 

Loven gjorde fransk til regeringens og domstolenes officielle sprog og det ”normale” 

sprog på arbejdspladser, i undervisningen, medierne, handlen og forretningsverdenen. 

Den fjernede desuden mange af Lov 22’s undtagelser og skærpede kravet til 

indvandrere om at lære fransk og sende deres børn til franske skoler. Loven udløste 

højlydte protester fra det engelsktalende mindretal, som mente, at dets 

grundlovssikrede rettigheder blev krænket. Stærkest var modstanden mod den del af 

loven, der afskaffede tosprogede vejskilte og krævede offentlig og kommerciel 

skiltning alene på fransk. Dette krav skulle forstås ned til mindste detalje. F.eks. måtte 

stormagasinkæden Eaton’s ikke bevare sin apostrof (Bouris 1984).138 Ikke alle 

medlemmer af partiet, deriblandt René Lévesque selv, ønskede dog at gøre Quebec 

étsproglig. Lov 101 kom derfor til at rumme undtagelser for virksomheder med under 

                                                           
137 Herefter PQ. 
138 Om sprogpolitik og sprogplanlægning indtil 1984 se Bourhis 1984.  
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fem ansatte, eller som fremstillede ”etniske” varer. Også etniske minoriteters kulturelle 

aktiviteter blev fritaget. Levesque modsatte sig endvidere mere radikale separatisters 

ønske om at fratage det engelsksprogede mindretals offentlige skoler og universiteter 

offentlig finansiering (Erquinn 1979: 247). 

 Rationalet bag étsprogspolitikken var, at tosprogethed ikke var 

tilstrækkeligt til at beskytte fransk sprog og identitet. Hovedarkitekterne bag den – 

Camille Laurin, Guy Rocher, Fernand Dumond og Gaston Cholette – fremførte det, i 

øvrigt rimelige, ræsonnement, at et sprog ikke blot er et kommunikationsmiddel, men 

udgør kernen i en kollektiv identitet, samfundstænkning og bevidsthed (Levine 1989: 

7). Af den grund ville fransk kultur i Quebec ikke kunne overleve i et tosprogligt miljø. 

Det engelske sprogs synlighed i det offentlige rum ville uvægerligt tære på fransk sprog 

og kultur. Som psykiateren og PQ-politikeren Claude Laurin udtrykte sig i den 

hvidbog, provinsregeringen havde udsendt forud for lovgivningen:  

 

Frankofone krav har intet at gøre med ’engelske oversættelser’, som 

tosprogsprincippet garanterer. Det er et spørgsmål om at beskytte og 

udvikle en oprindelig kultur i dens fylde: en måde at være, tænke, skrive, 

skabe, socialisere, etablere relationer mellem grupper og individer og 

endog føre forretning på. Den nødvendighed […] kan ikke opnås, hvis vi 

blot får tildelt en fransk terminologi for realiteter, der forbliver kulturelt 

fremmede og fjendtlige. (La politique québécoise de la langue française 

1977: 21)  

 

En anden ideolog bag loven, Gaston Cholette, argumenterede også ud fra 

en psykokulturel position. Han mente, at favoriseringen af fransk var et spørgsmål om 

at beskytte den enkelte borgers følelse af selvværd: Samfundets fetishering af engelsk 

kunne udløse en ”personlighedskrise”, fordi den førte til en ”smertefuld tvivl om 

[værdien af] eget sprog” (Quebec, Commission de surveillance de la langue française 

1983: 18). 

   Lovens implementering i begyndelsen af 1980’erne blev nidkært overvåget 

af provinsens sprogkommission, som Cholette selv blev leder af. Det engelsktalende 

mindretal var dog ikke indstillet på at affinde sig med tingenes tilstand, selv om det 

lykkedes PQ at genvinde sit flertal i 1981. Året efter begyndte protestorganisationen 

Alliance Quebec – opmuntret af det nyligt vedtagne føderale Charter of Rights and 

Freedoms – at sagsøge provinsen for krænkelser af den enkelte borgers 

forfatningsmæssige rettigheder. Lobbyorganisationen, som bl.a. blev finansieret af 

føderale midler, krævede desuden genindførelse af tosprogede skilte. Alliancens første 

sejr blev opnået i 1983, da provinsregeringen gik med til at ændre sprogcharteret ved 

at løsne visse juridiske restriktioner for mindretallenes institutioner og tillod 

engelsktalende at erhverve erhvervsmæssige godkendelser uden først at have bestået 

en fransk sprogprøve. I 1984 afgjorde Højesteret, at de dele af loven (afsnit 72 og 73), 
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som handlede om undervisning på engelsk i provinsens skoler, var i strid med det 

canadiske rettigheds- og frihedscharter (Supreme Court, A.G. (Que.) v. Quebec 

Protestant School Boards). Derfor vejrede Alliancen da også morgenluft, da PQ tabte i 

1985 tabte valget til lederen af Union nationale, Robert Bourassa, der havde lovet at 

fjerne ”nytteløse irritationsmomenter”, ikke mindst reglerne for skiltning på engelsk.  

Den nye regerings signal om, at den ville indtage en mere afslappet 

holdning til afvigelser fra loven, fremkaldte en bølge af civil ulydighed blandt 

anglofone forretningsdrivende, der begyndte at opsætte både tosprogede og 

enkeltsprogede skilte. Nationalisterne kaldte det for en ”guerillakrig” og øgede den 

ophedede stemning i Montreal ved at foranstalte demonstrationer med 15-30.000 

deltagere.  

Protesterne kulminerede i 1988, da Højesteret erklærede Lov 101’s forbud 

mod tosprogede skilte for forfatningsstridigt med den begrundelse, at det stred mod 

retten til ytringsfrihed (Supreme Court, Ford v. Quebec 1988). Bourassa, som i 

mellemtiden havde fået kolde fødder over nationalisternes folkelige mobilisering, 

fremsatte kort efter et lovforslag, der fastholdt étsproget skiltning uden på bygninger, 

men tillod tosprogede skilte indenfor. Heller ikke dette var dog nok til at tilfredsstille 

nationalisterne, hvis mest radikale fløj stod bag en brandbombe mod Alliance Québecs 

kontor i Montreals centrum.   

I 1988 stod det klart, at Trudeaus vision om et Canada, hvor fransktalende 

quebeckere kunne føle sig ”hjemme”, og hvor der ikke længere var et ønske i Quebec 

om særbehandling endsige uafhængighed, syntes fjernere end nogensinde. Men det 

skyldtes også den krise, som Trudeaus andet store projekt, en ny forfatning, befandt 

sig i på det tidspunkt. Krisens baggrund og forløb vil være emnet for det følgende 

kapitel.  

 

  

Konklusion 
 

Både Trudeaus forsøg på at få quebeckerne til at identificere sig med den canadiske 

stat og hans indførelse af en statslig multikulturalisme – som et modtræk til 

nationalismen i Quebec – fik nærmest den modsatte effekt af hans intentioner. For 

mange quebeckere anså dem som udtryk for, at Trudeau ikke anerkendte fransk-

canadiernes historiske identitet. Som en kulturel nation og som det ene af Canadas to 

historiske og grundlæggende folk kunne de ikke acceptere at blive blot en del af et 

statsfolk.  

Bestræbelsen på at samle canadierne gennem en forfatningsreform skulle 

desuden afsløre, at de modsætningsforhold, der eksisterede i Canada i synet på 

føderationens politiske identitet, og som havde præget unionen lige siden 1867, ikke 

kun gjaldt Quebec.  Men hans personlighed, hans mod til at gå imod strømmen, hans 

intellekt og hans ideer om Canada som et multikulturelt retssamfund og et civilt politisk 
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fællesskab – som havde et nationsbyggende sigte – skulle få varig betydning for 

Canadas konstitutionelle identitet og mange canadieres selvforståelse. Derfor vil jeg 

vende tilbage til disse spørgsmål i kapitel 19 og 22.     
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Kapitel 19  
 
Den uafgjorte kamp om Canadas statsidentitet  
 
 
 
 
 
 

      Indledning  
 

Det var ikke kun fra Quebec, at der i 1960’erne og 1970’erne lød krav om 

forfatningsreformer. Også i andre provinser var der et ønske om at få en større rolle at 

spille og reducere centralregeringens magt. Det gjaldt specielt inden for det 

økonomiske område, hvor provinserne krævede en større andel af og større 

selvbestemmelse over de skatter, som føderalstaten opkrævede. Quebec var blot den 

provins, der indtog den mest yderligtgående position ved at stille spørgsmål ved den 

føderale regerings magt over, hvordan de føderale midler blev brugt i provinserne. Og 

ved tilmed at kræve en ret til at nedlægge veto over for Ottawa. 

Men da provinsernes førsteministre luftede sådanne ønsker i slutningen af 

1960’erne, blev de kategorisk afvist af Trudeau, som i 1967-68 sad som justitsminister 

i Pearsons regering. De tanker, han selv gjorde sig om forfatningsreformer, gik nemlig 

i en helt anden retning. Han ønskede reformer, der satte hensynet til borgerne i første 

række. En forfatningsreform skulle sikre dem lige muligheder og skabe større social 

og økonomisk lighed mellem landets forskellige regioner (Trudeau 1990). Efter at han 

blev premierminister i 1968, gerådede han sig i de følgende 14 år gang på gang ud i 

politisk armlægning og tovtrækkeri med provinsernes førsteministre, specielt de 

konservative, der blev stadig mere selvbevidste i deres kamp mod de Liberales ”nye 

føderalisme” (Milne 1986: kap. 1).  

Den ”samarbejdende føderalisme”, som havde kendetegnet de første par 

årtier efter krigen, blev i de år afløst af en undertiden konfliktfuld ”eksekutiv 

føderalisme”. Begrebet eksekutiv føderalisme stammer fra politologen Donald Smiley, 

som brugte det til at betegne en måde, føderalregeringen interagerede med 

provinsregeringerne på fra sidst i 1960’erne.139 Han definerede den som ”forholdene 

mellem valgte og udpegede medlemmer af de to regeringsniveauer i føderale-

provinsielle interaktioner og mellem provinsernes ledere i interprovinsielle 

interaktioner” (Smiley 1980: 91). Da den betød, at den parlamentariske del af det 

politiske system spillede en mindre rolle end det føderale, kom Smiley selv til at se det 

                                                           
139 Om føderalismens udvikling i 1970’erne se også Smileys The Federal Condition in Canada (1987) og Richard 

Simeons Federal-Provincial Diplomacy: The Making of Recent Policy in Canada (1972).  
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som et demokratisk problem. Et udvalg, som blev nedsat i 1979 for at komme med 

anbefalinger til, hvordan den nationale enhed kunne styrkes, mente da også, at den 

eksekutive føderalisme gjorde vælgerne kyniske over for politik, fordi den gav dem 

indtryk af, at deres land var dybt opsplittet (Taskforce on Unity 1979: 95).   

Forfatningsdebatten viste, at der forelå tre forskellige syn på Canada som 

politisk fællesskab. For det første var der den opfattelse – der gik helt tilbage til årene 

efter Konføderationen – at den nye føderation var en kontrakt mellem autonome, 

ligestillede provinser. For det andet var der den dualistiske opfattelse, som dominerede 

i Quebec, og som anså føderationen for at være en pagt mellem to grundlæggende 

nationer. Ifølge denne ”asymmetriske” føderalisme var Quebec et samfund med sin 

egen historie og kultur, og havde derfor ret til at blive behandlet som en særlig provins 

inden for unionen. Denne anerkendelse ønskede både den liberale Jean Lesage og 

lederen partiet Union Nationale i 1960’erne indskrevet i en ny forfatning. Endelig var 

der det ”nationale” syn på føderalismen og forfatningen, som John D. Macdonald i sin 

tid havde stået for, og som blev delt af Trudeau. Ifølge denne opfattelse udgjorde den 

canadiske stats territorium grundlaget for et politisk-nationalt fællesskab. Da nationen 

var mere end summen af sine enkeltdele, indebar denne opfattelse endvidere, at der 

ikke kunne være andre kilder til politisk identitet, som f.eks. identiteter baseret på et 

tilhørsforhold til en region eller provins, i en suveræn stat (Rocher og Smith 1995: 45-

66).  

Da der var tale om så forskellige syn på, hvilken type forfatningsreform 

Canada havde brug for, skete der ikke fremskridt i forfatningsspørgsmålet, selv om en 

fællesparlamentarisk kommission, den såkaldte Molgat-MacGuigan Commission, i 

1972 konkluderede i sin rapport, at det canadiske folk ønskede en ny forfatning, og 

derefter stillede forslag til, hvordan den kunne se ud. Med hensyn til Quebec pegede 

kommissionen på, at der var forskel på at tildele et folk og en provins selvbestemmelse. 

Problemet med Quebecs krav på selvbestemmelse var, at der var befolkningsgrupper 

inden for provinsen – det engelsktalende mindretal – som ville kunne gøre et lignende 

krav om selvbestemmelse gældende. Desuden var den fransktalende befolkning i 

Canada ikke begrænset til Quebec.  

På det tidspunkt var der endnu ingen, der overvejede, om de indfødte måske 

også havde ret til selvbestemmelse. Trudeau havde i 1969 i en hvidbog fastslået, at 

indfødte var individer, der nød de samme rettigheder som alle andre canadiske borgere 

(Statement of the Government of Canada on Indian Policy, 1969). Kommissionen 

konstaterede, at der blandt Quebecs indfødte fandtes en opfattelse af, at de udgjorde 

kollektiver. Men det fik den ikke til at anbefale ændringer i forfatningen, før de 

indfødtes organisationer havde afsluttet deres egne undersøgelser af muligheden for at 

identificere indfødte rettigheder (Russell 2004: 94). Da den canadiske højesteret i 1973 

i en dom fastslog, at der ifølge canadisk lov fandtes en indfødt ret til land, besluttede 

Trudeau-regeringen at gå i forhandling med indfødte grupper om ”omfattende 

landkrav” dér, ”hvor rettigheder for traditionel brug og bosættelse enten ikke er blevet 
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afstået gennem traktat eller fortrængt ved lov” (Task Force 1986: 12).  Denne 

beslutning blev begyndelsen på en proces, som førte til en anerkendelse at de indfødte 

folk som nogle af Canadas ”grundlæggende folk”. Anerkendelse skulle i løbet af de 

næste årtier få lige så betydningsfulde konsekvenser for den canadiske føderalisme som 

debatten om Quebecs forfatningsmæssige status.  

At omlægningen af Ottawas syn på de indfødte skete samtidig med, at der 

blev lagt et stigende pres på centralregeringen fra prærieprovinserne – der sagsøgte 

regeringen hele 80 gange for brud på forfatningen mellem 1975 og 1982 – gav mange 

canadiere det indtryk, at deres land balancerede på randen af sammenbrud. Det mente 

Trudeau også selv. For ham at se var der ingen anden løsning på problemet end at 

gennemføre de planer, han havde haft lige siden sin tid som justitsminister.  

Formålet med dette kapitel er at vise, hvordan det lykkedes for Trudeau at 

gennemføre en hjemtagning og en reform af forfatningen, men også at undersøge, 

hvorfor han ikke havde held med at få Quebec til at skrive under på den nye 

forfatningslov med det resultat, at canadierne i de følgende ti år befandt sig i en 

konstant debat om identiteten af deres politiske fællesskab – dvs. om deres stats 

konstitutionelle identitet – uden at processen førte nogen vegne.140 Tværtimod førte 

den kuldsejlede forfatningsproces til endnu større splittelse mellem Quebec og Resten 

af Canada med kulmination i en nye folkeafstemning om et uafhængigt Quebec i 1995. 

Kapitlet bygger på en overordnet tese om, at Trudeau aldrig kom til at forstå styrken i 

quebeckernes nationale identitet, skønt han selv var fransk-canadisk quebecker, og at 

de på deres side ikke accepterede hans statsnationalisme. 

 

    

Hjemtagning af forfatningen 
 

I et lille ”kampskrift” A Time for Action – som formelt set var en hvidbog –  gjorde 

Trudeau i 1978 den føromtalte Molgat-MacGuigan-rapports anbefalinger til sin 

regerings politik. Da den føderale regering i 1949 kun havde fået tilkendt en begrænset 

ret til at ændre forfatningen – som stadig lå i det britiske parlament – skulle vejen frem 

mod en ny forfatning foregå i to faser. I den første skulle føderationens grundformål 

formuleres, og en række føderale institutioner gives ny form. Samtidig skulle der 

indføres et nyt tillæg til forfatningen: et rettighedscharter, Trudeaus mål siden 

1960’erne. I den anden fase skulle den føderale regering og provinserne sammen 

diskutere deres indbyrdes forhold, herunder spørgsmål om magtdeling og et princip for 

forfatningsændringer. Til sidst skulle forfatningen hjemtages, sådan som flere 

canadiske premierministre lige siden Mackenzie King i 1927 havde ønsket, men som 

de hidtil var endt med at vige tilbage fra af frygt for at åbne op for uhelede sår og 

derved skabe ny splittelse.  

                                                           
140 Jeg vil minde om, at jeg ved politisk – eller konstitutionel – identitet forstår ”den måde, individer forstår deres 

medlemskab af det samfund, deres politiske institutioner bygger på” (Rocher og Smith 1995).   
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Efter offentliggørelsen af Trudeaus forslag udbrød der da også en hidsig 

debat blandt provinsernes politiske eliter, skønt regeringen samtidig lod offentligheden 

forstå, at den ikke ville blive bedt om at tage stilling til en forfatningsændring. I et 

tilbageblik kan det da også forekomme naivt at forestille sig, at man uden videre kunne 

foretage så store ændringer af forfatningen i et samfund, som i forvejen var delt i synet 

på sig selv som et politisk fællesskab (jf. Russell 2004: 106).    

Da Trudeau vendte tilbage som premierminister i april 1980 – efter at 

posten havde tilhørt de Progressive Konservatives Joe Clark i blot otte måneder – var 

han indstillet på at gennemføre sit eget forfatningsprojekt, uanset om han ville få held 

med at få Quebec med. Og uanset at han i sin tidligere regeringsperiode ikke var nået 

til enighed med provinserne om grundlaget for en ny føderal struktur, som bl.a. ville 

medføre en finansiel udligning mellem provinserne og en styrkelse af den føderale 

regerings økonomiske ressourcer (Trudeau 1990: 362). Han havde derfor undgået 

spørgsmålet i sin valgkamp og i stedet koncentreret sig om sociale emner. Da den 

uforudsete valgkamp i 1980 kom til at falde sammen med René Levesques beslutning 

om at indfri sit løfte til vælgerne om en folkeafstemning i Quebec om provinsens 

”sovereignty-association” – dvs. uafhængighed for Quebec bortset fra på det 

økonomiske område – den 20. maj, benyttede Trudeau lejligheden til at holde nogle 

valgtaler i Quebec, hvor han afgav løfte om en ny forfatning uden dog at præcisere 

nærmere, hvad den ville gå ud på. Hans beslutning om at tage forfatningsspørgsmålet 

op på ny var således direkte motiveret af begivenhederne i Quebec og måske også af 

hans ønske om at ydmyge Levesque (Gwyn 1998: 31). 

 Folkeafstemningen endte med et solidt flertal på 58,6 procent imod PQ-

regeringens forslag og vel at mærke med et flertal af nej-stemmer blandt både 

anglofone og frankofone. Kun 40,4 procent stemte ja. Trudeau tolkede resultatet som 

en støtte til hans ideer om en ”ny føderalisme” indskrevet i en ny forfatning. Han lod 

derfor med det samme sin justitsminister Jean Chrétien (f. 1943) forstå, at han ville 

presse på over for provinserne for en unilateral hjemtagelse af forfatningen, dvs. uden 

det britiske parlaments medvirken, og en vedtagelse af en tilføjelse til den i form af et 

rettighedscharter (English 2009: 459). Trudeau udnævnte Chrétien til at styre 

forhandlingerne.  

Forhandlingerne i den første runde, der blev transmitteret direkte på tv, blev 

hårde og foregik i en anspændt atmosfære, hvor flere udtrykte mistro over for 

premierministerens hensigter. Flere førsteministre frygtede for nogle af 

rettighedscharterets konsekvenser, men afstod dog fra at angribe denne del af 

forfatningen – som ville indebære en betydelig magtoverførsel til domstolene – da 

adskillige målinger viste, at den canadiske befolkning i overvældende grad støttede 

indførelsen af et charter (Russell 2004: 116). Modstanderne koncentrerede sig i stedet 

om de konsekvenser, forfatningen ville få for forholdet mellem den føderale regering, 

det føderale parlament og provinserne. De var kritiske over for Trudeaus ønske om 

styrke centralregeringens og parlamentets magt på provinsernes bekostning, både hvad 
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gjaldt økonomiske forhold og de fem forskellige måder, forfatningsændringer ville 

kunne ske på fremover. For i fremtiden ville de fleste kunne foregå uden alle 

provinsernes medvirken: ud fra et – om end uudtalt – princip om det canadiske folks 

suverænitet. Dette ville være et brud med den måde, føderalismen hidtil var blevet 

praktiseret på.   

Det var åbenlyst, at der på det tidspunkt herskede stor uenighed blandt 

politikerne og i offentligheden om, hvilken form for stat Canada i det hele taget var. 

Quebec og nogle andre provinser henvendte sig direkte til medlemmer af det britiske 

parlament for at få dem til at forhindre en forfatningshjemtagelse. Det samme gjorde 

indfødte grupper, som frygtede, at de ville blive frataget deres traktatmæssige 

rettigheder. De britiske parlamentarikere forblev dog upåvirkede under hele processen. 

De ytrede dog en kort overgang bekymring over de indfødte gruppers status, indtil en 

britisk domstolskendelse fastslog, at Kronens forpligtelser over for de indfødte under 

alle omstændigheder lå hos den canadiske regering, og at den nye forfatning ville 

forpligte den til at anerkende deres ”eksisterende” rettigheder (Russell 2004: 123, 124). 

Da den første ministerkonference brød sammen, indså Trudeau, at han 

måtte forsøge at gennemføre en egenhændig hjemtagelse ved at appellere hen over 

hovederne på provinsernes ledere og direkte til vælgerne. Herved udfordrede han i 

virkeligheden ideen om Canada som et føderalt fællesskab og erstattede den med ideen 

om Canada som et samlet politisk fællesskab (ibid.: 111). Det fik alle provinsernes 

førsteministre, bortset fra Ontarios Bill Davis (NDP) og New Brunswicks Richard 

Hatfield (PC), til at gå sammen om en appel til deres provinsers domstole og siden til 

den canadiske højesteret om at få hans beslutning kendt forfatningsstridig. Højesteret 

gik dem dog imod, men kun delvist, idet den kendte Trudeaus fremgangsmåde 

”fremmed” for den forfatningsmæssige konvention, men ikke direkte i modstrid med 

forfatningen. 

Jean Chrétien var ansvarlig for, at det lykkedes regeringen at indgå et forlig 

med alle provinserne på nær Quebec på en ministerkonference i begyndelsen af 

november 1981. Natten mellem den 4. og 5. november lykkedes det ham at få deres 

førsteministre til at blive enige om en aftale. Det skyldtes først og fremmest, at Chrétien 

fik overtalt Trudeau til at gå med til, at provinserne kunne bruge den såkaldte 

notwithstanding clause til at begrænse virkningerne af Rettighedscharteret. 

Bestemmelsen kunne dog ikke bruges i forhold til borgernes demokratiske rettigheder 

som f.eks. retten til mobilitet og sprog, og den ophørte efter fem år, med mindre den 

blev genfremført af provinsens lovgivende forsamling. Denne del af kompromiset kom 

Trudeau dog senere til at fortryde, selv om han godt var klar over, at der ellers ikke var 

kommet nogen aftale i stand (Trudeau 1990: 372-73). Desuden fik provinserne tildelt 

mere magt, end de oprindelig var tiltænkt, i spørgsmål om fremtidige 

forfatningsændringer. Den nye forfatningslov førte således ikke til den 

magtcentralisering, som Trudeau havde håbet på. 
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Fig. 28. Trudeau og Chrétien lægger hovederne  

sammen under forhandlingerne om Forfatningsloven af                                         

1982. Kilde: Pinterest. 

 

I de følgende uger lykkedes det de indfødte folk og en række kvindegrupper 

at overtale forligsgruppen til at acceptere genindsættelsen af nogle afsnit, som var 

blevet fjernet på nattemødet. Derefter blev resolutionen sendt til London til 

godkendelse i Parlamentet. Den 17. april 1982 blev den nye forfatningslov officielt 

proklameret under en ceremoni uden for det canadiske parlament under Dronning 

Elizabeths tilstedeværelse.  

 

                    

En ny konstitutionel identitet 
 

Den nye forfatningslov satte ikke Forfatningsloven af 1867 ud af kraft, men supplerede 

den blot. Den var udtryk for, at det canadiske samfund i det mellemliggende 

århundrede havde gennemgået fundamentale forandringer, og at canadierne havde 

udviklet en ny forståelse af deres demokrati og føderale union. Canada var blevet et 

langt mere liberalt samfund end før Anden Verdenskrig, og vælgerne ønskede ikke 

længere at tolerere, at store politiske beslutninger af betydning for alle provinser blev 

foretaget inden for en snæver gruppe af ledende politiker. Borgerne krævede nu, at 

elitestrukturen – praktiseret gennem den eksekutive føderalisme – i det mindste blev 

kombineret med konsultationer med interessegrupper, vælgerhøringer og 

folkeafstemninger (Stein 1993; Peach 2007). Hvad gælder forståelsen af føderalismen, 

viste lovens bestemmelser om forfatningsændringer, at Canada var en union af 

ligestillede provinser. Men Rettighedscharterets centrale plads i den nye forfatning – 

og den svækkelse af princippet om parlamentarisk suverænitet, det indebar – viste også, 
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hvor langt Canada havde bevæget sig væk fra sin oprindelige status som en britisk 

dominionstat og fra sit oprindelige befolkningsgrundlag. Desuden afspejlede det 

Trudeaus statsnationalisme: hans opfattelse af, at Canada var en stat, hvis folk blev 

konstitueret af forfatningen og derfor ikke havde en præ-politisk identitet. 

Som jeg tidligere har været inde på, var det et ønske om responsible 

government – dvs. en parlamentarisme som den, de kendte fra Storbritannien – som 

drev reformbevægelserne i Provinsen Canada i midten af 1800-tallet. Da Canada fik 

politisk autonomi som dominion i 1867, skete det da også med en forfatning, der, som 

det lød, ”principielt svarer til den, der gælder for Det Forenede Kongerige”. Det 

principielle angav, at forfatningen – ikke mindst ved at kombinere parlamentarisme 

med føderalisme – var tilpasset Canadas særlige historiske omstændigheder. Derfor 

kunne canadierne i de følgende hundrede år betragte den som ”udtryk og symbol for 

deres egen politiske identitet i Nordamerika” (Brady 1964: 68). Men op gennem 1900-

tallet svækkedes identifikationen med Storbritannien alligevel gradvist, som jeg har 

vist. I årene efter Anden Verdenskrig var canadiernes identifikation med det Forenede 

Kongerige aftaget så mærkbart, at det, der havde været bærepillen i Canadas britiske 

identitet, det politiske systems princip om parlamentarisk suverænitet, ikke længere 

nød den selvfølgelige støtte, det tidligere havde haft. Det skete dels som følge af de 

forandringer, som begge lande gennemgik efter krigen, dels som følge af den 

internationale udvikling i synet på nationalstatens forpligtelser over for etniske og 

racemæssige mindretal (Cairns 1992: kap. 2). Lad mig forklare hver af disse 

udviklingslinjer. 

 Den stadig svagere identifikation med Storbritannien efter Anden 

Verdenskrig skyldtes ikke alene den nationale selvfølelse, som canadierne kom ud af 

krigen med, men også det Forenede Kongeriges svækkede stormagtsstatus 

internationalt. Hvor det tidligere havde været forbundet med en vis stolthed i Canada 

at kalde sig britisk og se sig som et aktivt medlem af Statssamfundet (Commonwealth), 

var der – især efter Suez-krisen i 1956 – ikke megen prestige forbundet med at 

identificere sig med et Storbritannien, som dels ikke længere var et imperium eller en 

reel stormagt, dels oplevede store vanskeligheder med at følge med andre vestlige 

landes økonomiske vækst. Dertil kom, at de økonomiske relationer mellem Canada og 

Storbritannien blev stadig mindre vigtige i takt med, at briterne orienterede sig mod 

Europa og blev medlem af EF, mens Canada blev økonomisk afhængig af det 

amerikanske marked.  

 Orienteringen mod USA havde også en intellektuel dimension. Efter krigen 

forsynede canadiske politologer og forfatningsjurister ikke længere i så høj grad deres 

bøger og artikler med referencer til de klassiske britiske forfatningsteoretikere, men 

fandt derimod inspiration i USA, Tyskland og Skandinavien, især når det gjaldt 

teoretiske diskussioner af det politiske system. Den uskrevne britiske forfatning stod 

sig dårligt i sammenligning med forfatningsudviklingen i  andre lande: for det første 

borgerrettighedsprincippet, der var blevet materialiseret under den aktivistiske 
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amerikanske højesteret siden midten af 1950’erne; for det andet 

forholdstalsvalgsystemerne, som havde vundet indpas i de fleste vesteuropæiske 

demokratier; for det tredje var der den rolle, som Senatet havde fået i den tyske 

forbundsstat; og endelig var der ombudsmandens stilling i de skandinaviske samfund 

(Cairns 1992: 20).  

Alle disse nye ideer førte til, at de politiske og akademiske eliter fik øje for 

svaghederne i den britiske parlamentarisme, som Canada havde overtaget i 1867. Det 

styrkede argumentet for forfatningsreformer. Behovet blev set som så meget desto 

større, fordi Canada efter krigen havde oplevet nationalistiske vækkelser af både 

kulturel og politisk karakter, ikke kun i Quebec. Især de Liberale havde reageret på den 

nye nationalfølelse, som jeg har vist, gennem en række juridiske og symbolske 

reformer: Borgerskabsloven (1947), afskaffelsen af appelretten til det britiske 

parlament og hjemtagningen af dele af bestemmelserne om forfatningsændringer 

(1949), udnævnelsen af den første canadisk-fødte generalguvernør (1952) og – i 

1960’erne – indførelsen af ahornbladsflaget og afskaffelsen af det ”kongelige” ved de 

canadiske værn. Denne udvikling gav et signal til offentligheden om, at de sidste 

forbindelser til det Forenede Kongerige nu var kappet, og dette signal både ”afspejlede 

og stimulerede en psykologisk kulturel distancering på begge sider [af Atlanterhavet]”, 

konkluderer politologen Alan C. Cairns (ibid.: 21). Men dertil kom udviklingen i den 

canadiske demografi: Den kendsgerning, at den canadiske befolkning ikke længere var 

så britisk, som den engang havde været, men nu var kendetegnet ved stor etnisk 

mangfoldighed.   

Siden 1945 havde den canadiske regering været optaget af at forholde sig 

til den voksende etniske pluralisme i et samfund, der så sent som i mellemkrigsårene 

havde haft en høj grad af kulturel homogenitet. I bevidstheden om, at pluralismen var 

en centrifugal kraft, der udgjorde en potentiel trussel mod den nationale enhed, havde 

regeringerne forsøgt at svække den gennem forskellige love: Foruden den førnævnte 

Borgerskabslov af 1947, gjaldt det Rettighedsloven (Bill of Rights) fra 1960, Loven 

om Officielle Sprog (1969) og den statslige multikulturalisme (1971). 

Forfatningsloven, specielt Rettighedscharteret, var fra Trudeaus side tænkt som det, 

der skulle til for at sikre den nationale enhed i et etnisk heterogent samfund og samtidig 

dæmme op for den territoriale nationalisme i Quebec og sætte en bremse i for 

provinsernes stigende selvstændighed.   

 Men der var også en international baggrund for Forfatningsloven: 

efterkrigstidens opgør med den racetænkning, som tidligere havde hersket i de 

europæiske imperier, og som havde sat sit mærke på de britiske bosætterkolonier og 

deres efterkommere, deriblandt Canada.  Afkoloniseringen betød desuden, at hidtil 

etnisk homogene lande som Holland, Belgien, Frankrig og Storbritannien måtte tage 

imod store befolkningsgrupper fra deres tidligere kolonier, hvorved deres samfunds 

demografi skiftede karakter. Endelig førte Anden Verdenskrig til store 

befolkningsflytninger – dels på grund af fordrivelse, dels på grund af 
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flygtningestrømme – der satte de vestlige demokratier under moralsk pres for at åbne 

deres grænser. Tilsammen betød disse forandringer i det internationale miljø, at 

forestillingen om en nationalstat som en stat for blot en enkelt etnicitet ikke længere 

var hverken selvfølgelig eller etisk holdbar. Denne udvikling i synet på nationalstaten 

blev afspejlet i forskellen mellem mellemkrigstidens Folkeforbund og efterkrigstidens 

Forenede Nationer: Hvor Folkeforbundet havde bygget på den amerikanske præsident 

Wilsons ideal om selvbestemmende etniske nationer, skabte FN en række 

internationale konventioner, traktater og resolutioner, der – med henvisning til 

Menneskerettighedserklæringen fra 1949 – havde til formål at delegitimere staters 

diskrimination af deres borgere på grund af race og etnisk baggrund.  

 Canadas ambition om at spille en ledende rolle i den nye verdensorden efter 

krigen gjorde det umuligt at fastholde den hidtidige ”hvide” indvandringspolitik og den 

racediskrimination, som den var udtryk for. Det var baggrunden for den gradvise 

liberalisering af indvandringsloven i 1962. Loven eliminerede den hidtil gældende 

praksis med at give prioritet til europæisk indvandring og gjorde uddannelse og 

erhvervsmæssige færdigheder til hovedkriterier for, hvem der blev sluppet ind i landet, 

snarere end race eller national oprindelse. Resultatet blev, at Canada i begyndelsen af 

1980’erne havde udviklet sig til et af de lande i verden med det største antal mennesker, 

der var født uden for landet, og hvor en stor del af de såkaldt ”synlige mindretal”– dvs. 

ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere – ikke talte engelsk eller fransk i 

hjemmet.141  Antallet af synlige mindretal udgjorde i 1981 over en million individer, 

eller 4,7 procent af hele befolkningen, men steg i de følgende årtier kraftigt, så det i 

2006 var på mere end fem millioner, eller 16,2 procent af befolkningen. På det 

tidspunkt angav mere end 65 procent deres oprindelsesland som østasiatisk, sydasiatisk 

eller sydøstasiatisk. Da indvandringen fra ikke-vestlige lande hovedsageligt gik til de 

store byer – Toronto, Montreal og Vancouver – blev det hurtigt åbenlyst, at der i 

fremtiden vil opstå en markant forskel mellem de multikulturelle metropoler og deres 

baglande befolket af ”gammelcanadiere” (Cameron 1990). 

 På baggrund af denne nye demografiske virkelighed og den fare for etniske 

spændinger, den kunne medføre – samt behovet for at inddæmme Quebec-

nationalismen og håndtere de voksende krav fra de oprindelige folk – blev det fra 

politisk side forsøgt at skabe en ny slags nationsbygning ved officielt at anerkende det 

canadiske samfunds etniske mangfoldighed og binde befolkningen sammen gennem 

fælles rettigheder. Men denne ”politisering af etnicitet” (Cairns 1992: 27) satte de 

parlamentariske institutioner under pres, fordi den stod i modsætning til det 

flertalsdemokrati, som parlamentarismen indebar. Samtidig gjorde den tanken om et 

                                                           
141 Ifølge Statistics Canada defineres synlige mindretal således: ”visible minority refers to whether a person belongs to 

a visible minority group as defined by the Employment Equity Act and, if so, the visible minority group to which the 

person belongs. The Employment Equity Act defines visible minorities as ’persons, other than Aboriginal peoples, who 

are non-Caucasian in race or non-white in colour’. The visible minority population consists mainly of the following 

groups: South Asian, Chinese, Black, Filipino, Latin American, Arab, Southeast Asian, West Asian, Korean and 

Japanese.” (Statistics Canada 2016). 
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rettighedscharter tiltrækkende, fordi det kunne tjene til at skabe national enhed både 

som symbol og i kraft dets forestilling om et fælles medborgerskab.   

 

 

Forfatningens rettighedscharter  
 

I et senere tilbageblik hævdede Trudeau, at forfatningsloven udgjorde værdigrundlaget 

for det, han siden 1968 havde forstået ved ”det retfærdige samfund” (Trudeau 1990: 

362). For det første blev princippet om lige økonomiske muligheder for alle canadiere 

sikret gennem en provinsiel udligningsordning og borgernes ret til at slå sig ned, hvor 

som helst i landet, de måtte ønske det, foruden den ret, som regeringen allerede havde 

under den gamle forfatning til at genfordele statens rigdomme.  For det andet blev 

princippet om lighed mellem engelsk og fransk i føderale institutioner og New 

Brunswick garanteret samtidig med, at fransktalende og engelsktalende fik sikret deres 

ret til undervisning på deres eget sprog overalt i Canada.  

 Rettighedscharteret (The Canadian Charter of Rights and Freedoms) gik 

dog langt ud over disse garantier ved – i traditionen fra den franske Erklæring om 

Menneskets og Borgerens Rettigheder (1789) og den amerikanske Bill of Rights (1791) 

– at stadfæste, at alle individer besidder lige frihedsrettigheder, som staten ikke kan 

tage fra dem, og at al suverænitet derfor tilhører folket. Derfor betegnede Trudeau 

Rettighedscharteret som ”en ny begyndelse for den canadiske nation” (Trudeau 1990: 

363).  

Målene for de Liberales forfatningsideal blev dog allerede formuleret i 

1968, da Pearson, forud for en forfatningskonference i 1968, udsendte dokumentet 

Federalism for the Future (Pearson 1968). Her erklærede regeringen, at en 

forfatningsreform ikke skulle ske stykkevis, men skulle forholde sig til alle de større 

problemer, som der havde vist sig at være i den gældende forfatning. En forestående 

reform var et stort og omfattende projekt, der skulle forløbe i tre etaper: (1) 

inkorporering af menneskerettighederne, herunder sproglige rettigheder, (2) reformer 

af de regerende institutioner (Parlamentet, Højesteret, det føderale bureaukrati og den 

såkaldte National Capital Region, dvs. Ottawa og Gatineau), så de kom til at afspejle 

Canadas diversitet, og endelig (3) en ændring af magtfordelingen mellem de føderale 

og provinsielle myndigheder. Det gennemgående rationale for denne strategi var, med 

Pearsons ord, en tro på, at ”folkets rettigheder må gå foran regeringens rettigheder” 

(ibid.: 8).  

I denne formulering og strategi lå opskriften på et regulært brud med 

Canadas konstitutionelle fortid, ikke alene fordi der ville blive tale om at bryde med 

traditionen for at bevare historisk kontinuitet og kun gennemføre gradvise 

forandringer, således som Forfatningsloven af 1867 selv havde været udtryk for 

(Smiley 1987: 57). Men også fordi det ville blive en reform, som havde potentiale til 

at udfordre princippet om parlamentarisk suverænitet på såvel det føderale som det 
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provinsielle niveau. Til gengæld ville en sådan reform styrke Canada som stat, mente 

Trudeau, som var manden bag den daværende regerings strategi. Og i 1982, da han selv 

sad som regeringeleder, forsøgte han så at få den implementeret. Det lykkedes ham 

ikke helt, men Rettighedscharteret fik dog et indhold, han stort set var tilfreds med 

bagefter.  

Rettighederne kan opsummeres i syv kategorier (Brooks 2007: 133-36): (1) 

politiske rettigheder – deriblandt religionsfrihed, trosfrihed, forsamlingsfrihed og 

ytringsfrihed; (2) demokratiske rettigheder – dvs. den grundlæggende ret til at deltage 

i valghandlinger; (3) mobilitetsrettigheder – dvs. retten til at slå sig ned i en hvilken 

som helst provins; (4) juridiske rettigheder – såsom retten til retfærdig rettergang og 

retten til ikke at blive tilbageholdt uden grund samt retten til en advokat; (5) 

lighedsrettigheder – dvs. forskellige udmøntninger af retsstatsprincippet rule of law, 

men også en ret til, at forskellige grupper kan behandles forskelligt for at forbedre deres 

individers eller gruppers levevilkår og muligheder;142 (6) sproglige rettigheder; og 

endelig (7) indfødte rettigheder. De sidste skal i dag forstås på den måde, at ingen af 

de rettigheder, der er nævnt i charteret må tolkes på en sådan måde, at de i praksis 

suspenderer de rettigheder, som Canadas indfødte folk har som resultat af enten en 

gammel eller ny traktat. Desuden anerkender charteret ”enhver rettighed eller frihed, 

som er blevet anerkendt i den Kongelige Proklamation (Royal Proclamation) fra 

1763.143  

De fleste af disse rettigheder fandtes i forvejen i canadisk lov og den 

”gamle” forfatning fra 1867, men de fik en ny juridisk og politisk betydning ved at 

blive gjort til forfatningsmæssige rettigheder. Trudeau mente selv, at charteret var et 

udtryk for ”den reneste liberalisme, ifølge hvilken alle medlemmer af et civilt samfund 

nyder visse fundamentale, ukrænkelige rettigheder og ikke kan fratages dem af en 

kollektivitet (stat eller regering) eller på vegne af en kollektivitet (nation, etnisk gruppe, 

religiøs eller anden gruppe” (Trudeau 1990: 363). Som moralske væsener var borgerne 

”frie og lige indbyrdes, enhver med sin absolutte værdighed og uendelige værdi” 

(ibid.). Denne værdighed og værdi havde individet hverken i kraft af sin race, religion, 

fødsel eller en kollektiv historie.  

Formålet var at sikre den enkelte borger mod flertallets tyranni og 

diskrimination. Det gjaldt også flertallet inden for en etnisk, kulturel eller religiøs 

minoritet. I særlige tilfælde, f.eks. hvor et mindretals fundamentale interesser eller 

fortsatte eksistens var truet, blev dets kollektive rettigheder dog garanteret. Denne 

undtagelse gjaldt specielt ”Canadas indfødte folk”, som havde behov for at blive 

beskyttet mod statens varetagelse af sine egne økonomiske interesser inden for deres 

territorium (Sektion 25 og 35). Men undtagelsesparagraffen kunne også anvendes ud 

fra et princip om ”bevarelsen og styrkelsen af canadiernes multikulturelle kulturarv” 

                                                           
142 Såkaldt positiv særbehandling (affirmative action) er altså forfatningsmæssigt legal. 
143 Den oprindelige tekst i 1982 lød, at ”de eksisterende indfødte og traktatmæssige rettigheder bliver herned anerkendt 

og garanteret”.  
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(Sektion 27). Den gennemgående idé var dog, at rettighederne udelukkende tilhørte en 

person snarere og ikke et kollektiv (Trudeau 1990: 365). Det var således ikke gruppen 

af fransktalende i Canada – eller Quebec – der havde sproglige rettigheder, men det 

fransktalende individ. 

Charteret bekræftede desuden, hvad Trudeau forstod ved Canadas 

multikulturelle karakter: ”Den canadiske nation består af borgere, som tilhører 

mindretal af mange slags: sproglige, etniske, racemæssige, religiøse, regionale osv.” 

(ibid.: 366). Canadas fortsatte skrøbelighed som stat skyldtes især det engelsktalende 

flertals manglende tolerance over for sådanne mindretalsgrupper herunder de indfødte 

folk. Hvis charteret skulle identificere og beskytte alle disse grupper med hver deres 

kendetegn, ville det ikke kun have været en umulig opgave, men også have ført til en 

”balkanisering” af Canada, mente Trudeau (ibid.), specielt hvis mindretallene kunne 

identificeres med et bestemt territorium, sådan som det gjaldt for de indfødte grupper. 

De dele af charteret, der handler om de indfødte (Sektion 25 og 37) og 

multikulturalisme (Sektion 27), undgår derfor at henvise til en bestemt regeringsform. 

Charteret bruger således ikke begrebet ”selvbestemmelse”, men taler i stedet om et 

muligt fremtidigt ”selvstyre” på betingelse af, at det givne territorium fortsat ville have 

en kulturelt heterogen bosættelse, dvs. vil kunne bebos af andre end den pågældende 

indfødte gruppe. 

På tilsvarende vis var Trudeau opsat på at gå imod Quebec-nationalisternes 

identifikation af fransk-canadiernes interesser med provinsen Quebecs interesser. Han 

mente, at nationalisterne blandede sproglige og etniske interesser sammen, sådan som 

det kom til udtryk i vendingen ”Canadas to grundlæggende nationer”. Derfor skulle 

charteret tildele individer og ikke grupper sproglige rettigheder (ibid.: 368). Det var 

hans opfattelse, at når nationalistiske politikere i Quebec gik stå stærkt imod charteret, 

skyldtes det, at de – med rette – indså, at deres gamle kamp for ”racens overlevelse” 

derved ikke længere ville afhænge af dem selv, og at de derfor ville blive 

overflødiggjort (ibid.).    

Hvad angår den nye forfatnings formål som middel til at holde sammen på 

Canadas provinser og sikre landet mod den opsplitning, som blev forvoldt af 

regionalisering og ”provinsbygning”, forklarede Trudeau sine bevæggrunde som 

udtryk for hans frygt for Canadas overlevelse som stat. Igennem de sidste tyve år havde 

provinserne gradvist udvidet deres magt, ja, i en sådan grad, at der var risiko for en 

”balkanisering” af landet, som han kaldte det med speciel henvisning til den ”Château 

Consensus”, som de ti provinser havde præsentret ham for den 12. september 1980. 

Forslaget havde været så vidtgående, at Quebecs René Levesque roligt havde kunnet 

opgive det krav på provinsens ret til veto og en anerkendelse af dens ”specielle status”, 

som nationalister havde krævet lige siden begyndelsen af 1960’erne.  

Provinsernes ønske om en forfatningsændring var som bekendt motiveret 

af et håb om endnu større decentralisering, og grunden til, at de først havde nægtet at 

hjemtage forfatningen, da Trudeau havde foreslået dem det, var, at de havde endnu 
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større ”sult efter magt”. Til gengæld ønskede Trudeau og hans regering i 1982 en mere 

funktionel magtfordeling, som indebar, at centralregeringen afgav noget af sin magt til 

provinserne – indirekte skatter og naturlige ressourcer – mod til gengæld at få magt til 

gøre Canada til ”en økonomisk enhed uden indre grænser” (Trudeau 1990). Med i 

denne strategi var et ønske om vinde canadiernes støtte ved at styrke den folkelige 

suverænitet og nationale identitet, som provinsernes stadig større magt havde stået i 

vejen for. Som nævnt endte forfatningsloven dog ikke med at styrke centralregeringens 

magt, sådan som Trudeau havde håbet.  

Lige siden har der været en debat i Canada om, hvorvidt ”charterpolitik” 

har været til gode eller skade for demokratiet og borgerne, og om den så rent faktisk er 

nationalt forenende. Et kritikpunkt har været, at Charteret overfører politisk magt fra 

valgte politikere til dommere uden noget demokratisk mandat. En anden kritik lyder, 

at den rettighedsideologi, den repræsenterer, kan stå i vejen for nødvendige sociale 

reformer og markedsreguleringer. På den måde bliver charterideologien til en ”liberal 

legalisme” – en form for alternativ til en demokratisk politik drevet frem af borgernes 

politiske engagement (Petter 2010).144 Andre kritikere ser charteret som udtryk for et 

liberal individualisme og derfor et brud med Canadas hidtil kommunitaristiske 

politiske kultur. Andre igen mener dog, at det ligger forlængelse af denne tradition, 

men at det til gengæld ikke har taget det bedste af den med, idet det undlader at 

inkludere sociale rettigheder (Sypnowich 1991).  

Selv konkluderede Trudeau i 1990, at provinsernes fælles front var blevet 

brudt, da de endelig gik med til hjemtagelsen af forfatningen. Canada havde fået sin 

egen forfatning, og dermed var der blevet lagt ”et fast grundlag for en national 

identitet” (Trudeau 1990: 379). En måling fra 2010 tyder på, at han havde delvist ret i 

denne vurdering, men også kun delvist. I målingen ligger charteret på en andenplads 

på en liste over Canadas vigtigste nationale symboler, lige efter det offentlige 

sundhedssystem (Environics 2010). En tilsvarende undersøgelse baseret på The 

National Social Survey placerer charteret i toppen side om side med flaget (90 procent) 

(Sinha 2013). I Quebec er det dog kun 48 procent af de fransktalende, som anser det 

for at være et vigtigt nationalt symbol. Resultaterne af de to undersøgelser kan ses som 

en indikation på, at Trudeau havde held med identitetsdelen af sit 

nationsbygningsprojekt blandt anglo-canadiere, men ikke blandt dem, han ønskede at 

få til at identificere sig med Canada, nemlig fransk-canadierne. Og det lykkedes heller 

ikke for hans efterfølger, skønt han gjorde et par ihærdige forsøg på at vinde 

quebeckerne over.   

Politologen Donald Smiley hævdede i 1987, at charterets notwithstanding-

forordning udgjorde en stor indrømmelse til provinserne, men anerkendte samtidig, at 

det i hovedsagen var et ”pan-canadisk instrument (Smiley 1987: 193).  Det var 

imidlertid alt for tidligt til at vurdere, om det ville bidrage til national enhed. Også Alan 

                                                           
144 En grundlæggende indføring i charterets jura findes i Sharpe og Roach 2005. Se også International Journal of 

Canadian Studies 36 (2007).  
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C. Cairns, mente, at det kunne blive en forenende faktor: et middel hvormed ”borgerne 

i et fragmenteret samfund kan udvikle en integrativ kollektiv forståelse af sig selv ud 

fra deres fælles besiddelse af rettigheder og eksistensen af et fælles sprog at 

kommunikere politisk på” (Cairns 1985 cit. Russell 1985). Spørgsmålet synes endnu 

at vente på et klart svar, men den manglende identifikation med charteret i Quebec 

tyder på, at det ikke har haft den betydning, som Trudeau havde håbet, det ville få.  

 

 

Forfatningspolitik under Mulroney 
 

De indfødte folk i fokus 
 

Skønt det ikke var lykkedes Chrétien at få Quebecs regering til at underskrive 

forfatningsaftalen, var provinsen alligevel forpligtet på den. Trudeau konstaterede 

siden nøgternt, at et flertal af provinsens valgte repræsentanter (både i det føderale 

parlament og i Quebecs forsamling) havde stemt for aftalen, ligesom den offentlige 

mening havde set ud til at støtte den (Trudeau 1990: 379). 

Efter forfatningshistorikeren Peter H. Russells vurdering besvarede 

forfatningsreformen dog ikke det spørgsmål, som canadierne ikke havde kunnet blive 

enige om et svar på siden 1867: Hvilken politisk identitet har Canada? Selv om 

navlestrengen til Storbritannien nu var blevet skåret over, fremstod Canada ikke med 

en selvstændig og klart defineret selvforståelse, i det mindste ikke i alle dele af 

befolkningen. For landet havde ikke fået en forfatning, hvis autoritet byggede på et 

enigt canadisk folk (Russell 2004: 125). Selv om Trudeau havde gennemtrumfet sit 

eget syn på folket, betød det ikke, at det blev delt af canadierne selv. Selv konkluderede 

han da også i 1990, at fragmenteringen af Canada satte ind allerede med hans afgang 

som premierminister i 1984, da han blev efterfulgt af en konservativ, Brian Mulroney, 

som var blevet valgt på et løfte om at stille alle provinserne tilfreds. 

Forbitret over, hvordan de andre provinser havde behandlet Quebec på 

under ”de lange knives nat” i november 1981, gik Levesque til Quebecs Appeldomstol 

for at få bekræftet, at Quebec kunne nedlægge veto mod deres såkaldte køkkenaftale. 

Retten gav ham dog ikke medhold. Den 6. december 1982 opretholdt Canadas 

Højesteret dommen. Da Højesteret dog året før – i den dom, der gav Trudeau ret til en 

unilateral hjemtagelse af forfatningen – havde medgivet, at der var tale om et brud på 

uskrevne konventioner, var sagen ikke så klar, som Trudeau havde ønsket sig. 

Højesterets afvisning af eksistensen af et veto for Quebec byggede således ikke på en 

principiel overvejelse om, hvorvidt Quebecs leder havde ret, når han hævdede, at 

provinsen i forbindelse med Konføderationen var blevet tildelt en særlig status. 

Da vedtagelsen af den nye forfatning ikke blev fulgt at demonstrationer i 

Montreal og Quebec City, og meningsmålinger blandt Quebecs borgere som sagt viste, 

at der var bred støtte til den, følte Trudeau sig ikke foranlediget til at forsøge at overtale 
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Levesque. I stedet rettede han fokus mod den anden gruppe, som ikke havde godkendt 

forfatningen, bl.a. fordi den ikke var blevet spurgt: de indfødte folk. Højesteret gjorde 

opmærksom på, at forfatningen ikke identificerede og definerede de rettigheder, som 

de indfødte havde, og krævede derfor, at premierministeren inden for et år skulle 

indkalde til en forfatningskonference, som skulle afklare spørgsmålet (Sektion 37). 

Konferencen, som fandt sted i 1983, førte til vedtagelsen af den første 

forfatningsændring under den nye grundlov.  

Ændringen medførte en udvidelse af de indfødtes rettigheder på to 

områder. For det første ved at anerkende de såkaldte Land Claim Agreements på linje 

med fortidens traktater. Det indebar, at det begrænsede selvstyre, som tidligere var 

blevet tildelt visse grupper, f.eks. Cree i det nordlige Quebec, herefter nød 

forfatningsmæssig beskyttelse. For det andet fastslog den nye lov, at de indfødtes 

rettigheder gjaldt både for mænd og kvinder. Den umiddelbart overraskende 

bestemmelse var begrundet i, at Indianerloven rent faktisk havde tilladt diskrimination 

af kvinder ved at fratage en kvinde, der giftede sig med en ikke-indiansk mand, sin 

status som indianer.  Ændringerne stillede dog ikke de indfødte grupper tilfreds, og der 

blev derfor afholdt konferencer i 1984, 1985 og 1987 om, hvad der skulle til for at få 

indfødtes ret til selvstyre indskrevet mere præcist i forfatningen.  

De indfødtes ledere udtrykte på konferencerne den opfattelse, at de længe 

før europæernes ankomst til kontinentet havde haft en moralsk ret til at styre sig selv, 

og at de aldrig havde opgivet den efter koloniseringen.145 Flertallet af lederne dengang 

– og formodentlig også i dag – ønskede at forblive en del af Canada, men krævede, at 

at deres tilsagn skulle bygge på deres egen frie beslutning taget inden for rammerne af 

af et kommende indfødt selvstyre. At indføje en såkaldt ”medfødt ret” (inherent right) 

til selvstyre var dog en tanke, som både politikere og jurister var skeptiske over for, 

fordi den ikke blev efterfulgt af klare, detaljerede specifikationer af, hvad selvstyret 

konkret indebar. Det ville betyde, at det gang på gang ville blive overladt til dommere 

at fortolke princippet i de enkelte tilfælde. Derfor endte konferencen i 1987 med en 

uafklaret situation. Jeg vil komme nærmere ind på selvstyrespørgsmålet i kapitel 20.  

Måneden efter konferencen var det dog et helt andet forfatningsspørgsmål, 

som optog den offentlige opmærksomhed.  

 

 
 

Meech Lake-aftalen 
 

I april indkaldte Trudeaus efterfølger, Brian Mulroney (f. 1939), provinsernes 

førsteministre til et dagsmøde i en stor ”skovhytte” ved Meech Lake i Gatineau Parken 

i Quebec nord for Ottawa. Formålet med mødet, som strakte sig langt ud på aftenen og 

                                                           
145 Om disse fire konferencer og de indfødte lederes syn på selvstyrespørgsmålet se Hawkes 1989 og Bear 1984.  
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den følgende dag, var at få repareret forholdet til Quebec gennem en 

forfatningsrevision. 

I mellemtiden havde der været valg i Quebec. Levesque havde i 1985 

trukket sig som partileder og førsteminister, og samme år tabte hans efterfølger Pierre-

Marc Johnson til den liberale Robert Bourassa, som var interesseret i at få genstartet 

forfatningsforhandlingerne. På mødet i Meech Lake fremlagde Bourassa fem 

betingelser for en aftale, som hans minister Gil Rémillard i forvejen havde udarbejdet 

i forbindelse med et akademisk seminar i 1986: (1) en forfatningsmæssig anerkendelse 

af Quebec som et ”særligt samfund” (distinct society); (2) en styrkelse af Quebecs rolle 

inden for indvandring; (3) medbestemmelse i udvælgelsen af Quebecs tre dommere i 

Højesteret; (4) mulighed for at melde sig ud af føderale tilskudsordninger i sager, der 

lå under provinsernes magtbeføjelser uden at blive straffet for det; og (5) en tildeling 

af veto i forbindelse med forfatningsændringer (Leslie 1987: 42).       

Selv om den første betingelse – anerkendelsen af Quebec som et ”særligt 

samfund” med ret til at bruge alle lovlige midler for bevare sin særlige karakter – var 

kontroversiel, lykkedes det Mulroney og provinsernes førsteministre (som ikke var 

mødt op helt uforberedte på Quebecs udspil) at nå til enighed. Da Mulroney kom ud 

fra mødet, udtalte han til pressen, at ”Konføderationens bånd vil blive styrket og vort 

folks enhed ligeså” (Cohen 1990: 18).146 Aftalen var et klassisk eksempel på eksekutiv 

føderalisme og Canadas tradition for elite accommodation, dvs. at en politisk elite 

skaber aftaler i hemmelighed bag lukkede døre.  

 

 
   

  Fig. 29. Wilson House ved Meech Lake, hvor den senere 

  strandede aftale blev forhandlet på plads. Kilde: GuideGatineau.ca. 

 

Mulroney begik dog to store politiske fejlvurderinger: Han havde ikke 

forstået, at en stor del af den canadiske befolkning var død træt af netop en form for 

politik, som foregik hen over hovedet på den selv. Han forstod heller ikke, hvor 

sprængfarligt det var at godkende Quebecs krav om at blive anerkendt som et ”særligt 

samfund”. Debatten i offentligheden om udtrykket distinct society viste, at den 

                                                           
146 Cohens er den ene af to bøger om Meech Lake-aftalen. Den anden er Patrick Monahans Meech Lake: The Inside 

Story (1991). 
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engelsktalende befolkning opfattede det som et direkte angreb på deres nationale 

selvforståelse som canadiere. Og det skulle vise sig at blive fatalt for aftalens 

ratifikation.  

I den første sektion af en revideret forfatning ville der ikke kun have lydt 

en anerkendelse af ”Quebec-samfundets særlige karakter”, men også, at ”et 

fundamentalt karaktertræk ved den canadiske føderation er eksistensen af et 

fransktalende Canada, centreret i men ikke begrænset til Quebec, og et engelsktalende 

Canada koncentreret i resten af Canada, men også tilstede i Quebec” (cit. Russell 2004: 

138). Formuleringen ville derved – i lighed med Rettighedscharterets ord om 

anerkendelsen af Canadas multikulturelle kulturarv – kunne bruges som rettesnor for 

fremtidige dommeres fortolkning af forfatningen. Forfatningen ville således skabe en 

asymmetrisk magtfordeling, hvor Quebec ville få mere at skulle have sagt over sine 

indre forhold end de øvrige provinser. Mistroen over for beslutningen i befolkningen 

blev ikke mindre af, at der var en uoverensstemmelse mellem den engelske og den 

franske aftaletekst. I den franske lød det, at aftalen ville skabe en kraftfuld asymmetrisk 

føderalisme, mens det i den engelske lød, at den ikke ville betyde nogen substantiel 

forandring af forfatningen (Peach 2007: 86).  

Selv om der var enighed blandt førsteministrene, var reaktionerne fra 

offentligheden derfor blandede, og flere tilmed stærkt kritiske. Kritikken gik på, at 

Canada ville blive balkaniseret, at det nationale velfærdssystem ville komme i fare, og 

at Rettighedscharterets juridiske suverænitet ville blive undermineret. Stærkest genlyd 

gav en sidelang fordømmelse af aftalen fra Trudeau i La Presse og The Star, Montreals 

og Torontos to store dagblade. Trudeau var vred og kaldte Quebec-nationalisterne 

”evige tabere”, mens aftalen var et ”totalt miskmask”, der ville gøre den canadiske stat 

”totalt impotent” og dømt til at blive regeret af ”politiske eunukker”.  

Trudeaus skarpe afvisning skulle få stor betydning for, at aftalen endte med 

at lide nederlag. Alle de førsteministre, der havde underskrevet aftalen, tabte ved 

provinsvalgene i det følgende års tid, og bølgerne gik højt i den offentlige debat og 

provinskamrene i årene op til skæringsdatoen den 23. juni 1990. Det lykkedes de 

nyvalgte førsteministres partier i juni 1990 at blive enige om at sende aftalen til 

ratifikation i deres lovgivende forsamlinger, og det så længe ud til, at den ville blive 

godkendt. Ratifikationsprocessen brød dog sammen på den sidste dag. Med støtte fra 

sit bagland benyttede Oji-Cree-politikeren Elijah Harper (1949-2013), der var medlem 

af Manitobas lovgivende forsamling, sig nemlig af en bestemmelse i provinsens 

forfatning, som krævede offentlige høringer i den slags spørgsmål, såfremt der ikke var 

enighed i forsamlingen om af afstå fra det. Da Harper erklærede sig uenig i tolkningen 

af denne bestemmelse i den foreliggende sag, kom Meech Lake-aftalen aldrig til 

afstemning i Manitoba, og da den føderale minister ansvarlig for ratifikationsprocessen 

foreslog at udskyde deadline med tre måneder, trak provinsen Newfoundland og 

Labradors førsteminister også sin støtte tilbage. Da en ratificering krævede enighed i 

alle provinser, var aftalen dermed lagt død. Og den blev lagt død på en måde, som i 
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eftertiden fremstår symbolsk: gennem en protestaktion fra en indfødt befolkning, som 

vedblev med at føle sig overset i alle spørgsmål om Canadas forfatning. I dag hænger 

der en indrammet avisforside om Harpers ”nej” på en af gangene i den lovgivende 

forsamling i Winnipeg.   

Årsagen til den store modstand mod Meech Lake-aftalen uden for Quebec 

var efter Peter H. Russells opfattelse, at engelsk-canadierne ikke accepterede de 

principper, den byggede på: 

 

De fleste engelsktalende canadiere accepterede ganske enkelt ikke den 

påstand, at 1982-forfatningen var blevet tvunget ned over hovedet på 

Quebec uden befolkningens vilje. De fleste af dem mente heller ikke, at 

føderationen ville bryde sammen, hvis Quebec ikke blev imødekommet. 

For dem var det nok, at Trudeau, sammen med et flertal af Quebecs 

repræsentanter i Parlamentets Underhus, havde fremmet og støttet 1982-

forfatningen. (Russell 2014: 142) 

 

Dertil kom, som nævnt, at mange var direkte imod det afgørende element i aftalen: 

princippet om Quebec som et ”særligt samfund”.  

Det var en formulering, som også de indfødte folk var stærkt fortørnet over. 

Og heller ikke de næsten 40 procent af befolkningen, som hverken nedstammede fra 

indvandrere fra Storbritannien eller Frankrig, havde stor forståelse for den. For 

udtrykket antydede, at der var nogle canadiere, der nød større respekt end andre. Hård 

kritik kom der ikke mindst fra kvindeorganisationer, der ikke var blevet konsulteret, 

sådan som det havde været tilfældet under forhandlinger om Rettighedscharteret. Stor 

utilfredshed var der også i Yukon og Northwest Territories, som følte sig negligeret af 

engelsk Canada endnu en gang og gjorde opmærksom på, at deres ønske om i fremtiden 

at opnå provinsstatus ville få svært ved at blive opfyldt med den ændring, der skulle 

ske i reglerne for forfatningsændringer. Heller ikke på den politiske venstrefløj, der 

traditionelt havde været kritisk over for føderalismens fastholdelse af de sociale 

uligheder i Canada, var der opbakning til aftalen. Da venstrefløjen samtidig var 

engageret i modstanden mod Mulroneys forhandlinger med USA om en 

frihandelsaftale (FTA), betragtede den Meech Lake som blot et nyt angreb på 

arbejderklassens interesser.  Oven i dette kom den tidligere nævnte utilfredshed i store 

dele af befolkningen med – som det dengang ofte lød – billedet af ”elleve hvide mænd 

i jakkesæt, der forhandler bag lukkede døre”. 

Det er sandsynligt, at holdningen til Quebec i den engelsktalende 

befolkning i slutningen af 1980’erne var blevet endnu mere skeptisk i lyset af 

gennemførelsen af sproglove, der blev anset for at diskriminere det anglofone 

mindretal i provinsen. I december 1988 brugte regeringen således den såkaldte 

notwithstanding clause til at suspendere Højesterets domsafsigelse imod elementer i 



449 

 

Lov 101. Brugen af den bekræftede mange engelsk-canadiere i deres opfattelse af, at 

Quebec-nationalismen grundlæggende set var illiberal.  

I vrede over at se aftalen falde fra hinanden valgte Mulroneys 

miljøminister, Lucien Bouchard, at forlade regeringen og de Progressive Konservative 

og, kort tid efter, at danne det føderale parti Bloc Québécois sammen med nationalister 

fra PC og de Liberale. Det nye partis mål var at fremme Quebecs interesser i det 

føderale Parlament.  

Den på det tidspunkt stærkt upopulære premierminister besluttede dog at 

fortsætte sit forsøg på af opnå enighed om en aftale og indledte en ny runde 

forfatningsforhandlinger, denne gang under lange og indgående konsultationer med 

alle organisationer, der havde den mindste andel i spørgsmålet. Den aftale, der endte 

med at blive indgået, den såkaldte Charlottetown-aftale, endte alligevel med at lide 

nederlag. Denne gang efter en national folkeafstemning.    

 

 

                                Charlottetown-aftalen 
 

Under forberedelsen af aftalen havde Mulroney tilsyneladende taget ved lære af 

”lektien” fra den strandede Meech Lake-aftale. Han holdt således møder med de 

indfødtes organisationer for at tage dem i ed. Han satte desuden flere initiativer i form 

af folkelige konsultationer og høringer i gang. Det ene var nedsættelsen af et 

parlamentsudvalg – det såkaldte Beaudoin-Edwards-udvalg – som havde til formål at 

engagere offentligheden i forfatningsdebatten med henblik på fremtidige ændringer.  

Udvalget afholdt en lang række offentlige høringer i alle provinser og 

territorier. Det endte med at anbefale, at provinserne fik vetoret på en lang række 

områder, men fastholdt et princip om konsensus på enkelte: brugen af engelsk og 

fransk, provinsernes ejendomsret og stillingerne som monark, generalguvernør og 

viceguvernører. Udvalget anbefalede endvidere, at fremtidige forfatningsændringer, 

der ville påvirke de indfødte folk, skulle godkendes af deres repræsentanter, og at der 

for fremtiden hvert andet år skulle afholdes forfatningskonferencer om indfødtes 

rettigheder. Begge anbefalinger afveg fra Meech Lake-aftalen. Det samme gjaldt en 

anbefaling, der vedrørte territorierne: at de kun kunne blive provinser, hvis deres 

lovgivende forsamlingerne sagde god for det, men at det i øvrigt skulle være op til den 

enkelte forsamling og det føderale parlament at beslutte, om der skulle skabes en ny 

provins. De øvrige provinser skulle således ikke have nogen indsigelsesret, sådan som 

de ville have fået det, hvis Meech Lake-aftalen var gået igennem.  Endelig indeholdt 

udvalgsrapporten en række overvejelser og anbefalinger vedrørende inddragelsen af 

offentligheden i forfatningsprocessen, f.eks. gennem høringer, borgerfora og 

folkeafstemninger. Rapporten udtrykte en vis skepsis over for muligheden af at skabe 

et borgerforum, som repræsenterede hele Canada. Et mindretal bestående af 
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medlemmer fra NDP anbefalede dog, at der blev nedsat et sociologisk repræsentativt 

forfatningsforum.  

 Mulroney-regeringen tog ideen om større borgerinddragelse til sig ved at 

etablere et Citizens’ Forum on Canada’s Future (eller Spicer-kommissionen). 

Kommissionen havde til formål at ”lytte til folket og finde ud af, hvad slags land de 

ønskede for sig selv og deres børn” (cit. Peach 2007: 91). Ved brug af et væld af 

kommunikationsmidler og debatfora – fra breve, gratistelefoner og høringssvar til 

gruppediskussioner og såkaldt elektroniske bymøder – lykkedes det kommissionen at 

involvere ikke mindre end 400.000 mennesker, men dog i langt overvejende grad 

engelsk-canadiere.  

I sin rapport registrerede Spicer-kommissionen ikke blot en dyb 

utilfredshed med Mulroney, men også med den måde, Canada blev regeret på: uden 

nogen dialog mellem politikere og almindelige canadiere. Desuden viste rapporten, i 

hvor høj grad de værdier, som Forfatningsloven af 1982 havde kodificeret, afspejlede 

befolkningens egne værdier. Lighed blev således anset for at være en kerneværdi, som 

skulle gøres gældende både blandt borgerne selv og mellem provinser, territorier og 

regioner:  

 

Begrebet lighed gælder både individer og deres provinser, territorier og 

regioner. De enkelte borgeres lighed er et begreb, som har vundet 

betydelig genklang i Canada, efter at Rettighedscharteret blev indført. 

Deltagerne i høringsprocessen er stærke modstandere af 

regeringspolitikker, som synes at fremme gruppers rettigheder på 

bekostning af individers, eller som synes at begrænse individers 

rettigheder, især i forhold til borgere i andre canadiske jurisdiktioner. På 

samme måde […] vil de canadiere, vi talte med, ikke finde sig i en 

ulighed mellem provinserne eller ”særlige privilegier” for en eller flere 

provinser. (Citizens’ Forum on Canada’s Future: Report to the People 

and Government of Canada 1991: 93) 

 

Rapporten fastslog, at der ikke var tale om, at canadierne var imod, at 

Quebec skilte sig ud fra de andre provinser, men at de derimod havde den opfattelse, 

at en forfatningsændring ville betyde, at provinsens regering ville få tildelt særlige 

magtbeføjelser, som ville føre til, at der opstod to forskellige definitioner af canadiske 

rettigheder (ibid.: 123, 54-55). Den indeholdt også et længere afsnit om de indfødte 

folk. Da rapporten blev skrevet kort efter en konfrontation mellem den militante gruppe 

Mohawk Warriors og Quebecs myndigheder i Oka og diskussionen om, hvorfor de 

indfødte ikke var blevet inddraget i Meech Lake-aftalen, var der i store dele af den 

canadiske befolkning en klar forståelse af, at de indfødte folk burde tilkendes 

traktatmæssige rettigheder, herunder rettigheder til selvstyre, men dog på en måde, som 

var i alle canadieres ”moralske, sociale og økonomiske interesser”. En forsinkelse af 
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denne proces ville kun føre til at øge omkostningerne ved gensidige aftaler og 

”forværre de eksisterende spændinger mellem indfødte og ikke-indfødte samfund” 

samt ”skade Canadas internationale omdømme”. I det hele taget hørte det med til ”et 

mere ligeligt Canada”, at First Nations-folk fik større kontrol over ”beslutninger, der 

påvirker deres fremtid” (ibid. 126). Beskrivelsen af de indfødte som en ”distinct group” 

koblede tydeligvis Quebec-spørgsmålet sammen med spørgsmålet om de indfødte folk 

og bragte for første gang spørgsmålet om de indfødtes plads i Canada ind i centrum af 

forfatningsdebatten (Peach 2007: 94).  

 Anbefalingerne fra Spicer-kommissionen og Beaudoin-Edwards-udvalget 

blev i juni 1991 sendt videre til et nyt parlamentarisk udvalg med navnet Beaudoin-

Dobbie-udvalget. Udvalget fortsatte den nyligt etablerede praksis med at afholde 

offentlige høringer i alle provinser, men arrangerede desuden seks konferencer under 

overskriften ”The Renewal of Canada”. Her diskuterede tilfældigt udvalgte canadiere 

Canadas konstitutionelle fremtid med regeringsembedsmænd, medlemmer af 

interessegrupper og medlemmer af selve udvalget. Da disse konferencer blev 

transmitteret i de offentlige medier, var de sandsynligvis – sammen med de øvrige 

initiativer – med til at øge offentlighedens bevidsthed om forfatningsmæssige 

spørgsmål. 

Sideløbende med de føderale tiltag blev der i den samme periode nedsat to 

kommissioner i Quebec: de Liberales Forfatningsudvalg ledet af Jean Allaire – og 

derfor kaldt Allaire-kommissionen – og Bélanger-Campeau-kommissionen, der blev 

nedsat af provinsens nationalforsamling. Begge kommissioners rapporter endte med at 

anbefale større politisk autonomi for provinsen, ja, Allaires rapport, som på engelsk 

hed A Québec Free to Choose og udkom i januar 1991, talte endog om at give 

provinsregeringen ”fuld suverænitet” inden for alle områder, der havde at gøre med 

social og økonomisk udvikling. ”Markedsglobaliseringen” krævede et effektivt 

administrativt maskineri, hed det. Ræsonnementet var, at en globaliseret verden, hvis 

enkelte dele i stigende grad var indbyrdes afhængige, krævede økonomisk og politisk 

sammenhængende enheder.  De eneste magtbeføjelser, som centralregeringen skulle 

stå tilbage med, var forsvaret, udenrigshandlen, valutapolitikken samt en række 

ansvarsområder såsom indvandring, indfødte folks forhold, finansielle institutioner, 

domstole, telekommunikation og transport. Til gengæld stod der så godt som ingenting 

i rapporten om provinsens historie og kultur. Dog rummede den et afsnit, som lovede 

at garantere det engelsktalende mindretals ret til at ”udvikle sig selv som kulturelt 

fællesskab”. Om Quebecs indfødte hed det, at de ville blive behandlet som ”distinkte 

nationer med ret til deres kultur, deres sprog, deres skikke og traditioner, så vel som 

retten til at bestemme udviklingen af deres egen identitet” (Parti Libéral du Québec, A 

Quebec Free to Choose, Report 1991: 32). Rapporten var en opskrift på decideret 

provinsbygning, og dens konklusion lå tæt på det, som PQ havde foreslået i 

folkeafstemningen i 1980: et sovereign-association-forhold mellem et uafhængigt 

Quebec og Canada (Russell 2004: 159). 
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Bélanger-Campeau-kommissionen var større og havde en bredere 

repræsentation end Allaire-kommissionen, idet den foruden 21 politikere (heraf to 

partiledere) rummede 15 repræsentanter for erhvervslivet, arbejderorganisationerne, 

andelsbevægelsen, uddannelsesverdenen, kulturlivet og kommunerne. 

Kommissionsrapporten var utvetydigt nationalistisk i sin konklusion: Quebeckere er 

bevidste om, at de udgør et særligt nationalt fællesskab, lød det f.eks. Efter en 

gennemgang af de sidste årtiers kamp for en forfatningsmæssig løsning, fastslog 

rapporten, at det gjaldt for quebeckerne om at bryde den fastlåste situation og selv 

vælge deres fremtid. Præcis hvilken vej, der skulle vælges – en føderal eller en 

separatistisk – var der dog ikke enighed om i kommissionen, som bestod af tilhængere 

af begge veje. Den separatistiske blev vedtaget i maj 1991 af Quebecs 

Nationalforsamling, som med Lov 150 forpligtede regeringen på at afholde en 

folkeafstemning om ”Quebecs suverænitet” det følgende år. 

Før det kom så vidt, fremlagde Canadas konservative regering dog i 

september 1991 en pakke delt op i otte afsnit med hvert sit emne: en Canada-clause 

om canadiske værdier, et afsnit om bevarelsen og støtten til Quebec som et ”særligt 

samfund” (distinct society) kendetegnet ved flertallets egen sproglige, kulturelle og 

juridiske tradition, ændringer af Rettighedscharteret, et afsnit om indfødt selvstyre, en 

senatsreform med ”mere ligelig provinsiel og territorial repræsentation” samt 

garanteret repræsentation af indfødte, en mindre reform af Højesteret og endelig 

hovedlinjerne til en reform, der skulle gøre Canada til en økonomisk union. 

Regeringens pakke blev præsenteret i det føderale parlament i slutningen af februar 

1992.  Efter et halvt års multilaterale forhandlinger blev der opnået enighed om en 

aftale, der blev underskrevet i Charlottetown på Prince Edward Island, et højst 

symbolsk sted for en sådan ny forfatningsaftale.      

Charlottetown-aftalen rummede både centraliserende og decentraliserende 

elementer (f.eks. provinsernes ret til selv at bestemme over deres kulturpolitik) og 

institutionelle ændringer (f.eks. en reform af Senatet). Den indførte desuden en 

”Canada Clause”, som opregnede en række canadiske værdier herunder anerkendelsen 

af Quebec som et særligt samfund inden for Canada og de indfødte folks rettigheder. 

Andre værdier i afsnittet var rule of law, Canadas parlamentariske og føderale system, 

kulturel og racemæssig diversitet, individuelle og kollektive rettigheder, lighed mellem 

kønnene, og alle provinsernes lighed i deres forskellighed. Formålet var tydeligvis 

udtryk for en tro på, at hvis Canada skulle opnå national enhed, var det vigtigt, at 

canadierne blev bevidste om deres fælles, grundlæggende værdier.  

Aftalen blev sendt til folkeafstemning til afholdelse den 16. oktober samme 

år. Alle vælgere i Canada skulle svare ja eller nej på spørgsmålet ”Er du enig i, at 

Canadas forfatning bør fornys på grundlag af den aftale, der blev opnået den 28. august 

1992?”. Få dage før afstemningen kaldte Trudeau Charlottetown-aftalen for ”ét stort 

rod” (cit. Peach 2007: 103). På valgdagen stemte 44,8 procent ja, mens 54,2 procent 

stemte nej, og det til trods for, at alle førsteministre havde anbefalet et ja. I kun tre 
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provinser – New Brunswick, Newfoundland og Prince Edward Island –  var der flertal 

for Charlottetown-aftalen.  

 
 

Ny folkeafstemning om Quebecs uafhængighed 
 

Resultatet af folkeafstemningen var et klart signal fra vælgerne om, at Canadas 

politiske elite var ude af trit med befolkningen. Mistilliden gjaldt specielt Brian 

Mulroney og hans Progressive Konservative regering. Målinger viste, at Mulroney var 

den mest upopulære canadiske premierminister, siden man begyndte at foretage 

popularitetsmålinger. På den baggrund var det ikke overraskende, at han besluttede at 

trække sig som premierminister og partileder i februar i god tid før parlamentsvalget i 

oktober. Valget vendte op og ned på det partipolitiske systemer, dog ikke kun som 

følge af det kuldsejlede forfatningsforløb, men også på grund af det opbrud i partiet, 

som jeg beskrev i kapitel 15. 

Mulroneys syv års forgæves forsøg på at samle Canada om en revideret 

forfatning var ikke blot et personligt nederlag for ham selv, men også for forsøget på 

at skabe national enhed. Det skyldtes først og fremmest hans manglende forståelse for 

den måde, den politiske kultur havde udviklet sig på siden 1960’erne og specielt efter 

indførelsen af Rettighedscharteret i 1982. Men det samme kan siges om de 

førsteministre, som i 1986 i den såkaldte Edmonton-erklæring havde udtalt, at en 

imødekommelse af Quebec burde være en topprioritet for Canada. Det var også et 

problem, at Quebecs førsteminister, Robert Bourassa, ikke var stærk nok til at præge 

den offentlige mening i provinsen og derfor lod separatisterne i PQ dominere den. 

 Efter de mange års konsultationer, diskussioner og forhandlinger var der 

kun blevet foretaget mindre ændringer i forfatningen, og Canada var stadig et land og 

en føderation med en splittet politisk identitet. Risikoen for, at Quebec ville forlade 

unionen, var tilmed øget. Separatisternes tolkning af forfatningsprocessen var, at 

afvisningen af de to aftaler viste, at engelsk-canadierne ikke ønskede at imødekomme 

Quebec og derfor svigtede den forfatning, som Canada var blevet grundlagt på. Da PQ 

kom til magten ved valget i 1994, annoncerede regeringen derfor en folkeafstemning 

om suverænitet til afholdelse den 29. november det følgende år.  

Afstemningen var foranlediget af PQ’s nye leder Jacques Parizeau (1930-

2015), som var gået til valg på et løfte om at afholde en folkeafstemning inden for et 

år. Ved afstemningen blev vælgerne bedt om at svare ja eller nej til spørgsmålet ”Er du 

enig i, at Quebec bør opnå suverænitet og, efter at have givet Canada et formelt tilbud 

om et nyt økonomisk og politisk partnerskab, inden for rammerne af loven vedrørende 

Quebecs fremtid og aftalen undertegnet den 12. juni 1995?”. Den lov, der blev henvist 

til, var Lov 1, Loi sur l’avenir du Québec (Lov om Quebecs fremtid), som i sin 

præambel indeholdt en suverænitetserklæring. Selve aftalen var en tekst underskrevet 

af PQ og det konservative Action démocratique du Québec (ADQ) og derefter 
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ratificeret af Parizeau, lederen af det føderale parti Bloc Québécois, Lucien Bouchard, 

og Mario Dumont, lederen af ADQ.  

49,42 procent stemte ja, og PQ tabte afstemningen med blot 56.000 

stemmer. Men selv om forslaget led nederlag, var Canada på mange måder nu en helt 

anden stat. I Resten af Canada (ROC) var der da også en voksende erkendelse af 

muligheden af et fremtidigt Canada uden Quebec. Ja, i de vestlige provinser var der 

tilmed et ønske om det, især efter at den opslidende forfatningsproces tog en ny 

drejning under Brian Mulroney.  

 
 

Konklusion 
 

I 1995 kom Canada tættere på at falde fra hinanden end nogensinde tidligere. Selv om 

muligheden forelå, er det dog langt fra sikkert – nej, det er tilmed usandsynligt – at 

hele unionen dermed var gået i opløsning. Den ville nok være fortsat uden Quebec. At 

Charlottetown-aftalen faldt, skyldtes ikke kun en ny politisk kultur i Canada, men også 

en stigende forståelse i Resten af Canada (ROC) af, at Canada kunne og måtte klare 

sig uden for Quebec. Den engelsk-canadiske nationalisme var ikke en tilbageskuende 

britisk-candiske nationalisme, men netop canadisk. Den var ikke monolitisk, men kom 

til forskellige udtryk inden for det politiske spektrums tre hovedpositioner, eller 

”Canada-modeller”.  

På venstrefløjen stod socialdemokrater for et Canada med en stærk 

kollektivistisk indstillet centralregering og et nationalt velfærdsamfund. For dem kom 

det offentlige sundhedssystem til at fremstå som symbol på en socialt solidarisk 

canadisk nation.  

På midten stod de socialliberale, som identificerede sig med Trudeaus 

reformer og anså Rettighedscharteret for at være det nationale identifikationspunkt: det 

forfatningsmæssige grundlag for en ny definition af canadisk nationalitet som et 

fællesskab af rettighedsbærende borgere, uanset hvor i verden de kom eller stammede 

fra, eller hvor i Canada de boede.  

 Højrefløjen havde i de eneste år bevæget sig væk fra sin tidligere ”red tory-

position”. Den var nu præget af de liberalistiske økonomers og de økonomiske eliters 

ønske om at forbedre Canadas konkurrenceevne og gøre landet til en økonomisk 

førende nation i en verden, som blev beskrevet som et sammenhængende, globaliseret 

marked.    

Men ROC indbefattede også de oprindelige folk, og blandt dem var der en 

voksende følelse af, at også de udgjorde, ikke én men en hel samling nationer med 

særlige karakterer og derfor med samme rettigheder som Quebec. Det er derfor blevet 

tid til at se på udviklingen inden for den indfødte befolkning siden 1960’erne. 
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Kapitel 20    
 
Fra kolonisering til afkolonisering af Canadas indianere  
 

 

 

 

 

 

 

 

Indledning 
 

I august 2011 interviewede jeg Bill Ritchie – eller Ntsinémgen – i skisportsbyen 

Whistler, der havde været vært for de alpine discipliner ved vinterolympiaden i 

Vancouver året før. Bill, der var sidst i 50’erne og arbejdede som guide på Squamish 

Lilwat Cultural Centre, fortalte mig, at der var fire piger fra hans folk, som havde været 

med til at danse under åbningsceremonien. Han tilføjede: ”Jeg kunne godt lide 

åbningen.” Jeg spurgte ham derefter om, hvordan han opfattede sig selv, som indfødt 

eller som canadier? Han svarede: ”Begge dele. For mig er der ingen modsætning, og 

jeg går ikke op i, hvad man kalder os: ”indfødte”, ”oprindelige folk”, ”første nationer”, 

ja, heller ikke ”indianer”. Jeg er meget åben. Og jeg er meget stolt over at være 

canadier, især efter OL i Vancouver” (Böss 2013).147  

Det var ikke det samme svar, jeg fik, da jeg senere mødte Bills 25-årige 

niece Olivia Edmonds i kulturcentrets forretning. ”Vil du kalde dig canadier?” spurgte 

jeg hende. Men det ville hun ikke svare på. Da jeg spurgte hende, hvorfor hun ikke 

ville tage stilling til, hvad hun ville kaldes, sagde hun ”Åh, så bliver det hele så 

kompliceret.” 

 Da hendes onkel bød de besøgende velkommen i kulturcentret efter en 

smuk indledende film på et kvarter, understregede han, at ”vi sætter stor pris på vores 

mytologi, men vi lever også i den moderne verden”. Udfordringen består derfor i at 

forene tradition og modernitet og at give traditionen videre til de efterfølgende 

generationer. Men Olivia mente ikke, hun kendte noget til sit folks oprindelsesmyter. 

De historier, hendes mor havde fortalt hende som barn, havde kun handlet om 

dagligdags ting, mente hun. Selv havde hun dog fravalgt at sende sit barn i den 

offentlige skole i Pemberton, hendes hjemby længere oppe i dalen. I stedet gik han i en 

skole, hvor en stor del af undervisningen foregik på salish, områdets indianske sprog.  

 Forskellen mellem Bills og Olivias holdninger er repræsentative for de 

modsætninger, man møder blandt canadiske indianere – eller First Nations – i dag: 

                                                           
147 De følgende citater fra interview august 2013. 
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Nogle gange træffer man mennesker, der er stolte over deres kultur og gerne fortæller 

om den til ikke-indianere og ikke-canadiere som jeg selv, og som anser sig for at være 

både indianere og canadiere. Andre gange kan man støde på mennesker, som er dybt 

skeptiske over for nysgerrige ”hvide” eller ligefrem afviser at stille op til et interview 

af frygt for, hvordan deres ord vil blive brugt af forskeren, forfatteren eller journalisten, 

som beskyldes for at ”tilegne sig” deres stemme og kultur.  

Man bør her huske på, at vi ikke skal længere tilbage end til 1970’erne for 

at møde den vidt udbredte opfattelse blandt euro-canadiere af, at landets oprindelige 

folk før eller siden ville give efter for det moderne samfunds og den vestlige 

civilisations ekspansion og derfor ville opgive deres egen kollektive identitet for i 

stedet at blive canadiere som ”alle andre”. Denne overbevisning syntes bekræftet af, at 

stadig flere indianere efter Anden Verdenskrig begyndte at forlade reservaterne for at 

flytte til byer i det sydlige Canada. Men fra sidst i 1960’erne satte en reaktion ind mod 

denne tendens. Indfødte ledere begyndte at insistere på deres ret til ikke alene at bevare 

og beskytte deres sprog, kultur og traditioner, men også til land og selvstyre.  

I dette kapitel vil denne vending blive udlagt som begyndelsen på en 

afkolonisering af Canadas oprindelige folk. Formålet med kapitlet er at sætte denne 

proces ind i en større historisk og teoretisk sammenhæng. Jeg vil bevæge mig over et 

bredt felt: fra de canadiske indianeres forhistorie til den allerseneste udvikling. Efter 

en generel introduktion følger et historisk afsnit, som går op til den genstartede 

traktatproces sidst i 1900-tallet. Derpå fokuserer jeg på de juridiske, politiske og 

filosofiske aspekter ved kravene om land og selvstyre, og jeg diskuterer dem ved at 

sætte dem i forhold til den canadiske forfatning. Jeg vil lægge særlig vægt på 

udviklingen i British Columbia, fordi den egner sig til at illustrere de principielle 

spørgsmål, der er i spil.  

 

 

Canadas First Nations 
 

Terminologi  
 

I dag bliver der i Canada brugt flere forskellige betegnelser om indianerne. Betegnelsen 

”de oprindelige [aboriginal] folk i Canada” har siden Forfatningsloven af 1982 været 

den officielle for dels de folk, som fandtes i Canada forud for koloniseringen, dels 

métis. ”First Nations” har i et halvt århundrede været mange indianeres foretrukne 

selvbetegnelse. Den bruges også af den canadiske regering som en anerkendelse af, at 

indianere var folk, der levede i Nordamerika før de europæiske kolonisters og 

bosætteres ankomst. Inden for Canada har ”First Nations” således en identitetspolitisk 

betydning. Det ministerium, der har ansvar for denne gruppe, hed indtil for nylig 

Department of Indian and Northern Affairs, men hedder nu Indian and Northern 

Affairs. ”Indian reserve” er dog stadig den korrekte juridiske betegnelse, ligesom den 
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lov, der gælder for registrerede indianere (såkaldt status-Indians), hedder The Indian 

Act. Jeg har i denne afhandling valgt ofte også at bruge betegnelsen ”indianere”, fordi 

det er en dansk konvention, der ikke indebærer den samme risiko som på engelsk for 

at forveksle dem med befolkningen på den indiske subkontinent.  

Det er desuden vigtigt at skelne First Nations fra métis. Métis er en – 

oprindelig fransktalende –   blandingsbefolkning, der opstod i 17- og 1800-tallet som 

følge af gennem ægteskaber mellem voyageurs og indianere vest for Det Canadiske 

Skjold, fortrinsvis i det senere Manitoba. De opnåede bevidsthed om at være et folk i 

sig selv i forbindelse med deres brydninger med skotske nybyggere i Selkirk-kolonien 

ved Red River efter dens oprettelse i 1812 (Dickason 2006: 163). I dag anerkendes de 

officielt som sådan.  

 

 

Oprindelse, kolonisering og afkolonisering 
 

De indianske folk stammer oprindelig fra Asien. Det er der dog ikke en opfattelse, som 

alle indianere deler. Mange indianske nationalister anerkender nemlig ikke teorien om, 

at deres forfædre ankom til amerikanske kontinenter fra Asien via Beringstrædet, som 

for 20.000 år siden lå tørlagt på grund af istiden. Teorien blev første gang fremsat af 

jesuitterpræsten Jose de Acost i slutningen af 1500-tallet. I dag er det den mest udbredte 

teori i videnskabelige kredse, da den bliver bekræftet af både arkæologiske fund og 

DNA-prøver. I de seneste ti år er den dog undergået visse revisioner (Curry 2012). Når 

den alligevel møder modsigelse blandt visse indianere, skyldes det, at den ikke 

harmonerer med deres egne skabelsesmyter. Samtidig er der et politisk aspekt ved 

modstanden, som går tilbage til den indiansk-amerikanske historiker og aktivist Vine 

Deloria (1933-2005). Deloria mente, det ville have været praktisk umuligt for 

mennesker og dyr at bevæge sig hen over de mange forskellige bjergkæder på den 

asiatiske side af Beringstrædet og derefter overleve på den tilfrosne tundra. I stedet 

opstillede han en alternativ teori, som lød, at de første mennesker ikke kun opstod for 

40.000 år siden i Afrika – sådan som palæontologerne mener – men to steder. Det andet 

sted var Amerika (Deloria 1995). Der var altså ikke alene en kulturel forskel mellem 

europæere og indianere, de var også biologisk ubeslægtede, ønskede han at 

understrege. Der var tydeligvis en politisk pointe bagved.  

En indianske nationalist og professor, Lynda Gray, hævder da også i en bog 

for indianske college-studerende, at indvandringstesen har et politisk formål: at fastslå, 

at indianerne ikke er Nordamerikas oprindelige befolkning, men blot kontinentets 

første indvandrere. På den måde ”ophæves de hvides skyld i at have stjålet vores land”, 

som hun udtrykker det (Gray 2011: 81). Om formålet med sin bog First Nations skriver 

Gray:  
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[Bogen] er mit bidrag til at genoprette de første nationers samfund til 

deres tidligere sunde, uafhængige og stolte selv og at fremme en 

forsoning mellem første nationer og ikke-første-nationer. Selv om vores 

kamp for at få bugt med de mange sociale problemer, vi står over for som 

følge af [fortidens] assimilationspolitikker, kan synes overvældende, og 

forsoning med ikke-første-nationer nogle gange usandsynlig, så vil jeg 

ikke blot stå på sidelinjen og vente på, at tingene forandrer sig. (Ibid.: 2) 

 

Forudsætningen for, at der kan ske ændringer, mener Linda Gray, er, at 

canadiske indianere kender deres egen historie, og at ikke-indianere i Canada sætter 

sig ind i den. For set fra en indiansk synsvinkel er Canadas historie en fortælling om 

en koloniseringsproces, som endnu ikke er bragt til afslutning. Der er tale om en 500 

år lang historie, der begyndte med folkedrab (bevidst påført smitte med koppevirus), 

fratagelse af land og folkeforflytninger for i de sidste 100 år at fortsætte med 

assimileringspolitik, sterilisering, tvangskristning og indførelse af love, der nedbrød 

indianernes egne politiske institutioner, undertrykte deres kulturelle og åndelige 

traditioner, gjorde dem til etnografiske studieobjekter og henviste dem til at leve under 

tredjeverdensforhold.  

Gray ser bort fra, at nogle af kolonisternes tiltag var velmente, men hun har 

ret i, at de fleste af de sociale problemer, indianerne slås med, skyldes en kolonisering 

og kulturel undertrykkelse, som begyndte i 1600-tallet, og som fortsatte til Anden 

Verdenskrig. Det er denne arv, som de sammen med resten af det canadiske samfund i 

dag forsøger at lægge bag sig i en proces, som jeg har valgt at kalde ”afkolonisering” 

af følgende grund:  

I Citizens Plus: Aboriginal People and the Canadian State reflekterer Alan 

C. Cairns i sit første kapitel – med titlen ”Empire” – over forskelle og ligheder mellem 

tredjeverdensfolkenes opgør med de europæiske imperiemagter efter Anden 

Verdenskrig og den udvikling, der begyndte i 1960’ernes Canada. I den tredje verden 

var kolonierne på vej mod en selvstændighed, som betød, at de fik deres territorier 

overladt til sig selv, da de fremmede myndigheder rejste hjem, og deres egne eliter 

overtog magten. Men i lande som Australien, USA og Canada, som var opstået som 

bosætterkolonier, og hvor efterkommerne af bosætterne nu udgjorde mere end 95 

procent af befolkningen, var situationen meget mere kompliceret. 

De oprindelige folk kan nemlig ikke få Nordamerika tilbage. Det er umuligt 

at forestille sig, at Canadas ikke-oprindelige flertal forlader kontinentet og afstår 

magten til de oprindelige indbyggere. De kan heller ikke vælge Quebecs vej og forsøge 

at melde sig ud af Canada. Situationen er heller ikke som i Sydafrika, hvor det 

europæiske mindretal er så stort, at der nødvendigvis har måttet findes en måde, hvorpå 

flertallet og mindretallet kan leve sammen. I Canada er den oprindelige befolkning 

både så lille – under tre procent af den samlede befolkning – og så opdelt indbyrdes, at 

en afkolonisering ikke kan føre til skabelsen af levedygtige, selvstændige 
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”nationalstater” inden for Canada. En løs beregning når frem til, at dette i princippet 

ville betyde, at der skulle etableres op mod 600 stater med indbyggertal, som ville 

variere stærkt og i visse tilfælde blot ville være på nogle få hundrede. Under alle 

omstændigheder ville det være umuligt at skabe økonomisk grundlag for dem. Canadas 

”første nationer” vil således for evigt være afhængige af den canadiske stat, og deres 

politiske mål har derfor altid været anderledes end for oprindelige befolkninger i Afrika 

og Asien.  

Selv om mange indianske folk i de sidste tre årtier har set selvstyre som det 

endelige mål, står det i dag klart, at selv for dem, der har opnået det, er der tale om et 

begrænset selvstyre. Skønt enkelte har ønsket en dag at kunne udstede deres egne pas, 

vil de i realiteten fortsat juridisk være canadiske statsborgere og borgere i deres 

provinser og territorier og modtage offentlige tjenesteydelser og overførsler fra dem. 

De vil leve op og ned ad efterkommerne af dem, der tog deres land og bosatte sig i det. 

Og for de mange, der ikke selv har et territorium, som de kan kalde deres hjemland – 

dvs. såkaldt ikke-status-indianere – vil deres liv i byer og landdistrikter ikke være 

meget anderledes end for andre canadieres vedkommende.  

 

 
                                        Antal 
 

Vi ved ikke, hvor mange indianere der levede i Nordamerika nord for den mexicanske 

grænse inden europæernes ankomst. Historikere og geografer er i de sidste halvtreds 

år nået frem til stærkt varierende tal, fra forbløffende 90 millioner til helt ned til 4 

millioner (Dobyns 1966; Henige 1998). Hvis man ender med et sandsynligt estimat på 

12 millioner og desuden medregner Mexico, Mellem- og Sydamerika, kan der dog godt 

lægges mellem 50 og 100 millioner oven i (Haines og Steckel 2000). Men i 

virkeligheden er det umuligt at fastslå sådanne tal med videnskabelig sikkerhed, da der 

ikke findes pålidelige kilder. Den vigtigste pointe at forstå er, at konsekvenserne af 

europæernes kolonisering i form af bevidst folkedrab eller indirekte følger i form af 

sygdomme var enorme og katastrofale.  

Faldet i befolkningstallet begyndte imidlertid ikke med europæernes 

ankomst. Tuberkulose, som var den vigtigste kilde til dødsfald i den oprindelige 

befolkning i 1800-tallet, var en epidemisk sygdom i Nordamerika allerede inden 

kontakten med europæerne. Desuden fandtes der en lang række andre sygdomme som 

hepatitis, polio, hjernebetændelse, parasitsygdomme m.m. Så det ville være forkert at 

forestille sig Nordamerika før kontakten som et sygdomsfrit paradis i forhistorien 

(Daschuk 213: 2). Desuden havde klimaændringer forandret livsforholdene på 

kontinentet lige siden begyndelsen af ”den lille istid”, som satte ind i 1200-tallet (White 

2017). Perioden mellem 800 og 1200 var så varm en tid, at det fremmede udviklingen 

af agerbrug i store områder i det østlige kontinent, og det førte igen til handel og 

kulturel udveksling i et stort kulturelt netværk af større og mindre samfund, ja, ligefrem 



460 

 

til dannelse af en by, Cahokia, med omkring 20.000 indbyggere i 1100-tallet (Young 

og Fowler 2000). Agerbruget begyndte i det skovrige øst og det majsdyrkende syd. Fra 

øst bredte det sig langs floddalene mod vest og nord, men stoppede dog ved Missouri-

floden, fordi befolkningerne på prærierne fik rigeligt med føde ved at drive jagt på de 

dengang enorme bisonflokke (Walde 2006).  

Rigdommen på ressourcer betød, at selv præriesamfundene fik en anseelig 

størrelse og ikke behøvede at være på konstant vandring. Derfor udviklede de sig både 

kulturelt og institutionelt med egne styreformer, som for det meste var organiseret på 

grundlag af en stammestruktur. Den lille istid forandrede dog på dramatisk vis 

livsvilkårene fra Arktis til Mississippi-deltaet. Hungersnød ramte specielt 

agerbrugssamfundene, hvoraf mange brød sammen eller helt forsvandt. Store folk blev 

tvunget til at finde et nyt økonomisk grundlag for at overleve, og nøden satte derfor 

gang i migrationsbølger, som betød, at der opstod sammenstød og konflikter mellem 

folk og blandt grupper inden for dem. Resultatet var dannelsen af de navngivne 

indianske folk, vi kender i dag.  

På det tidspunkt, hvor europæerne ankom til Nordamerika, var 

befolkningstallet således stærkt reduceret i forhold til tiden før klimaforandringerne. 

Men først da begyndte sygdomme for alvor at gøre et dramatisk indhug i antallet, idet 

europæerne bragte sygdomme med sig, som kontinentets oprindelige folk ikke havde 

modstandskraft over for: mæslinger, skoldkopper og kopper, den største dræber af dem 

alle (Daschuck 2013).  

  I 2016 opgjorde det statslige statistiske bureau i Canada den oprindelige 

befolkning til 1.673.785 eller 4,9 procent af hele Canadas befolkning. Heraf var 

744.855 First Nations-personer med såkaldt traktatstatus (herom senere), hvilket er 

76,2 procent af den samlede indianske befolkning. De ørvige udgjorde 232.375 i 2016. 

Af status-indianerne boede 44,2 procent i reservater i 2016. Metis-befolkningen talte 

587.545 og inuitterne 65.025. Alle tre grupper er de kraftigst voksende 

befolkningsgrupper i Canada (Statistics Canada, Aboriginal Peoples in Canada: First 

Nations People, Métis and Inuit, 2016).  
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Fig. 30. Kort, der viser placeringen af indianerreservater uden for de tre 

nuværende territorier: Yukon, Northwest Territories og Nunavut. Kilde: Government 

of Canada.  

 

 
Den indianske befolkning er ikke ligeligt fordelt ud over provinserne. 

Provinserne med de tre største antal indianere er Ontario (201.100), British Columbia 

(155.020) og Alberta (116.670), hvor de udgør ca. 4 procent af befolkningen. Dernæst 

følger Manitoba (114.225) og Saskatchewan (103.210), hvor de udgør det 

forholdsmæssigt største antal i forhold til den øvrige befolkning, og Quebec (82.425). 

Det laveste antal bor i Nova Scotia (21.891), New Brunswick (16.120) og Prince 

Edward Island (1.515). I Northwest Territories (13.350) udgør de sammen med 

inuitterne et befolkningsflertal på ca. 60 procent. En stor del af Métis-befolkningen 

lever i byer, men lever også spredt ud over Manitoba, Saskatchewan og Northwest 

Territories. Inuittterne lever først og fremmest i Nunavut, men også i Northwest 

Territories, Quebec og Newfoundland-Labrador. 

   

 
Sprog og kultur 

 

Ifølge en måling fra 2011 findes der i dag 60 forskellige indfødte sprog i Canada, hvis 

inuitternes sprog inuktitut medregnes. Sprogene kan opdeles 12 distinkte 

sprogfamilier, hvor algonkin er det, der tales af flest (144.015). Algonkin-sproget tales 

af cree (83.475), ojibway (19.275), innu/montagnais (10.965) og oji-cree (10.180) 

(Statistics Canada: Census 2011, Aboriginal Languages in Canada). Sprogfamilierne 

kan ligge så tæt på hinanden som dansk og engelsk, mens andre er lige så fjerne som 

walisisk og spansk. Inden for de enkelte sprogfamilier er der desuden betydelige 

dialektale forskelle. Cree, der tales fra Rocky Mountains i vest til Quebec i øst, består 

således af seks forskellige dialekter, som kan være indbyrdes uforståelige, jo længere 

afstanden er mellem dem, der taler dem.  Folketællingen i 2011 viste i øvrigt, at 

213.400 individer taler et indfødt sprog hyppigst eller regelmæssigt i deres hjem.  
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Fig. 31. Indianske sprogfamilier registreret efter samfund 1996 (foruden inuitternes 

sprog inuktitut). Kilde: Canada’s First Peoples, 

http://firstpeoplesofcanada.com/fp_groups/fp_groups_languages.html 

 

 

Når man dertil lægger forskellene i deres oprindelige kultur og materielle 

livsgrundlag, forstår man bedre, hvorfor mange First Nations ikke ønsker blot at gå 

under samlebetegnelser som ”indianere” eller ”indfødte”, men foretrækker at blive 

kaldt ”nationer”.  

Visse kulturelle fællestræk fandtes der dog imellem flere af de indianske 

folk i tidligere tid, deriblandt et særligt forhold til landskabet og naturen. Og selv om 

langt de fleste indianere i dag er kristne, forsøger mange at kombinere deres kristne tro 

med en traditionel virkelighedsopfattelse. Det er derfor den mundtlige fortælletradition 

er vigtig for dem; for de mener, at deres myter forankrer dem både i landskabet og hele 

den skabte verden. Lad mig tage British Columbias Lilwat-folk og deres naboer 

Squamish som eksempel.148  

Hos Lilwat og Squamish findes der to former for fortællinger, som begge 

er forankret i den lokale geografi og så at sige i to dimensioner. For det første 

fortællinger om ting, der fandt sted i den fysiske verden, og myter, der gengiver 

hændelser i den åndelige verden. Den første type fortællinger handler om begivenheder 

i en fjern fortid, f.eks. de store istider, ”den store oversvømmelse” eller forfædrenes 

bedrifter. En af dem handler om Mount Garibaldi, som blev et tilflugtssted for 

Squamish-folkets forfædre efter de store oversvømmelser i forbindelse med den sidste 

istids ophør. I myterne forekommer der dyr, bjerge og overnaturlige væsener, der 

foretager rejser til bestemte egne, som derved har fået en særlig, hellig betydning. Det 

gælder for eksempel toppen af Black Tusk Mountain, hvor den mytologiske Tordenfugl 

holdt til.  Rundt omkring i landskabet kan man på klippevægge finde gamle piktografer 
                                                           

148 De følgende afsnit bygger på Where Rivers, Mountains, and People Meet udat.  
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og piktoglyffer –  dvs. udhuggede eller påmalede tegn – der gengiver disse fortællinger, 

som blev brugt i forbindelse med oplæring af drengene forud for pubertetsritualet, som 

meddelelser fra stammens shaman (”medicinmand”) og som rutemarkører til brug ved 

rejser.  

I den mundtlige tradition er mange bjerge mennesker, der er blevet 

forvandlet og derved udødeliggjort af ”forvandlerne”, dvs. åndelige væsener, som i 

tidernes morgen rejste gennem landskabet og sørgede for, at skabergudens love for sit 

værk blev indskærpet. Et kendt eksempel er den fritstående klippe Siwash Rock i 

Vancouvers Stanley Park. Ifølge traditionen blev en mand, der badede i havet for at 

rense sig fysisk og åndeligt forud for sit barns fødsel, forvandlet til en klippesøjle af 

nogle forvandlere, der passerede forbi i deres kanoer, og som værdsatte hans fromhed 

og omsorg for sin familie. Herefter skulle klippen minde hver ny generation om 

betydningen af familien. 

Alle ting i naturen vidner således om dens hellige kræfter, og brugen af den 

– for eksempel under fiskeri og høst – kræver derfor færdigheder, som skaberen har 

overgivet folket. Af samme grund har også alt det håndværk, der udføres for at kunne 

klare det daglige liv, en åndelig dimension, som for eksempel kunsten at udhugge en 

kano af en træstamme, væve klæder af bjerggedernes uld, flette kurve af cederbark eller 

skære brugsting ud i træ. Også den kunst, der består i at kunne male stiliserede dyr, 

danse eller fortælle, har åndelig betydning, fordi kunstneren forbinder folket med det 

land og det hav, de lever af. Mennesker får kraft og inspiration fra drømme, visioner 

eller andre åndelige kilder. Derfor deltager medlemmer af Lilwat-folket stadig i de 

store kollektive ceremonier og fester, som kaldes potlatch, hvor der bliver sunget, 

danset og fortalt, selv om der i dag bruges nye materialer og designformer, og plottet i 

sange og fortællinger kan være lettere moderniseret.  

”Jeg kan virkelig godt lide at se børn rejse sig og danse,” har en af nationens 

politiske ledere, Gregory Joseph Peters sagt, ”Det viser, at de vil blive gode ledere i 

fremtiden” (ibid. 152). At udvikle gode ledere har vist sig at være af afgørende 

betydning for, at de indianske folk er blevet en politisk magtfaktor i de sidste 30 år, 

hvor Canada har bevæget sig langt væk fra fortidens forsøg på at løse, hvad der engang 

blev kaldt for ”indianerproblemet”.  

 

 

                  Canadisk indianerpolitik og indiansk politik indtil 1970  
 

Koloniseringens sociale arv  
 
Selv om der kan være store forskelle mellem dem, er de indianske folk grupper, der 

generelt lider under flere sociale problemer end den canadiske befolkning som helhed. 

De er således overrepræsenteret i landets fængsler, bistandskontorer og skadestuer. 

Ifølge den nationale statistik er sandsynligheden for, at en indfødt person bliver offer 
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for voldelige overfald, voldtægt eller røveri dobbelt så stor som for andre canadiere og 

risikoen for at blive myrdet syv gange højere.  

Da Edmontons politi i 2013 blev klar over, at byen inden for få år ville have 

den største indfødte befolkning af alle canadiske byer, nemlig 7 procent, besluttede 

byens politichef at oprette en særlig enhed, der skulle forebygge en stigning i 

kriminalitet og misbrug ved at indgå partnerskaber med repræsentanter for den 

indianske befolkning. For at blive rustet til opgaven, begyndte man med at give 

enhedens medlemmer undervisning i indfødt kultur, koloniseringshistorie, fortidens 

tvungne kostskoler, segregering og de konsekvenser, som disse faktorer havde haft for 

de indianske samfund (Kingston Whig Standard, 3. sep. 2013:7).   

 

 
Fig. 32. Kortlægning af den sociale trivsel i indfødte samfund. Kilde: Government of 

Canada. 

 

 De store sociale problemer, de indfødte kæmper med i dag, er nutidens 

følger af den koloniale-merkantilistiske strategi, som i 1500-tallet fik Storbritannien og 

Frankrig – i lighed med Spanien og Portugal – til at brede deres herredømme ud over 

jorden og skabe kolonier. Englændere/briter og franskmænd blev opmuntret til at slå 

sig ned i kolonierne for at tage land i besiddelse og udvikle en økonomi og et marked, 

som kunne blive til gavn for deres moderlande. De koloniserede territorier var på det 

tidspunkt tyndt befolkede, og da mange af de indfødte folk ikke dyrkede jorden eller 

havde permanente bosteder, følte europæerne sig berettiget til at overtage det 
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uopdyrkede land og gøre det til deres ejendom. Bag denne politik lå også oplysningens 

forestilling om, at kulturerne i verden var opdelt hierarkisk i lavere og højere former. 

De indfødtes modtagelighed for de epidemiske sygdomme, europæerne medbragte, 

bestyrkede derfor opfattelsen af, at de repræsenterede kulturer, som var dømt til at vige 

for den stærkere europæiske civilisation.    

 Afslutningen af den koloniale periode i Canada i 1867 ændrede ikke på det 

koloniale projekt som sådan. Koloniseringen fortsatte mod nordvest, og den imperiale 

tænkemåde forandrede sig ikke væsentligt (Cairns 2000: 26). Selv om de indfødte folk 

i Canada ikke blev nedkæmpet i krig, sådan som det skete i USA, brugte den canadiske 

regering lige så effektive metoder til at sikre sig herredømmet over områderne i 

nordvest, der skulle tjene til Canadas økonomiske vækst. Det skete i kraft af en 

reservatpolitik, der udnyttede indianernes sårbarhed over for sult og sygdomme, samt 

en paternalistisk assimilationspolitik, der skulle gøre dem til canadiere.   

  De rettigheder, som de oprindelige folk fik tilkendt i Den Kongelige 

Proklamation af 1763, kan dog hævdes at være udtryk for, at indianerne på det 

tidspunkt blev anerkendt som suveræne folk (Frideres og Gadacz 2005: 256). Derfor 

betragter mange nutidige indianske ledere den da også for at være grundlaget for de 

rettigheder til land, de påkalder sig som ”første nationer”. Som det f.eks. hedder i et 

dokument tilbage i 1970 fra Union of Ontario Indians: ”Som indianske folk vil vi altid 

se vores særlige status og vore lovlige rettigheder som funderet i vore nationers 

oprindelige suverænitet. Det koloniale retssystem fornægtede i vidt omfang denne 

suverænitet, men det benægtede aldrig eksistensen af rettigheder baseret på de 

indfødtes ret til stammeterritorier” (cit. Harrison og Friesen 2010: 191).  

Denne tolkning af proklamationen blev dog senere betvivlet af den 

canadiske stat, som i dag hævder, at oprindelige folk kun kan få anerkendt deres egne 

rettigheder og love, hvis de var ”civiliserede” på det tidspunkt, de blev underlagt 

kolonimagten. Da dette ikke var tilfældet, måtte kolonimagtens love umiddelbart ses 

som gyldige. Desuden, argumenteres det, var der ikke tale om, at indianerne blev tildelt 

suverænitet i moderne politisk forstand. I stedet fik de ret til at bruge territoriet med 

kongens gode vilje, altså som en gave. Indianernes svar på denne indvending er, at den 

daværende engelske konge ikke kunne disponere over det koloniserede territorium, 

fordi landet ikke var hans, men en gave fra Skaberen (Frideres og Gadacz 2005: 257, 

254) 

I årtierne efter proklamationen i 1763 indledte briterne en traktatproces, 

som havde til formål at sikre ”venskab og fred”. Siden kom den dog først og fremmest 

til at blive brugt som et middel til at sikre overdragelse af land til bosættere og til at 

udbetale kompensation for rettigheder, som indianerne ikke længere ønskede at 

opretholde (Harrison og Friesen 2010: 193; Dickason 2002). Det kendetegnende for 

traktatprocessen efter Konføderationen var, at den blev styret af den konservative 

regerings ønske om at gennemføre sin nationale politik gennem en bosættelse af 

området mellem Det Canadiske Skjoldog Rocky Mountains. 
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Traktatprocessen 

 

Bortset fra lommer i Ontario og det senere Manitoba begyndte ekspansionen vestpå 

først for alvor efter 1870. Den vigtigste ændring for indianerne i den første halvdel af 

1800-tallet var pelshandelsøkonomiens sammenbrud. Da de to rivaliserende 

handelskompagnier, North West Company og Hudson’s Bay Company, fusionerede i 

1821, indførte den nye direktør, George Simpson, en række restriktioner for 

pelsdyrjagten for at øge selskabets profit og bevare bestanden – bl.a. forbud mod 

stålfælder, brug af alkohol som handelsmiddel samt en begrænsning af jagtsæsonen. 

Cree og Ojibwa havde i et par århundrede været afhængige af jagten og reagerede ved 

at modsatte sig, at hvide færdedes på deres land. Det fik Simpson til at bede den britiske 

regering om at udstikke grænser for nærmere definerede landområder, som de vestlige 

stammer skulle holde sig indenfor. Det valgte regeringen efterfølgende at gøre med 

hjemmel i Den Kongelige Proklamation (Ray 1974).  

I Forfatningsloven af 1867 fik forbundsregeringen i sektion 91 (24) ansvar 

for og autoritet over Canadas indfødte befolkning samt over de yderligere landområder, 

som skulle afsættes til dem. Retten til at indgå traktater skulle fra nu af ligge hos 

premierministeren, som dog kunne vælge at lade forskellige ministre, herunder 

indenrigsministeren og ministeren med ansvar for provinserne, stå for forhandlingerne 

med indianerne. I de følgende år bestræbte regeringen sig på at flytte de indfødte 

sammen i store grupper og placere dem i reservater for give plads til bosættere fra 

Europa. Det officielle formål var at forberede dem på gradvis assimilation i det 

canadiske samfund.  

Denne politik lå i forlængelse af nogle principper for behandlingen af 

indfødte, som blev udformet i 1820’erne og 30’erne af det britiske koloniministerium. 

De blev beskrevet af historikeren – og senere embedsmand i ministeriet – Herman 

Merivale (1806-1874). Merivale (1842) opsummerede tre alternativer, som indfødte 

befolkninger i oversøiske territorier stod over for i forbindelse med den europæiske 

kolonisering: (1) udryddelse, (2) isolering eller (3) indoptagelse i kolonisternes 

samfund. Selv anbefalede Merivale det sidste. For han mente ikke, at indfødte folk var 

europæerne mindreværdige af fysiske årsager. Deres underlegenhed skyldtes 

udelukkende deres kultur. Men den kunne der rettes op på gennem en civiliserende 

proces. Merivale konkluderede på den baggrund, at Storbritannien havde en dobbelt 

opgave som kolonimagt: at beskytte og civilisere imperiets indfødte befolkninger.   

I Canada blev denne politik forsøgt ført ud i livet fra 1828 i Øvre Canada. 

Det skete på grundlag af en rapport, som havde foreslået at civilisere indianerne ved at 

samle dem i deres egne landsbyer og give dem tilstrækkeligt land, så de kunne ernære 

sig som bønder. Samtidig skulle de undervises i kristendom og gives elementære 
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færdigheder i at skrive, læse og regne. Endelig skulle de oplæres i landbrug og 

opmuntres til at bygge huse og anskaffe redskaber og såsæd. Denne politik blev dog få 

år senere forkastet af Sir Francis Bond Head (1793-1875), da han tiltrådte som ny 

viceguvernør i 1836. Head havde nogle år forinden oprettet et mineselskab i Argentina 

og var vendt hjem med erfaringer om, hvad der kunne ske med indianere, der blev 

konfronteret med europæisk civilisation: De blev plyndret og udbyttet af de hvide, og 

missionærerne slog dem ihjel ved at tvinge dem til at bo i landsbyer, hvor de døde af 

tuberkulose. Hvis man gjorde det samme i Canada, ville indianerne blive dømt til at 

uddø, mente Head, som underbyggede sin påstand med iagttagelser, han havde gjort 

under en forudgående rejse blandt Øvre Canadas indianere. I stedet anbefalede han at 

flytte alle indianere til Manitoulin-øen i Lake Huron. Her kunne de så leve i deres sidste 

år, glade, frie og uforstyrret af hvide. Heads plan vakte bestyrtelse blandt provinsens 

metodistiske missionærer, som rapporterede om voksende uro blandt indianerne ved 

udsigten til, at de skulle fratages deres land. De insisterede på, at det kun ville være 

ved at sikre dem ret til land, at de kunne ”civiliseres”.  

Presset fra missionærerne overbeviste den britiske regering. I august 1838 

udstedte koloniministeriet en erklæring, hvori det hed, at det var regeringens pligt at 

civilisere indianerne, og dette kunne kun ske ved at tvinge dem til at ophøre med deres 

nomadiske tilværelse og blive agerdyrkere. Dermed kom beskyttelse og civilisering 

(dvs. assimilering) til at blive set som dele af den samme ”indianerpolitik”. Beskyttelse 

måtte således ikke forstås sådan, at indianerne kunne fortsætte med at leve, sådan som 

de havde gjort hidtil. De skulle derimod beskyttes ved at blive assimileret (Upton 

1973). Det langsigtede mål var dog, at de med tiden skulle gøres til canadiere, sådan 

som jeg fortalte og forklarede i kapitel 12. Indianerpolitikken kom derfor fremover til 

at bygge på et paternalistisk princip, som skulle sikre, at indianerne gradvist opgav 

deres traditionelle levevis og identiteter.  

 

 

              Paternalisme og assimilationsforventning 
 

Som jeg tidligere har gjort opmærksom på, blev assimilation gjort til et officielt politisk 

mål i Provinsen Canada i 1857 med en lov, der skulle få ”de indianske stammer i 

Canada til gradvis at lade sig civilisere”, hvorved alle juridiske skel mellem indianerne 

og ”Hendes Majestæts canadiske undersåtter” ville blive fjernet (cit. Cairns 2000: 49). 

Denne politik blev efter Konføderationen institutionaliseret med Indianerloven i 

1876.149  

Loven, som hverken blev gjort gældende for inuitter eller métis, ændrede 

eller konsoliderede tidligere love og gjorde de indfødte til statens myndlinge. Den 
                                                           

149 Kritikere af den hævder dog, at den snarere tjente til beskyttelse af hvide indvandrere og samtidig gjorde det lettere 

for myndighederne at administrere de indianske folk. Almindeligvis lå reservaterne på prærierne i de dele, hvor jorden 

var dårligst egnet til den form for økonomi, Macdonald og hans regering satsede på, nemlig hvededyrkning. F.eks. John 

Melling, Right to a Future: The Native Peoples of Canada (1967).  



468 

 

definerede for det første, hvad der skulle forstås ved et reservat, hvad det kunne bruges 

til, og hvordan det skulle styres. For det andet bestemte den, hvem der havde retmæssig 

status som indianer og derfor havde ret til at bo i et reservat og kunne nyde de 

privilegier, der var forbundet med det. Om indretningen af et reservat hed det f.eks., at 

regeringen kunne “autorisere brugen af land inden for et reservat med henblik på 

[oprettelse af] skoler for indianere, administration af indianske anliggender, indianske 

gravpladser, indianske sundhedsprojekter eller, med tilslutning fra gruppens råd, 

ethvert andet formål, der tjener til gruppens velfærd” (Indian Act 1985).  

For at kunne bestemme, hvem der var og ikke var ”rigtig” indianer, 

oprettede loven en liste over godkendte indianske navne. Enhver, der havde sit navn 

stående i dette ”Indianerregister”, havde ”traktat-status” (eller var ”registreret 

indianer”). Det betød, at en ”status-indianere” kunne gøre krav på de rettigheder, der 

var indeholdt i en given traktat, som var indgået med hans eller hendes stamme eller 

band (en underkategori). Hvis personens navn ikke stod opført på listen, var han eller 

hun ”ikke-status-indianer”. En ikke indiansk kvinde, der giftede sig med en indfødt 

indianer, kunne dog godt få status af indianer og få lov til at leve og blive begravet 

inden for reservatet. Hun kunne desuden nyde sociale og kulturelle fordele af sin status. 

Men hvis en indfødt kvinde giftede sig med en hvid, europæisk mand, mistede hun sin 

status og de rettigheder, der hørte med. 150   

Ambitionen om at gøre indianere til canadiere gjaldt specielt for de såkaldte 

status-indianere, og der blev taget hårdhændede midler i brug for opnå dette mål. 

Traditionelle skikke, ritualer og ceremonier – potlatch på Stillehavskysten og 

soldansen på prærierne – blev forbudt i 1884 og 1895. Der blev oprettet kostskoler, 

drevet af kirkerne, der skulle gøre indianske børn til kristne, lære dem at tale engelsk 

og få dem til at se ned på deres modersmål og deres forældres levevis og kultur. På den 

måde skulle de forberedes på at leve et liv som produktive borgere i det nye nordvest. 

Jeg vil vende tilbage til kostskolerne og deres konsekvenser i kapitel 24.  

                 

 

                                                      Nordvesten åbnes  
 

I 1869 overtog Canada kontrollen med det nordamerikanske kontinents nordvestlige 

områder over til Rocky Mountains efter Hudson’s Bay Companys salg af Rupert’s 

Land. Dermed fik Canada adgang til ressourcerne i det, der fik navnet Northwest  

Territories (ved en sammenføjning med North-Western Territory).  Landoverførslen 

                                                           
150 Indianerloven gælder stadig, men den har dog været underkastet en lang række større og mindre revisioner i tidens 

løb. De vigtigste skete i 1985, da loven blev tilpasset det nye canadiske Rettighedscharter, og i 2011, da en lovændring 

fjernede den ulighed, der havde været gældende i forhold kvinders og mænds ret til indianerstatus. Selv om mange 

indfødte er kritiske over for den paternalisme, loven er udtryk for, er de dog tilbageholdende med at opgive dens 

økonomiske fordele i form af rettigheder til delvis autonomi, offentlige tilskud og skattefritagelser inden for 

reservaterne. Flere indfødte samfund har valgt at underskrive traktater, der giver dem et selvstyre, der frigør dem fra 

loven. De, der har skrevet under på First Nations Land Management Act, der har været gældende siden 1999, har dog 

opnået ansvar for forvaltningen af land, ressourcer og miljø uden at stå uden for Indianerloven (CBCnews 2011).   
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skabte, som jeg tidligere har været inde på, betydelig utilfredshed blandt territoriernes 

indfødte folk og førte til en voldelig konflikt mellem indflyttede bosættere og métis’er 

i Red River-dalen i det senere Manitoba. 

Ud fra denne erfaring og ud fra ønsket om at undgå den slags krige med de 

oprindelige folk, som var blevet udkæmpet i USA, besluttede den canadiske regering 

bagefter at iværksætte en ny traktatproces forud for åbningen af de enorme 

landområder vest for Manitoba for kolonisering. Mellem 1871 og 1921 blev der indgået 

11 traktater (betegnet med nummer) med indianske folk. De første syv (1871-1877) 

åbnede det vestlige territorium op for bosættelse af landmænd og bygningen af en 

jernbane, der forbandt Ontario med British Columbia. De sidste fire, der blev indgået 

mellem 1899 og 1921, gav den canadiske stat adgang til de rige naturressourcer i det 

nordlige Canada. På den måde sikrede staten og provinserne sig næsten halvdelen af al 

canadisk jord som ”Crown Land”.151  

Overtagelsen af de nordvestlige territorier skete, uden at regeringen først 

havde konsulteret de indfødte folk eller havde taget hensyn til, at de i forvejen havde 

deres egne styreformer (Dickason 2006). Alligevel anså mange af dem traktatprocessen 

for at være til deres egen fordel, fordi de efter de stor bisonflokkes udryddelse fra 

prærierne havde oplevet hungerperioder og derfor havde brug for nye måder at 

erhverve sig et udkomme på. Ja, til tider blev initiativet ligefrem taget af de indfødte 

selv. Traktaterne gjorde nemlig den canadiske regering juridisk ansvarlig for de 

indfødte folks ”beskyttelse” og ”velfærd” og sikrede dem på den måde deres fysiske 

overlevelse.  

Traktatprocessen stoppede ved Rocky Mountains og ved det senere 

Albertas nordgrænse med det resultat, at de indfødte folk i British Columbia og 

territorierne Yukon- og Northwest Territories ikke fik afklaret deres 

rettighedsspørgsmål vedrørende brug af land og ressourcer. Her gik traktatprocessen 

først i gang for 30 år siden, og den er endnu langt fra sin  afslutning.152 Den faktor, som 

gjorde en ny traktatproces aktuel, var behovet for at udvinde British Columbias og 

territoriernes ressourcer.  

 

 

                                 Territorierne efter Anden Verdenskrig 
 

Under Anden Verdenskrig blev det nordlige Canada militariseret, og den efterfølgende 

Kolde Krig øgede betydningen af de arktiske og subarktiske områder for 

overvågningen af Nordatlanten og Beringshavet. Krigen havde sat gang i 

eftersøgningen af værdifulde mineraler og olie, specielt i nordvest, hvor fundet af olie 

i Mackenzie-dalen tillige med det sikkerhedspolitiske behov for at kunne forsvare 

                                                           
151 Crown Land er land ejet af den føderale regering eller provinsregeringerne. Mindre end 11 procent af det canadiske 

territorium er på private hænder, 41 procent tilhører de føderale myndigheder, mens 48 procent tilhører provinserne.   
152 Heller ikke i Quebec er traktatprocessen afsluttet. 
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Alaska over for først japansk og siden sovjetisk invasion førte til bygningen af Alaska 

Highway (Grant 2010: kap. 8-11).  

Vejen til Alaska gik gennem indfødt territorium og medførte flytning af 

grupper fra deres traditionelle land til nye og for dem fremmede områder. I årene efter 

krigen iværksatte både forbundsregeringen og provinsregeringerne store 

infrastrukturelle projekter i form af bygning af jernbaner, miner og hydroelektriske 

anlæg, der forandrede landskaber og medførte yderligere folkeflytninger, ganske enkelt 

fordi de indfødte var ”i vejen” for den økonomiske udvikling (Graham 1996). Samtidig 

gennemførte den føderale regering i 1951 en revision af Indianerloven, som bl.a. betød, 

at det hidtil gældende forbud mod særlige kulturelle skikke blev ophævet. Desuden 

indførte den føderale regering en ret for de indianske folk til at sagsøge regeringen, 

hvis de mente, at deres landrettigheder blev tilsidesat i urimelig grad. Det betød, at det 

nu blev vigtigt for de indianske folk at organisere sig for at kunne indbringe sager for 

domstolene. Indianere, der boede i reservaterne, havde dog endnu ikke stemmeret. 

  

 

   Vejen til stemmeret  

Efter Konføderationen blev der i alle provinser, bortset fra Nova Scotia og 

Newfoundland, vedtaget love, der fratog status-indianere ret til at stemme ved 

provinsvalgene. Det skete med henvisning til, at de nød særlige rettigheder inden for 

reservaterne. Af samme grund kunne de heller ikke deltage i valg til det føderale 

parlament. Derimod havde métis’er haft stemmeret lige siden Konføderationen, 

forudsat at de i øvrigt opfyldte de gældende formelle krav.  

Revisionen af Indianerloven i 1951 skete på baggrund af to parlamentariske 

komitéers arbejde. Det første blev indledt i 1942 og havde til formål at se på, hvilke 

økonomiske, sociale og politiske reformer Canada ville få brug for efter krigen 

(Canada, House of Commons Special Committee on Reconstruction and Re-

establishment). Også indførelsen af de første velfærdsstatsordninger i 1942 – 

deriblandt offentlig arbejdsløshedsforsikring – havde gjort det påkrævet at undersøge 

de sociale forhold i Canada. Komitéens rapport til Parlamentet 1942-43 mindede om 

den britiske Beveridge Report, ikke mindst i den vægt, de lagde på bekæmpelsen af 

fattigdom og nød (Turgeon 1942, 1943 og 1944). I rapporten blev det konstateret, at 

den mest oversete sociale gruppe i samfundet var de indfødte folk, at de økonomiske 

og sundhedsmæssige forhold var forfærdelige, og at den måde, den føderale regering 

administrerede skoler og reservater på, var ødelæggende for deres kultur. 

Lige efter krigen blev der derfor nedsat en særlig komité, der skulle se på 

behovet for at revidere Indianerloven (The Special Joint Committee on the Indian Act). 

Komitéen arrangerede høringer med deltagelse af repræsentanter for de indfødte og 

deres spæde politiske foreninger, som de havde dannet i mellemkrigsårene. Et af de 

spørgsmål, der lå på bordet, var, hvorvidt de indfødte folk skulle tildeles stemmeret og 
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derved få status som canadiske borgere i kølvandet på den nye statsborgerskabslov fra 

1947. Det var der dog ikke enighed i komitéen om, idet nogle frygtede, at det ville 

betyde, at de indfødte folk ville miste deres særstatus, deres traktatmæssige rettigheder 

og deres skattefritagelse. Efter tre års høringer udsendte komitéen i 1948 en rapport, 

hvis hovedbudskab var, at indianerpolitikken fremover ikke længere skulle sigte mod 

assimilation, men mod integration. Desuden blev det anbefalet, at status-indianere og 

inuitter fik tildelt stemmeret ved føderale valg (Canada, Parliament, Minutes of 

Proceedings and Evidence, 1948). 

Provinserne og Northwest Territories var parate til at følge komitéens 

anbefalinger. Men der var til gengæld ikke flertal i den liberale regering i 1950 for at 

give indianere stemmeret til føderale valg eller til at opgive assimilationspolitikken. 

Mange af kabinettets medlemmer frygtede, at større koncentrationer af indianerne i 

deres valgdistrikt kunne betyde, at de ville miste deres mandat ved det næste valg 

(Leslie 2016). Derfor blev det kun inuitterne, der fik stemmeret i 1950. Kun de færreste 

af dem var dog i stand til at benytte sig af den, fordi der indtil 1962 ikke fandtes 

praktiske faciliteter til at gennemføre valg i deres fjerntliggende beboelser.  

Status-indianere måtte vente med en officiel tildeling af stemmeret til 1960, 

da den konservative John Diefenbaker kom til magten i Ottawa. Diefenbaker var stærk 

tilhænger af borgerrettigheder og havde længe været kritisk indstillet over for 

administrationen af de indianske folk. Da han i 1960 fik indført en canadisk 

rettighedslov (Bill of Rights), stillede loven indianerne lige med canadierne uden at de 

dog derved mistede deres særlige status. Også ved den lejlighed var den indianske 

befolkning dog delt i spørgsmålet, og valgdeltagelsen lå i de følgende år meget lavt. 

Til gengæld skete der i 1960’erne og 1970’erne en regulær politisering blandt 

indianerne med henblik på opnåelsen af den slags rettigheder, som andre koloniserede 

folk krævede på det tidspunkt.  

 

 

Indfødt organisering 
 

Inspirationen kom dels fra de antikoloniale opstande i Kenya og Vietnam, dels – og 

vigtigst – fra borgerrettighedsbevægelsen i USA. I Amerika opstod der en særlig pan-

indiansk udgave af den sorte Black Power-bevægelse, den såkaldte Red Power-

movement. Den tidligere omtalte historiker og aktivist Vine Deloria, kendt for bl.a. 

Black Elks Speaks Out (1961), blev en hovedkraft bag en veritabel kulturel renæssance, 

som matchede tidens kulturelle vækkelse blandt sorte amerikanere. De amerikanske 

indianere (Native Americans) krævede ”rød magt”, dvs. politisk magt til indfødte. Dele 

af bevægelsen var militant. American Indian Movement (AIM), som stod bag  

kampråbet, foranstaltede spektakulære aktioner, først en besættelse af fængselsøen 

Alcatraz i San Francisco-bugten i 1969 og derefter, i 1973, en 71-dage lang 

udmattelseskrig med nationalgarden nær Wounded Knee, det sted i Pine Ridge-
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reservatet i South Dakota, hvor General Custers berygtede massakre på en gruppe 

dakotaer fandt sted i 1890.  

 Selv om canadiske indianere ikke greb til vold, er der ikke nogen tvivl om, 

at mange dengang anså politisk aktivisme som det rette middel, og lederne af de nye 

organisationer arrangerede demonstrationer, som talte deres tydelige sprog om, at mere 

militante metoder kunne blive næste skridt (Palmer 2009). Mange aktivister var 

samtidig aktive i nye organisationer til fremme af de oprindelige folks sag på et 

parlamentarisk grundlag. I 1968 dannedes således National Indian Brotherhood (senere 

Assembly of First Nations) som en lobbyorganisation, der arbejdede for ændringer i 

den føderale regerings og provinsernes indianerpolitik, og i 1971 fulgte The Native 

Council of Canada (i dag Congress of Aboriginal Peoples), en organisation, som 

repræsenterede såvel status- som ikke-status-indianere, métis og sydlige inuitter uden 

for reservaterne. 

 Selv om de repræsenterede mange forskellige interesser og ikke så én til én 

i alle spørgsmål, var de dog enige om at tage afstand fra den form for 

assimilationspolitik, som Pierre Trudeau lagde op til, efter at han var kommet til 

magten i 1969. Det gjorde de bl.a. med henvisning til en ny rapport, som anbefalede 

en strategi, som gik i stik modsat retning for at løse de sociale problemer i reservaterne.   

 

  

Hawthorn-rapporten  
 

I 1969 havde den canadiske regering bedt en antropolog fra University of British 

Columbia, Harry B. Hawthorn, om at skrive en rapport om ”canadiske indianeres 

nuværende situation med henblik på at forstå de vanskeligheder, de står over for i deres 

forsøg på at løse nogle presserende problemer og deres konsekvenser” (Hawthorn 

Report 1966: 5).153 På det tidspunkt boede det store flertal af indianerne endnu i 

reservater, og da disse ofte lå langt fra tæt befolkede egne og kontakten mellem 

indfødte og euro-canadiere var sparsom, herskede der stor uvidenhed i den canadiske 

befolkning om forholdene i dem.  

I rapporten, der udkom i to bind i 1966 og 1967, konstaterede Hawtorn og 

hans medarbejdere, at indianerne i reservaterne ønskede sig de samme materielle vilkår 

som andre canadiere, hvad gjaldt indkomst, huse, biler, møbler, klæder, fødevarer osv., 

da de daglig var udsat for reklamer og annoncer, som fik dem til at se sig selv som 

forbrugere som alle andre. Selv om deres gennemsnitlige udgifter var stigende, lå de 

langt under de nationale og regionale gennemsnit, og afstanden voksede. De havde 

desuden et ønske om og et behov for bedre sundhed; for – som det fremgik af deres 

lave gennemsnitsleveralder, og som enhver lærer og landlæge kunne observere – lå 
                                                           

153 Rapporten blev kendt som The Hawthorn Report, men dens officielle titel var A Survey of the Contemporary Indians 

of Canada: A Report of the Economic, Political, Educational Needs and Policies og den blev skrevet af seks forskere 

og redigeret af Harry B. Hawthorn. Her refereret som Hawthorn Report.   
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deres sundhedsniveau langt under andre canadieres. Og det til trods for, at de fleste af 

dem var mere aktive og udførte mere hårdt fysisk arbejde end de fleste hvide. Deres 

børn havde skolepligt, og deres forældre og lærere gjorde, hvad de kunne for at få dem 

til at klare sig godt i skolen. Alligevel klarede de sig ringere end andre canadiere, og 

der var et stort frafald i skolerne – nogle steder helt op til 94 procent – hvilket rapporten 

bl.a. tilskrev, at børnene ikke blev undervist på deres eget sprog. Selv om stadig flere 

gik i skole og blev der længere end tidligere, lå uddannelsesniveauet i reservaterne 

således håbløst langt tilbage i forhold til resten af Canada (ibid. 1966: 5).  

Forskergruppen fremlagde til sidst nogle anbefalinger til regeringen. For 

det første var det ikke tilstrækkeligt, at man i 1960 havde givet indianerne i reservaterne 

status af stemmeberettigede borgere i Canada, hvis det ikke betød, at de blev tildelt alle 

de samme rettigheder som andre canadiske borgere. Desuden burde deres juridiske 

rettigheder som statusindianere garanteres, så de fik en status ud over det at være 

borgere. Denne merstatus udtrykte Hawthorn-komitéen med begrebet ”citizens plus”. 

En tredje vigtig anbefaling var, at assimilationspolitikken blev opgivet som et mål for 

den føderale regerings indianerpolitik: 

 

Det er værd at gentage klart og enkelt, at forskningsgruppen ikke mener, 

at man skal kræve, at indianeren lader sig assimilere. Han skal heller ikke 

modtage det, han mangler i øjeblikket eller i fremtiden, på betingelse af 

assimilation. Muligheden af, at mange indianere vil afvise nogle værdier 

og institutioner, som det canadiske flertal sætter højt, er omfattet af denne 

rapports mål for dens økonomiske og politiske anbefalinger. Der findes 

[blandt dem] stadig almindelig respekt for deres egne værdier, 

institutioner, sprog, religioner og tænkemåder i disse små samfund, som 

en gang var fuldt ud levedygtige og i varierende omfang endnu er det. 

Men det kræver, at det omgivende samfund udviser samme respekt. Det 

kan med næsten sikkerhed forudsiges, at der vil være indianere, som vil 

vælge ikke at acceptere, hvad vi betragter som samfundets goder og i 

stedet vil vælge, hvad de anser for deres eget samfunds goder. (Ibid.: 6) 

 

Den måske vigtigste anbefaling gik på indianernes behov for større 

indflydelse på deres egne forhold. Hawthorn mente, man burde styrke det enkelte 

band’s selvbestemmelse. På det tidspunkt havde Ministeriet for Indianske Forhold 

vetoret over for beslutninger taget af band’ets råd. Derfor havde det enkelte band kun 

begrænset indflydelse på fordelingen af de indtægter, som reservatet modtog fra de 

offentlige myndigheders eller ikke-indfødte privates leje af land eller fra udvinding af 

ressourcer inden for reservatet. Denne mangel på indflydelse var stærkt demotiverende 

og fik mange til at afholde sig fra at have noget med hverken myndighederne eller det 

lokale styre at gøre. Det var første gang i Canada, at det blev foreslået at give indianerne 

større politisk autonomi.  
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Rapporten vakte stor offentlig opmærksomhed og lagde et pres på en 

regering, som var pinligt bevidst om modsætningen mellem Canadas høje 

internationale ry for sin indsats i den tredje verden og forholdene for landets indfødte 

mindretal. Men selv om Hawthorn-rapporten opfordrede stærkt til at afskaffe 

assimilationspolitikken, udsendte Pierre Trudeau alligevel i 1969 en hvidbog, hvori 

hans regering stadfæstede den.  

 

 
Trudeaus hvidbog  

 

Trudeaus plan for løsningen af ”det indianske problem” lå helt på linje med det syn, 

han havde på Quebec-spørgsmålet: Vejen frem lå i at give alle indbyggere i Canada, 

hvad enten de var fransktalende eller talte indfødte sprog, den samme identitet som 

canadiske borgere med lige rettigheder og status. Derfor burde alle eksisterende 

traktater og de indfødtes minoritetsstatus ophæves. Desuden skulle det føderale 

ministerium for de indianske folk og udviklingen i nord nedlægges, og Indianerloven 

afskaffes. I fremtiden skulle provinserne og forbundsstaten dele ansvaret for at sikre, 

at indianerne i reservaterne fik tildelt de samme rettigheder og ydelser som alle andre 

canadiske borgere. Det oprindelige formål med reservaterne – at forberede indianerne 

på at blive canadiere – var nemlig ikke blevet opfyldt, men havde tværtimod forhindret 

dem i at blive en del af det canadiske samfund. Det middel, man oprindelig havde set 

som løsningen – at give dem en særlig status – havde ”ført dem ind i en blindgyde af 

fattigdom og frustration” (Statement of the Government of Canada on Indian Policy, 

1969: 5). Samtidig varslede hvidbogen udnævnelsen af en kommissær til at stå for 

behandlingen af de indfødte folks krav på land, og på det mere symbolske plan udtrykte 

den en anerkendelse af indianernes bidrag til det canadiske samfund. Alt i alt var der 

tale om et liberalt dokument, som fremhævede betydningen af et universelt og 

udifferentieret borgerskab.  

Hvidbogen vakte stærke reaktioner i den indianske befolkning og i de 

indfødte organisationer. Nogle protesterede mod de konsekvenser, som en afskaffelse 

af reservaterne ville medføre. En ung indiansk leder, Harold Cardinal, hævdede i en 

bog med titlen The Unjust Society, at hvidbogen stod i dyb kontrast til Trudeaus vision 

om et ”retfærdigt samfund”, og at den repræsenterede intet mindre end et program for 

”kulturelt folkemord” (Cardinal 1969: 1). Andre besluttede sig for fremover at bruge 

domstolene som middel til at hævde indfødtes rettigheder, hvorved spørgsmålet om de 

oprindelige folks plads i Canada blev gjort til et forfatningsmæssigt anliggende. I første 

omgang handlede det for indianerne om at sikre anerkendelse af rettigheder til land. 

Cadinalds bog, som blev en bestseller, medvirkede – sammen med den såkaldte rødbog 

Citizens Plus, udgivet af The Indian Association of Alberta (Indian Chiefs of Alberta 

1970)154 – til, at Trudeau måtte opgive at gennemføre sin plan. Den skæbne, hvidbogen 

                                                           
154 Harold Cardinal var en af penneførerne bag erklæringen. 
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led, bør dog ikke ses som blot endnu et nederlag for en bestemt politik, mener Alan 

Cairns, men som ”en afvisning af den historiske, grundlæggende og kontinuerlige 

politik, som alle [canadiske] regeringer havde fulgt siden Konføderationen” (Cairns 

2000: 67). 

Alligevel var hverken The Unjust Society eller Citizens Plus radikale i deres 

indianske nationalisme. Cardinal mente, at der ikke var nogen modsætning mellem at 

være indianer og canadier, og han hyldede forestillingen om Canada som en kulturel 

mosaik. ”Rødbogen” fastholdt, at målet var at bringe hele det indianske samfund ”ind 

i det canadiske livs hovedstrøm”, og at selvstyre kun ville kunne realiseres som et lokalt 

styre. Målet måtte være, at de indianske folk kunne ”indtage deres retmæssige plads 

som fuldgyldige deltagere i ’det retfærdige samfund’ som meningsfulde og bidragende 

medborgere i Canada” (Indian Chiefs of Alberta 1970: 6, 13-14, 37). Selv om 

ophavsmændene til udgivelserne brugte udtrykket ”nationer” om sig selv, talte de også 

om et canadisk medborgerskab. En anden organisation, The Manitoba Indian 

Brotherhood, henviste til sig selv som ”Indians of Canada” (Manitoba Indian 

Brotherhood 1971: 33).  

Nederlaget for Trudeaus hvidbog skabte et tomrum, som regeringen ikke 

forsøgte at fylde ud, fordi dens opmærksomhed på det tidspunkt var rettet mod Quebec. 

Men da debatten om Quebec fokuserede på det forfatningsmæssige identitetsspørgsmål 

”Hvem er vi som folk?”, blev det naturligt for Canadas oprindelige folk at overveje, 

hvad deres egne relationer var til andre canadiere. Desuden betød det, at hvidbogen 

blev taget af bordet, at inuitter og métis nu fik mulighed for at opnå selvstændig 

behandling af regeringen i stedet for at blive slået sammen med indianerne (Cairns 

2000: 69).  

Det blev grundlag for en ny terminologi. Fra nu af blev der skelnet mellem 

indianerne, som officielt fik betegnelsen ”First Nations”, og de to andre grupper. Til 

gengæld blev alle tre grupper i Forfatningen af 1982 samlet betegnet som ”Aboriginal 

peoples” (oprindelige folk). De nye begreber fik betydning for den forfatningsmæssige 

udvikling, for så vidt som der var knyttet både juridiske og symbolske betydninger til 

dem, bl.a. i spørgsmålet om nationers og oprindelige folks rettigheder.  I de følgende 

afsnit vil jeg analysere ”indfødte rettigheder” i forhold til land og selvstyre.   

 

 

Indfødtes rettigheder til land 
 

Den nye traktatproces 
 
I midten af 1970’erne kom der stigende international fokus på oprindelige og indfødte 

folks vilkår i det, man var begyndt at kalde ”den fjerde verden”. Canadiske indianere 

gik ind i nye internationale organisationer, der arbejdede for, at oprindelige folk blev 

tilkendt rettigheder, i erkendelse af, at mange af de problemer, de selv stod over for, 
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havde transnational karakter, som for eksempel bivirkningerne ved ressourceudvikling 

og infrastrukturelle projekter som anlæg af veje og olierørledninger.   

En af de vigtigste organisationer var IWGIA, The International Work 

Group for Indigenous Affairs, som blev grundlagt i 1968 af antropologer forsamlet i 

København som en uafhængig organisation med en international bestyrelse. IWGIA’s 

formål var at støtte ”indfødte folks kamp for menneskerettigheder, selvbestemmelse, 

ret til territorium, kontrol af land og ressourcer, kulturel integritet og ret til udvikling” 

(IWGIA). Desuden var præsidenten for National Indian Brotherhood, George Manuel 

fra Shuswap-stammen i British Columbia i 1974 med til at grundlægge The World 

Council of Indigenous Peoples. Rådet opnåede NGO-status ved FN’s Økonomiske og 

Social Råd og blev oprettet med økonomisk støtte fra Canada, Danmark, Norge og 

Guyana samt Kirkernes Verdensråd.155   

Ifølge FN er et oprindeligt folk en befolkning, som selv opfatter sig som 

sådan, og som ser en historisk kontinuitet mellem sig selv og den før-koloniale 

befolkning (United Nations, Permanent Forum on Indigenous Issues). I alle de 

nationale og internationale organisationer, der blev skabt i de år, stod 

rettighedsspørgsmålet centralt. Men anerkendelsen af oprindelige folks rettigheder er 

ikke uproblematisk for en statsnation som Canada, især hvis den truer dens 

sammenhængskraft. 

Da Trudeau i 1982 indledte arbejdet med udarbejde et rettighedscharter 

som en del af en ny forfatning, inddrog han ikke de oprindelige folk i forhandlingerne. 

For han ønskede ikke at tildele specifikke grupper særrettigheder. Det var først, da 

indianernes organisationer foranstaltede en international pr-kampagne, som truede med 

at stille Canada i et dårligt lys i udlandet, at han bøjede af og sørgede for, at 

Rettighedscharteret fik indføjet to sektioner om indfødtes rettigheder. I sektion 25 kom 

det således til at lyde, at forfatningen ikke måtte ”[…] fortolkes på en sådan måde, at 

det eliminerer eller fjerner nogen af de indfødte, traktatbaserede eller andre rettigheder 

eller friheder, som tilhører Canadas oprindelige folk, deriblandt (a) rettigheder eller 

friheder, som er anerkendt af den Kongelige Proklamation af 1763, og (b) rettigheder 

eller friheder, som Canadas oprindelige folk måtte erhverve gennem afgørelser af krav 

på land”. Og i sektion 35 hed det, at ”Canadas oprindelige folks eksisterende indfødte 

og traktatbaserede rettigheder anerkendes og bekræftes hermed” (Constitution Act 

1982: sec. 25).     

Bag Trudeaus beslutning om alligevel at gå med til disse formuleringer lå 

det generelle nationsbygningsprojekt, han var i gang med i de år, og hvor netop 

”anerkendelse” blev gjort til et kardinalprincip: Anerkendelse af det frankofone 

Canada, anerkendelse af Canadas etniciteter og nu anerkendelse af de oprindelige folk: 

tilsammen kunne en sådan anerkendelsespolitik skabe grundlag for styrkelsen af den 

nationale enhed og nationalitet, mente han (Coulthard 2011). Som Trudeau selv forstod 

                                                           
155 WCIP blev opløst i 1996 pga. interne konflikter. Organisationens enorme dokumentationsmateriale blev overført til 

Library and Archives of Canada. 
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anerkendelse, var der dog tale om et gensidigt princip: De grupper, der blev anerkendt 

og fik tildelt rettigheder, var selv forpligtede til at anerkende legitimiteten af den 

canadiske stat. Denne gensidige anerkendelsesgestus skulle føre til en ”forsoning”, som 

betød, at man lagde fortidens modsætninger og konflikter bag sig.  

 Selv om forfatningen anerkendte ”eksisterende oprindelige og 

traktatmæssige rettigheder”, specificerede den ikke, hvori de bestod (Constitution Act 

1982: Part 1, sec. 5). Siden har Højesteret dog fastslået, at disse rettigheder har status 

af det, der i britisk tradition forstås ved common law (sædvaneret) og gælder spørgsmål 

om et indfødt samfunds indre forhold – dets kultur, identitet, traditioner, sprog og 

institutioner – og vedrører dets særlige forhold til dets land og ressourcer (Mainville 

2001: kap. 1).  Rettighederne indbefatter således en ret til fiskeri, skovbrug, jagt og 

land foruden retten til at gennemtvinge de bestemmelser, der er lagt ind i gamle og nye 

traktater. Der er ikke tale om absolutte rettigheder, men en højesteretsdom fra 1990 

fastslog, at regeringen er forpligtet på at fare med lempe, hvis den ser sig nødsaget til 

at suspendere en indfødt rettighed. Det gælder også for provinsregeringer, som kun har 

hjemmel til at gøre det, hvis de kan bevise, at der har været udvist passende hensyn 

(Supreme Court, R. v. Sparrow). Højesteret har endnu ikke afgjort, om rettighederne 

også inkluderer en ret til selvstyre, men siden 1995 har den canadiske regering 

anerkendt, at sektion 35 også gælder denne ret (Indigenous and Northern Affairs 

Canada, Approach to Implementation of the Inherent Right and the Negotiation of 

Aboriginal Self-Government Government of Canada).156 Det spørgsmål vil jeg se 

nærmere på om lidt. 

I 1991-91 undersøgte den Kongelige Kommission om Oprindelige Folk, 

hvad der skulle til for at kompensere for de overgreb, der er blevet begået gennem 

tiderne og bane vej for en forsoning mellem de oprindelige folk og efterkommerne af 

bosætterne. Kommissionen udgav i 1992-1996 en fembindsrapport, hvoraf den sidste 

fremlagde forslag til ”et grundlag for et nyt forhold” mellem staten Canada og de 

indfødte grupper inden for ”alle aspekter af indfødte folks liv”, dvs. fra sociale og 

sundhedsmæssige over juridiske og økonomiske til kulturelle spørgsmål (Royal 

Commission on Aboriginal Peoples, Report bd. 5 1996: 1). Mange af rapportens 

anbefalinger er dog endnu ikke ført ud i livet.  

I det følgende afsnit vil jeg illustrere problematikken omkring 

implementering af indfødtes rettigheder til land ved at se på situationen i British 

Columbia, som både er typisk og unik.  

 

 

                                                           
156  Regeringens tekst lyder: ”The Government of Canada recognizes the inherent right of self-government as an existing 

Aboriginal right under section 35 of the Constitution Act, 1982. It recognizes, as well, that the inherent right may find 

expression in treaties, and in the context of the Crown's relationship with treaty First Nations. Recognition of the 

inherent right is based on the view that the Aboriginal peoples of Canada have the right to govern themselves in relation 

to matters that are internal to their communities, integral to their unique cultures, identities, traditions, languages and 

institutions, and with respect to their special relationship to their land and their resources.” 
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Case: British Columbia 
 

Vinter-OL som en identitetspolitisk begivenhed 
 

Da Vancouver arrangerede de Olympiske Vinterlege i februar 2010, havde 

værtsorganisationen i årevis været klar over, at den Internationale Olympiske Komité 

satte pris på, at den inddrog provinsens oprindelige befolkning i arrangementet, sådan 

som det var vedtaget af IOC i 1999 i ”Agenda 21”: Sport for en bæredygtig udvikling”. 

I dette principprogram blev fremtidige OL-værtsbyer opfordret til dels at tage 

økologiske hensyn, dels ”at styrke inkluderingen af kvinder, unge og indfødte folk i 

legene” (Olympic Information Centre). Organisationskomitéen valgte derfor at 

inddrage de indfødte grupper overalt, hvor der var mulighed for det: som volontører, 

entreprenører, arbejdsgivere, kunstnere, tilskuere eller kulturelle ambassadører.  

Det var ikke første gang, at en olympisk værtsnations oprindelige 

befolkning fik tildelt en særlig rolle. Ved sommerlegene i Sydney i 2000 var 

aboriginerne fremtrædende i kulturprogrammet og åbningsceremonien. Også ved to 

tidligere olympiader i Nordamerika, Calgary i 1986 og Salt Lake City i 2002, havde 

der været indfødt deltagelse, dog kun ved åbningen af legene. I Vancouver besluttede 

man at yde en mere ambitiøs indsats. De fire First Nations, på hvis landområder, 

Olympiaden skulle afholdes – Musqueam, Squamish, Lil’wat og Tseleil-Waututh – 

blev udnævnt til officielle partnere i arrangementet. Desuden blev der iværksat 

projekter, der skulle fremme udviklingen af deres økonomi, idrætsliv, ungdomsarbejde, 

uddannelse, kultur og selvbevidsthed. Endelig forsøgte arrangørerne at få de indianske 

nationer i resten af Canada til at involvere sig på lokalt plan, om ikke på anden måde 

så i forbindelse med arrangementer under den såkaldte fakkelstafet i ugerne op til 

legenes åbning. Som det blev skrevet på den officielle hjemmeside, skulle vinterlegene 

ikke blot være Vancouvers, men også hele Canadas og den canadiske befolknings lege 

og huskes som sådan af alle (VANOC 2010).  

Invitationen til partnerskab blev positivt modtaget af de fire pågældende 

First Nations i den sydlige del af British Columbia. Da det officielle logo for legene – 

en stenskulptur med navnet Ilanaaq (et indiansk ord for ”ven”) –  blev afsløret den 23. 

april 2005, deltog 60 dansere – også fra andre nationerne. Lederen af den ene af de 

lokale nationer, Leonard George, udtalte bagefter:  

 

Som første nations-medlem, borger i British Columbia og canadier har det 

været et af de stolteste øjeblikke i mit liv at være til stede ved afsløringen 

af det olympiske emblem sammen med medlemmer af min familie, 

deriblandt mine børnebørn, og de andre indfødte værtsnationer. Det, at de 

fire nationer på en sådan måde stod sammen bag de Olympiske Lege, har 

skabt historie. Vi fik stående klapsalver fra publikum – vi følte alle, at vi 
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var en del af noget specielt. De fik os til at tænke på, hvorfor vi tidligere 

troede, at der var forskelle imellem os. (Four First Nations 2010) 

 

Da åbningsceremonien fandt sted fem år senere den 12. februar 2010, tog 

den sin begyndelse oppe i bjergene nord for Vancouver. På fire gigantiske storskærme 

på stadion så publikum – med ahornformede lygter i hænderne – den unge snowboarder 

Johnny Lyall glide i store kurver ned over en stejl bjergskråning for til sidst at springe 

igennem de fem olympiske ringe, der var ophængt i den ene ende af det olympiske 

stadion, mens sne og is syntes at eksplodere fra ringene. Derefter marcherede en 

æresgarde fra det Kongelige Canadiske Beredne Politi (RCMP) ind med det canadiske 

flag, overgav det til en anden æresvagt, bestående af medlemmer af hæren, som hejste 

det, mens den 16-årige jødisk-canadiske jazz-pop-sangerinde Nikki Yanofsky fra 

Quebec afsang nationalhymnen ”O Canada”.157   

Efter en lang klapsalve rejste der sig pludselig fra midten af stadion fire 

enorme totempæle. Samtidig trådte unge repræsentanter for de fire indianske folk ind 

og råbte deres velkomst på deres egne sprog, foruden engelsk og fransk, ud til publikum 

og dermed til verden, som var til stede på en særlig del af tribunen i skikkelse af en 

lang række statsoverhoveder og andre prominente gæster. Lige bag den canadiske 

premierminister og generalguvernøren sad lederne af de fire nationer, som på den måde 

blev vist anerkendelse som overhoveder for deres folk. Pludselig begyndte scenen nede 

på pladsen at ændre sig. Der voksede arme ud fra hver af de fire totempæle. Armene 

repræsenterede det kystboende Salish-folk, som med deres traditionelle gestus bød 

atleterne velkommen. Derefter blev scenen under pælene indtaget af dansere fra andre 

oprindelige folk fra hele Canada, deriblandt også inuitter og métis. Som åbningsshowet 

udviklede sig, blev det til en fortælling om Canadas kulturelle mangfoldighed iblandet 

humoristiske elementer og en række klicheer om ahorn-nationen. Hele ceremonien 

varede omkring tre timer og var udtænkt af den australske eventproducer Ric Birch, 

som havde stået for åbningen og lukningen af Sydney-legene ti år tidligere, og som 

udmærket vidste, hvad der skulle til for at gøre alle glade: IOC, værtsbyen, 

værtsnationen, det amerikanske tv-publikum, sponsorerne og mange flere.   

 

 
 

                                                           
157 Hun sang senere også olympiadens temasang ”I Believe”.  
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Fig. 33. Åbningsceremonien ved Vancouver-legene i 2010. Kilde: CTV. 

  

 

Alligevel var der nogle, der var utilfredse med såvel legene som showet og 

dets symbolik. Fra Quebec lød der protester over, at der ikke var blevet talt nok fransk 

under åbningen, og at der ikke havde været tilstrækkeligt mange referencer til det 

frankofone Canada. En udbrydergruppe fra Lil’wat-folket frygtede, at olympiaden ville 

føre til uønsket turisme og opførelsen af hytter nær skipister og løjper. Nogle inuitter 

udtrykte tidligt i forløbet utilfredshed med, at man som logo havde valgt et symbol, der 

stammede fra deres egen og ikke en indiansk kultur, og at det, som oprindelig var 

stendysse til at finde vej efter – en inuksuit – var blevet forsynet med hoved, ben og 

arme (for så var der tale om noget helt andet: en inunguat, en menneskeefterligning). 

Lokale indianer-grupper mente da også, at man burde have brugt et symbol fra deres 

egen kultur. På et tidspunkt kaprede en militant gruppe med navnet Native Warrior 

Society et olympisk flag og lod sig fotografere med hætter over hovederne og knyttede 

næver (Wikipedia, 2010 Winter Olympics).  

Hvad er den historiske baggrund for denne militante manifestation? Lad 

mig kaste et kort blik på British Columbias historie. 

 

 

British Columbias kolonisering 
 

Det var nærmest ved et tilfælde, at British Columbia endte på britiske og ikke spanske 

hænder. I begyndelsen af 1790’erne kom det den britiske regering for øre, at spanierne 

havde erobret britiske besiddelser i Nootka Sound, et ørigt fjordsystem på det 

nuværende Vancouver Islands forblæste og regnfulde vestkyst. Regeringen opnåede 

dog en aftale med Spanien, men sendte alligevel et skib under kommando af 

søofficeren George Vancouver (1757-1798) til den nordamerikanske vestkyst med to 

missioner: dels at kontrollere, at de tabte besiddelser blev leveret retmæssigt tilbage, 

dels at udforske kysten fra Californien til Cook Inlet i Alaska.  

Efter sin ankomst sejlede Vancouver videre op ad den kringlede og 

opbrudte kyst langs østsiden af nutidens British Columbia, hvor hans mandskab foretog 

præcise kartografiske opmålinger. På det tidspunkt var området forholdsvis tæt beboet 

af indianerstammer med en højt udviklet åndelig og materiel kultur både på kysten og 

i indlandet: Salish, Haida, Tinglit, Nootka, Squamish m.fl. General Vancouver, der 

havde erfaringer med indfødte fra to længere ekspeditioner med James Cook i 

Stillehavet i 1772-1775 og 1776-1780, var blevet instrueret af den britiske regering om 

at behandle de indfødte som venner, men samtidig indgyde dem respekt, og han havde 

tilsyneladende held med begge dele. Han gjorde på sin regerings vegne krav på 

kyststrækningen mod nord, og hans udforskninger førte i begyndelsen af det følgende 

århundrede til etableringen af mindre britiske bosættelser funderet på handel med pelse. 
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Senere fulgte minedrift og tømmerhugning i de kolossale tempererede regnskove bag 

kysten.   

Da amerikanerne trængte vestpå, så de med sultne øjne på rigdommene af 

skind, laks, tømmer og guld, der blev hentet ud af dette tyndt beboede nordvestlige 

hjørne, som endnu ikke tilhørte nogen stat. Men efter den tabte krig i 1812 holdt de sig 

dog tilbage, og derfor blev det briterne, der overtog området og gjorde det til britisk 

kronkoloni i 1858 under navnet British Columbia.  

I forbindelse med forhandlingerne om en konføderation mellem de britiske 

kolonier stod British Columbia i valget mellem at melde sig ind i USA, som kolonien 

var tæt knyttet sammen med økonomisk, eller melde sig ind i den nye canadiske union. 

På det tidspunkt reagerede den britiske regering, som indså, at imperiet ville have gavn 

af at styrke handlen i Stillehavet og derfor også ville få brug for en havn til sin flåden, 

så den kunne beskytte denne del af imperiet. Den lokale guvernør, Anthony Musgrave 

(1828-1888) tilbød derfor, at British Columbia kunne melde sig ind i unionen mod til 

gengæld at få den til at betale den gæld, kolonien havde pådraget sig. Han stillede 

desuden i udsigt, at der ville blive bygget en jernbane tværs over kontinentet. Da British 

Columbia besluttede at melde sig ind i den canadiske union i 1871, blev Canada derfor 

et land, som strakte sig ”fra hav til hav”, ligesom USA (Barman 1991; Fisher 1977; 

Freisen og Ralston 1976). 

Da traktatprocessen i forhold til de indfødte folk, som tidligere nævnt, 

stoppede ved Rocky Mountains, skilte British Columbia sig mere end i et århundrede 

ud fra de andre provinser ved ikke at have ”orden” i forholdet til den oprindelige 

befolkning. Da traktatprocessen endelig kom i gang i 1970’erne, bar den præg af en 

politisk og juridisk udvikling, som havde bragt retten til land og selvstyre i centrum.158 

Det betød, at de nye traktater blev kaldt henholdsvis ”land claims agreements” og ”self-

government agreements”, mens ”traktater” fra nu af henviste til de kontrakter, der var 

blevet indgået mellem staten og de indianske folk i 18- og 1900-tallet. Fra statens side 

skulle de nye aftaler skabe ”større sikkerhed om retten til land og ressourcer og bidrage 

til et positivt investeringsklima og skabe større potentiale for økonomisk udvikling og 

vækst” samt give ”oprindelige folk og befolkningen i nord større kontrol over 

beslutninger, der påvirker deres liv” (Indigenous Affairs and Northern Development: 

Acts, Agreements, Treaties and Land Claims). 

I British Columbia har det siden oprettelsen af en traktatkommission (The 

BC Treaty Commission) i 1992 ligget i kortene, at der skal indgås aftaler om ret til land 

og en deling af ressourcerne inden for dette territorium (Kunin 2001).  En af de første 

sager, som kommissionen – med deltagelse af repræsentanter for Ottawa, 

provinsregeringen og de indianske folk – skulle tage stilling til, handlede om en 

gammel tvist mellem Niasga’a-folket i det nordlige British Columbia og 

provinsregeringen. Jeg vil i de følgende afsnit forklare, hvorfor den første traktat, som 

                                                           
158 En oversigt over Canadas traktathistorie fra 1700-tallet til 2009 kan findes i Miller 2009.  De følgende sider om  

traktatprocessen i British Columbia bygger især på Penikett 2006, Woolford 2005, Asch 2014 og Kunin 2001.   
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blev forhandlet på plads efter 1992, fik principiel og praktisk betydning for ikke blot 

British Columbia, men også resten af Canada.  

  
 

Rettigheder og virkelighedsopfattelse  
 

Lad mig begynde med at se på de overordnede filosofiske spørgsmål, som sagen 

involverede. Striden om land er dybest set en konflikt mellem to forskellige måder at 

forstå land og ejerskab på og dermed to forskellige virkelighedsopfattelser. For det 

første må det slås fast, at den canadiske forfatnings anerkendelse af de indfødte folk 

ikke er til nogen nytte, når det gælder retten til land. Rettighedscharteret definerer 

nemlig de oprindelige folks rettigheder som retten til beskyttelse af deres kultur og 

traditioner. Det taler også om en ret til en form for selvstyre, men charteret er tavst om 

retten til et territorium. Når dette spørgsmål tages op i en retssal, er der kun én retskilde:  

Den Kongelige Proklamation – som dog stadig er en del af den canadiske forfatning. 

Desuden hersker der uenighed om, hvad der principielt menes med at have 

en rettighed til land: Hvorvidt kan de oprindelige folk i juridisk forstand betragtes som 

”ejere” af det land, de boede og færdedes i for århundreder siden? Og hvis de er ejere, 

hvordan kan det land, de ejer, afgrænses? Kan man for eksempel inddrage mundtlige 

overleveringer i bevisførelsen for territoriets udstrækning? Og betyder deres ejerskab, 

at disse territorier skal regnes som ”suveræne” i nutidig, vestlig betydning? Altså som 

små nationalstater? Og hvad med territorier, der ikke har været dækket af en traktat 

eller ikke har været beboet af indianere, men er blevet taget i besiddelse af ikke-

indfødte: Kan de kræves tilbage?  

Som jeg var inde på i begyndelsen af dette kapitel, har land for de indfødte 

folk altid været forbundet med en særlig kraft. Land er ”helligt”: Det er givet af 

Skaberen. Det betyder, at de indfødte ikke er ejere af landet i moderne, kommerciel 

betydning, men at de er dets ”forvaltere”. I de oprindelige folks virkelighedsopfattelse 

hviler rettighedsbegrebet i en forestilling om, at alt i naturen – fra planter, dyr og 

mennesker til floder og bjerge – har en gudgiven ret til liv. Og deres traditionelle 

livsmåde afspejlede denne overbevisning. Den kom til udtryk i navngivningen af børn, 

i ritualerne omkring jagt og fiskeri, i mundtlige fortællinger og religiøse ritualer, kort 

sagt i al den praktiske og åndelige viden og forståelse, som blev givet videre fra 

generation til generation.  

Ved europæernes ankomst blev denne retsopfattelse imidlertid konfronteret 

med et helt andet syn på ret og rettigheder. Naturens hellige love blev erstattet af love, 

som var skabt af mennesker, der stod i et helt andet forhold til naturen, og byggede på 

den bibelske forestilling om, at selv om naturen var skabt af Gud, så havde Gud givet 

mennesket en særlig opgave i skaberværket, nemlig at herske over det. Selv om 

indianere, métis og inuitter i Canada fik mulighed for til at leve i deres egne områder, 

så blev disse områder med tiden stadig mindre lommer omgivet af et bosættersamfund, 
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hvis retsbegreber – først og fremmest den private ejendomsret og statens suveræne 

territorialret – kom i anvendelse i reservater og canadisk ”Crown Land”. Selve 

forestillingen om, at de oprindelige folk havde særlige rettigheder til at bestemme over 

forvaltningen af deres traditionelle landområder, blev afvist af de koloniale 

myndigheder, og i provinser som British Columbia, hvor der ikke fandtes reservater, 

tog bosætterne landet i besiddelse, uden at de lokale indianske folk havde overgivet det 

til dem.  

Netop denne ”selvfølgelige” overtagelse af landet og dets ressourcer kom 

til at præge den nationale identitet blandt canadierne, ja, gør det den dag i dag, skrev 

Ry Moran, der er métis og direktør for The National Centre for Truth and 

Reconciliation ved University of Manitoba, i anledning af 150-året for 

Konføderationen: 

 

Udryddelsen af dette lands naturlige ressourcer siger noget 

grundlæggende om, hvem vi er som nation. De primære økonomier, som 

lå bag asfalteringen af vores veje, bygningen af vores hospitaler og 

skyskrabere i denne koloni, som vi kalder Canada, stammer direkte fra 

konverteringen af liv til kapital. Når vi går ned ad Bloor Street i Toronto 

eller slentrer hen ad Robson Street i Vancouver, går vi på resterne af 

talrige livsformer, som før indførelsen af europæiske ideer havde en 

iboende ret til liv. (Moran 2017: 38) 

 

Skønt de oprindelige folk i dag er blevet tilkendt brugsret over deres 

traditionelle land, forstår de altså ikke denne ret som en ret, der tilfalder den enkelte 

person. Det samme gælder de ressourcer, der kan udvindes af det. Retten tilhører 

derimod fællesskabet og tjener kollektivets interesser og behov. Over for denne 

opfattelse er der den, som gælder i den vestlige verden: at jord er noget, en person kan 

købe og derved erhverve ejerskab til, et ejerskab, som betyder, at ejeren selv kan 

bestemme, hvad det skal bruges til.  Ord som ”beboelse” (habitation) er ligesom 

ejerskab (property) vestlige begreber, der ikke findes tilsvarende af på de indianske 

sprog. 

Idéhistorisk går forestillingen om ejendomsretten tilbage til 1700-tallets 

liberalisme, hvor den blev defineret som en af de ”naturlige” rettigheder, som Gud 

havde tilkendt ethvert individ. Det var ud fra denne tankegang, at bosætterne i Canada 

retfærdiggjorde, at de trængte ind på de områder, hvor indianerne boede. Den første 

begrundelse var, at hverken de selv eller myndighederne mente, at indfødte gjorde 

produktiv brug af landet. Den anden var, at der var så rigeligt med land, at der var 

tilstrækkeligt til begge parter. 

I 1700-tallet havde der også været et konservativt princip i spil, som stadig 

er relevant for nutidens juridiske landtvister. Traditionen kommer direkte til udtryk i 

den Kongelige Proklamation, når den fastslår tre principper om forholdet mellem 
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statsmagtens overordnede ret til sit territorium. For det første fastslår den, at det 

reserverede land er kongens ejendom, og at det derfor er noget, som kun han kan tildele. 

For det andet giver han ikke landet til de indfødte, men reserverer det. For det tredje 

taler proklamationen om land, som kongen endnu ikke har overdraget til nogen.  

De tre principper blev aktualiseret, da sagen om Nisga’a-folkets ret til jagt 

og fiskeri i deres traditionelle landområde begyndte i 1963.159  Og nu kommer jeg til 

juraen i traktatspørgsmålet, og den er ganske kompliceret. 

 

 

Nisga’a-sagen 
 

I 1881 havde provinsens regering skabt et reservat for Nisga’a i et område, som 

udgjorde blot en lille del af deres oprindelige hjemland i den fjerne Nass-dal i det 

nordlige British Columbia. Denne reduktion godkendte Nisga’a dog aldrig, idet de anså 

den for at være vilkårlig og urimelig. De efterfølgende årtiers protester var dog 

resultatløse.   

Først i 1963 skete der noget, som satte en ny udvikling i gang. To mænd 

fra Nisga’a blev en dag arresteret for at skyde seks rådyr uden for reservatet på såkaldt 

”kronland”, altså land som George III i sin tid havde reserveret til dem. De henviste i 

den efterfølgende retssag til et dokument underskrevet i 1854 af den britiske guvernør 

i British Columbia, hvori Nisga’a tilsyneladende blev tilkendt jagtrettigheder på 

kronland. Domstolen anerkendte argumentationen, for så vidt som denne rettighed ikke 

i mellemtiden var blevet ophævet. Højesteret stadfæstede siden deres frifindelse. 

Men derved ophørte sagen ikke. I 1969 blev sagen genoptaget i BC’s  egen 

højesteret. Retten afgjorde, at da provinsen i 1871 var blevet tildelt suverænitet over 

hele sit territorium, blev de rettigheder, der fandtes forud, dermed automatisk ophævet. 

Nisga’a appellerede denne afgørelse til Højesteret, hvor et snævert flertal på fire ud af 

syv dommere i 1973 fastslog, at der fandtes en ret til land for indfødte folk. I 

begrundelsen for dommen – kendt som Calder160 – lød det, at der ”sandsynligvis […] 

fandtes en rettighed til land” i områder uden traktat (Supreme Court,  Calder et al. v. 

Attorney-General of British Columbia). Derfor anerkendte retten, at der var et behov 

for at afslutte sager, hvor indfødte folk, der aldrig havde underskrevet nogen traktat, 

gjorde krav på land. Der var således ingen anden udvej for regeringen end at sætte gang 

i en proces, der i de følgende år skulle føre til de såkaldte land claim agreements.    

Der blev dog i virkeligheden tale om to typer aftaler: For det første 

comprehensive claims, som var traktater om indfødtes krav på land i de dele af Canada, 

hvor der endnu ikke var indgået traktater, dvs. i British Columbia og store dele af det 

nordlige Canada. Her skulle forhandlingerne ske på grundlag af ”oprindelige folks 

                                                           
159 Den bedste samlede redegørelsen for Nisga’a-sagen og dens historiske baggrund er Molloy og Ward 2000.  
160 Fulde titel: Supreme Court of Canada, Calder et al. v. Attorney-General of British Columbia, [1973] S.C.R. 313. 
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rettigheder”. For det andet såkaldt specific claims baseret på den føderale stats særlige 

juridiske forpligtelser, som den enten ikke havde levet op til, eller som der eksisterede 

divergerende fortolkninger af. Sådanne land claims agreements ville på den måde have 

karakter af ”moderne” traktater. Den nye type traktater blev kendt forfatningsmæssigt 

gyldige i 1982. Derfor lader de sig kun vanskeligt ændre, og derfor tager de lang tid at 

forhandle sig til enighed om.  

Nisga’a-folket indgik en traktat med British Columbia i 1999. Som følge 

af traktaten fik Nisga’a, som på det tidspunkt udgjorde ca. 5.000 individer, udbetalt 

500 millioner dollars samt retten til at etablere deres egen regering med 

ansvarsområder, der svarer til dem, der gælder for en canadisk kommune, inden for et 

territorium på 2000 kvadratkilometer, hvor de har ejerskab til de ressourcer, der findes 

på og under jordens overflade, heriblandt flodernes laks og skovenes jagtdyr.  

  Selv om mange af provinsens First Nations anså Nisga’as traktat som en 

milepæl, som ville åbne op for mange kommende traktatforhandlinger, var det dog 

ikke alle, der var begejstrede. Kritikken fra de indfødte miljøer gik på, at Nisga’a er 

forpligtet til at respektere forfatningens friheds- og rettighedscharter, den føderale og 

provinsielle skattelovgivning og strafferetten. Stærkest har kritikken dog været fra 

den ikke-indfødte befolkning (Frideres og Gadacz 2001). Selv om den mest 

yderligtgående bekymring – at dommen giver indfødte mulighed for en dag at få 

eneret over en by som Vancouver – ikke forekommer sandsynlig, har der været 

argumenter af mere vægtig og legitim karakter.  

Således argumenterer forfatningseksperten, advokaten Melvin H. Smith, at 

(1) at de nye traktater har status af forfatningsmæssige aftaler, som er bindende for 

fremtidige generationer og derfor ikke lader sig ændre, hvis nye omstændigheder 

skulle kræve det; (2) at traktaterne fører til endeløse, kostbare forhandlinger om 

stadigt nye krav og et voksende bureaukrati til at håndtere dem; (3) at de hviler på en 

forældet forestilling om racer og forhindrer individer i at blive integreret som 

fuldgyldige medlemmer af det canadiske samfund; og endelig (4), at kravet på land 

skaber juridisk tvivl om, hvorvidt de mennesker, der lever inden for dette territorium, 

kan stilles til ansvar under canadisk lov, eller om de i virkeligheden lever inden for 

deres egen ”nationalstat” (Smith 1995). Smith har en fortid som viceminister i 

forskellige ministerier i British Columbia og var i 1971 en stærk tilhænger af 

Trudeau-regeringens hvidbog. Hans synspunkter kan opsummeres som en tro på, at 

politikken over for de indfødte må hvile på to principper: ”juridisk integration af 

indfødte inden for det canadiske samfund” og ”lighed for loven i overensstemmelse 

med forfatningens retsstatsprincip” (ibid.: 264). Denne opfattelse blev i 1990’erne 

delt af Reformpartiet (se kapitel 15), det tidligere omtalte parti, der blev grundlagt i 

1987 i Alberta, og som blev støttet af grupper, der bl.a. var utilfredse med de 

Progressive Konservatives politik, ikke mindst i forbindelse med Meech Lake- og 

Charlottetown-aftalerne.161   

                                                           
161 I begge aftaler fik de oprindelige folks rettigheder en central placering. 



486 

 

  Traktatspørgsmålets filosofiske, juridiske og politiske kompleksitet satte 

kort efter 1999 traktatprocessen i stå, da det havde vist sig, at forhandlingsparterne 

grundlæggende set ikke var enige i forståelsen af en traktat og implikationerne af 

selvstyre. Derfor forlod flere indianske nationer traktatprocessen, og modstanden 

mod den var stigende i den ikke-indfødte befolkning. 

 

 

Traktatprocessen i krise 
 
I marts 2000 var British Columbias Traktatkommission og provinsens lovkommission 

værter for et forum, der skulle diskutere ideer og forslag til, hvordan man kunne komme 

videre. Målet med forummet var at skabe grundlag for et ”Nyt Forhold”. Førende 

forskere inden for jura, filosofi, statskundskab og offentlig administration blev bedt om 

at lave korte oplæg under overskrifterne ”Historiske og forfatningsmæssige 

perspektiver”, ”Forhandlingsetik”, ”Vishedsvisioner” og ”Hvordan vi kommer dertil”. 

Som keynote-taler havde værterne inviteret den internationalt anerkendte politiske 

filosof James Tully, som havde udgivet adskillige forskningspublikationer om 

indfødtes rettigheder og traktater og havde været rådgiver for den Kongelige 

Kommission for Oprindelige Folk (1991-1996). I 1995 havde Tully udgivet bogen 

Strange Multiplicity: Constitutionalism in an Age of Diversity, hvor han reflekterer 

over, hvordan indfødte folks selvbestemmelse kan forliges med det canadiske 

demokrati, forfatningen og Canadas common law-tradition (Tully 1995).  

 I sin åbningstale konstaterede Tully, at der ikke eksisterede nogen vej 

tilbage. Dels fordi fortidens forhold mellem indfødte og ikke-indfødte havde været 

uretfærdigt og uværdigt, dels fordi meningsmålinger viste, at flertallet af befolkningen 

i B.C. ønskede at se et stabilt og varigt forhold med forfatningsmæssig og demokratisk 

legitimitet etableret. Tully mente, at dette kun kunne ske gennem forhandlinger, der 

førte til enighed mellem den føderale regering, provinsen og de indianske folk. 

Forhandlingerne skulle ske på grundlag af Højesterets kendelse i Delgamuukw v. 

British Columbia, som lød, at der måtte ske en ”forsoning” af ”de oprindelige folks 

præeksisterende samfund med Kronens [dvs. den canadiske stats] suverænitet” 

(Supreme Court, Delgamuukw v British Columbia).  

Problemet var blot, at selv om Højesteret havde fastslået, at der fandtes 

”præeksisterende” samfund med rettigheder, der kunne gøres gældende i nutiden, så 

var traktatprocessen hæmmet af, at deltagerne havde ”to meget forskellige opfattelser 

af selve processen” (Tully 2001 i Canada, Speaking Truth to Power: A Treaty Forum). 

På den ene side så den føderale og provinsielle regering sig selv som statens 

repræsentanter, som befandt sig i en forhandling med ”mindretal” inden for Canada. 

Men ved at blive opfattet som mindretal, indtog disse grupper i forvejen en underordnet 

position, der var udtryk for deres underkastelse i forhold til staten. Det var dog netop 

dette problem, som de indianske folk syntes, forhandlingerne skulle handle om. For at 
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et ”nyt forhold” kunne skabes, måtte det derfor hvile på en indledende præmis om en 

principiel ”lighed” mellem First Nations og de to regeringsinstanser. Forhandlingerne 

skulle foregå på et ”nation-til-nation-grundlag” – som det hed og siden dengang mange 

gange er blevet gentaget – ellers ville traktatprocessen blot gå videre som en 

fortsættelse af det koloniale forhold og den formynderpolitik, som havde kendetegnet 

det.   

 Det betød dog ikke, at First Nations befinder sig ”uden for” Canada, 

fortsatte Tully, idet han henviste til Højesterets afgørelse i 1998 – om Quebec – at 

Canadas forfatning anerkender ”folk” med fuld ret til ”selvbestemmelse” inden for 

rammerne af forfatningen (Supreme Court, Reference Re Secession of Quebec, 1998). 

Implikationen var, at denne ret til at blive behandlet som en ligeværdig 

forhandlingspartner også gjaldt de oprindelige folk.  

 Men der var også uenighed om formålet med selve traktatprocessen, mente 

Tully. Regeringerne forstod formålet i lyset af den såkaldte Comprehensive Claims 

Policy fra 1986, som var en fornyelse af den politik, Trudeau havde bragt i spil fem år 

tidligere under forfatningsarbejdet. Dette indebar, at de i forfatningen ”udefinerede 

oprindelige folks rettigheder” i sektion 35 skulle gøres til veldefinerede og 

forfatningssikrede traktatrettigheder i form af en ret til bestemte territorier og deres 

ressourcer, mens alle andre udestående krav på land ville blive opgivet mod en 

økonomisk kompensation. I Nisga’a-sagen betød det, at nisga’a’erne var gået med til 

at opgive 80 procent af deres territorium.  

Men mange First Nations var ikke enige i dette formål med 

traktatprocessen. De anså det for blot at være et nyt forsøg fra regeringernes side på at 

fratage dem deres rettigheder. De betragtede dem ikke som ”udefinerede” eller 

”uafklarede”, men rettigheder, som hørte med til det at være et selvbestemmende folk, 

og som derfor ikke kun skulle gøres gældende i national, men også i international lov 

og inden for deres egne juridiske institutioner og traditioner.  For dem var en 

traktatproces ikke noget, der kunne afsluttes, men en del af dynamisk proces, der 

handlede om to befolkningsgruppers sameksistens over fem hundrede år og deres 

ligelige deling af land, ressourcer og regering.  

For at dette formål kunne realiseres, krævede det, mente Tully, et 

”diplomati bestående af ritualer og historiefortælling, hvor deltagerne forklarer over 

for hinanden, hvem de er, deres kulturer og skikke, hvordan de forholder sig land, og 

hvordan de måtte kunne forhandle og samarbejde samtidig med, at de respekterer 

hinandens forskelligheder” (Tully i Speaking Truth to Power: 11). Traktatprocessen 

skulle derfor have karakter af en ”ægte to-kulturel” proces, som ikke kun skulle være 

en interessestyret praksis bestemt af et sæt procedurer, men ”også en identitets-

orienteret praksis, der [sigtede] mod en gensidig forståelse gennem udveksling af 

fortællinger” (ibid.). Kun på den måde ville dybtliggende misforståelser vedrørende 

parternes indbyrdes historie og forhold kunne fjernes: ”Hvis gensidig forståelse ikke 

blev opnået gennem dialoger, hvor fortællinger og historiske beretninger kunne blive 
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udvekslet på en ærlig måde […ville] forhandling eller partnerskab på tværs af disse 

kulturelle forskelle ikke kunne generere det nødvendige niveau af tillid og solidaritet” 

(ibid.). Det betød bl.a., at de ikke-indfødte måtte forstå, at indfødtes forhold til deres 

land og dets ressourcer var et økologisk forhold, som gav dem deres identitet. En 

”forsoning” ville derfor indebære en ”kontinuerlig, tværkulturel dialog over tid om 

emner af fælles betydning” (ibid.: 13). Traktatprocessen vil således ikke kunne bringes 

til afslutning, sådan som ikke-indfødte indianere håbede, konkluderede Tully. 

    Provinsen British Columbia har aldrig lagt skjul på, at dens beslutning om 

at gå ind i en traktatproces selvfølgelig ikke er rent idealistisk. Formålet er også at sikre 

sig sin andel i de ressourcer, som ligger inden for de områder, som First Nations gør 

krav på. Ifølge British Columbias Traktatkommission vil værdien for provinsen af en 

afgørelse af de mange traktatforhandlinger kunne give provinsen en indtægt på 10 

milliarder canadiske dollar, et beløb svarende til 55 milliarder danske kroner (Globe 

and Mail, 13. okt. 2011). Når provinsen presser på for at afslutte den juridiske 

forsoningsproces, er det med henblik på at kunne fortsætte med at ”udvikle” provinsens 

territorium – også i indianernes egen interesse – ved at udvinde ressourcer og skabe 

arbejdspladser uden bestandig at blive blokeret af retssager – eller aktivister, der kan 

finde på at blokere infrastrukturen ved f.eks. at lægge træstammer på tværs af vejene.  

I oktober 2011 foreslog British Columbias traktatkommission sig dog selv 

nedlagt. Det skyldtes bl.a., at provinsmyndighederne opfattede de krav, de blev mødt 

med, som urimelige. Men det skyldtes givetvis også den kløft i forståelsen af de basale 

spørgsmål, som Tully havde angivet ved indledningen til forummet i Vancouver i 2000.  

Nogle af dem, der har siddet som mæglere ved forhandlingsbordet, 

indrømmer, at visse krav er uopfyldelige, og at omkostningerne ved de årelange 

forhandlinger er horrible. I 2011 havde det således taget 19 år at forhandle traktater på 

plads med tre ud af 60 deltagende nationer til en pris af mere end 422 millioner dollar 

i form af lån til de indianske forhandlingsdelegationer i tillæg til udgifter til deres egne 

forhandlere. En af de mest erfarne mæglere, Tony Penikett, mener, at for megen 

stejlhed fra myndighedernes side, for lidt politisk interesse og for store forventninger 

og megen gammel mistro fra First Nations’ side stiller sig i vejen. Han slår dog fast, at 

den moralske forpligtelse til at fortsætte processen hviler tungest på myndighederne: 

”Vore forfædres synder mod de indfødte nationer forpligter os til at foretage en moralsk 

afregning. Respekt for loven kræver, at traktatmagere behandler fortidens overgreb 

som nutidige handlinger” (Penikett 2006: 8).  

I dele af British Columbia og i de canadiske territorier er der dog blevet 

indgået både land claims agreements og self-government agreements, som 

tilsyneladende fungerer tilfredsstillende for begge parter. Lad mig derfor til sidst i dette 

kapitel se på First Nations’ krav på selvstyre 
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Retten til selvstyre  
 

Hvem har ret til at udtale sig? 
 

Da jeg i august 2016 foretog en forskningsrejse til Yukon for at studere, hvordan det 

havde været muligt for 14 af territoriets First Nations at indgå selvstyreaftaler, var jeg 

naturligvis interesseret i at interviewe nogle af deres ledere for at høre om deres 

erfaringer. Men det viste sig umuligt at få interview i stand med nogen af dem.162 De 

svarede ganske enkelt ikke på mine gentagne henvendelser, heller ikke da jeg efter min 

hjemkomst foreslog dem at lade dem svare på spørgsmål via email eller over Skype. I 

andre tilfælde blev jeg blot henvist til teksterne på udstillingsplancher i deres 

kulturcentre.  

I Dawson City, hvortil jeg var rejst for at foretage interview med en 

repræsentant for kulturarvsafdelingen for den lokale Tr’ondëk Hwëch’in-klans 

selvstyreregering, udtrykte den daglige – hvide – leder af styrets flotte kulturcenter sig 

lidt forblommet om, at man havde mange erfaringer med hvide journalister og forskere, 

som misbrugte deres interview med indfødte. At jeg havde mine akkreditiver i orden 

og i øvrigt var en dansk forsker og ikke canadier, ændrede ikke på hendes lyst til at 

hjælpe mig. Heller ikke min kommentar om, at jeg jo derved fik indtryk af at være 

kommet til et følsomt, men også et meget lukket folk.  

 Mine oplevelser kan dog forklares sociologisk med det canadiske flertals 

behandling af de oprindelige folk både historisk og i nutiden. Det betyder, at der stadig 

er et dybt spændingsfyldt forhold mellem First Nations og de canadiske myndigheder 

og en stor vagtsomhed over for udefra kommende, som mistænkes for at ville ”tilegne 

sig” de indfødtes stemme: Mistanken bygger på erfaringen med de mange velmenende 

antropologer og nysgerrige journalister, der tidligere rejste de nordlige territorier tyndt 

for at beskrive og fortolke de indianske kulturer for den euro-canadiske offentlighed i 

syd. I de indfødtes organisationer og selvstyreinstitutioner insisterer man derfor på at 

udøve kontrol med, hvad der skrives om deres sag. Ofte kræver man selv at stå for 

kommunikationen.  

I forbindelse med traktatprocessen om retten til land har ikke-indfødte 

akademikere en gang imellem stillet spørgsmål ved korrektheden af de ”beviser” – i 

form af myter og traditioner – der bliver lagt til grund for kravene. Andre har peget på 

nogle af de problemer, der er forbundet med selvstyre i de små samfund. Der er også 

forskere, der har været kritiske over for selve det autencitetsprincip, der ligger til grund 

for de krav, som First Nations fremfører. Sådanne kritiske kommentarer er som regel 

blevet taget meget ilde op. Selv forskere, der har udtrykt deres personlige støtte til 

kravet om selvstyre, har oplevet at blive beskyldt for at udtale sig om spørgsmål, som 

                                                           
162 Under og efter besøg i kulturcentre forsøgte jeg forgæves at kontakte Tr'ondek Hwech'in First Nation (Dawson City), 

Council of Yukon First Nations (Whitehorse), Kwanlin Dün First Nation (Whitehorse) og Champagne and Aishihik 

First Nations (Haines Junction). 
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kun First Nations selv kan tage stilling til. Nogle har derfor ligefrem valgt ikke længere 

at beskæftige sig med disse emner (Gibbins 1986; Boldt 1997; Cairns 2000: kap. 1).  

Jeg var derfor selv henvist til blot at læse officielle papirer og udtalelser og 

besøge udstillinger på kulturcentre, hvor de ”autoriserede” fortolkninger af fortiden og 

nutiden bliver præsenteret. Det kan måske vække forundring, når man ved, at der i de 

sidste tyve år har foregået en såkaldt forsoningsproces mellem de to 

befolkningsgrupper. Men når jeg har læst mediernes referater fra politiske møder, hvor 

disse emner er blevet diskuteret, er jeg blevet bekræftet i mit indtryk: Forsoningen tager 

udgangspunkt i et forhold, der stadig er præget af stærke spændinger, og mistroen fra 

de indfødtes side over for hvide er tårnhøj. Således udtalte Assembly of First Nations’ 

regionale leder, Mike Smith, på et valgmøde i oktober 2016 i Whitehorse: ”Jeg ønsker 

at vide, hvordan [en ny regering] vil stille sig over for kolonialisme, og hvordan den 

vil forholde sig til folkemord. Hvordan vil den forholde sig til tvangsforflytning? 

Hvordan vil den forholde sig til kostskolerne? Hvis I virkelig ønsker at komme videre 

fremad, så er I nødt til at forholde jer til det, som vi har udholdt og overlevet” (CBC 

News 21 okt. 2016).  

  For at forstå, hvad det drejer sig om i Yukon, kræver det igen lidt historik, 

inden jeg ser på omfanget af selvstyret i territoriet.163  

 

 

Yukon-indianernes selvstyreordninger   
 

I forbindelse med et møde med Pierre Trudeau i 1973 præsenterede en delegation 

bestående af Yukons indianske ledere med høvding Elijah Smith i spidsen et 78 sider 

langt dokument med titlen ”Together Today for Our Children Tomorrow” (The Yukon 

Indian People 1973). Dokumentet, som var skrevet af Smith selv, blev, efter et historisk 

tilbageblik og generelle overvejelser over det dårlige forhold mellem ”indianeren” og 

”den hvide mand”, mere konkret på en række punkter.   

Elijah forklarede for det første, hvorfor den canadiske regerings sociale og 

økonomiske programmer ofte havde forvoldt First Nations mere skade end gavn. Han 

ønskede nogle af dem fjernet og erstattet af nye, som var tilpasset deres særlige forhold 

og behov.  For det andet påpegede han, at samfundenes gamle led under at være 

placeret på plejehjem drevet af hvide. I stedet skulle de flyttes tilbage til deres 

landsbyer, hvor de kunne blive plejet af deres egne, og hvor de ville få til opgave at 

holde deres oprindelige kultur i live og formidle den til fremtidige generationer.  

I et afsnit om kulturel identitet hed det da også, at de unge var i færd med 

at miste deres identitet, fordi deres forældre og bedsteforældre i skolen var blevet 

opdraget til at føle skam over deres egen kultur. Fremtidens traktater skulle derfor gøre 

de enkelte folk i stand til at genoplive deres kultur og befri sig fra den hvide mands 

                                                           
163 Det følgende bygger bl.a. på Yukon Council of First Nations, History of Yukon Land Claims, 

http://cyfn.ca/history/history-of-land-claims/. 
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kulturelle dominans. De skulle desuden skabe grundlag for en økonomisk udvikling, 

der skulle bringe de underudviklede indfødte samfund ud af forhold, der var præget af 

fattigdom, sundhedsproblemer, lave indkomster, arbejdsløshed, kummerlige 

boligforhold o.lign. Der måtte derfor gennemføres en række reformer af skoler, 

uddannelser og programmer for økonomisk udvikling. De offentlige skoler og 

uddannelser var ikke relevante for de indfødtes ”værdier og tro”, hed det. I stedet for 

at sigte mod de videregående uddannelser skulle de unge opmuntres til at gå ind i mere 

”passende” uddannelsesprogrammer herunder uddannelser, der gav dem 

forudsætninger for at udnytte deres områders naturlige ressourcer og generhverve deres 

forfædres færdigheder inden for kunst og håndværk (ibid. 20-19). Endelig burde 

Yukons indfødte have mulighed for at skabe egne kommunikationsmidler i form af 

radio, tv og aviser, hvor deres synspunkter og værdier kunne komme til udtryk. 

På Yukon-delegationens møde med Trudeau i Ottawa, krævede dens ledere 

forhandlinger om traktater for hver af territoriets 14 folk ud fra en præmis om, at 

Yukons land og ressourcer tilhørte territoriets indfødte folk i kraft af deres historiske 

brug og bosætning af landet. Forhandlingerne begyndte et par år senere, men sluttede 

først i 1990 med en principiel ”Umbrella Final Agreement” (UFA) indgået mellem den 

canadiske forbundsregering, Yukons territoriale regering og Council of Yukon First 

Nations, som rådet i mellemtiden var blevet omdøbt til (Council of Yukon Indians).  

På baggrund af UFA forhandlede parterne sig mellem 1993 og 2005 frem 

til en række traktater om rettigheder til land, ressourcer og økonomisk kompensation 

foruden politisk selvstyre i spørgsmål, der vedrører brug af land og ressourcer samt 

ansvar for administrationen af en række økonomiske programmer og offentlige 

tjenesteydelser. 11 af Yukons First Nations har foreløbig underskrevet sådanne 

traktater, hvilket er næsten halvdelen af alle de traktater, der indtil videre er blevet 

indgået mellem First Nations og den canadiske regering.164 De sidste tre folk har stadig 

status som ”Indian Bands” og styres i henhold til Indianerloven.  

Council of Yukon First Nations hævder i dag, at deres selvstyreordninger 

har givet dem ”magt, som er sammenlignelig med en canadisk provins eller et canadisk 

territorium” (Yukon First Nations). Det er dog en stor overdrivelse, idet den canadiske 

regerings anerkendelse af deres ret til selvstyre kun omfatter ”spørgsmål, der gælder 

deres egne samfund, er en del af deres unikke kulturer, identiteter og traditioner, sprog 

og institutioner og vedrører deres særlige forhold til deres land og ressourcer” (Indian 

Affairs and Northern Development, The Government of Canada’s Approach to 

Implementation of the Inherent Right and the Negotiation of Aboriginal Self-

Government, 2010). Yukon First Nations har ikke overtaget juridisk ansvar for større 

politikområder, fordi de ikke accepterer de finansielle betingelser, som Ottawa og 

Northwest Territories stiller. Til gengæld er det lykkedes dem at skabe institutioner, 

                                                           
164 Traktaterne er tilgængelige på Yukon First Nation Self-Governments website, Mapping the Way, under ”Our 

Agreements”, http://mappingtheway.ca/our-agreements 
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der er i overensstemmelse med deres traditionelle værdier og samtidig lever op til 

demokratiske principper (Dacks 2004). 

 

 

Selvstyrespørgsmålets stilling i dag 
 

Det var en kombination af flere faktorer i 1960’erne og -70’erne, der førte til, at flere 

og flere indfødte grupper ikke kun krævede ret til land, men også ret til selvstyre: den 

voksende etniske bevidsthed blandt de oprindelige folk – internationalt såvel som i 

Canada – grundlæggelsen af B&B-kommissionen og Højesterets afgørelse i Calder 

om, at der fandtes en ret til indfødtes selvstyre (Frideres og Gadacz 2005: 250). 

Indianerne begyndte at kræve, at deres traditionelle institutioner og værdier blev 

afspejlet i nye politiske strukturer på et fjerde regeringsniveau, dvs. et lag under det 

føderale, provinsielle og kommunale. Et sådant fjerde regeringsniveau skulle tjene til 

opnåelse af tre mål: (1) at styrke den lokale kontrol og beslutningsdygtighed, (2) at 

fremme anerkendelsen af canadiske indianeres kulturelle diversitet, og (3) at oprette et 

styre bestående af lokalt valgte snarere end det føderale bureaukrati (Frideres og 

Gadacz 2005: 265).   

Det politiske argument for selvstyre har hele tiden været, at First Nations i 

kraft af deres særlige kultur burde tilkendes de samme rettigheder som enhver anden 

suveræn nation og derfor anerkendes i forfatningen og på den måde gøre en ende på 

århundreders ydre dominans. Mange håbede, at de ville få sådanne rettigheder 

anerkendt i forbindelse med den nye forfatning i 1982, men de blev skuffet, da det viste 

sig, at forfatningen ikke støttede ideen om kollektive rettigheder for kulturelt distinkte 

folk, hverken fransktalende eller indfødte. Tværtimod var den udtryk for værdierne i 

det liberale demokrati og en individualisme, som indianerne opfattede som europæiske 

og derved fremmede for deres egen kultur (Turpel 1989-1990).  

Oprindelig var den bærende idé bag kravet om selvstyre, at de oprindelige 

folk havde ret til selv at bestemme over den måde, de blev styret på og til frit at forfølge 

deres egne kulturelle og økonomiske mål. First Nations hævder således, at de bør 

tilkendes eksklusive lovgivende, udøvende og administrative rettigheder over deres 

land og ressourcer og over befolkningen inden for de territorier, de allerede har fået 

anerkendt, samt territorier, de mener, de har et gyldigt krav på, men som de føderale 

og provinsielle myndigheder ikke anerkender. De ønsker også selv at kunne bestemme, 

hvem der skal anerkendes som borgere inden for deres territorium, og at få ret til egne 

domstole, uddannelsessystemer og velfærdsordninger. Flere af disse mål er blevet 

opnået inden for de sidste 20 år. Der er dog tale om mange forskellige selvstyreformer, 

som strækker sig fra ”band-government” under Indianerloven til ordninger, der minder 

om kommunalt selvstyre, til regionalt styre (f.eks. dene-folkets Tlicho-aftale fra 2003). 
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Det viser, at der ikke hersker konsensus blandt de indianske folk om, hvordan selvstyre 

skal forstås, og hvor meget man kan kræve.165   

I moderate tilfælde er det et spørgsmål om retten til at forvalte land og 

ressourcer, mens der i mere radikale tilfælde bliver fremsat krav, der minder om 

klassisk nationalisme, dvs. retten til egen stat, til at underskrive internationale traktater 

og til at udstede pas. Det almindeligste mål er dog opnåelse af ligelig økonomisk og 

politisk sameksistens med det øvrige canadiske samfund, som de i forvejen er dybt 

afhængige af.  Det betyder, at den føderale eller provinsielle myndighed vil kunne 

opretholde sin magtudøvelse inden for områder, hvor det er i både indfødtes og ikke-

indfødtes fælles interesse. Endvidere betyder det, at store politikområder af betydning 

for den canadiske stat eller provinsen stadig vil blive bestemt i parlamentet og 

provinsforsamlingen, og at man også slutter op om vigtige principper som demokrati, 

retfærdighed, lighed og grundlæggende frihedsrettigheder. Det har dog gennem årene 

vist sig, at der kan være modsætninger mellem de traditionelt patriarkalske og 

kollektivistiske værdier i de indfødte samfund og den canadiske forfatnings 

individuelle frihedsrettigheder (Milward 2012). Indfødte feministiske organisationer – 

især Native Women’s Association of Canada (NWAC) – har således lige siden 

1980’erne advaret imod en ”konstitutionalisering” af den patriarkalske struktur og 

kultur blandt mange oprindelige folk (Green 1992-93). 

Der eksisterer i dag ikke juridisk klarhed om, hvorvidt Rettighedscharteret 

også gælder for områder under indfødt selvstyre (Rafoss 2005). Én ”skole” af jurister 

mener, at der ikke er forskel mellem selvstyreområder og resten af Canada. En anden 

skole mener, at charteret ikke gælder for indianske territorier (MacNeil 1996). Nogle 

bygger deres opfattelse på, at charteret er udtryk for vestlige værdier og derfor vil 

begrænse selvstyrets autoritet, og at det derfor ikke bør gøres gældende over for et 

indfødt selvstyre. I stedet skal First Nations have ret til love og retspraksisser, der er i 

overensstemmelse med deres egne traditioner. En tredje skole hævder, at man ikke 

behøver at skulle vælge mellem at acceptere charteret eller forkaste det. Alternativet 

kunne f.eks. bestå i at anvende det på en måde, som er forenelig med lokale 

retstraditioner eller ved at indføre et nyt charter, der afspejler den indfødte kulturs 

værdier. I de selvstyreordninger, som den canadiske regering hidtil har godkendt, har 

den ikke presset på for en fuld anerkendelse af charteret bortset fra dets bestemmelse 

om lighed mellem kønnene. Det har således i hvert tilfælde været et spørgsmål om, 

hvad parterne er nået frem til gennem politisk forhandling  

 Den canadiske regering har imidlertid altid indtaget det principielle 

standpunkt, at indianere, métis og inuitter ikke er og aldrig har været nationer i juridisk 

forstand og derfor ikke kan betragtes som politisk suveræne, selv om de får tildelt 

selvstyre. Politisk suverænitet ville da også indebære en grundlæggende forandring af 

hele det politiske system, hvilket det store flertal af canadiere ville sætte sig imod.  

 

                                                           
165 For en gennemgang af selvstyreaftaler indtil 2008 se Yale D. Belanger (2008).  
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Konklusion 
 

Traktatprocessen, som blev indledt i 1970’erne, er altså langt fra afsluttet, og 

selvstyreproblematikken er ikke afklaret. En kritiker af begrebet ”oprindelige folk”, 

der bliver lagt til grund for begge processer,  mener, at First Nations med deres 

henvisning til deres traditionelle kultur som et argument for at få tildelt særlige 

rettigheder, i virkeligheden er med til at forstærke en stereotypisering af indfødte folks 

identitet og derved modarbejder deres egne interesser, både som individer og 

medlemmer af det moderne samfund, de rent faktisk ønsker at leve og deltager i. 

Indskrivningen af indfødte rettigheder i forfatningen og modstillingen mellem 

”oprindelig” og ”moderne” identitet kommer derved ikke til at føre til en afkolonisering 

af Canada og til de indfødte folks emancipation, men tværtimod til en fortsættelse af 

det koloniale magtforhold (Otis 1997).   

Som jeg var inde på i begyndelsen af kapitlet, så er en komplet 

afkolonisering af en bosætterstat et umuligt projekt. I sidste instans handler 

spørgsmålet om de oprindelige folks plads i Canada om det samme som Quebec-

spørgsmålet: Om føderationen Canada kan rumme flere sub-nationer uden at falde fra 

hinanden. Det er klart, at sådanne sub-nationer ikke kan have suveræn politisk status, 

altså fungere som selvstændige nationalstater inden for føderationen. Men hvad kan 

målet for en afkolonisering så være? kan man spørge med Alan C. Cairns (Cairns 2000: 

18). Jeg selv er enig med ham i hans svar: ”Det relevante mål er derfor ikke, at de 

oprindelige folk skiller sig ud for at opnå uafhængighed inden for deres egne stater, 

men en sameksistens, der må indbefatte et element af fælles tilhørsforhold og loyalitet 

over for den samme stat, både for oprindelige og ikke-oprindelige folk, hvis den skal 

lykkes” (ibid.).  

Men det kræver desuden en vilje til forsoning. Det spørgsmål vil jeg vende 

tilbage til i kapitel 23, som handler om inuitternes særlige vej til selvstyre. 
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Kapitel 21 
 
Det kontinentale Canada: Økonomi og national værdikamp 
1968-2013   
 
 
 
 
 
 
 

Indledning 
 

I midten af 1960’erne konstaterede en canadisk journalist, Neil Compton, som skrev 

tv-anmeldelser for det amerikanske tidsskrift Commentary, at det engelsktalende 

Canada i stadig højere grad orienterede sig mod USA. Og ikke så mærkeligt, mente 

han, for Canada var i virkeligheden en ”geografisk absurditet” med en befolkning, der 

næsten udelukkende boede på en smal stribe langs med den 5.000 km lange grænse til 

USA og endog med enorme ”naturlige” huller i striben såsom de Store Søer, de 

ufrugtbare skovområder syd for Hudson Bugten og Rocky Mountains. På den baggrund 

kunne grænsen forekomme rent vilkårlig og teoretisk. Det vidnede canadiernes adfærd 

også om: Det var mere almindeligt for canadiere at besøge USA end andre canadiske 

provinser. De havde flere værdier til fælles med deres naboer syd for grænsen end med 

landsmænd i andre canadiske regioner, og så var de blevet storforbrugere af 

amerikansk populærkultur, tv, aviser og ugeblade. Canadierne vidste tilsyneladende 

mere om USA’s historie og politik end om deres egen. Så det var ikke så mærkeligt, 

mente Compton, at en undersøgelse foretaget af Canadas ældste nyhedsmagasin, 

MacLean’s, i 1963 havde vist, at 29 procent af canadierne, både engelsk- og 

fransktalende, var positivt indstillede over for tanken om at indtræde i en politisk union 

med USA, og at 65 procent var parat til at overveje en økonomisk union (Compton 

(Compton 1964). 

 24 år senere, i 1988, da canadierne stadig diskuterede på livet løs, hvad 

slags land de boede i, underskrev premierminister Mulroney en frihandelsaftale med 

USA, den såkaldte Free Trade Agreement (FTA). Aftalen havde ikke kun økonomisk 

betydning. Den var mindst lige så vigtig for canadiernes selvforståelse. Det får man 

indtryk af, hvis man læser, hvad der dengang blev sagt og skrevet om den.  

Men der var faktisk også tale om et historisk vendepunkt Canadas historie. 

For Mulroneys parti, de Progressive Konservative, havde jo traditionelt været 

modstander af frihandel med USA. Det havde været en liberal hjertesag. Men nu var 

de Liberale imod en sådan aftale. Deres leder, John Turner, lovede tilmed, at han ville 
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”rive den i stykker” den dag, han blev premierminister. Også NDP’s Ed Broadbent var 

stærk modstander. I begge partier var der frygt for implikationerne for canadisk 

suverænitet og det canadiske velfærdssystem. Men i høj grad også for Canadas identitet 

og kultur.  

Det var en ny runde i den gamle debat mellem nationalister og 

kontinentalister, blot havde partierne overraskende nok byttet roller, idet 

nationalisterne nu var at finde på et politisk felt, der gik fra den liberale midte til hele 

venstrefløjen, mens konservative højst overraskende fremstod som kontinentalister. 

Ikke mindre forbløffende var det, fordi Mulroney ikke havde talt for en frihandelsaftale 

ved valget i 1984.   

Nationalisterne mindede befolkningen om, at canadiere og amerikanere fra 

begyndelsen havde stået for hver deres samfundsmodel og værdier, og at Canada netop 

var opstået i protest mod de revolutionære republikanske ideer, som USA byggede på. 

Hvis Canada knyttede sig for tæt til USA, ville den canadiske livsform og de canadiske 

værdier gå tabt. På deres side hævdede kontinentalisterne for det første, at en udvidelse 

af handlen med USA var afgørende for, at Canada kunne klare sig i den globale 

konkurrence. Selv om der måtte ske markedstilpasninger, ville frihandel i det lange løb 

komme Canada til gode i form af flere job og mere velstand. For det andet, blev det 

argumenteret, var canadiske værdier i forvejen så stærke, at de ville kunne modstå den 

”amerikanisering”, som canadierne altid havde frygtet. Man henviste samtidig til, at 

noget lignende var ved at ske i Europa, hvor landene var i færd med at skabe et ”indre 

marked” inden for EU (Nevitte 1996).  

Handelsaftalen delte altså Canada i to lejre. På den ene side stod de store 

virksomheder, den industrielle sektor og forretningsverdenen. På den anden side stod 

en koalition anført af fagforeningerne, som frygtede lavere lønninger og færre fordele, 

og den kulturelle sektor, som mente, at det var Canadas identitet, værdier og kulturliv, 

der var på spil. Den samfundsdebat, som frihandelsaftalen satte i gang, handlede 

således – i lighed med den forfatningsdiskussionen, som foregik parallelt med den – 

om, hvad for et land Canada skulle være i fremtiden, blot på et værdipolitisk niveau. 

Og så rippede den desuden op i det spørgsmål, som har været det mest afgørende for 

canadisk selvforståelse gennem de sidste halvandet århundrede: forholdet til USA.  

Det sidste emne er der skrevet så mange bøger om, at jeg må undlade at 

bringe en liste over dem. Jeg vil blot minde om, at canadierne altid har været indbyrdes 

delte i spørgsmålet om, hvorvidt ”amerikanisering” var en nødvendighed, en trussel 

eller et faktum. I dette kapitel vil jeg gøre rede for den økonomiske baggrund for 

diskussionen i 1970’erne og 80’erne og sætte den i forhold til den blomstrende 

interesse for canadisk kultur og kritikernes identifikation af ”det særligt canadiske” i 

litteraturen. Jeg vil analysere regeringernes forsvar for canadisk kultur og 

medieindhold fra omkring 1960, men især i forbindelse med forhandlingerne om en 

frihandelsaftale med USA. Ud fra nogle målinger af canadiernes værdier inden for de 

sidste 25 år vil jeg i den sidste del af kapitlet vurdere, om målingerne viser, at der – til 
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trods for den engelsk-canadiske nationalisme og opgøret med den koloniale mentalitet 

– alligevel skete en ”amerikanisering” af de sociale værdier i Canada i denne periode. 

Jeg vil konkluderer, at det ikke var tilfældet. Overordnet ønsker jeg med kapitlet at 

vise, hvordan økonomisk politik kan antage karakter af identitetspolitik. Der er således 

lagt op til et særdeles interdisciplinært kapitel inden for den tradition, der i kapitlet vil 

blive introduceret som ”canadiske studier”. Jeg begynder med økonomien. 

 

 

Økonomisk politik fra Trudeau til Mulroney 
 

Socialdemokraten Trudeau 
 

Da Trudeau blev premierminister i 1968, oplevede Canada højkonjunktur, og de gode 

tider fortsatte i de følgende fem år, men herefter gik væksten i stå uden varsel. Da 

hovedårsagen var den første oliekrise, var Canada selvfølgelig ikke det eneste land i 

den vestlige verden, der gik i recession. I bakspejlet står det dog klart, at også interne 

faktorer spillede ind, deriblandt Trudeaus mistro til markedskræfterne (Somerville 

1978: 80; Plamendon 2013: kap. 18). Trudeaus ideelle Canada var et samfund 

grundlagt på en blanding af socialdemokratiske principper og kristen etik, og sigtet 

med hans økonomiske politik i 1970’erne var at beskytte bestemte industrier og derved 

modvirke Canadas voksende økonomiske afhængighed af USA. Desuden forsøgte han 

at bekæmpe en stigende økonomisk ulighed mellem provinserne gennem den 

eksisterende føderale udligningsordning. Hjørnestenen – og symbolet – i hans 

keynesianske strategi, som nødvendiggjorde en centralisering af magten, var det 

Nationale Energiprogram. Det havde til formål at bevare den canadiske olie på egne 

hænder og forhindre amerikanske olieselskaber i at bestemme over canadiske 

energipriser (Doern og Phidd 1983: 244-52; Fossum 1997). Denne energipolitik øgede 

modsætningerne mellem Canada og USA, men førte, som jeg var inde på i kapitel 15, 

også til ”fremmedgørelse” i Alberta, ja, ligefrem til trusler om løsrivelse.   

 Da Trudeau efter en kort periode i opposition vendte tilbage som 

premierminister i 1980, forsøgte han at videreføre sin statsaktivistiske politik, der 

forudsatte et højt skatteniveau. Men politikken var om muligt endnu mindre egnet end 

før. Inflationen var i mellemtiden steget til 10 procent og var en af de højeste inden for 

OECD. I 1982 lå arbejdsløsheden på 11 procent, og statsgælden udgjorde i 1985 206 

milliarder dollar eller 46 procent af BNP (Hart og Dymond 2003). Efter en 

ministerrokade blev Trudeaus kabinet i 1982 udstyret med en mere markedsorienteret 

finansminister, og der blev nedsat en reformkommission – den såkaldte Macdonald-

Kommission (Royal Commission on Economic Union and Development Prospects for 

Canada) – der skulle undersøge, hvad der skulle til for at redde Canada ud af krisen.   

Kommissionens rapport, som blev udgivet i tre bind i september 1985, 

anbefalede indførelse af en politik, der tilpassede økonomien til den nye internationale 
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økonomiske og teknologiske udvikling, og som beroede på markedsmekanismer 

snarere end de keynesianske principper, der hidtil var blevet fulgt. En af hovedpillerne 

burde være indgåelsen af en frihandelsaftale med USA, lød det. Desuden anbefalede 

kommissionen en reform af velfærdsstaten og en reform af Senatet, så det fremover 

blev mere repræsentativt for Canadas forskelligartede regioner. Rapporten blev stærkt 

kritiseret af fagbevægelsen, nationalister og sociale aktivister. Til gengæld blev den 

rost af det private erhvervslivs ledere, flere provinsregeringer og medierne (Banting 

2013).  

Rapporten fik dog ikke umiddelbart regeringen til at lægge sin kurs om. 

Dens analyser og situationens generelle alvor var dog afgørende for, at Trudeau ikke 

blev genvalgt i 1984.  

 

                          

        Nyliberalisten Mulroney  
 

Med Brian Mulroney som premierminister udstak den nye konservative regering en 

økonomisk kurs, som var inspireret af Thatchers Storbritannien og Reagans USA: en 

politik bygget på indførelse af markedsprincipper, privatisering og deregulering. I 

Mulroneys første år gennemførte han skattelettelser for samfundets rigeste, indførte 

moms på varer og tjenesteydelser (GST) og førte en stram, anti-inflatorisk politik. Men 

derefter overraskede han offentligheden ved at følge Macdonald-kommissionens 

anbefaling og tage initiativ til en frihandelsaftale med USA.  

Amerikanske regeringer havde op gennem 1900-tallet ikke ønsket 

frihandel med Canada, og Reagan-regeringen varslede tilmed indførelsen af nye 

protektionistiske foranstaltninger over for sin nabo. Det lykkedes dog Mulroney at 

overtale Reagan til at indgå en aftale, der rummede en mekanisme, hvormed fremtidige 

disputter om vilkårlige handelshindringer kunne blive løst (Harrison og Freisen 2010: 

168).  Han var overbevist om, at større markedsintegration ville skabe den økonomiske 

vækst, som Canada havde brug for. Desuden mente han, at der var et generelt politisk 

behov for at forbedre det canadisk-amerikanske forhold, som havde været stærkt 

nedkølet under hans forgænger (Hart 2007). Mulroneys initiativ blev støttet af store del 

af det canadiske erhvervsliv, specielt lobbyorganisationen Canadian Council of Chief 

Executives, som var overbevist om, at adgangen til det amerikanske marked ville øge 

eksporten og sikre tiltrængt investeringskapital. Flere provinser bakkede op om 

frihandel, især Alberta. Også i Quebec var der støtte til en aftale, men her ud fra en 

overbevisning om, at den ville kunne medvirke til at løsne op for provinsens 

økonomiske afhængighedsforhold til Resten af Canada. Aftalen – Canada–United 

States Free Trade Agreement (FTA) – var på plads i 1988 og blev i 1994 fulgt op af 

NAFTA (North American Free Trade Agreement), dog nu under Jean Chretiens 

liberale regering.  
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Især i forbindelse med FTA reagerede den canadiske venstrefløj – både 

politisk og kulturelt – med bestyrtelse og voldsomme protester og fremsagde 

beskyldninger om, at Mulroney var i færd med at sælge den canadiske nation. Der var 

tale om det, man i Danmark ville kalde ”værdipolitik”, om end inden for handels- og 

fordelingspolitiske spørgsmål.   

 

 

Værdikamp 
 

Det var ikke en let sag at overbevise canadierne om værdien af en politik, som de 

gennem hele statens historie havde anset for at være en trussel mod den nationale 

suverænitet. Derfor kom valget i 1988, som først og fremmest handlede om 

ratificeringen af FTA, til at blive en politisk gyser, der delte landet og de politiske 

partier. Modstanderne talte om ”forræderi” og begyndelsen til enden på et Canada, som 

snart ville blive reduceret til ”Nordamerikas DDR” (Chodos, Murphy og Hamowitch 

1991; Hurtig 1991). Aftalen genoplivede således den gamle frygt for en 

”amerikanisering” af det canadiske samfund. Skepsissen blev øget af Mulroneys nære 

forhold til Ronald Reagan.  

Reagans holdning til Canada var farvet af hans syn på USA som et land, 

der var udset af Forsynet til at spille en særlig rolle i historien: en by på en bakketop, 

hvorfra den som et fyrtårn skulle lyse ud over verden og befri folk, som var bundet af 

totalitære samfundssystemer, ved at ”nære og forsvare frihed og demokrati og udbrede 

budskabet, hvor som helst vi kan”, som han udtrykte det (Public Papers of American 

Presidents 1988). Reagan var overbevist om, at Canada havde del i den amerikanske 

”verdensmission” på grund af sin kulturelle arv og geopolitiske position. Ja, Canada 

og USA udgjorde i virkeligheden en form for åndeligt, overnationalt ”Amerika” i kraft 

af at være fælles om frihedsidealet. Derfor var det amerikansk-canadiske forhold et 

moralsk eksempel til efterfølgelse: ”Frie folk, hvis regeringer hviler på et mandat fra 

de regerede, fører ikke krig med deres naboer. Frie folk, der er velsignet af økonomiske 

muligheder og beskyttet af love, der respekterer individets værdighed, føler ikke behov 

for at dominere andre,” som han sagde i en tale i 1985 (Reagan 1989: 414).  

Canadiske liberale og socialdemokrater hævdede derimod, at en 

frihandelsaftale var et komplot udtænkt af konservative, kapitalstærke kræfter – på 

begge sider af grænsen – som ønskede at ”harmonisere” Canada og USA ved at 

afmontere Canadas velfærdssystem. Frygten virkede ikke ubegrundet. Den Toronto-

baserede mangemillionær Conrad Black holdt således en tale til amerikanske 

forretningsfolk, hvor han bedyrede, at Canadas sociale sikkerhedsnet var blevet ”en 

hængekøje”, og at canadiernes ”søgen efter en identitet uden berøring med den 

amerikanske” var kilden til alle Canadas problemer. Den havde nemlig givet dem et 

system, som indebar ”en genfordeling af penge mellem regioner og individer med 
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overdreven skattebetaling og offentlig insolvens som uundgåelig følge” (cit. 

Thompson og Randall 1994: 292).  

Slaget om frihandel i den canadiske offentlighed handlede således ikke kun 

om økonomi, men også om Canadas identitet som samfund og nation – og derfor også 

om kultur. Lige som det var tilfældet efter Anden Verdenskrig, blev spørgsmålet om 

kulturel suverænitet kædet sammen med spørgsmålet om politisk suverænitet. 

 

 

Engelsk-canadisk nationalisme 
 

Canadiske nationalismer  
 

Nationalisme er blevet beskrevet som en ideologi, et princip og en doktrin (Gellner 

1983; Breuilly 1993), der hævder en nations ret til politisk suverænitet over et nationalt 

territorium og dermed en kongruens mellem nationen og staten, dvs. den politiske 

enhed. Som den amerikanske politolog Craig Calhoun gør opmærksom på, er denne 

snævre definition dog helt utilstrækkelig til at ”yde retfærdighed over for det omfang, 

i hvilket nationalisme og nationale identiteter former vores liv uden for eksplicit 

politiske spørgsmål – og især i spørgsmål, der ikke handler om en konkurrence om, 

hvor statens grænser skal trækkes” (Calhoun: 1997: 11). Med inspiration fra Calhoun 

har jeg selv tidligere skrevet, at nationalisme skal ses som ”en historisk bestemt og 

derfor foranderlig diskurs, i kraft af hvilken en gruppe hævder, forestiller og 

identificerer sig selv som nation” (Böss 2006: 31). Dermed hentyder jeg til, at 

nationalisme kan antage mange former afhængig af den historiske kontekst. Den 

canadiske nationalisme i 1970’erne og 1980’erne var en variant, som tog form efter 

Canadas særlige forhold til USA på det tidspunkt. 

 I sin gennemgang af forskellige former for nationalisme og deres betydning 

for statsdannelse kommer Breuilly ikke ind på Canada, men omtaler blot ganske kort 

Quebec. Det er han ikke ene om. Det er faktisk almindeligt blandt 

nationalismeteoretikere,166 hvilket bl.a. skyldes, at nationalismeforskningen for det 

meste har fokuseret på nationsdannelser i europæiske stater. Der er dog undtagelser. 

Anthony D. Smith kategoriserer således Canada som en ”indvandrernation” – i lighed 

med USA og Australien –  der udviklede en ”’pluralistisk’ forståelse af nationen, som  

accepterer og ligefrem hylder etnisk og kulturel diversitet inden for en overordnet 

politisk, juridisk og sproglig identitet” (Smith 1998: 194; 1995: kap. 4).167  John 

Coakley kalder Canada for oprindeligt en ”bosætterstat” med to sproglige grupper, der 

udviklede to forskellige former for nationalisme: en etnisk-national i Quebec og en 

først etnisk (med vægt på den britiske arv) og siden civil nationalisme i det anglofone 

Canada (2012: 183). Som den canadiske politolog Bernard Yack – korrekt – gør 

                                                           
166 Se f.eks. Gellner 1983; Pryke 2009; Guiberbau 1996; Hearn 2006; Anderson 1983. 
167 Se også Scheffer 2007. 
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opmærksom på, er den ”civile” canadiske identitet dog ikke i mindre grad en nedarvet 

kulturel identitet end quebeckerens ”etniske”: 

 

Den del af befolkningen i Quebec, som tænker på Canada snarere end 

Quebec som deres politiske fællesskab vælger én kulturelt nedarvet 

identitetslokation frem for en anden. De foretager måske dette valg, fordi 

de tror, at den canadiske regering vil være bedre til at forsvare visse 

politiske principper, men disse politiske principper definerer ikke i sig 

selv, hvad Canada er. Canada er en historisk lokation for disse principper, 

en lokation, som har alle slags kultur med i baggagen: forbindelsen til 

Storbritannien og britisk politisk kultur, historien om spændingen men 

også samarbejdet med fransktalende og engelsktalende, det ambivalente 

forhold til Canadas overvældende magtfulde nabo i syd, osv. (Yack 1999)   

 

Politisk identitet – hvad enten den gælder franskmanden, amerikaneren eller 

canadieren – er altså ikke baseret på blot et sæt rationelt valgte principper. Sådanne 

principper kan måske godt være en nødvendig betingelse for loyalitet over for det 

nationale fællesskab i liberale demokratier, men de er ikke en tilstrækkelig betingelse 

for loyaliteten.  Det er ikke principper, der får borgere til at tænke om sig selv som 

henholdsvis franskmænd, amerikaner eller canadiere. Det gør derimod deres kulturelle 

baggage, som er betinget af deres lands historie og nationale fortællinger. Der er derfor 

en kulturel komponent i enhver civil nationalisme, som den dansk-canadiske filosof 

Kai Nielsen skriver (1999).168 Men den er ikke nødvendigvis  etnisk af den grund. Et 

vigtigt kulturelt element er statens ”offentlighedskultur”, dvs. de symboler, historiske 

erindringer og fortællinger, kultur institutioner m.v., som staten vedtager, opretter eller 

støtter (jf. Miller 1995).  

Da Canada blev skabt som stat i 1867, fandtes der ikke noget fælles sprog, 

nogen kulturel tradition eller nogen fælles religion, som kunne hjælpe befolkningen 

med at bygge en ”politisk-kulturel mur” (Anderson 2001: 574) mellem den nye stat og 

USA.  Ej heller var der en sammenhængende historie, som kunne appellere til begge 

sproggrupper, snarere tværtimod. Macdonalds og Cartiers ønske om at skabe en 

”politisk nationalitet” var derfor ret beset udtryk for et ønske om, at befolkningens liv 

inden for den nye staten med tiden ville give dem en fælles identitet, altså at staten i 

sig selv ville konstituere og danne canadierne som folk. Det er den form for nation, 

man forstår ved en ”statsnation”. Derfor var deres egen og deres efterfølgeres 

nationsbygning til langt op i 1900-tallet, ja, helt til efter Anden Verdenskrig, først og 

fremmest en materiel karakter og havde ofte karakter af statsbygning. Da den foregik i 

en periode, hvor Canada kun langsomt udviklede sig fra at være en del af Det Britiske 

Imperium til at blive en uafhængig stat – og statens føderale struktur samtidig gjorde 

det muligt for den fransktalende befolkning at videreudvikle deres egen territorialt 

                                                           
168 Denne opfattelse deles i øvrigt af Will Kymlicka (1995: 11). 



502 

 

baserede sproglige og kulturelle identitet – blev der aldrig tale om en forenende 

canadisk nationalisme. Som historikeren Anthony Michel gør opmærksom på, førte 

kulturelle forskelle og sociale opdelinger ”uundgåeligt til en række 

meningsfællesskaber med forskellige narrativer, der nogle gange konkurrerede med, 

nogle gange styrkede, hinanden” (cit. Hilmer og Chapnick 2007: 5). Derfor blev 

betydningen af ”Canada” mangfoldig, flydende og til tider modsigelsesfuld. 

Historikere og politologer taler derfor ikke om nationalisme i ental, når det gælder 

Canada.169 Selv har jeg karakteriseret Trudeaus nationalisme som ”statsnationalisme”, 

altså en bestræbelse på at få den canadiske befolkning til at identificere sig med den 

canadiske stat. 

 Der fandtes dog én fortælling, som kunne samle både fransktalende og 

engelsktalende og holde det regionalt opdelte land sammen –  men også kun til dels. 

Den handlede om truslen fra USA, og derfor handlede den samtidig om Canadas 

partikularitet, om canadiernes særlige identitet og værdier. Og den kunne selv Trudeau 

godt tilslutte sig. For han gik aktivt i brechen for forsvaret af canadisk kultur. 

 

 

Det exceptionelle Canada 
 

Det var truslen fra amerikanske ekspansionsplaner, som i sin tid havde ført til 

unionsdannelsen. Siden italesatte Laurier forestillingen om Canada som USA’s 

modsætning. Som han udtrykte det i sin berømte tale til parlamentet den 21. februar 

1905 – hvor han forudsagde, at det 20. århundrede ville blive Canadas århundrede – 

var det amerikanske folk voldeligt, umoralsk og ugudeligt. Canadierne var derimod et 

”lille folk”, som både politisk og moralsk var amerikanerne overlegne og derfor måtte 

insistere på Canadas ”separate og særlige karakter” (cit. ibid.: 4).  

 Til og med William Mackenzie King var canadiske premierministres 

nationalisme altid bundet op på en loyalitet over for imperiet og den britiske krone. Det 

er derfor, jeg hidtil har kaldt nationalismen indtil Anden Verdenskrig for ”britisk-

canadisk”. Denne nationalistiske variant byggede på traditionen fra Lauriers ”brede 

patriotisme” – som kom til udtryk, når han hyldede Canadas velfærd, fremskridt, hæder 

og enhed og talte om sit ønske om at se ”Canada forenet i alle dets elementer” (Ottawa 

Citizen 19. jan. 1904). Men da denne liberalt-nationalistiske diskurs mistede sin 

mening efter Anden Verdenskrig, mistede det liberale Canada, der selv var gået forrest 

i bestræbelsen på at opnå autonomi og selvstændighed, samtidig et sprog til at italesætte 

forestillingen om den suveræne canadiske nation. I takt med, at der i Canada bredte sig 

en frygt for, at landet var på vej ind i et nyt afhængighedsforhold til USA – ”fra koloni 

til nation til koloni” i Innis’s berømte formulering (Innis 1956: 405) – kom den 

                                                           
169 Se f.eks. Peter Russells antologi Nationalism in Canada (1976), som først og fremmest har bidrag fra liberale 

akademikere, og Norman Hillmer og Adam Chapnicks Canadas of the Mind: The Making and Unmaking of Canadians 

Nationalisms in the Twentieth Century (2007), hvis redaktører hævder at være inspireret af Russells samling.  
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økonomiske og kulturelle trussel fra USA til at fungere som en katalysator for 

udviklingen af en ”New Nationalism” i engelsk Canada.  

Den ”nye nationalisme” begyndte som et intellektuelt fænomen i anden 

halvdel af 1950’erne, hvor engelsk-canadiske historikere, sociologer, politologer og 

andre som nævnt skrev bøger, der undersøgte kilderne til ”canadisk identitet” (se 

kapitel 17). Lad mig minde om Frank Underhills In Search of Candian Liberalism 

(1955), Donald Creightons Dominion of the North (1957) og The Story of Canada 

(1959), William L. Mortons The Canadian Identity (1961), F.R. Scotts Civil Liberties 

and Canadian Federalism (1959) samt bøger og artikler af Gad Horowitz, Walter 

Gordon og ikke mindst George Grant (jf. Fierlbeck 2005: 8). 

Den ”nye nationalisme” rummede elementer fra såvel den konservative 

tradition for red toryism og loyalisme som fra den socialistiske og liberale tradition og 

havde derfor en bred appel på tværs af det politiske spektrum. Det var derfor, socialister 

i 1960’erne kunne støtte den konservative Grant i hans kritik af den amerikanske 

materialisme og kapitalisme. På den baggrund kan det forekomme overraskende, at det 

blev de Liberale, der oprindeligt havde været et kontinentalistisk parti og var gået ind 

for nære økonomiske relationer til USA – og som havde hævdet Canadas status som et 

nordamerikansk land – der endte med at skabe en national fortælling om det 

”exceptionelle” Canada.  

Fortællingens byggesten var dels udenrigspolitiske (middlepower og 

peacekeeping), dels økonomiske (third option) og dels sociale (just society og charter). 

Siden fulgte multikulturalismen. Den venstreliberale fortælling om det exceptionelle 

Canada fik – som nævnt i kapitel 17 – en så stor gennemslagskraft i den canadiske 

befolkning, at den blev en master narrative, en hegemonisk fortælling, altså selve 

fortællingen om Canada, som man ikke kunne stille spørgsmål ved uden at risikere at 

blive beskyldt for at være ”ucanadisk”.  

De Liberale havde ganske enkelt erobret symbolmagten i Canada, da 

statsnationalisten Trudeau kom til magten, og han havde i vidt omfang held med at 

bestyrke den, og det til trods for, at han var en kontroversiel leder, for hvem det ikke 

lykkedes at skabe national enhed. En af årsagerne til den heroiske status, han alligevel 

nød, var formentlig hans mod og vilje til at manifestere Canadas uafhængighed af USA, 

såvel i sin udenrigspolitik og sikkerhedspolitik som i sin økonomiske politik og 

kulturpolitik.     

 I en artikel 1976 i det amerikanske tidsskrift Foreign Affairs undrede Adam 

Rotstein, en af grundlæggerne af Committee for an Independent Canada (CIC) sig over, 

at det havde taget så lang tid for den canadiske intelligentsia – pressen, de politiske 

kommentatorer, akademikere osv. – at opdage den ”selvafbrænding” af canadisk 

uafhængighed, der havde fundet sted i efterkrigstiden (Rotstein 1976). Ja, den 

amerikanske ”overtagelse” af Canada var ligefrem blev hjulpet på vej og opmuntret af 

interne kræfter, hvilket en forfatter havde kaldt for Canadas ”stille overgivelse” (Levitt 

1970). De samme kræfter dominerede i både regeringskredse og forretningsverdenen, 
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fagforeningerne og på universiteterne. Men pludselig var Canada begyndt at vågne op 

og var nu ved at bevæge sig i retning af en ”ny politik”, som kunne genskabe den 

nationale uafhængighed. Det amerikanske samfunds ”penetrering” af Canada var så 

effektiv, at der ikke var praktisk betydning i at skelne mellem indenrigs- og 

udenrigspolitik i Canada, mente Rotstein. Han kunne have tilføjet ”mellem økonomisk 

politik og kulturpolitik”. For han gik videre i sit essay med at diskutere, hvad der for 

nylig var sket for Time Magazine’s distribution i Canada. Det spørgsmål vil jeg vende 

tilbage til, men først vil jeg gøre rede for, hvad det var for økonomiske forhold, der fik 

Rotstein til at tale om en national ”vækkelse”.170  

         

 
                                              Økonomisk nationalisme  

 
Mistillid til USA var et gennemgående tema i Canadas historie i hele 1800-tallet. Men 

alligevel var der et ”kontinentalt” segment i befolkningen, der var overbevist om det 

pragmatiske behov for samhandel. Ja, som jeg tidligere har vist, så var der 

kontinentalister, som gik så langt som til at foreslå en økonomisk union som en 

betingelse for Canadas overlevelse eller ligefrem USA’s annektering af Canada. Op 

gennem 1900-tallet forsvandt mistilliden til USA’s ekspansionistiske hensigter i takt 

med udviklingen af det forsvarspolitiske samarbejde. Efter Anden Verdenskrig blev 

den transformeret over i en generel agtsomhed og bekymring over, om Canada mon 

alligevel ikke var ved at blive erobret af USA, skønt det nu skete på en mere indirekte 

måde: gennem opkøb af canadiske selskaber og en stigende dominans inden for 

kommunikation og kulturproduktion. Det var baggrunden for nedsættelsen af Massey-

kommissionen i 1949 (se kapitel 17).  

Kommissionen fastslog, at Canadas kulturelle problemer bundede i ”vores 

geografis og økonomis barske realiteter” (National Development 1951: 373). USA’s 

størrelse og det fælles sprog kunne medføre mange fordele, lød det, men udgjorde 

samtidig en fare for det kulturelle liv i Canada. Dette tema – som kombinerede Canadas 

økonomiske og kulturelle udfordringer – dukkede jævnligt op i den offentlige debat i 

de følgende årtier og kom med tiden til også at handle om sikkerheds- og 

udenrigspolitik. 

Den ”nye nationalisme” i engelsk Canada blev italesat ideologisk efter 

1965 af akademikere, intellektuelle og kunstnere, der typisk tilhørte småborgerskabet, 

og som politisk befandt sig på de Liberales venstrefløj eller inden for socialistiske og 

socialdemokratiske kredse, specielt det såkaldte Waffle-fløj inden for NDP (Resnick 

1977). Protesten mod Vietnam-krigen og den amerikanske kapitalismes 

”imperialisme” spillede her en vigtig rolle. Som journalisten Peter C. Newman skrev i 

1972, var det ”vietnamiseringen af de Forenede Stater, som til sidst førte til 

                                                           
170 For en detaljeret analyse af den engelskcanadiske ”new nationalism” ud fra en marxistisk vinkel se Philip Resnick, 

The Land of Cain: Class and Nationalism in English Canada 1945-1975 (1977). 
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canadiseringen af Canada” (Newman 1972: 25). Newman mente, krigen rev canadierne 

ud af deres fortryllelse af de ydre aspekter ved den amerikanske drøm. Han 

personificerede selv den nye liberale nationalisme, som forsvarede Canadas 

økonomiske og kulturelle suverænitet, og som derfor – som så mange gange tidligere i 

Canadas historie – var udpræget anti-amerikansk (Wright 2008).171 På den yderste 

venstrefløj var den samtidig anti-kapitalistisk. Det kunne således lyde fra den 

socialistiske akademiker Gad Horowitz: ”Vi er nationalister, fordi vi som socialister 

ikke ønsker, at vores land bliver totalt absorberet af verdenskapitalismens citadel” 

(Horowitz ingen dato, original kursivering).172 I en bog  udgivet af 

studenterorganisationen CUS (Canadian Union of Students) kunne man læse: 

 

Canada er ikke længere en uafhængig økonomi på nogen væsentlig måde. 

Vores økonomi, specielt udvindingsindustrierne og de højt 

teknologiserede fremstillingsindustrier, er i det store og hele ejet af 

udlændinge, specielt amerikanere […] Amerikanerne kalder dette 

”gensidig afhængighed”. Måske er en mere præcis, men mindre høflig 

betegnelse, imperialisme. (Hyde 1968: 9) 

 

På den liberale højrefløj og i det merkantile borgerskab var den 

”kontinentale” tradition til gengæld endnu stærkt repræsenteret. Således var The 

Canadian Manufacturers Association og The Canadian Chamber of Commerce 

modstandere af forslag om at begrænse amerikanske investeringer i Canada (ibid.: 

154).  

I 1961 publicerede den canadiske økonom – og anti-nationalist – Harry G. 

Johnson en artikel, hvori han diskuterede, hvad han anså for at være ”problemerne ved 

canadisk nationalisme” i forhold til Canadas økonomiske interesser (Johnson 1963). 

Johnson var bekymret over at se, hvordan en ”tarvelig” og ”uudtalt” anti-amerikanisme 

tjente mange canadiere som en undskyldning for deres manglende evne til selv at 

”skabe noget, der var ægte national stolthed værdigt”. Den var udtryk for en 

lillebysmentalitet og bagsiden af mange af de dyder, som canadierne ellers brystede sig 

af.  Nationalismen kunne også give sig udslag politisk i protektionistiske forslag, som 

gik i modsat retning af, hvad der var til gavn for Canada i den nye verdensøkonomi på 

et tidspunkt, hvor væksten var gået i stå. I stedet for at bidrage til ”udviklingen af en 

stærkere og mere uafhængig og identitetsbevidst nation”, havde ”canadisk 

nationalisme i de seneste år drejet Canada ind i en snæver blindgyde fyldt med affald” 

(ibid.: 12).  

Skønt Johnson selv var af den opfattelse, at der fandtes en særlig canadisk 

identitet –  som kom til udtryk i canadiernes væremåde (såvel gode egenskaber som 
                                                           

171 Om anti-amerikanismens historie i Canada se Jack L. Granatstein, Yankee Go Home: Canadians and Anti-

Americanism (1996). 
172 Horowitz var en af de kendteste akademikere bag den ny- nationalistiske bevægelse. En anden var den noget yngre 

Philip Resnick. 
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seriøsitet og kompetence som mindre gode som provinsialisme, mindreværdsfølelse og 

en tendens til at foregive, at man havde end højere moral end andre) – så mente han, at 

nationalisternes påstand om, at Canada stod i et afhængighedsforhold til USA, 

blandede to ting sammen: uafhængighed som ”magten til selv at tage beslutninger” og 

uafhængighed som ”valget af handlinger, som var anderledes end dem, som andre 

lande, især USA, tog” (ibid.).  

Påstanden om, at den nationale identitet var truet på grund af Canadas 

afhængighed af USA, blev ofte underbygget med henvisninger til forbruget af 

amerikanske varer, udbredelsen af en amerikansk livsstil og amerikanske mediers og 

publikationers popularitet blandt canadierne. Men, pointerede Johnson, dette var ikke 

noget, der var specielt for Canada. Det var et fænomen, man kunne iagttage i hele 

verden, også i lande som ikke var under direkte indflydelse fra USA.  

Forklaringen var ganske enkelt, at indkomsterne i Canada var steget, og at 

USA producerede varer, som forbrugerne ønskede sig, fordi de bidrog til at forbedre 

deres daglige tilværelse (ibid.: 13). Hvad angik nationalisternes kritik af Canadas 

import fra USA og de amerikanske selskabers investeringer i Canada, var der i 

virkeligheden langt fra tale om amerikansk dominans. Det var tværtimod Canada, der 

udnyttede USA. For den halve milliard dollars, som Canada inddrog i selskabsskatter, 

blev reelt set taget fra de amerikanske skattemyndigheder. Og desuden havde de 

amerikanske selskaber subsidieret udviklingen af ressourceindustrien i Canada gennem 

de afgifter, de betalte for at få tilladelse til at udvinde canadiske naturressourcer. 

Endelig ville nok så megen import fra USA aldrig betyde tab af politisk suverænitet. 

Magten til at styre landet tilhørte nemlig alene det canadiske parlament. Summa 

summarum betød den økonomiske integration mellem de to lande ikke mindre 

uafhængighed for Canada, men at USA og Canada indgik i et gensidigt udvekslings- 

og afhængighedsforhold (ibid.: 14). Hvis canadierne indså, at det hang sådan sammen, 

ville de også forstå, at de havde meget at vinde ved et udvidet økonomisk samarbejde 

med USA.   

     Nu var det dog ikke korrekt at påstå, at Canada ikke i forvejen havde et 

nært økonomisk forhold til USA. Den økonomiske strategi efter Anden Verdenskrig 

var nemlig præget af klassisk liberale principper og en fast overbevisning om, at 

Canadas velstand var dybt afhængig af USA. Strategien havde tre strenge. For det 

første en friere handel med USA. For det andet tiltrækning af amerikanske 

investeringer i den canadiske ressourceindustri, så Canada kunne forsyne den 

amerikanske industri med råvarer. Og for det tredje blev amerikanske 

industrivirksomheder opmuntret til at oprette datterselskaber i Canada, hvorfra de 

kunne producere både til deres hjemmemarked og til det canadiske marked. Denne 

strategi passede amerikanerne strålende, da den tilfredsstillede deres egne behov for 

råvarer og et udvidet marked. I Canada satsede de liberale regeringer til gengæld på, at  

vitaminindsprøjtningen af amerikansk kapital ville generere en hjemlig industri og 
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dermed ”modne” den canadiske økonomi, så den blev bragt ud af sin afhængighed af 

ressourceudvindingen (Laxer og Laxer 1977).  

 Problemet var blot, at dette ikke skete. I stedet for blive gjort fri af sin 

”koloniale” økonomi som leverandør af råvarer blev Canada mere afhængig af den end 

nogensinde. Da de amerikanske datterselskaber importerede al deres teknologi og 

maskinel fra deres modervirksomheder, udviklede Canada enorme handelsunderskud 

over for USA og måtte derfor leve af låntagning for at finansiere sine budgetter. 

Samtidig forhindrede en konstant høj rente canadiske industrivirksomheder i at 

foretage investeringer, som kunne have øget deres produktivitet. Derfor befandt landet 

sig i efterkrigstiden i konstant økonomisk krise med høj inflation, høj rente, stor 

arbejdsløshed, en industriel produktion, som var ude af stand til at konkurrere med 

amerikanske produkter, og en ressourceindustri, hvis eksportindtægter blev brugt til at 

betale for importen af amerikanske forbrugsvarer. Den handelsstruktur, som var blevet 

skabt efter krigen og havde reduceret Canada til en ”branch-plant-economy” – altså til 

blot at være en base for amerikanske virksomheders datterselskaber. Det betød, at 

canadierne i 1950’erne og 1960’erne levede på lånte penge, forbrugte mere, end de 

producerede, og tærede på deres ressourcer for at betale for overforbruget.       

 På den baggrund var det måske ikke så mærkeligt, at der var canadiske 

økonomer, der var kritiske over for den måde, samhandlen mellem Canada og USA 

foregik på. En af dem var statsembedsmanden Walter Gordon (1906-1987). Gordon 

havde i 1955-57 siddet som formand for The Royal Commission on Canada’s 

Economic Prospects (”Gordon-kommissionen”). Kommissionen var blevet stillet den 

brede opgave at fastslå udviklingen inden for de forskellige dele af den canadiske 

økonomi, befolkningens størrelse, hjemmemarkedet, de ydre markeder, 

produktiviteten og levestandarderne. Desuden skulle den komme med anbefalinger til, 

hvilken rolle regeringen burde spille (Gordon Commission 1957: 3). Rapporten stillede 

spørgsmål ved den liberale regerings økonomiske politik, især dens salg af 

ressourceudvindingsrettigheder og canadiske virksomheder til amerikanske selskaber. 

Næsten samtlige af kommissionens 50 forslag blev gennemført i de følgende år, bortset 

fra anbefalingen om at sætte en bremse i for amerikanske investeringer, en anbefaling 

som ellers lå den moderat venstreorienterede Gordon meget på sinde. For han frygtede, 

at Canada derved ville miste sin økonomiske uafhængighed.  

Gordon blev inviteret ind i det Liberale Parti, da Pearson blev leder i 1958, 

og i 1963 blev han udnævnt til finansminister. Hans budgetforslag for det følgende år 

rummede en beskatning af amerikanske opkøb af canadiske virksomheder. Det mødte 

dog så stærk modstand i regeringen, at han fandt sig nødsaget til at trække det tilbage. 

Herefter var hans indflydelse så svækket, at han endte med at også at trække sig selv 

tilbage. Han forlod partipolitik ved valget i 1965.  
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Fig. 34. Walter Gordon taler ved en ”teach-in” i begyndelsen af 1970’erne på    

University of Toronto om ”Amerikaniseringen af Canada”. Kilde: EI SCAN.  

 

 

Efter at have siddet som formand for endnu en kommission, som stærkt 

anbefalede at forhindre amerikanske investeringer i canadisk industri, tog Gordon – 

sammen med journalisten Peter Newman og professor Abraham Rotstein i 1970 

initiativ til dannelsen af The Committee for an Independent Canada CIC). Senere 

inviterede de forlæggeren Jack McClelland – medejeren af forlaget McClelland and 

Stewart – og den fransksprogede liberale publicist og politiker Claude Ryan med ind i 

komitéen, der så det som sit formål at bidrage til sikringen af Canadas økonomiske og 

kulturelle uafhængighed. I en grundlæggelseserklæring fra den 17. september 1970 

skrev de tre mænd bag initiativet, at der var brug for ”at tale ud med én stærk stemme 

til fordel for sikringen af Canadas overlevelse” (Committee for an Independent Canada 

1971, cit. Innis 1972: 94-95). De mente, at det føderale parlament sammen med 

provinsernes lovgivende forsamlinger skulle tage følgende forholdsregler: 

 

1. Sikre en stigning af canadisk ejede virksomheder i forhold til 

udenlandske samt føre mere kontrol med fremmede virksomheder, 

specielt de ressourceudvindende; 

2. skabe et regional udviklingsprogram til gavn for de mindre udviklede 

regioner; 

3. garantere canadisk kontrol med og sikring af ”en rimelig mængde 

canadiske nyheder og indhold i vores aviser, magasiner, radio, tv-

stationer og kabel-tv-netværk” gennem passende finansiel støtte; 

4. sikre at fagforeningerne i Canada havde den nødvendige autonomi til at 

afspejle deres canadiske medlemmers aspirationer; 



509 

 

5. generere større aktivitet på alle tre regeringslag i bekæmpelsen af 

forurening, selv om det gik imod kapitalinteresser (denne indsats skulle 

udtrykkelig indbefatte Arktis); 

6. opgradere informationsniveauet om Canada i skolernes læseplaner og 

sikre en ”rimelig viden om Canada” i lærerstanden. 

7. Da udenrigspolitikken lå i forlængelse af indenrigspolitikken, skulle de 

ovenstående mål afspejles og støttes i Canadas internationale relationer. 

Der måtte derfor formuleres en generel udenrigspolitik, som kunne sikre 

canadisk uafhængighed. 

 

Erklæringen sluttede i en overbevisning om, at flertallet af quebeckerne ønskede at 

forblive inden for konføderationen, og at det var i både Quebecs og hele Canadas 

interesse at arbejde sammen til fremme af Canadas ”ægte uafhængighed” (cit. Innis 

1972: 95).  

CIC talte omkring 10.000 medlemmer i 41 afdelinger ud over landet og 

havde således karakter af en regulær, om end mindre, folkebevægelse.   Allerede i juni 

1971 havde CIC indsamlet 170.000 underskrifter på en henvendelse til Trudeau, hvori 

komitéen krævede begrænsninger af udenlandske investeringer og ejerskaber 

(Canadian Encyclopedia: Committee for an Independent Canada). CIC’s ideer fik stor 

indflydelse på den liberale regerings lovgivning og grundlæggelsen af institutioner som 

f.eks. The Canadian Development Corporation, Petro-Canada, The Foreign Investment 

Review Agency, forskellige kontrolforanstaltninger i forhold til udlændinges 

erhvervelse af jord og en stramning af reglerne for mængden af canadisk indhold i radio 

og på tv, foruden afskaffelse af de skatteprivilegier, som Time Magazine og Readers’ 

Digest hidtil havde haft (Litvak og Maule 1974).  

 Som reaktion på Mulroneys initiativ til en frihandelsaftale mellem Canada 

og USA i 1985 opstod der en anden organisation inden for centrum-venstre, The 

Council of Canadians. Rådet blev grundlagt af Maude Barlow og journalisten og 

forfatteren Pierre Berton, som siden fik følgeskab af forlæggeren og aktivisten Mel 

Hurtig. Council of Canadians, som stadig eksisterer, blev dannet med det formål at 

beskytte Canadas nationale suverænitet og sociale velfærdssystem og kom hurtigt til at 

fungere som en koalition af fagforeninger, erhvervsorganisationer og sociale 

grupperinger, som var modstandere af FTA og frihandel i almindelighed.  Efter 

ratificeringen af FTA’s efterfølger, NAFTA, i 1994 udvidede rådet sit mandat til også 

at indbefatte en lang række globale spørgsmål (Council of Canadians).  

I forbindelse med forhandlingerne om handelsaftalerne med USA var 

modsætningerne mellem USA og Canada markante i spørgsmålet om kultur og 

medier.173 Grunden til uenigheden var Canadas ønske om at fritage kulturelle produkter 

med det argument, at de var udtryk for national identitet og derfor skulle fremmes og 

                                                           
173 Se “Cultural Exemptions in Canada’s Major International Trade Agreements and Investment Relationships”, 1999.  
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beskyttes af staten.174 For amerikanerne var de derimod at betragte som en form for 

underholdning, hvis værdi skulle bestemmes af markedet. Den canadiske regering stod 

således fast på den kulturnationalistiske position, den havde indtaget igennem et halvt 

århundrede, men som den ikke tidligere havde forsvaret aktivt udadtil. 

  

 

Kulturel nationalisme, anden bølge  
 

Kulturel suverænitet 
 

Massey-kommissionen havde i begyndelsen af 1950’erne konstateret mangler, 

forsømmelser og fysisk forfald i landets kulturelle institutioner. Men regeringen var på 

det tidspunkt endnu ikke parat til at skride til offentlig regulering ud over det, man 

havde gjort på radioområdet i 1930’erne. Derfor blev canadiernes kulturelle forbrug i 

de følgende tre årtier overladt til markedskræfterne, og på grund af den amerikanske 

populærkulturelle industris langt større kapitalmagt betød dette en total amerikansk 

dominans inden for film-, grammofon- og forlagsbranchen.  

Allerede efter Første Verdenskrig var Canadas lille filmindustri blevet slået 

ihjel af Hollywood. Ikke fordi filmene var dårlige, men ganske enkelt fordi branchen 

ikke rådede over et tilstrækkeligt stort produktionsapparat til at være 

konkurrencedygtigt. Provinserne gjorde deres bedste for at indføre censur over for 

amerikanske film, der blev anset for moralsk skadelige canadierne, og i 1930’erne 

forsøgte fire af dem at indføre en regel om, at en bestemt procentdel af de film, der 

blev vist i biograferne, skulle have oprindelse inden for Det Britiske Imperium. Men 

provinserne gennemtvang aldrig kvoterne, og selv britisk-canadiske nationalister måtte 

beklagende indrømme, at amerikanerne var bedre til at lave film end briterne. I stedet 

for at forsøge at konkurrere understøttede forbundsregeringen og regeringerne i British 

Columbia og Ontario så produktionen af dokumentarfilm – som regel om smukke 

canadiske landskaber – dog uden at fange det store publikum (Thompson og Randall 

1994: 122-23). 

Inden for forlagsbranchen var USA’s dominans så stor, at skolerne ofte var 

henvist til at undervise i historie efter amerikanske lærebøger. Reader’s Digest 

udgjorde canadiernes fælles ”litterære” referenceramme, og manglen på økonomiske 

midler betød, at landets biblioteker og museer var fattige på bøger, kunst og genstande, 

der fortalte canadierne noget om dem selv og deres historie. Syd for grænsen var man 

generelt uforstående over for tanken om, at staten skulle understøtte kulturlivet, og 

kulturprodukter blev betragtet som varer på linje med biler, korn og sko. Derfor blev 

canadiske regeringers ønske om at skabe en national kultursektor anset for økonomisk 

nationalisme og handelshindring.  Spørgsmålet om kunst og kultur som midler til 

                                                           
174 Modsat tidligere, hvor nationale argumenter var dominerende inden for den kulturpolitiske debat, har den i de seneste 

årtier været stadig mere præget af kommercielle ræsonnementer. 
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nationsbygning mødte ikke forståelse, specielt ikke, fordi den tydeligvis havde til 

formål at skabe et værn mod USA.   

 

 

Trudeaus politik over for USA 
 
Trudeau er kendt for at have sagt i den Nationale Presseklub i Washington i 1969, at 

”at leve ved siden af jer er på visse måder som at sove med en elefant. Ligegyldig hvor 

venligt og roligt dyret er, bliver man påvirket, når det bevæger sig og grynter” (cit. 

Plamondon 2013: 17).  Trudeau betragtede ikke USA som en ven, men snarere som en 

strategisk nødvendig partner. Hans udenrigsminister 1980-82, Mark MacGuigan, skrev 

senere, at Trudeau anså USA’s militaristiske kapitalisme som et lige så stort ”onde” 

som Sovjetunionens kommunistiske system (Trudeau og Head 1995: 165; MacGuigan 

2001: 10.0).  

Trudeaus politik var på de fleste områder præget af hans statsnationalistiske 

overbevisning. Hans indenrigspolitik havde til formål at styrke den nationale enhed og 

den sociale solidaritet, og hans udenrigspolitik nedtonede det internationalistiske 

element og opprioriterede i stedet de ”nationale interesser”. Trudeau mente, at 

”kontinentalismen […] nok er gået for langt”, og det var et spørgsmål, om der fandtes 

et ”specielt forhold til USA” (MacGuigan 2002: 16,18). I en hvidbog om regeringens 

fremtidige udenrigspolitik lod han i 1970 forstå, at det fremover ville gælde om fred 

og sikkerhed, miljø, social retfærdighed, livskvalitet, økonomisk vækst samt om at 

sikre canadisk suverænitet og uafhængighed. 

I Washington var man på det tidspunkt ikke sikker på, om man kunne stole 

på Canada som en allieret. Nixon kaldte internt engang Trudeau for et ”røvhul” 

(Brimelow 1986: 73), og både han og Henry Kissinger kunne komme i tvivl om, 

hvorvidt han var en ven eller fjende, når han f.eks. over for Sovjetunionen udtalte, at 

USA’s placering så tæt på Canada udgjorde ”en fare for vores nationale identitet fra et 

kulturelt, økonomisk og måske endog militært synspunkt” (cit. Plamandon 2013: 20). 

Trudeaus politik over for USA blev betragtet med en vis skepsis blandt nogle af hans 

egne embedsmænd i Foreign Affairs. De var overbeviste om, at Canada af både 

sikkerhedspolitiske og økonomiske grunde ikke havde noget andet valg end at komme 

godt ud af det med USA (Nemeth 2011; Hart 2011). På den anden side besad Trudeau 

dog også så megen diplomatisk fornemmelse og politisk realitetssans, at han aldrig 

kom i den slags skænderi med Washington, som hans forgænger havde oplevet i en 

næsten fysisk konfrontation med Lyndon B. Johnson. Han var udmærket klar over, at 

han som leder af et land, der i 1969 havde 80 procent af sine investeringer placeret i 

USA, og sendte to-tredjedele af sin eksport den samme vej, var nødt til at opretholde 

en god facade. Da Nixon og Ford blev efterfulgt af Jimmy Carter, blev relationen til 

Washington bedre for dog igen at kølnes, da Ronald Reagan blev valgt i 1980 

(Bothwell 1999). Men skønt Trudeau ikke selv bidrog til en forværring af de to landes 
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indbyrdes forhold, så var 1972-1985 den mest labile periode i forholdet mellem de to 

lande.  

Afslutningen på de to foregående årtiers ”særlige forhold” mellem Canada 

og USA blev indledt sidst i 1960’erne med tre begivenheder, der gav genlyd i den 

canadiske offentlighed (Tucker 1980: 80-81). Den første var olieforureningen af 300 

km af Nova Scotias kystlinje, efter at en græsk-ejet, men liberisk indregistreret, 

olietanker uden søkort og med defekt radar på vej fra Venezuela til Cape Breton i tyk 

tåge sejlede på et undersøisk skær og forårsagede den hidtil største forureningsulykke 

i Canada. Lige så stort indtryk gjorde det, da et andet tankskib, den amerikanske 

supertanker S.S. Manhattan, i sommeren 1969 sejlede gennem Nordvestpassagen, et 

farvand, som canadierne betragtede som et nationalt indre farvand. Gennemsejlingen, 

som året forinden var blevet annonceret af skibets ejer, Humble Oil, blev dækket tæt 

af de canadiske medier og fik Trudeau til at udsende en erklæring, hvori han udvidede 

Canadas maritime grænse og bekræftede Canadas suverænitet over det Canadiske 

Øhav og dets indre farvande (Grant 2011: 349).   

 

 
 
Fig. 35. SS Manhattan på vej gennem Nordvestpassagen i 1969 ledsaget af en isbryder. 

Skibet, med en tonnage på 105.000, var en almindelig olietanker, der blev bygget i 1962 

og udstyret med en isbryderbov i 1968-69. Den officielle grund til sejladsen var 

transport af olie, som var blevet opdaget i Proudhoe Bay i 1968. Olieselskaberne mente, 

at søtransport af olie med isbrydende supertankere ville være billigere end at bygge en 

rørledning til Valdez. Kilde: The National Iron and Steel Heritage Museum, 

Pennsylvania, USA. 

 

Den tredje begivenhed var USA’s indledning af underjordiske atomprøvesprængninger 

i de vulkansk aktive Aleutiske Øer under Canadas og andre kyststaters protester. Men 

det som overtrumfede disse tre begivenheders karakter af trusler, var dog det såkaldte 

Nixon-chok den 15. august 1971.  

Den dag erklærede den amerikanske præsident, at USA’s voksende 

underskud nødvendiggjorde en forbedring af handelsbalancen. Derfor blev al eksport 
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til USA pålagt en ekstra importold på 10 procent, mens amerikanske firmaer blev 

friholdt for skatter på deres eksportindtægter. Da dette ville få alvorlige følger for 

Canadas handel med USA, reagerede den canadiske regering med chok og forbløffelse. 

Forsøg på at appellere beslutningen med henvisning til Canadas afhængighed af det 

amerikanske marked blev afvist af USA. Derfor blev det i Ottawa konkluderet, at det 

”specielle, privilegerede forhold”, som Canada havde haft til USA var ”ude i kulden”, 

som oppositionens leder, Robert Stanfield, udtrykte det (cit. Tucker 1980: 81). 

Amerikanerne svarede igen med en liste over ting, de længe havde været 

utilfredse med i forholdet til Canada. Den højtrangerende ambassadør i Ottawa nævnte 

således ved sin afsked fra sin post i december 1972: Canadas energipolitik – som havde 

ført til store prisstigninger på import af canadisk olie, Saskatchewans nationalisering 

af amerikansk ejede potaskeminer, begrænsninger af amerikanske investeringer, 

fjernelse af de skattefritagelser, som Time Magazine og Reader’s Digest altid havde 

haft, samt den forordning i den nye canadiske medielov, som gjorde det lovligt for 

provinserne at fjerne reklamer fra amerikanske tv-selskabers programmer, der blev 

sendt over grænsen til canadiske seer. Nixon selv bekræftede, at USA og Canada var 

gledet fra hinanden. Under et besøg i Ottawa samme år sagde han i Parlamentet, at 

Canada og USA havde separate identiteter kendetegnet ved betydningsfulde forskelle, 

og det var ikke i ”nogens interesse at ignorere disse realiteter” (cit. Plamandon 2013: 

21).  

Hverken de Liberale eller de Progressive Konservative ønskede at give 

efter for amerikanernes krav. Trudeau konkluderede tværtimod, at den sårbarhed, 

Canada befandt sig i, indebar, landet fremover måtte blive bedre til forfølge sin egne 

interesser. Inden for rammerne af en ”Tredje Option”, som Trudeaus nye politik blev 

kaldt, skulle det økonomiske og kulturelle liv i Canada beskyttes. Midlerne var 

oprettelsen af et direktorat til overvågning af udenlandske investeringer (Foreign 

Investment Review Agency), etableringen af et statsligt olieselskab (Petrocan), og et 

statsligt udviklingsselskab (Canadian Development Corporation) samt vedtagelsen af 

Lov C-58, som – sammen med medieloven fra 1968 – skulle forhindre amerikanske tv-

selskaber i at opsuge canadiske reklamepenge, som rettelig burde tilfalde canadiske. 

På den måde håbede regeringen at have bragt en årelang strid om amerikanske mediers 

dominans af det canadiske marked til en afslutning. Fremover skulle staten aktivt 

beskytte Canadas nationale kulturproduktion gennem regulering.  

 

 

Statsregulering og kulturel protektionisme 
   

I midten af 1960’erne var det bredt accepteret i Canada, at nationsbygning ikke længere 

kun var et spørgsmål om at opbygge en effektiv infrastruktur og en sund national 

økonomi, men også indbefattede kunstarterne, sådan som deres repræsentanter længe 

havde hævdet over for politikerne. At politikerne havde hørt og forstået budskabet, 
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viste sig i forbindelse med fejringen af Canadas hundredårsjubilæum i 1967. Staten og 

provinserne støttede ved den lejlighed tusinder af kulturelle arrangementer ud over 

landet, og samme år projicerede Canada et imponerende billede af sig selv ud i verden 

med Expo 67 i Montreal. Blot tre år senere udtalte en professor i 

kommunikationsstudier under en senatshøring dog i fulde alvor: ”Canada har ét år 

tilbage til at beslutte sig til, om landet fortsat ønsker at være en distinkt politisk, kulturel 

og geografisk national enhed” (cit. Vance 2009: 398).  Udtalelsen var blot et af mange 

alarmråb om nødvendigheden af offentlig støtte til kulturinstitutioner og kunstnere og 

behovet for at foranstaltninger, der forhindrede den amerikanske massekulturs indtog. 

Et af de steder, hvor der burde reguleres, lød det, var markedet for ugeblade og 

magasiner.   

Ønsket om at begrænse salget af amerikanske magasiner gik langt tilbage i 

historien. Så tidligt som i 1870’erne udtrykte initiativtagerne bag Canada First 

bekymring over den høje cirkulation af amerikanske magasiner. For hvis Canada skulle 

have mulighed for at udvikle sin egen uafhængige bladindustri, krævede det læsere, 

reklameindtægter og forlag, som kunne konkurrere på lige vilkår med de kapitalstærke 

amerikanske bladforlag. Denne økonomiske argumentation blev i 1970’erne suppleret 

med et værdipolitisk argument: Uden en selvstændig kulturindustri, hed det nu, ville 

Canada ikke være i stand til at udvikle kreative talenter og miljøer, der kunne forsyne 

canadierne med kunstneriske og kulturelle produkter i form af nyhedsblade, aviser, 

film, bøger og radio- og tv-programmer, der afspejlede livet i Canada og de værdier, 

det canadiske samfund byggede på. Ræsonnementet var altså, at en selvstændig 

canadisk kommunikations- og kultursektor både var en økonomisk ressource og 

afgørende for den nationale identitet og sammenhængskraft. For at bruge titlen på en 

bog fra den tid – af den populære journalist og forfatter Pierre Berton – så havde 

Hollywoods totale dominans i canadiske biografer sat gang i en ”amerikanisering af   

det nationale billede” (Berton 1975).  

I sin grundige gennemgang af ”amerikaniseringen” af den canadiske 

kultursektor, Who’s Afraid of Canadian Culture? (1976), mente kulturjournalisten, 

kulturadministratoren og aktivisten Susan M. Crean at kunne dokumentere, at det 

absolut ikke var en overdrivelse at påstå, at den canadiske kultur og nation var i fare: 

 

Vi er ved at opdage, at vores kreative talent er blevet udskiftet med 

amerikanske film, bøger og fjernsyn, på samme måde som vores 

naturressourcer er blevet udvekslet med fabriksvarer. Og med de samme 

resultater: den canadiske industris kolonisering og afhængighed og til 

sidst dens forsvinden. Inden for den kulturelle sfære er amerikanske 

penge, igen med regeringens samarbejde, i færd med at abortere canadisk 

initiativ, tage dele af vores bevidsthed til fange og indføre en fremmed 

mytologi. […] Virkningen af den psykologiske afhængighed [i forhold til 

USA] er lige så skadelig for en gruppe, som den er det for et individ. 



515 

 

Canadierne har som kulturel gruppe mistet berøring med deres fortid, på 

samme måde som de indianske stammer. Vi værdsætter ikke længere 

traditionelle livsformer og skikke. Vi ringeagter vores egne kulturelle 

præstationer og accepterer dem kun, når de bliver anerkendt et andet sted 

i verden. (Crean 1976: 18-19)    

 

Forestillingen om, at der fandtes en særlig canadisk kultur, opstod, som jeg tidligere 

har vist, efter Første Verdenskrig. Den lå til grund for civilsamfundets mange nationale 

klubber, foreninger og tidsskrifter i 1920’erne og etableringen af den canadiske 

statsradiofoni i 1930’erne. Efter Anden verdenskrig gik den igen i Massey-

Kommissionens rapport. I begyndelsen var forestillingen om en canadisk kultur vag og 

ubestemt, men redaktørerne bag The Canadian Forum i 1920’erne fandt, som tidligere 

vist, spirerne til den i en litteratur og billedkunst, der skildrede canadiske landskaber. I 

begyndelsen af 1970’erne blev disse landskaber befolket, da litteraturkritikere og 

akademikere begyndte at identificere canadiernes forhold til deres natur og om et 

gennemgående tema i canadisk litteratur.  

 

 

Opdagelsen af det særligt canadiske: Canadiske Studier 
 

I sit forord til Beyond the Provinces: Literary Canada at Century’s End fortæller 

litteraturhistorikeren David Staines om engelskprofessoren F.E.L. Priestley, som i 

1964 publicerede en bog, hvori han gjorde status over de humanistiske fags stilling 

på canadiske universiteter.  Selv om Priestley var omhyggelig med detaljerne, havde 

hans bog ikke rummet nogen beskrivelser af undervisning eller forskning i canadisk 

litteratur, og skønt han kunne dokumentere, at universitetsbibliotekerne havde 

adskillige hyldemeter litteratur skrevet af canadiere, blev der dengang ikke tilbudt 

undervisning i canadisk litteratur. Staines husker dog selv, at der året efter, i 1965, 

blev udbudt det første tilvalgsfag i canadisk litteratur på University of Toronto 

(Staines 1995).175  

Da Staines udgav Beyond the Provinces i 1995, var der i mellemtiden sket 

”en forbavsende udvikling”, konstaterede han. Undervisning i canadisk litteratur på 

universiteterne var blevet en selvfølgelighed. Jeg kan for mit eget vedkommende 

tilføje, at det fra 1980’erne også gjaldt i Europa. Her begyndte engelskinstitutter på 

mange universiteter – deriblandt mit eget universitet, Aarhus Universitet – i det årti 

at tilbyde undervisning i canadisk litteratur.176 Der blev etableret centre og 

internationale forskerforeninger for ”Canadiske Studier”, som var et interdisciplinært 

områdestudie.  
                                                           

175 Han burde dog også have nævnt, at litteraturprofessoren George Woodcock siden 1959 havde udgivet det kvartårlige 

tidsskrift Canadian Literature, som stadig eksisterer.   
176 Initiativet blev taget af lektor Jørn Carlsen, som i 1984, sammen med den svenske professor Bengt Strejffert, 

grundlagde The Nordic Association for Canadian Studies (NACS). 
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Interessen for Canada-studier var i Canada udtryk for en national 

entusiasme i kølvandet på Canadas hundredårsjubilæum i 1967. I bogen What 

Culture? What Heritage? havde A.B. Hodgetts i 1968 undersøgt omfanget og 

karakteren undervisningen i canadiske historie og kultur på hundreder af skoler ud 

over Canada. I bogen konkluderede han, at ”Vi underviser en intetsigende og 

urealistisk konsensusversion af vores fortid; en støvtør, kronologisk fortælling om 

ubrudt politisk og økonomisk fremgang fortalt uden den modsigelse, som hører med 

til historiefaget” (1968: 5-6). Hans undersøgelse skabte en debat i uddannelseskredse, 

som fik The Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC) til i 1972 

at bede Canadian Studies-professor T.H.B. Symons foretage en undersøgelse af, hvad 

der blev foretaget af undervisning om og forskning i canadiske forhold på canadiske 

universiteter og colleges. Han skulle også komme med anbefalinger til, hvad der 

kunne gøres for at fremme canadiernes kendskab til deres eget land. Den såkaldte 

Symons-rapport med titlen To Know Ourselves udkom i 1976. Den fremsatte en bred 

vifte af anbefalinger om initiativer og aktiviteter, som ikke alene burde tages inden 

for de videregående uddannelser, men også af regeringsstyrelser, 

erhvervsorganisationer samt private og offentlige institutioner (Symons 1976). En 

anmelder af rapporten skrev bagefter: ”Rapporten forekommer at sige, at det ville 

være af stor betydning, hvis der blev handlet resolut nu, ikke kun til glæde for alle 

borgere i Canada […], men for mennesker i mange lande, hvis liv på den ene eller 

den anden måde bliver berørt af Canadas eksistens og af det canadiske eksempel.” 

Anmelderen, som selv underviste i Canadian Studies på Edinburgh University, mente 

i øvrigt, at der kom et tidspunkt, hvor ”en nations identitet krævede at blive bygget 

på en indre selvrespekt og til fordel for det folkelige fællesskab” (Gibson 1977).177  

Debatten om betydningen af at studere Canada førte til mange ændringer i 

uddannelserne, men også til nye studier og kommissionsarbejder om andre aspekter 

ved det canadiske samfund, som havde betydning for ”canadisk identitet”; ikke kun 

uddannelse, men også forlagsvirksomhed, industrielle forhold, teknologi, 

internationale relationer m.v. Der blev desuden skabt en lang række offentlige 

styrelser og offentligt støttede organisationer til fremme af studiet af Canada både i 

og uden for Canada, som f.eks. den private The Canada Studies Foundation (1970), 

The Association for Canadian Studies (1973) og The International Council for 

Canadian Studies (1981), den sidste med betydelig økonomisk støtte fra den føderale 

regering og med det formål at udbrede kendskabet til Canada i udlandet. 

De nye aktiviteter var en indikation på, at der i perioden 1965-1995 skete 

et gennembrud for forestillingen om, at Canada ikke bare var en politisk konstruktion, 

men også en nation, der kunne være et eksempel for sin omverden. De var også et 

vidnesbyrd om, at man både inden og uden for Canada havde opdaget, at Canada 

                                                           
177 Om historien bag Canada-studier se i øvrigt Dirk Hoerder, To Know Our Many Selves: From the Study of Canada 

to Canadian Studies (2010). 
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havde en historie, en samfundsform og en æstetisk kultur, som skilte sig ud fra andre 

landes.  

  
 

 Canadas nationale litteratur  
  

En markant forskel mellem den litterære scene i Canada i 1950’erne og 1970’erne var 

mængden af udgivelser af litteratur. I perioden fra 1963 til 1972 steg antallet af 

engelsksprogede litterære værker, som var enten forfattet eller publiceret i Canada, 

med 250 procent. Tallet på nye titler steg med 300 procent og salget af litteratur med 

320 procent. Og denne måling medregnede vel at mærke hverken bøger på fransk 

eller bøger, der var importeret fra USA. Det, som i dag kaldes CanLit-boomet, faldt 

naturligvis sammen med gennembruddet for billigbogen, det nye, masseproducerede 

bogformat. Men stigningen havde også noget at gøre med en dramatisk voksende 

interesse i den canadiske befolkning for at læse bøger skrevet af dens egne forfattere. 

Dem var der dengang et stærkt stigende antal af, og flere af dem opnåede international 

berømmelse: Margaret Laurence, Rudy Wiebe, Mordecai Richler, Leonard Cohen, 

Margaret Atwood og mange flere stod nu på hylderne i boghandler i USA og Europa 

(Mount 2017: 8-9). 

David Staines opdeler Canadas litteraturhistorie i tre perioder. I den første, 

som begynder omkring 1900, bevæger litteraturen sig langsomt væk fra den koloniale 

mentalitet, som har præget den i anden halvdel af 1800-tallet. I den anden, som 

begynder efter Anden Verdenskrig, gør forfatterne sig langsomt litterært uafhængige 

af USA. Fra 1960’erne opnår de ”litterær selvbevidsthed” og taler nu med en ”distinkt 

kritisk stemme” (Staines 1995: x). Men hvad var så det særligt canadiske i 

litteraturen?       

    I USA er der en tradition, der går tilbage til begyndelsen af 1800-tallet, for 

at hævde, at den ”sublime” vildmark havde bidraget til at gøre  USA anderledes end 

alle andre nationer, ja, til en exceptionel og bedre form for civilisation end den 

”kunstige” europæiske (Nash 1982: 69).178 Denne opfattelse kom politisk til udtryk 

hos Thomas Jefferson (1743-1826), der hyldede agrare idealer og ikke ønskede, at 

USA skulle gentage Europas fejltagelser med industrialiseringen. Filosofisk og 

litterært blev det romantiske natursyn repræsenteret af de amerikanske 

”transcendentalister” Nathaniel Hawthorne (1804-1864), Henry David Thoreau 

(1817-1862) og Ralph Waldo Emerson (1803-1882).  I forbindelse med åbningen 

(koloniseringen) af Vesten blev deres ”pastoralisme” dog fortrængt af en teknologisk 

begejstret, liberalistisk fremskridtsfilosofi. Koloniseringen af Vesten blev nu set som 

udtryk for en ny, industrialiseret civilisations ubønhørlige fortrængning af 

                                                           
178 Se også Max Oehschlagers The Idea of Wilderness (1991), som følger ideen om “wilderness” fra oldtiden op igennem 

USA’s historie, og A.A. Den Otters Civilizing the Wilderness (2012), som undersøger forestillingen i Canada indtil 

1867. 
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vildmarken på bekostning af den agrare og indfødte levevis (Smith 1959; Marx 1964). 

Derved fik romaner fra frontier-livet af Washington Irving (1783-1859) og James 

Fenimore Cooper (1789-1851) såvel som den patriotisk-romantiske landskabskunst i 

midten af århundredet en nærmest tragisk karakter. Vildmarken blev beskrevet som 

en paradisisk have og ikke længere det hjemsted for dæmoner og vilde, som de første 

puritanske kolonister havde forbundet den med, og som Nathaniel Hawthorne 

illustrerede i sin roman fra 1850 The Scarlet Letter (Heimert 1953).  

  Det naturromantiske element er til gengæld fraværende i den første 

litteratur, der blev skrevet i Canada. Det er der en enkelt forklaring på. På grund af 

klimaet og det Canadiske Skjold måtte canadiske nybyggere kæmpe hårdt for at få et 

udbytte af jorden, der er både klippefyldt, tynd og bundfrossen en stor del af året. 

Som en geograf engang skrev, så duer havemyten ikke i Canada, bortset fra måske i 

det sydlige Ontario, en region der dog reelt set er et fattigt randområde i USA’s 

centrale landbrugsland. Hvis der findes en myte om canadisk landbrug, så ”handler 

den om det slæb og den usikkerhed, der er forbundet med at drive landbrug i et barskt 

miljø, og det er en meget anderledes myte end nogen af dem, man møder i USA” 

(Harris 1966: 34).  I Canada var vildmarken mørk, truende og fremmed. Livet i den 

var mere en kamp for overlevelse end opfyldelsen af en drøm, sådan som det skildres 

af den noget modvillige pionerforfatter Susanna Moodie (1803-85). 

Moodie udvandrede i 1832 fra Sydenglands idylliske landskaber til det 

endnu tyndt befolkede og langt fra opdyrkede Ontario.  I Roughing It in the Bush; or, 

Forest Life in Canada (1852) skildrer hun sin families erfaringer med at klare sig i 

en natur, der nærmest synes at modarbejde dem. Et af hendes motiver for at 

offentliggøre sine erindringer var at advare andre fra den engelske middelklasse mod 

at lytte til ejendomsspekulanter – ”spekulanter i deres medmenneskers dårskab og 

godtroenhed” – hvis romantiserende og falske forestillinger om livet i vildmarken 

havde lokket intetanende folk som hende selv og hendes mand i ulykke (Moody 

1854).179 Bogen giver alligevel indtryk af en vis stolthed over trods alt at have 

overlevet og været med til at opbygge det lille nybyggersamfund ved Lake Ontario. 

Ligesom i den amerikanske frontier-litteratur ser man hos Moodie – såvel 

som hos andre canadiske forfattere og digtere i den periode – Canada skildret som et 

samfund præget af praktisk sans, hårdt arbejde, enkel tro og mere demokrati, lighed, 

social mobilitet og medmenneskelighed end det britiske, som bosætterne kom fra. Et 

andet eksempel er Alexander McLachlan (1818–1896). McLachlan levede et slidsomt 

liv som nybygger i vildmarken, inden han blev offentlig forelæser og 

indvandringsagent. I sin digtsamling The Emigrant (1874) udtrykte han, bl.a. i digtet 

”The Man Who Rose from Nothing”, den samme uforbeholdne stolthed over at have 

været med til at skabe det nye land: 

 

 

                                                           
179 Forfatterens indledning til 3. udgave (1854). 
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Around the world the fame is blown 

Of fighting heroes, dead and gone; 

But we've a hero of our own –  

The man who rose from nothing. 

 

He’s a magician great and grand: 

The forests flee at his command; 

And here he says, “Let cities stand!” – 

The man who rose from nothing. 

 

And in our legislative hall 

He tow'ring stands alone; like Saul, 

A head and shoulders over all –  

The man who rose from nothing. 

 

His efforts he will ne’er relax, 

Nor faith in figures and in facts; 

He always calls an ax an ax –  

The man who rose from nothing. 

 

This gentleman in word and deed 

Is short and simple in his creed: 

“Fear God and help the soul in need” –  

The man who rose from nothing. 

 

In other lands he’s hardly known, 

For he's a product of our own, 

Could grace a shanty or a throne – 

This man who rose from nothing. 

 

Here’s to the land of lakes and pines, 

On which the sun of Freedom shines, 

Because we meet on all our lines 

The man who rose from nothing.  

 

Først fra de sidste årtier af 1800-tallet begyndte forfattere og digtere at 

finde skønhed i den canadiske naturs rå og voldsomme karakter og derved gøre 

landskaberne til et beboeligt ”hjemland”, som jeg tidligere har vist (kapitel 14).  Men 

skildringen af dem i kunst og litteratur havde stadig præg af, at canadiernes erfaringer 

med naturmiljøet var anderledes end amerikanernes: Der var meget vinter, meget 

skov og meget vand i de digte, som ”konføderationsdigterne” – Charles G.D. Roberts 
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(1860-1943), Bliss Carman (1851-1929), Archibald Lampman (1861-1899) og 

Duncan Campbell Scott (1862-1947) – skrev.  

I de tre første årtier af 1900-tallet fik canadiske romanforfattere – Ralph 

Connor (1860-1937), Stephen Leacock (1869-1944), Hugh MacLennan (1907-1990) 

og Lucy Montgomery (1874-1942) – et stort publikum både i Canada og 

Storbritannien, ja, for den kvindelige forfatters vedkommende, også uden for den 

engelsklæsende verden. Men det var altså først fra 1959 (med tidsskriftet Canadian 

Literature), at man får alvor begyndte at tale om en ”canadisk litteratur”. 

Canadiske litteraturkritikere og –historikere foretog de første analyser af 

litterære værker med henblik på at identificere særlige temaer og en særlig canadisk 

litterær ”imagination”. Den kendteste og mest indflydelsesrige var Northrop Frye 

(1912-1991), som sammen med en række kolleger på University of Toronto i 1965 

udgav den første canadiske litteraturhistorie, trebindsværket Literary History of 

Canada: Canadian Literature in English.  

Frye mente, at det koloniale Canadas ustabile karakter havde forhindret det 

i at udvikle en litterære og kulturel tradition, som kunne have lagt en grund for 

udviklingen af en national identitet. Canadieren havde aldrig haft ro til at udvikle et 

forhold til sine omgivelser, finde sig et sted i verden, og derved komme til at hvile i 

sig selv: 

 

Engelsk Canada var først en del af vildmarken, derefter en del af 

Nordamerika og Det Britiske Imperium, og så en del af verden.  Men 

landet er gået igennem disse revolutioner for hurtigt til, at en litterær 

tradition kunne blive grundlagt på nogen af dem.  Canadiske forfattere 

forsøger endnu i dag at forholde sig til den canadiske geografi på et 

tidspunkt, hvor nye kommunikationsteknikker – hvoraf mange, som f.eks. 

fjernsynet, der skaber et sprogligt marked – opløser de geografiske 

grænser. I det omfang den virkelig har haft nogen betydning for canadisk 

kultur, kan denne perspektiviske forkortelse af Canadas historie forklare 

mange af dens træk: fikseringen på sin egen fortid, dens tendens til at 

holde fast på gammeldags æstetiske udtryksformer, og den undertrykte 

artikulationsevne som et tilbagevendende tema. Det forekommer mig, 

som om canadisk mentalitet er blevet dybt destabiliseret, ikke så meget 

som følge af vores berømte identitetsproblem, hvor væsentligt det end er, 

som af en række paradokser ved, hvad der konfronterer denne identitet. 

Den er i mindre grad forvirret af et spørgsmål om ”Hvem er jeg?” end en 

slags gåde om ”Hvor er her?”. (Klinck m.fl. 1965: 345-46)        

 

Frye var overbevist om, at der ”i enhver kultur findes en struktur af ideer, 

billeder og overbevisninger […] som udtrykker en bestemt tidsalders generelle syn 

på menneskets situation og skæbne” (2003: 63). I The Bush Garden – som er Fryes 
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samlede kritiske essays om canadisk litteratur – introducerede han en idé, som skulle 

få stor opmærksomhed langt ud over det kritisk-litterære miljø. Han mente at kunne 

iagttage, at de første kolonisters og nybyggeres møde med det øde kontinent og den 

vilde natur havde givet canadierne en særlig psyke, som han beskrev således: 

 

At føle sig som ”canadier” var at føle sig som en del af et 

ingenmandsland med enorme floder, søer og øer, som meget få canadiere 

nogensinde har set […] Man kommer til at tænke på, om nogen anden 

national bevidsthed på samme måde har haft så stor en mængde af det 

ukendte, det urealiserede, det menneskeligt ufordøjede bygget ind i sig. 

(Frye 1971: 228)  

 

Dette afstedkom en særlig form for grænsebevidsthed, mente Frye. Livet i de små og 

isolerede samfund afgrænset af vildmark og afskåret fra deres kulturelle rødder havde 

fremmet en udpræget lokal og regional bevidsthed. Omgivet på alle sider af en for 

det meste barsk natur udviklede canadierne en ”garnisonsmentalitet”. Det gjaldt om 

at overleve i et landskab, som var anderledes end det langt varmere og frodigere USA. 

For at beskytte sig selv lagde de overordentlig stor vægt på betydningen af de regler 

og love, som skulle holde sammen på deres fællesskaber.  

Et andet, men beslægtet, tema var konflikten mellem individ og samfund. 

Frye beskrev, hvordan de små lokalsamfund før i tiden kunne antage karakter af tæt 

sammenvævede fællesskaber, hvor den enkelte kunne opleve at stå i et valg mellem 

at være fuldt solidarisk med sit samfund og dets moralske normer eller forlade det og 

blive anset for ”desertør”. Mange romaner fra 1900-tallets midte handler således om 

personer, der oplever en indre konflikt mellem, på den ene side, behovet for at høre 

til og hente kræfter fra fællesskabet og, på den anden side, trangen til at være sig selv 

og slippe ud af et klaustrofobisk og kvælende lokalsamfund gennemskåret af dybe 

religiøse og politiske skel. I mange tilfælde ender det med, at den socialt 

fremmedgjorte hovedkarakter når til bevidsthed om sit autentiske selv og sit behov 

for personlig frihed og derfor vælger at forlade det samfund, han eller hun er vokset 

op i. Det er det gennemgående tema hos f.eks. forfatteren Margaret Laurence (1926-

1987). Hendes romaner fra den fiktive, lille prærieby Manawaka byggede på 

forfatterens egne erfaringer fra sin opvækst og ungdom som forældreløst plejebarn i 

sin tantes hjem i præriebyen Neepawa i Manitoba.180  Efter at hun selv brød op, levede 

hun en stor del af resten af sit liv i Afrika og England. 

Canadas nok kendteste forfatter, Margaret Atwood (f. 1939), som blev 

uddannet i litteraturvidenskab og i mange år fungerede som universitetslektor, udgav 

i 1972 den lille bog Survival, som indførte almindelige læsere i canadisk litteratur 

(Atwood 1972). Bogen blev enormt populær for et litteraturkritisk værk at være og 

                                                           
180 Manawaka-serien omfatter romanerne The Stone Angel (1964), A Jest of God (1966), The Fire Dwellers (1969) og 

The Diviners (1974). 
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solgtes i 50.000 eksemplarer på tre år (Mount 2017: 16). Atwood identificerede sig 

med den nye kulturelle nationalisme og udgav sin bog på et tidspunkt, hvor det stadig 

var almindeligt at betragte canadisk litteratur som mindre fin og end andre nationale 

litteraturer. Den var derfor ment som et forsøg på at gøre op med denne fordom ved 

at vise, at der rent faktisk fandtes en national litterær tradition med en unik tematik, 

som gav et billede af Canada som ”[e]n sindstilstand, som det rum, man bor i, ikke 

blot med sin krop, men også med sit hoved” (Atwood 1972: 18).   

Atwood mener, at nationale kulturer ofte rummer et enkelt symbol, som 

trækker en masse andre forestillinger til sig og sætter sig spor i både enkelte 

mennesker og hele samfundet i den måde, de ser sig selv og deres livsvilkår. I USA 

er det The frontier, hvor nybyggeren lægger sit gamle samfund og dets orden bag sig 

og vender blikket fremad og indstiller sig på at indrette samfundet på en helt ny måde, 

ja, måske endog forsøger at skabe det fuldendte samfund. I Storbritannien har ”Øen” 

i århundreder været det dominerende nationale symbol, og ”ømentaliteten” har fostret 

forestillingen om et harmonisk, selvbærende univers, hvor mennesker kan leve frit og 

beskyttet mod deres fjender og andre trusler, fordi de er omgivet af hav.  

I Canada har det centrale symbol været ”overlevelse”, foruden en dertil 

hørende forestilling om at være et offer, der kæmper for at overleve. Forestillingen 

skyldes både canadiernes kamp mod en fjendtlig natur og den koloniale fortid.  

Resultatet er, at canadierne som folk har udviklet en fatalistisk psykologi. Det tema 

efterviser Atwood i en række analyser af canadisk litteratur, hvor hun påpeger offer-

temaets tilsynekomst under forskellige former: mennesker som naturens ofre, dyr 

som ofre, forfulgte indfødte, den afkønnede kvinde osv. Ja, Atwood mener, at de 

canadiske forfattere selv levede som en slags fremmede i et for dem ukendt 

territorium, som i et indre eksil (Benson 1997: 1102). Hun ser sine landsmænds 

bekymring for deres egen overlevelse afspejlet i den måde, hvorpå de hele tiden måler 

og diskuterer styrken eller ligefrem fraværet af deres egen nationalitet, og hun 

betragter det som udtryk for en postkolonial usikkerhed i forhold til deres eget sted 

og samfund.  

Næppe overraskende vakte Atwoods synspunkt stor debat, da hun udgav 

Survival i 1972. Nogle forfattere og kritikere gjorde opmærksom på, at der var mange 

forfatterskaber, der faldt uden for hendes generaliserende karakteristik (f.eks. 

Woodcock 1973). Men Atwoods pointe var jo i virkeligheden, at det var på høje tid 

at gøre op med offermentaliteten og i stedet lære at stå på egne ben og være stolt over 

sit samfund og sin kultur.  

Atwood udgav da også bogen på et tidspunkt, hvor der var grøde i det 

canadiske kulturliv, og forbundsstaten var begyndt at bygge museer og kulturcentre i 

Ottawa – National Arts Centre, National Gallery of Canada og Canadian Museum of 

Civilization – i bevidstheden om, at støtte til kunst og kultur var vigtig for 

nationsbygningen. Det samme var man bevidst om i Quebec, som efter Anden 

Verdenskrig havde oplevet en litterær opblomstring med forfattere som f.eks. Marie-
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Claire Blais (f. 1939) og Nicole Brossard (f. 1943) og dramatikere som Michel 

Tremblay (f. 1942) og Gratien Gélinas (1909-1999). Det kulturelle forår i Quebec og 

Resten af Canada i 1960’erne og 70’erne var altså udtryk for den voksende nationale 

selvforståelse begge steder – blot ikke i forhold til den samme nation.  

Canadiske kunstnere og kulturlobbyen mødte stor velvilje hos de offentlige 

myndigheder. Politikerne havde dog sjældent lige så mange midler at gøre godt med, 

som de havde pæne ord at sige om kunstens betydning for skabelsen af national 

identitet – ikke mindst i lyset af udfordringen fra USA. 

 

 

Kulturkamp på markedet: Den canadisk-amerikanske mediekrig 
 

På det tidspunkt var den økonomiske integration mellem Canada og USA og 

udviklingen inden for de elektroniske medier så fremskreden, at canadiske 

samfundsdebattører sammenlignede de amerikanske medieselskabers tilstedeværelse i 

Canada med den trojanske hest, og canadiernes forsøg på at begrænse amerikanske 

selskabers mulighed for at sende reklamefinansieret radio og tv til canadierne blev 

senere beskrevet som en ”grænsekrig” (Berlin 1990). De grupper, der krævede 

regeringsindgreb, tilhørte naturligvis ikke de lag i befolkningen, som selv valgte 

amerikansk populærkultur til og canadisk fra. Kravet om ”canadisk indhold” kom fra 

statsbureaukratiet, de politiske klasser, den akademiske verden og den såkaldte 

kulturlobby (Edwardson 2008; Collins 1990). 

Da CBC blev etableret i 1930’erne, var statsradiofonien ikke alene 

ansvarlig for produktionen af programmer, men også for reguleringen af hele området, 

dvs. også de private radiostationer. Sådan fortsatte det indtil 1957, da den såkaldte 

Fowler-kommission anbefalede, at reguleringen blev overgivet til et særligt direktorat 

(Report of the Royal Commission on Broadcasting, 1957). Det skete i 1958 med en ny 

medielov, som skabte The Board of Broadcasting Governors (BBG). I den forbindelse 

blev der for første gang indført mindstekrav til mængden af ”canadisk indhold” på 

radio og i tv for både CBC og de private stationer (Armstrong 2010: 25-36). 

I det følgende årti skete der en stærk vækst i antallet af private tv-stationer, 

og muligheden for at se amerikansk tv-programmer i canadiske hjem langt fra den 

canadisk-amerikanske grænse blev øget med opfindelen af kabel-tv.  Det fik   

regeringen til at bestille rapporter, der gennemanalyserede den nye situation.  

Resultatet var vedtagelsen i 1968 af en ny medielov, som rummede mange af de samme 

træk som den nugældende lov, som stammer fra 1991 (Dewing 2014). Loven fastslog, 

at det canadiske mediesystem ”skulle effektivt ejes og kontrolleres af canadierne for at 

sikre, berige og styrke Canadas kulturelle, politiske, sociale og økonomiske 

sammensætning” og den ”nationale identitet” (cit. Armstrong 2010: 41). Loven 

oprettede et nyt direktorat – i dag Canadian Radio-television and Telecommunications 

Commission (eller CRTC) – til erstatning for BBG. CRCT fik til opgave at overvåge 
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lovens implementering, udstede licenser og kontrollere, om de private stationer og 

kabel-tv-selskaber respekterede minimumskvoterne for canadisk indhold. 

Det var ikke kun ”amerikaniseringen” af canadierne, som bekymrede 

lovgiverne, men også de økonomiske følger af de private amerikanske selskabers 

popularitet i Canada. Lov C-58, som blev indført i 1976, havde til formål at forhindre, 

at reklamer, som kunne komme canadiske selskaber, herunder CBC, til gode, blev 

placeret på amerikanske kanaler og på den måde gjorde det svært for de canadiske tv- 

og radiostationer at konkurrere. Ifølge en rapport fra CRTC fra 1971, The Integration 

of Cable Television in the Canadian Broadcasting System, blev mellem 12 og 15 

millioner canadiske dollars hvert år brugt på opkøb af kommerciel sendetid på 

amerikanske tv-stationer, hvilket CRTC betragtede som et tab af indtægter og derfor 

en ”reel og umiddelbar” trussel både mod canadisk tv-produktion og canadisk identitet 

(cit. Bashevkin 1991: 64).     

Canadisk identitet blev sammenkædet med idéen om ”canadiske værdier”. 

Et argumentet for regulering lød således, at amerikanske tv-programmer havde ”en 

tendens til at overføre bestemte værdier og billeder til seerne” og indebar derved en 

risiko for, at de holdninger og den livsstil, de gengav, ville ”forstærke nord-syd-trækket 

og underminere bestræbelsen på at styrke den canadiske kulturelle identitet” (cit. 

Globerman 1983: 39). Det lød også, at den amerikanske indflydelse på canadiske 

massemedier forårsagede en ”amerikanisering af det canadiske samfunds 

værdistruktur” og derfor ville ”gøre det svært for canadiere at fremme et værdisystem, 

som afspejlede ’things Canadian’ snarere end ’things American’” (cit. ibid.).  CBC’s 

generaldirektør A.W. Johnson konstaterede, at man var kommet til et punkt, hvor to ud 

af tre timer engelsksproget tv var udenlandsk, hvilket for det meste betød amerikansk. 

Visse steder var der endog tale om fire ud af fem timer. Han mente, at sådan noget 

kunne ske, fordi  

 

[…] vi i Canada næsten har opført os, som om vi var ligeglade med den 

magt og det potentiale, som tv har til at styrke følelsen for vores land. Vi 

har næsten opført os, som om vi ikke forstod vigtigheden af, at vi 

canadiere er i stand til at dele, gennem tv, vores lands rigdom og 

variation. Vi har næsten opført os, som om vi ikke vidste, at en følelse af 

canadiskhed, viljen til at forblive en nation, afhænger af, at canadiere 

bliver bragt sammen – afhænger af, at de kommer til at kende hinanden – 

afhænger af, at de interesserer sig for hinanden (cit. Globe and Mail, 10. 

april 1980). 

 

Trudeau delte denne opfattelse. I forbindelse med uddelingen af årets Juno-priser – 

som er musikpriser – i 1979 sagde han:  
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Vi beundrer de kunstnere, som er her i aften, og som er samlet i andre 

dele af landet – vi er bevidste om, at de er mere end blot bidragydere til 

en industri, som er big business. Vi er klar over, at de i første række 

udtrykker deres egen sjæl, deres egne følelser, deres egen indre styrke. 

Men de synger også sangen om Canada – de synger fra Canadas hjerte – 

de synger fra Canadas følelser. Og derfor fortjener de vores støtte. (Cit. 

Canadian Conference of the Arts 1980: 4) 

 

Trudeaus statsnationalisme betød således ingenlunde, at han ikke mente, der fandtes 

en canadisk kultur, og at det canadiske kulturliv ikke skulle beskyttes.    

I 1971 anbefalede CRTC, at regeringen greb aktivt ind i reguleringen af 

kabel-tv-området. For det første ved at fjerne kommercielle reklamer fra programmer 

sendt fra USA, og for det andet ved at ændre skattelovgivningen, som hidtil havde 

tilladt fradrag for reklamer købt af canadiske mediebureauer på tv-stationer, der ikke 

havde licens fra CRTC. Da det canadiske Rogers Cable of Toronto indledte en praksis 

med at fjerne reklamer, var reaktionerne prompte syd for grænsen. Ikke blot indløb der 

sagsanlæg fra stationer i staten New York, men selveste udenrigsminister Henry 

Kissinger sendte i sin egenskab af udenrigsminister en protest til Ottawa. Snart varslede 

den amerikanske regering tilsvarende modforanstaltninger ud fra en opfattelse af, at 

der var tale om handelshindringer, som ikke var i overensstemmelse med principperne 

for ”fair trade”. Dermed var ”grænsekrigen” i fuld gang. 

Den canadiske regering var nemlig ikke indstillet på at vige en tomme, men 

vedtog kort efter Lov C-58, som fjernede de samme skatteprivilegier, som Reader’s 

Digest, Time Magazine og andre amerikanske magasiner – som på det tidspunkt sad på 

80 procent af det canadiske marked – havde nydt godt af.181 Allerede et par år efter 

gennemførelsen af loven var der klare tegn på, at regeringen havde opnået nogle af sine 

mål. De canadiske magasinforlag kunne rapportere om en stærk vækst i både 

cirkulation og reklameindtægter. Og selv om Time Magazine genopstod i en canadisk 

udgave, fik den nu en stærk konkurrent i MacLean’s, som blev udgivet af Maclean-

Hunter Ltd. of Toronto. MacLean’s blev derved det første rent canadiske 

nyhedsmagasin (New York Times, 2. januar 1981).  

I 1977 fastslog den canadiske højesteret, at CRTC havde haft ret til at 

autorisere fjernelsen af reklamer fra tv-signaler sendt ind over canadisk territorium. 

Samme år konstaterede amerikanske tv-stationer, at de havde mistet ni millioner dollars 

i reklameindtægter fra Canada. Efter den amerikanske jurist Barry Berlins vurdering 

var Lov C-58 således effektiv, for så vidt som loven omdirigerede store 

reklameindtægter fra amerikanske tv-stationer. Men han satte spørgsmålstegn ved, om 

loven også sikrede større og bedre produktion af canadiske programmer. Han mente 

nemlig, at de private canadiske stationer blot brugte de ekstra reklamepenge på at købe 

                                                           
181 For en grundig gennemgang af kulturnationalistiske argumenter og detaljer i sagen om Time Magazine og Reader’s 

Digest se Litvak og Maule 1974 og Swanson 1977.  
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flere amerikanske programmer (Berlin 1990: 108). Dog ville Canada måske blive 

vinder af krigen på længere sigt ved at have markeret over for USA, at der var grænser 

for, hvad man ville give køb på i forbindelse med kommende handelsaftaler.  

I forbindelse med forhandlingerne om FTA frygtede den kulturelle lobby, 

at det ville blive umuligt for den canadiske regering at fortsætte sin støtte til canadisk 

kultur. Hvis handlen blev gjort fri, hvordan kunne den så regulere indholdet på radio 

og tv og give offentligt støtte, bl.a. i form af skattebegunstigelser til filmindustrien og 

forlagene? De amerikanske forhandlere holdt da også længe fast på, at der i så fald ville 

være tale om unfair trade, og i de to år, forhandlingerne varede, var de derfor flere 

gange ved at bryde sammen. Da aftalen blev underskrevet den 2. januar 1988, rummede 

den dog undtagelser for visse kulturelle produkter.   

Da den nugældende medielov blev vedtaget tre år efter, i 1991, bar den 

præg af den kulturelt mangfoldige nationale selvforståelse, som var slået igennem i 

Canada siden begyndelsen af 1970’erne. I de generelle principper hed det nu, at det 

canadiske mediesystem skal ”støtte udviklingen af canadisk udtryk [Canadian 

expression] ved at levere en bred vifte af programmer, der afspejler canadiske 

holdninger, meninger, ideer, værdier og kunstnerisk kreativitet”, og desuden skal 

programmerne ”tjene og afspejle canadiske mænds, kvinders og børns behov og 

interesser i et samfund med lige rettigheder, sproglig dualitet, kulturel og racemæssig 

mangfoldighed og en særlig plads for de indfødte folk”. Endelig skal medierne gøre 

”maksimal nytte af Canadas kreative og andre ressourcer i produktionen og 

præsentationen af programmer”. Reglerne for, hvor meget af sendetiden skulle rumme 

canadisk indhold, og hvornår på dagen sådanne programmer skulle sendes, blev 

opretholdt, skønt det dog blev understreget, at der skulle anvendes både ”lokale, 

nationale og internationale kilder” (Broadcasting Act 1991).  

Generelt betyder princippet om canadisk indhold i dag, at ca. halvdelen af 

en stations programmer skal være canadiske. Da nyheder og sport tæller med – og ikke 

kun drama, dokumentar og debat – har der altid været en tendens til, at de private tv-

stationer og netværk har givet mere plads til udenlandske film og serier og derfor 

næppe kan siges at have levet op til lovgivernes forventning om, at tv-seerne skulle 

kunne se deres eget liv og deres samfunds værdier og mangfoldige kultur afspejlet på 

skærmen.  

I forbindelse med indgåelsen af NAFTA (North American Free Trade 

Agreement) i 1993, kom det i punkt 1 i paragraf 2005 til at lyde, at de kulturelle 

industrier var undtaget fra de forordninger, der gjaldt for andre industrier. 

Amerikanerne fik dog presset en notwithstanding clause ind, som tillod USA at ”tage 

skridt af lignende kommerciel virkning”, hvis den canadiske regering skulle tage nye 

initiativer til fordel for den kulturelle sektor (North American Free Trade 

Agreement).182  

                                                           
182 Om forhandlingerne af dette spørgsmål i FTA og NAFTA se Goff 2007, kap. 2. 
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 Forsvaret for canadisk kultur blev i 1995 føjet formelt sammen med den 

udenrigspolitik, som kultur- og mediepolitikken reelt havde været en del af hidtil. For 

den blev udnævnt til én af tre piller i den liberale regerings udenrigspolitik. I 

hvidbogen Canada in the World (1995) hed det således, at  

 

[f]ejring af canadisk kultur og støtte til Canadas kulturelle og 

uddannelsesmæssige sektor, så de fortsat kan konkurrere hjemme og i 

udlandet, er mærkesager for canadisk politik […] Regeringen er overbevist 

om, at vi kan og bør håndtere vores internationale økonomiske relationer 

på en sådan måde, at vi effektivt støtter canadisk kulturproduktion. Vi vil 

være opmærksomme på, at vores vigtige kulturindustrier bliver beskyttet 

og fremmet, så de kan blomstre i det globale miljø. (3-4) 

  

I et regeringspapir fra 1999 lød det tilsvarende om kunstnernes rolle i 

samfundet, at den ikke kun bestod i ”at spejle værdierne i det samfund, de lever i, 

men også at reflektere over de problemer, som samfundet må forholde sig til, hvis det 

skal få et bedre kendskab til sig selv”. I den sammenhæng var det statens ansvar at 

støtte kunstnerisk aktivitet, at give kunstnere betingelser, som gjorde dem i stand til 

at praktisere deres kunst, og at sikre offentligheden adgang til den.  Det var vigtigt at 

beskytte og nære landets kulturelle udtryk i en tid, hvor lande bliver stadig mere 

økonomisk og politisk afhængige af hinanden (Jackson og Limieux 1999: 1).   

Men det var ikke alle i Canada, der betragtede statens intervention på det 

kulturelle marked som noget positivt. Nogle stillede sig kritisk over for en politik, 

som blev anset for at være formynderisk og tjene ”de fås”, dvs. den kulturelle elites, 

interesser. Et andet kritikpunkt, repræsenteret af økonomiprofessoren og liberalisten 

Steven Globerman, var, at det kulturnationalistiske argument hvilede på en tvivlsom 

forudsætning om, at der fandtes en canadisk kultur og identitet, og at et statsstøttet 

canadisk kulturliv tjente til at beskytte Canada på samme måde som de væbnede 

styrker: 

 

I fravær af en klarere forståelse af, hvordan produktionen af ”canadisk” 

kultur støtter den nationale forsvar, har interventionistiske politikker hidtil 

været genstand for en kritik, der anser den for i bedste fald at være 

tilfældig og potentielt dybt ineffektiv. For eksempel gør det 

[kulturnationalistiske] argument det ikke klart, hvordan man skal definere 

”canadisk kultur”. Ej heller specificerer det nærmere karakteren af en 

”canadisk identitet”, som formodes at blive gengivet i kulturelle 

aktiviteter i dette land. Denne kritik er langt fra akademisk hårsplitteri. I 

fravær af en præcisering af, hvordan kultur ”producerer” national identitet 

og en nation, der er lettere at forsvare, er det helt plausibelt at 

argumentere for, at der ville have været meget mindre 
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omkostningskrævende måder at opnå dette mål på, herunder at bruge flere 

penge på et national forsvar! Ja, det er muligt at argumentere, at der i 

virkeligheden ikke er noget egentligt forhold mellem canadisk kultur og 

national identitet. For eksempel er der kritikere, der mener, at kunsten i 

sin natur er international, eller at kunst skal vurderes for sin egen skyld og 

ikke med henblik på kulturelle, sociale eller økonomiske formål. 

(Globerman 1983: 41-42)   

 

Der var også kritiske røster i Quebec, hvis regering anså den føderale 

regerings kulturelle initiativer for at være et led i et forsøg på at eliminere fransk-

canadisk kultur. Quebec-regeringen var dog også selv bekymret over udviklingen på 

markedet og i kommunikationsindustrien og investerede derfor i 1980’erne massivt i 

den kulturelle sektor (Lachapelle 1995). I flere af de andre provinser blev den statslige 

regulering af kabel-tv betragtet som en opgave for provinserne. I det perspektiv kunne 

statens forsøg på at styre kommunikationen ses som beslægtet med Trudeau-

regeringens centraliseringsprojekt.  

 En undersøgelse, der blev foretaget i 2015, viste dog, at et stort flertal af 

canadierne – 80 procent – har et overvejende positivt syn på CBC, og at 64 procent går 

ind for den regulering af mediesektoren, som CRTC foretager for bl.a. at sikre canadisk 

indhold. 24 procent svarer, at det er ”mere relevante end nogensinde” og 39 procent, at 

det er ”lige så relevant som tidligere”. Den samme undersøgelse viste også, at ni og ud 

af ti mener, at canadisk kultur er ”noget særligt”, og denne opfattelse bliver delt på 

tværs af generationerne uanset uddannelsesmæssig baggrund, indkomst og politisk 

orientering (Angus Reid 2015).     

Derved bekræftede målingen de værdiundersøgelser, der var blevet 

foretaget i begyndelsen af årtusindet i kølvandet på en bogudgivelse i 1996, der ellers 

kunne give indtryk af, at det var en illusion at tale om særlige canadiske værdier, og at 

det samme også gjaldt forestillingen om en særlig canadisk identitet. 

 

 
Identitet og canadiske værdier 

 

Sociale værdier udgør det normative indhold af en national identitet (Therian og Mace 

2013; Andreouli og Howart 2012; Ashmore m.fl. 2001). Derfor kan man ikke forstå 

nationalitet uden at undersøge, hvilke værdier borgerne hylder, og om de føler, at de 

er en del af et værdifællesskab. I det sidste afsnit vil jeg se på, om der så også var 

indikationer på, at canadierne omkring årtusindskiftet normativt var i færd med at 

blive ”amerikaniseret” som følge af de forrige årtiers kulturelle påvirkning. 

 I 1996 udgav en professor i statskundskab ved Universitetet i Toronto, Neil 

Nevitte, en undersøgelse af canadiernes værdier baseret på de seneste målinger fra 
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World Values Survey, The Decline of Deference (Nevitte 1996).183 Her påviste han, 

at der var sket så store ændringer i befolkningens værdier, at det var svært at holde 

fast i forestillingen – fremført af Louis Hartz og Kenneth McRae (1964), Gad 

Horowitz (1966) og senest Seymour Martin Lipset (1990) – om eksistensen af en 

særlig canadisk politisk kultur, som adskilte sig grundlæggende fra den amerikanske; 

først og fremmest som følge af de specifikke historiske omstændigheder og 

begivenheder, der havde formet Canada fra erobringen af Nouvelle France over den 

Amerikanske Revolution og1812-Krigen (jf. kapitel 3). Da det engelske Canada var 

blevet skabt af en befolkning, som var loyal over for den britiske konge og afviste at 

leve under et republikansk regime, var canadierne blevet mere konservative, 

kollektivistiske og autoritetstro end de liberalistiske, individualistiske og egalitære 

amerikanere, havde argumentationen som bekendt lydt.  

Nevitte kunne ud fra sine data konstatere, at der ikke længere var nogen 

klar forskel på canadieres og amerikaneres tro på autoriteter. Det var derfor, han 

kaldte sin bog The Decline of Deference, altså ”ærbødighedens svækkelse”. Men 

kunne man så deraf uddrage den konklusion, at der forelå data, som dokumenterede, 

at canadierne i de foregående årtier havde undergået en amerikanisering? Den 

konklusion kunne Nevitte ikke afvise, men han havde store forbehold over for den. 

For værdiforandringerne kunne lige så godt skyldes andre forhold, ikke mindst den 

”tummel”, det canadiske samfund havde været igennem i 1980’erne i form af 

politiske og sociale forandringer og tilhørende værdisammenstød. Han satte sig derfor 

for at forklare denne ”tummel”, og hvad den havde betydet for canadiernes værdier.184  

Nevitte indledte sin undersøgelse med at give et signalement af Canada 

siden midten af 1970’erne. I den periode havde canadierne erfaret splittelser i deres 

politiske partier, voksende gruppeaktivisme, nationalistisk separatisme, stigende 

offentlig utilfredshed med status quo, faldende valgdeltagelse og dalende tillid til de 

politiske eliter, voksende spændinger mellem befolkningsgrupperne og en tendens 

blandt borgerne til at prioritere selvrealisering højere end social solidaritet.  

Men disse fænomener var ikke unikke for Canada, hævdede Nevitte. De 

kunne iagttages overalt, hvor det industrielle samfund var under afvikling og i færd 

med at blive erstattet af en ny samfundstype. En af konsekvenserne af opbruddet i 

den etablerede sociale, politiske og kulturelle orden, var, at canadiernes værdier 

forandrede sig. Nevitte registrerede således ændringer i den politiske kultur, den 

politiske deltagelse, den økonomiske kultur, arbejdskulturen, de moralske normer og 

familieværdierne. Disse ændringer var ikke vilkårlige, men kunne føres tilbage til 

nogle grundårsager. Han analyserede ændringerne ved at sætte dem ind i tre 

perspektiver. For det første de generelle strukturforandringer i det canadiske 

samfund: ”Canada som en fremskreden industristat”. For det andet påvirkningen fra 
                                                           

183 Bogen byggede på resultaterne fra World Values Survey fra 1990, en undersøgelse, som Nevitte står for i Canada. 
184 Den amerikanske politolog registrerede for den samme periode en lignende ”tumult” i USA med tilsvarende 

ændringer i samfundet og folks værdier. Se Francis Fukuyama, The Great Disruption: Human Nature and the 

Reconstruction of Social Order (1999). 
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USA: ”Canada som en nordamerikansk stat”. Og for det tredje det nye 

indvandringsmønster: ”Canada som et indvandrersamfund”.  

Disse omstændigheder lå bag værdiforandringerne. Selv om Canada i 

fremtiden ville fremstå som et mindre ”britisk” og ”europæisk” samfund, end det 

havde været tidligere, kunne det således ikke forklares alene ved en 

”amerikanisering”. Som den tyske sociolog Martin Thunert havde foreslået allerede 

i 1991, altså fem år før Nevittes udgivelse af The Decline of Deference, kunne 

forandringerne i den politiske kultur i Canada lige så godt have canadiske årsager: 

Trudeaus forfatningsreformer og Mulroneys nyliberale, ”kontinentale” politik havde 

repræsenteret et brud med den socialt konservative tradition i Canada, med ”The Tory 

Touch” (Thunert 1991).  

Selv om Nevittes betragtninger således ikke understøttede 

amerikaniseringstesen – men blot understregede, at canadiere og amerikanere 

normativt havde tilnærmet sig hinanden på visse punkter – gav hans bog anledning 

til en heftig offentlig debat om, hvorvidt amerikaniseringen nu alligevel ikke var 

hovedårsag til værdiskiftet. Den fremtrædende skribent på The Globe and Mail, 

Jeffrey Simpson, skrev således i sin bog Star-Spangled Canadians: Canadians Living 

the American Dream (2000):  

 

Hvad enten de kan lide det eller ønsker at anerkende det, har canadierne 

aldrig lignet amerikanere mere end nu, og det canadiske samfund har 

aldrig haft større lighed med det amerikanske.  Hvis de to lande bliver 

mere og mere ens, og det gør de, skyldes det ikke, at amerikanerne er ved 

at forandre sig. Det er canadierne, hvis tankegang, kulturelle valg, 

økonomi og politik er ved at blive mere amerikanske – uden at de er 

amerikanere.  (Simpson 2000: 6)  

 

Ud fra samme vurdering konstaterede historikeren Michael Bliss i en artikelserie i The 

National Post i 2003, at ”hvad der slår mig er, at vi kommer til at ligne amerikanere i 

vores kultur og værdier” (Bliss 2003).  

En måling af mexikaneres, amerikaneres og canadieres værdier – foretaget 

af analyseinstituttet EKOS Research i maj 2002 – gav et mere komplekst billede af 

udviklingen.  Ganske vist svarede 58 procent af respondenterne, at Canada var ved at 

blive mere amerikansk, mens blot 9 procent mente det modsatte. Men til gengæld 

svarede 52 procent, at de ville foretrække at Canada blev mindre amerikansk 

(EKOS/PPF Symposium 2002). Undersøgelsen konkluderede, (1) at identiteter i 

Nordamerika og Europa var ”meget forskellige”; (2) at national identitet var stigende 

i Nordamerika og faldende i Europa; (3) at der var et voksende gab mellem canadieres 

og amerikaneres værdier, idet canadiere var blevet mere kosmopolitiske, men 

samtidig satte pris på staten og kollektive værdier, mens amerikanere i højere grad 
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var individualister, moralister og materialister. Derfor udgjorde de to lande ”distinkte 

moralske samfund” (ibid.: 9, 2).  

De øgede forskelle blev bekræftet af opinionsanalytikeren Michael Adams, 

stifteren af analyseinstituttet Environics (Adams 2003). Trods stigende økonomisk 

integration, geografiske og demografiske lighedspunkter og massiv amerikansk 

kulturpåvirkning, var canadiere og amerikanere ved at glide fra hinanden, 

konkluderede Adams ud fra sine egne målinger, der byggede på et kolossal 

datamateriale, der gik tre årtier tilbage.  Men de to landes indbyrdes differentiering 

var sket på overraskende områder.   

Skønt Adams byggede videre på undersøgelser af den amerikanske 

politolog Ronald Inglehart, sociologen Daniel Yankelovich og Neil Nevitte, mente 

han dog, at hans komparative studier af USA og Canada lå tættere på de studier, 

Seymour Martin Lipset havde foretaget. Lipsets interesse for at sammenligne de to 

lande begyndte med hans nysgerrighed efter at finde årsagerne til, at Canada – i 

modsætning til USA –  havde fået et socialdemokratisk parti, NDP. Adams var 

derimod interesseret i at finde ud af, hvorfor et oprindeligt ”konservativt” samfund 

som det canadiske var endt med at skabe mennesker, der var autonome, indre-

dirigerede, fleksible, tolerante, socialliberale og åndeligt eklektiske, mens et 

oprindeligt ”liberalt” samfund som det amerikanske skabte mennesker, der var 

materialistiske, ydre-dirigerede, intolerante, socialt konservative og ærbødige over 

for traditionelle autoriteter og institutioner (ibid. 10).  Amerikanerne havde været 

kendt for at været revolutionære individualister, der havde udstyret deres stat med 

institutioner, der skulle forhindre deres regeringsinstanser i at begrænse individets 

frihed. De havde gjort den private ejendomsret til et næsten helligt princip, og de 

havde adskilt stat og kirke. Canadierne havde derimod stået for det modsatte: Som 

modrevolutionære havde de anset politiske og offentlige institutioners autoritet for at 

være forudsætninger for et harmonisk samfundsliv og deres lands lykke. Hvor 

amerikanerne havde hyldet individets kamp for sandhed og retfærdighed, havde 

canadierne trygt overladt det til samfundseliterne at mægle i deres indbyrdes 

konflikter og forhandle kompromiser mellem modstandere. Desuden havde den 

canadiske forfatning stiltiende overladt det til kirkerne at tage sig af børns skolegang 

og videre uddannelse. Fra deres meget forskellige udgangspunkter, havde Canada og 

USA således udviklet grundlæggende dybt forskellige træk i spørgsmål om politisk 

styring, rettigheder, offentlige institutioner og autoritet.  

Men inden for de sidste 25 år, fastslog Adams, havde værdierne forandret 

sig: Canadierne var blevet langt mere liberale end tidligere, ja, de var blevet mere 

liberale end amerikanerne, der til gengæld var blevet mere konservative. Respekten 

for traditionelle autoriteter var eksempelvis faldet, mens den var steget i USA. De 

tidligere kirketro canadiere gik nu langt mindre i kirke end amerikanerne. En større 

andel af den amerikanske befolkning syntes at ”klamre” sig til ”gamle institutioner – 

familien, kirken, staten, en myriade af klubber, frivillige foreninger, ja, selv bander – 
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som ankerpladser i en kaotisk verden” (ibid.: 5). I virkeligheden var det nu 

canadierne, der var de sandt revolutionære, i det mindste hvad gjaldt det sociale liv: 

 

Det er blevet tydeligt for mig, at canadierne befinder sig i forreste række i 

et fascinerende og vigtigt socialt eksperiment: vi er ved at definere en ny 

sociologisk ”postmodernitet” kendetegnet ved mangfoldige, fleksible 

roller og identiteter, mens amerikanerne, som igennem generationer er 

blevet opfostret med idealer om frihed og uafhængighed, i almindelighed 

ikke har fundet tilstrækkelig sikkerhed og stabilitet i deres sociale miljø til 

at tillade dem at hævde den personlige autonomi, der skal til for at 

gennemføre den slags individuelle udforskninger – spirituelle, 

familiemæssige og seksuelle – som foregår nord for grænsen. (Ibid.: 6) 

 

 

Michael Adams mente ikke, at canadierne behøvede at frygte den 

økonomiske integration mellem USA og Canada. Selv om Canada på visse områder – 

kapital, teknologi, forbrugsvarer og populærkultur – utvivlsomt var ”det mest 

amerikaniserede land i verden, så betød amerikaniseringen ikke tab af kulturel 

integritet og politisk suverænitet. Årsagerne var dels at finde i ”de værdier, som Canada 

blev grundlagt på, dels i landets historiske erfaringer og dels i politiske institutioner, 

der er meget anderledes end de amerikanske, og som har større betydning for 

canadiernes værdier i nutiden end de globaliseringskræfter, vi hører nok så meget om” 

(ibid.: 143). 

 På den baggrund endte Adams med en patriotisk hyldest til Canada som en 

unik nation, der fremover ville være til inspiration for resten af verden:  

  

Canada er mere end et fredeligt europæisk mikrokosmos. Det er i stigende 

grad i færd med at blive et fredelig mikrokosmos for hele verden, hvis 

mange interesser og gensidighedsrelationer er multipolære. Canada er ved 

at blive et hjem for en unikt postmoderne, postmateriel multikulturalisme, 

der genererer et robust afkom af nye hybrider, som vil berige dette land 

og mange andre i denne verden. (Ibid.: 143)     

 

Konklusionen på mit indledende spørgsmål er altså, at målinger af 

canadiernes sociale værdier omkring århundredskiftet viste, at det canadiske samfund 

var i bevægelse, men ikke ind i favnen på USA. Og det var Michael Adams ikke så 

lidt stolt over – i typisk canadisk tradition.  
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Nationale symboler og national stolthed 
   

Den norske antropolog Fredrik Barth er kendt for sin teori om, at skellet mellem to 

etniske grupper ikke skyldes en eller anden objektiv kulturel essens, men at 

medlemmerne kategoriserer sig selv og andre som anderledes og skaber symboler, 

der markerer deres forskellighed over for den anden gruppe. De etniske grænser er 

derfor sociale grænser, som markeres kulturelt (symbolsk), skønt selve det kulturelle 

indhold kan ændre sig. Men det betyder ikke, at grupperne smelter sammen, eller at 

de kulturelle forskelle udviskes:   

 

Etniske skel afhænger ikke af fraværet af social interaktion og accept, 

men er tværtimod ofte selve grundlaget for deres sociale system. 

Interaktion i et sådant socialt system fører ikke til dets opløsning gennem 

forandring og akkulturation. Kulturelle forskelle kan bestå trods 

interetnisk kontakt og gensidig afhængighed. (Barth 1969: 10)   

 

Grænserne mellem etniske og nationale grupper markeres altså først og fremmest af 

symboler. Symboler er afgørende for gruppens overlevelse, fordi de fungerer som 

”grænsevagter”, der markerer, hvem der er ”os” og ”dem” (Armstrong 1982). Den 

samme funktion har myter og ”fortællinger om folket”, som Rogers M. Smith kalder 

dem (Smith 2003). De forklarer symbolernes betydning for gruppens medlemmer og 

udtrykker dens særlige historiske erfaringer, minder og værdier. De legitimerer derved 

gruppens eksistens, orden og traditioner samt dens forskellighed fra andre.  

Hvis man skal forstå, hvorfor canadierne fortsætter med at være canadiere, 

selv om deres levevis, økonomi og medieforbrug bliver ”amerikaniseret”, må man 

derfor sammenholde en undersøgelse af canadieres værdier med en undersøgelse af, 

hvad de opfatter som nationale symboler, og hvad der giver dem national stolthed.  

To år før 150-året for Konføderationen gennemførte Statistics Canada en 

undersøgelse af canadisk identitet baseret på data fra The General Social Survey (GSS), 

deriblandt data om canadiernes værdier og deres syn på bl.a. nationale symboler og 

Rettighedscharteret (Statistics Canada 2013). Når de blev spurgt om, hvad de 

betragtede som de vigtigste nationale symboler, nævnte ni ud af ti Rettighedscharteret 

og nationalhymnen. Derefter fulgte ahornbladsflaget (88 procent), RCMP (87 procent) 

og ishockey (77 procent). Når de så blev spurgt om, hvorvidt der var andre symboler 

af national betydning, nævnte mange (11 procent) ”det canadiske folks værdier og 

egenskaber”. Det viser, at selve forestillingen om, at der hører særlige værdier med til 

at være canadier, ligefrem har fået karakter af et nationalt symbol. 

GSS spurgte også folk om, hvorvidt de mente, at canadiere deler bestemte 

værdier, dvs. har fælles og ikke blot individuelle værdier. Blandt de fælles værdier 

nævnte respondenterne menneskerettighederne, respekt for loven, lighed mellem 

kønnene, sproglig dualitet, etnisk og kulturel diversitet samt respekt for de oprindelige 
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folks kultur. Resultatet viser, at et stort flertal af canadierne i dag regner 

menneskerettighederne (92 procent), respekt for loven (92 procent) og lighed mellem 

kønnene (91 procent) for canadiske værdier, mens et lidt mindre flertal opfatter 

sproglig dualitet (72 procent), etnisk og kulturel diversitet (85 procent) og respekt for 

oprindelig kultur (68) for at være fællescanadiske værdier.  

Hvis man går dybere ind i undersøgelsen, kan man iagttage en betydelig 

uenighed mellem befolkningsgrupper og regioner på de fleste parametre, om end 

Quebec skiller sig ud i nogle spørgsmål, især dem, der går på nationale symboler og 

national stolthed. Indfødte adskiller sig også fra ikke-indfødte i deres vurdering af 

Canadas præstationer inden for demokrati og behandlingen af mindretal. Trods 

sådanne forbehold må konklusionen alligevel være, at det canadiske samfund i dag i 

høj grad har karakter af et værdifællesskab, da et stort flertal – hvad enten de er euro-

canadiere, indfødte eller indvandrere – bakker op om det moderne liberale demokratis 

grundlæggende værdier (menneskerettigheder, lighed mellem kønnene og respekt for 

loven).   

Den anden konklusion, man kan uddrage af undersøgelsen, er, at canadierne 

synes at have overvundet deres tidligere nationale mindreværdskompleks i forhold til 

USA. Stoltheden over at være canadier er i dag meget høj (87 procent) i alle grupper, 

bortset fra i Quebec, ja, hele 61 procent svarer, at de er meget stolte. Blot tre procent 

svarer, at de ikke er stolte. Det placerer Canada i den internationale top, hvad angår 

national stolthed. Der er dog ikke konsensus om, hvad man bør være mest stolt over. 

Højest ligger stoltheden over Canadas historie, dernæst følger de væbnede styrker, 

sundhedssystemet, forfatningen og demokratiet. 75 procent nævner Canadas kunst og 

litteratur. Den opblomstring for interessen for canadisk kunst, kultur og litteratur, som 

Canada gennemgik 1960, har således åbenbart sat spor i den nationale identitet.  

Der er ikke foretaget nogen sammenlignelig undersøgelse i USA, men det er 

umiddelbart bemærkelsesværdigt – og sigende for den fortsatte forskel mellem 

amerikanere og canadiere – at et nationalt politikorps, respekt for loven, det offentlige 

sundhedssystem og kulturel mangfoldighed bestandig dukker op, når canadierne skal 

angive, hvad de opfatter som nationale symboler.   

 

 

Konklusion 
 

Den britiske forfatter Jan Morris bemærkede engang i en artikel i avisen The 

Independent: ”Det er det rene nonsens at sige, som tåbelige canadiere ofte gør, at der 

ikke er nogen virkelig forskel mellem engelsk Canada og USA. Der findes næppe noget 

sted i Canada, selv ikke i Torontos ny-Manhattan, hvor jeg på noget tidspunkt føler 

mig på amerikansk jord. Det er ikke kun terrænet, der er anderledes. Det er en meget 

dyberegående forskel i manerer, holdninger og værdier” (cit. Gwyn 1995: 50).185  

                                                           
185 Essayet er genoptrykt i Jan Morris, O Canada: Travels in an Unknown Country (1990). 
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Dette kapitel har vist, at der til trods for den megen ”tummel” i de sidste fire 

årtier af 1900-tallet – herunder den økonomiske og kulturelle integration mellem 

Canada og USA – ikke er belæg for at tale om en ”amerikanisering” af canadiske 

værdier, eller at ”canadierne er ved at blive amerikanere”. De værdiskifter, som Nevitte 

og Adams har påvist, skyldes derimod den sociale, økonomiske og industrielle 

udvikling, som det canadiske samfund gennemgik i perioden 1960-1990, og de 

politiske og økonomiske reformer – under Trudeau og Mulroney – som fremmede en 

større individualisme. Ikke desto mindre var perioden samtidig præget af kulturel og 

økonomisk nationalisme, blomstrende kulturel og kunstnerisk aktivitet i både Quebec 

og Resten af Canada samt en ny bevidsthed i akademiske kredse om eksistensen af en 

særlig litterær og æstetisk tradition i Canada. Og blandt samfundseliterne desuden et 

ønske om, at staten beskyttede canadisk kultur og identitet. 

De undersøgelser, der er blevet foretaget af bl.a. Nevitte, Adams og EKOS 

Research fra midten af 1990’erne til i dag, viser, at canadiernes sociale værdier er mere 

liberale end amerikanernes, og at det canadiske samfund i høj grad stadig har karakter 

af et værdifællesskab. Desuden udviser alle undersøgelser af, hvad canadiere forstår 

som deres nationale symboler, markante og betydningsfulde forskelle mellem Canada 

og USA.  

I det næste kapitel vil jeg forklare, hvordan det er gået til, at specielt et af 

disse symboler – Canadas multikulturelle identitet – er kommet til at fungere som en 

national grænsemarkør i forhold til USA. 
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Kapitel 22 
 
Indvandring, multikulturalisme og en ny canadisk identitet  
 
 
 
 
 
 
 

Indledning 
 

I indledningen til første del af en lille bog fra 1972 med titlen Americanization anbragte 

dens redaktør, Hugh Innis, et citat af Lester Pearson, som lyder: ”Det industrielle og 

økonomiske og finansielle gennembrud syd fra bekymrer mig, men mindre end 

gennembruddet af amerikanske ideer, af informationsstrømmen af alt amerikansk: 

amerikanske tanker og underholdning, den amerikanske tilgang til alting” (Innis 1972: 

3). I et af de følgende kapitler skrev Howard Lentner, der var professor i politologi på 

McMaster University, om indvandringspolitikken i Canada og USA. Han konstaterede 

at begge lande i lang tid havde været domineret af befolkningssegmenter, der havde 

deres oprindelse i England, men at de også havde tiltrukket store grupper fra Europa 

samt ”et stænk af folk fra Asien” (ibid.: 11). Han hævdede, at der var tale om to 

forskellige nationale opfattelser af, hvordan indvandrere blev ”absorberet” i de to 

samfund: fortællingen om ”smeltediglen” og fortællingen om ”mosaikken”. Men i 

virkeligheden var der ikke nogen forskel.   

I USA, hvor smeltediglen var den gængse metafor, gjaldt det om at væve de 

ikke-engelsktalende mindretal sammen med den dominerende kulturs tæppe, men 

alligevel fortsatte der med at eksistere nicheaviser, der publicerede på mindretalssprog, 

ligesom man i større byer kunne finde bestemte kvarterer, der gennem flere 

generationer havde været ”udposter” for ikke-engelsk europæisk og asiatisk kultur. I 

Canada havde man derimod klynget sig til forestillingen om et mosaiksamfund, hvor 

ikke-dominante kulturer blev opmuntret til at overleve. Alligevel var trækkræfterne i 

den dominerende kultur så stærke, at de i praksis førte til integrationen af store 

befolkningsgrupper fra disse ”subkulturer”, mens der fortsatte med at være ikke-

integrerede grupper, deriblandt medlemmer af den fransktalende befolkning. I praksis 

var der således ikke nogen forskel mellem den amerikanske og den canadiske model. 

Forskellen lå udelukkende i de to ”mytologier” (ibid.). 

I dette kapitel, hvor jeg tager tråden op fra mit tidligere kapitel om 

indvandringen til Canada indtil omkring Første Verdenskrig (kapitel 12), vil jeg nå 

frem til nogenlunde den samme konklusion, idet jeg vil argumentere for, at mosaik-
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metaforen og dens nutidige afløser, forestillingen om det multikulturelle Canada, tjener 

som en nationsbyggende myte og er et symbol, der skal markere Canadas særlige 

identitet i forhold til USA. Efter en redegørelse for indvandringen og 

indvandringslovgivningen efter Anden Verdenskrig vil jeg følge den statslige 

multikulturalismes udvikling fra omkring 1980 til i dag og vurdere dens betydning for 

både canadiernes selvforståelse og nutidens officielle syn på Canada som en ”post-

national” stat.    

 

  

  Befolkningspolitik i 1900-tallet 
 

Indvandring og økonomi 
 

Indvandringspolitik har i Canada altid handlet om både om økonomi og national 

identitet. Den har været styret af økonomiske behov, men også af normative 

overvejelser: Hvem er ”vi”, og hvem kan hjælpe ”os” bedst til at nå ”vores” mål? 

Indvandringspolitik er derfor en blanding af økonomisk politik og identitetspolitik 

med en etisk dimension (Schuck 1985; Carens 2013, Miller 2016).   

Uanset regeringspartiets politiske farve var de canadiske regeringer op til 

Første Verdenskrig enige om, at tilstrømningen af indvandrere var afgørende for 

landets økonomiske fremgang. Efter Første Verdenskrig svigtede indvandringen, og 

samtidig steg den canadiske udvandring til USA til nye højder. Alene mellem 1920 

og 1923 forlod 366.611 individer Canada (National Bureau of Economic Research 

1924).186 Bekymringer over følgerne af befolkningsdrænet fik røster i offentligheden 

til at kræve en ”indvandringspolitik”, dvs. en regeringsplan for ”kunstigt stimuleret” 

indvandring. Men indvandringen skulle styres; for ellers risikerede Canada at se 

”etableringen her og der af kolonier af fremmede i blod og sprog”. Det ville ”stille 

landet over for det vanskeligste assimileringsproblem, som et ungt land har været 

udsat for”, som det f.eks. lød i Canadian Forum i begyndelsen af 1920’erne.187   

I en samling ”officielle meninger” om Canada skrev forbundsstatens leder 

af tilsynet med indvandringen, William Duncan Scott, i 1916:  

 

De, der kommer hertil fra andre lande for at skabe sig et hjem i Canada – 

gennem deres efterkommere såvel som nutidens canadiere – vil udgøre 

fremtidens canadiske nation. Derfor er det vort ansvar ikke blot at sikre 

den tilstrækkelige kvantitet, men også altid at huske på, at kvaliteten af 

vor indvandring må have førsteprioritet. Ud fra et etnologisk synspunkt, 

kan vi ikke betragte nogen klasse af indvandrere som passende for 
                                                           

186 Ifølge tal fra det amerikanske National Bureau of Economic Research gengivet i The Canadian Forum, 6:47 (August 

1024), 328. 
187  “Wanted: Immigration Policy”, The Canadian Forum, 2:16 (March 1922): 550-52: “Immigration or Protection?”, 

The Canadian Forum, 6:64 (Januar 1926), 103-04; The Canadian Forum, 6:47 (August 1924), 328. 
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Canada, hvis de ikke vil assimilere sig med canadierne og hjælpe til med 

at bygge en forenet nation op; ej heller bør vi opmuntre indvandring af 

racer, hvis antal ville medføre en nedgang for indkomstniveauerne. (i 

Victor 1916: 123-24)  

 

En lignende vurdering kunne læses i den tidligere omtalte bog om Canada 

i den ”nye æra”: Spørgsmålet om indvandring og statsborgerskab burde genovervejes 

nu, hvor kvinder ville blive tildelt stemmeret, lød det. Vælgerne burde få indflydelse 

på, hvilke krav man skulle stille til indvandrere. For det var et spørgsmål om landets 

”nationale karakter og fremtid”. Det burde således overvejes at teste potentielle 

indvandreres evne til at læse og skrive. Man burde nemlig ikke åbne Vesten og 

storbyerne op for ”masser”, der hverken kunne tale engelsk eller fransk og derfor ville 

få svært ved at erhverve sig den viden om canadiske forhold og problemer, der skulle 

til for at få dem til at ”sympatisere” med Canada. Dertil kom problemer med 

indvandrere, der kom fra lande med et autokratisk styre, og som derfor ikke havde 

”viden om de pligter, der følger med statsborgerskabet i et frit land” (Willison 1917: 

206-07).188 

Regeringen var dog allerede, som jeg beskrev tidligere, begyndt at 

begrænse tilstrømningen af ”uønskede indvandrere”. I 1910 fik indenrigsministeren 

”skønsmæssige beføjelser” til at afgøre, hvad slags indvandrere landet havde brug 

for. Efter den Russiske Revolution i 1917 og den store generalstrejke i Winnipeg i 

1919 blev de canadiske myndigheder opmærksomme på den særlige risiko, der var 

forbundet med indvandring af ”radikale fremmede” fra Rusland og dele af Europa, 

hvor socialismen var under udbredelse. Og på gadeplan tog mange arbejdskonflikter 

karakter af en blanding af klassekamp og etnisk had (se f.eks. Avery 1976).  

Deportation blev et af myndighedernes mest effektive midler til at få bugt 

med politiske ”fremmedelementer”. Denne praksis blev især taget i brug under 

Depressionen. Tusinder af arbejdsløse indvandrere med mindre end fem års ophold i 

Canada, foruden fagforeningsaktivister mistænkt for at sprede kommunisme, blev sat 

på skibe og sendt tilbage over Atlanten. I modsætning til støtten til udvisningen af 

arbejdsløse indvandrere stødte den politisk motiverede deportation dog an blandt 

mange liberale og blev derfor afskaffet allerede før udbruddet af Anden Verdenskrig.  

Selve krigsperioden var dog et moralsk lavpunkt i den canadiske regerings 

behandling af indvandrede etniske mindretal. De 25.000 japanere, der boede i 

fortrinsvis British Columbia, blev anbragt i interneringslejre og fik deres ejendom 

konfiskeret. Dette til trods for, at mange af dem, der havde boet i Canada gennem 

flere generationer, var canadiske statsborgere og i de seneste årtier havde gjort en stor 

indsats for at blive integreret i samfundet (Ward 1976). Efter krigen blev de på ny 

forsøgt deporteret, hvilket dog snart blev opgivet.  

                                                           
188 Willison var formand for Ontarios beskæftigelseskommission og redaktør af The Daily News. 
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Under krigen lukkede Canada sine døre for jødiske flygtninge. Selv om der 

var økonomiske aspekter forbundet med udelukkelsen af begge grupper – japanernes 

og jødernes økonomiske succes og konkurrenceevne på arbejdsmarkedet – lå denne 

hårdhændede og ligefrem brutale befolkningspolitik i forlængelse af de principper, 

der var blevet lagt for indvandringen i 1902: ønsket om at bevare Canada som en 

britisk og europæisk nation. Men den var desuden udtryk for udbredt racisme og anti-

asiatiske fordomme i datidens Canada. Så meget mere slående forekommer de 

ændringer, der skete efter Anden Verdenskrig.  

 

 

Canada åbner dørene for ikke-europæere 
 

Da den canadiske offentlighed efter krigen fik indblik i følgerne af nazismens ideer 

om det ariske raceherredømme, opfordrede en række kirkelige og etniske 

organisationer den føderale regering til at slå ind på en human og ikke-

diskriminatorisk indvandrings- og flygtningepolitik. Trods visse lempelser i den 

første indvandrerlov i 1952 fortsatte regeringen dog i de følgende ti år med at give 

førsteprioritet til europæisk indvandring og opretholdt restriktionerne over for asiater, 

afrikanere og vestindere. Og dette skønt der blev lagt et internationalt pres på den 

canadiske regering om at åbne sine grænser for de hundrede tusinder af mennesker, 

som havde mistet deres hjemlande under krigen.  

 Det første skridt væk fra den europæiske indvandringspolitik blev taget i 

1962. Det var der såvel politiske som økonomiske og juridiske årsager til. Først de 

økonomiske. Sidst i 1950’erne var tilførslen af kvalificeret arbejdskraft begyndt at 

falde som følge af efterkrigstidens økonomiske opsving i Europa. Det faldt sammen 

med stigende arbejdsløshed blandt fagligt uddannede i den underudviklede del af 

verden, herunder tidligere britiske kolonier som Indien, Sri Lanka, Hong Kong og 

østaterne i Caribien, som Canada var forbundet med gennem Commonwealth. Den 

canadiske økonomi byggede på det tidspunkt på et princip om industrialisering 

gennem importerstatning, hvilket opmuntrede udenlandske virksomheder, specielt 

amerikanske, til at etablere fabrikker i Canada. Da dette affødte et behov for at 

importere egnet arbejdskraft, åbnede indvandringsloven i 1962 mulighed for at åbne 

op for selekteret indvandring fra Commonwealth-landene (Simmons 2010: 247-48). 

Loven, der betød, at regeringen kunne foretage prioritering af, hvilke lande 

indvandrerne kunne komme fra, førte til, at Canadas ambassader indledte en praksis 

med at udvælge ikke-europæiske udvandrere ud fra deres evne til selvforsørgelse, 

faglige kvalifikationer og arbejdsmarkedets behov.  

Men i begyndelsen af 1960’erne var indvandring også blevet et normativt 

spørgsmål. Siden midten af 1950’erne havde Lester Pearson, som tidligere vist, givet 

Canada en høj international profil, ikke mindst i FN-regi, hvor 

menneskeretsprincipper spillede en stor rolle. At Canadas troværdighed ville komme 
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i fare, hvis landet fortsatte med sin hidtidige, diskriminatoriske indvandringspolitik, 

fremgår af interne notater fra møder med udenlandske regeringsleder og delegationer 

i første halvdel af 1960’erne (Triadafilopoulos 2013). I et af dem fastlog 

indvandringsminister Ellen Fairclough, at ”den vigtigste kritik af Canadas […] 

indvandringspolitik går på diskrimination på grund af race og hudfarve”. Derfor var 

det vigtigste formål med nye regler ”elimineringen af enhver valid grund for at 

argumentere, at de indeholder restriktioner eller kontrolforanstaltninger baseret på 

diskrimination ud fra race, etnicitet eller hudfarve” (Library and Archives Canada 

1961, cit. ibid. 24). Det indebar en revision af den centrale Regulation 20, så den ikke 

længere henviste til nationalitet eller geografi, men i stedet gjorde indvandrerens 

færdigheder, kvalifikationer og udsigter til en vellykket integration til kriterier for 

adgang til Canada.   

Da 1962-loven ikke var helt fri for diskriminerende elementer, specielt i 

reglerne for sponseret indvandring, fortsatte presset på Pearson-regeringen, bl.a. fra 

præsident Kennedy og præsident Johnson, som var i gang med lignende reformer af 

USA’s indvandringslove. På en pressekonference på Jamaica den 30. november 1965 

erkendte Pearson formelt, at der var modsætninger mellem Canadas 

indvandringsprocedurer og reglerne for sponseret indvandring, og året efter udsendte 

hans regering en hvidbog, som stillede forslag til, hvordan man kunne fjerne dem 

(Canada, The White Paper on Immigration Policy, 1966).  Hvidbogen advarede dog 

også mod de økonomiske og sociale konsekvenser af ukontrolleret, sponseret 

indvandring, idet sponserede indvandrere uden uddannelse og det fornødne kendskab 

til de teknologiske fornyelser på arbejdsmarkedet kunne risikere at ende i 

arbejdsløshedskøen og blive en byrde for det canadiske velfærdssystem. Desuden 

forudså man, at de fleste ville slå sig ned i storbyerne, især Toronto og Montreal, hvor 

de ville bo i ”ghetto-lignende slum” og dermed bidrage til social ustabilitet (ibid. 15). 

Det var baggrunden for, at den reviderede indvandringslov i 1967 indførte et 

pointsystem som grundlag for udvælgelsen af indvandrere (Triadafilopoulos 2013).  
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Fig. 36. Indvandring til Canada 1991-2001. Kilde: Statistics Canada. 

 

  

Den masseindvandring, som liberaliseringen medførte, skulle komme til at 

ændre det canadiske samfunds befolkningssammensætning markant, idet størstedelen 

af de ”nye indvandrere” kom fra lande i Asien. Afrika og Caribien. I Canada kalder 

man dem i dag for ”synlige minoriteter”, fordi de skiller sig ud fra det hvide flertal 

ved deres hudfarve, fysiognomi eller påklædning.  

Tilstrømningen af flygtninge og indvandrere nåede i 1970’erne en 

størrelsesorden, som truede med at overvælde det administrative apparat, og der 

opstod en udbredt opfattelse i befolkningen af, at indvandringen var kommet ud af 

kontrol. Det så da også en overgang ud til, at den tolerance over for indvandrere, som 

canadierne ellers var blevet kendt for ude i verden, havde nået sin grænse. Ud fra 

anbefalinger i en betænkning og en udvalgsrapport i 1975, konkluderede Trudeau-

regeringen derfor, at det var nødvendigt at foretage en regulær planlægning af 

indvandringen. Der skulle fastsættes overordnede formål for flygtninge- og 

indvandrerpolitikken: (1) at føre familier sammen, (2) at leve op til humanitære 

forpligtelser og (3) at fremme af Canadas økonomiske, sociale, demografiske og 

kulturelle mål.  

Disse formål blev lagt til grund for en ny indvandringslov i 1976. Den nye 

lov, som blev gjort gældende fra 1978, var gearet efter de nye behov på det canadiske 

arbejdsmarked samt behovet for en befolkningsmæssig vækst, der kunne skabe et 

større hjemmemarked. Desuden afspejlede loven den liberale regerings ønske om, at 

Canada levede op til sine humanitære og internationale forpligtelser. Endelig 
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fastlagde den rammerne for, hvordan integrationen skulle foregå fremover gennem et 

samarbejde mellem forskellige ministerier og de to regeringsniveauer (føderalstaten 

og provinserne) og mellem det offentlige og den frivillige sektors organisationer.  

Fra 1978 fik indvandrings- og flygtningepolitikken derfor karakter af en 

nøje planlagt ”befolkningspolitik” og blev desuden kædet sammen med 

udenrigspolitikken. Den øgede indvandring krævede dog også, at indvandrerne 

hurtigt fandt et job og følte sig hjemme i det canadiske samfund. Kun derved undgik 

man, at indvandringen blev et problem for den nationale enhed, mente Trudeau. 

Derfor måtte der ske et opgør med den diskrimination og de fordomme, der endnu 

fandtes i det canadiske samfund i forhold til de nye indvandrere. Det var baggrunden 

for den ændring af den statslige multikulturalisme, som skete i 1980’erne. Men dem 

vil jeg først vende tilbage til senere i kapitlet. Foreløbig bliver jeg ved indvandringen.  

 Da Parlamentet i 2001 vedtog en revideret indvandringslov, skyldtes det 

dels behovsudviklingen på arbejdsmarkedet, dels en voksende kritik af asylsystemet 

– specielt efter 1999, da fire uautoriserede skibe ankom til den canadiske 

Stillehavskyst med hundredvis af kinesere, der bagefter ansøgte om asyl. 

Lovreformens hovedformål var ”at gøre Canada i stand til at få mest muligt” ud af 

indvandringen, såvel ”socialt, kulturelt og økonomisk”. Indvandringen skulle tjene 

”canadiske interesser” (Immigration and Refugee Protection Act 2001). Loven 

fokuserede i endnu højere grad end den foregående på behovet for indvandrere, der 

kunne styrke Canadas økonomi. Der blev derfor lagt øget vægt på, at indvandrerne 

var udstyret med de rette uddannelser og færdigheder, og at de havde tilstrækkelige 

sproglige kompetencer til gå direkte ind på et arbejdsmarked, der var under hastig 

forandring og derfor krævede stor tilpasningsevne og fleksibilitet. Derfor betød den 

nye lov også en modernisering af pointsystemet. De nye krav betød dog, at det – 

ligesom før 1962 –  blev overladt til indvandringsministeren at sætte barren for 

antallet af de forskellige typer indvandrere.  

 

 
Indvandrere i typer og tal 

 

Det canadiske ministerium for indvandring opdeler indvandrere i tre kategorier: 

familiesammenførte indvandrere, økonomiske indvandrere og flygtninge. Jeg vil 

beskrive, hvilke regler der gælder for grupperne hver for sig. 

 

Familiesammenførte indvandrere. Denne gruppe består af personer med permanent 

opholdstilladelse sponsoreret af canadiske borgere eller indvandrere med permanent 

opholdstilladelse. Sponsoren skal kunne dække udgifterne ved sammenføring med 

sin ægtefælle, mindreårige børn, forældre, bedsteforældre, svigerforældre, søstre, 

brødre, niecer og nevøer. I tilfælde af, at en sponsor ikke har denne form for 

slægtninge, har han lov til at betale for ét medlem af sin slægt uanset familieforholdet 
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mellem dem. Reglen om sponsorater har til formål at forhindre, at medlemmerne af 

den sammenførte familie belaster det canadiske velfærdssystem. I 1986 blev det i en 

officiel rapport skønnet, at næsten 75 procent af al indvandring skyldtes 

familiesammenføringer (Hawkins 1991: 87). 

Den generøse fortolkning af familiebegrebet betød i begyndelsen af 

1990’erne en stærk stigning af antallet inden for denne kategori. Allerede fra 1993 

blev der dog indført visse stramninger i administrationen af loven. Siden regeringen 

i 2008 gjorde det muligt for indenrigsministeren selv at fastlægge det årlige antal af 

familiesammenførte, er der sket et yderligere fald i antallet. I 2017 var tallet på 

familiesammenføringer 78.000 ud af 296.000 indvandrere (Annual Report to 

Parliament on Immigration 2017).  

 

Økonomiske indvandrere. Der er her tale om indvandrere, der har kvalificeret sig 

gennem pointsystemet, dvs. er blevet udvalgt efter deres evne til at deltage på 

arbejdsmarkedet og til at klare sig selv økonomisk. I 2016 udgjorde antallet af 

økonomiske indvandrere 156.000, inklusive ægtefæller, børn og andre afhængige 

(ibid.). Ansøgere får point for uddannelse (maks. 25 point), beherskelse af 

engelsk/fransk (maks. 24 point), erhvervserfaringer (maks. 21 point), alder (maks. 10 

point), forhåndsarrangeret ansættelse (maks. 10 point) og tilpasningschancer (10 

point). Ud af de maksimalt opnåelige 100 point, skal ansøgeren opnå mindst 67. 

Blandt økonomiske indvandrere regnes også den primære ansøgers ægtefælle og 

mindreårige. Endvidere rummer gruppen indvandrere med andet end en faglig 

uddannelse, f.eks. forretningsfolk og akademikere. Pointsystemet blev som nævnt 

indført i 1967 og har i mange år været populært blandt dets administratorer såvel som 

blandt indvandrere og den canadiske befolkning, fordi det er gennemskueligt og 

sikrer, at indvandrere er velkvalificerede og topmotiverede, når de ankommer. I de 

senere år er der dog blevet stillet spørgsmål til systemets funktionsduelighed i sin 

nuværende form, bl.a. fordi ansøgernes ægtefæller, som fortrinsvis er kvinder, ofte 

ikke besidder de rette kvalifikationer og derfor har sværere ved at klare sig på 

arbejdsmarkedet og opnå samme indkomstniveauer som deres ægtefæller (Sweetman 

og Warman 2010). Der er dog ikke planer om at indføre et pointsystem for ægtefæller.  

   

Flygtninge. I 2016 var antallet af flygtninge, der blev bevilliget opholdstilladelse i 

Canada 58.912 (ibid.), hvilket var højere end normalt og først og fremmest skyldtes 

en særlig lov om syriske flygtninge. I 2010 var tallet således kun 12.606. En revision 

af indvandrings- og flygtningelovgivningen i 1976 fastslog det som et fundamentalt 

princip, at Canada levede op til sine internationale juridiske forpligtelser over for 

flygtninge. Princippet blev understøttet med en henvisning til Canadas ”humanitære 

tradition i forhold til forflyttede og forfulgte grupper”. Den nuværende lov skelner 

mellem forskellige former for flygtninge: flygtninge støttet af den canadiske stat 

(”konventionsflygtninge”), flygtninge sponsoreret af private, flygtninge der lander i 
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Canada og flygtninges familie. Selv om flygtninge ikke udvælges efter noget 

pointsystemet, foretager indvandrerministeriet i dag alligevel en vurdering af deres 

evne til at tilpasse sig det canadiske samfund (Immigration and Refugee Protection 

Act 2001). 

  Canadisk lov har siden 1978 rummet en liste over typer af personer, som 

ikke kan få opholdstilladelse i Canada, herunder personer, der har begået grov 

kriminalitet eller skønnes at være til fare for landets sikkerhed. Denne del af loven 

blev skærpet i 2002 i lyset af terrorangrebet på World Trade Center i New York.  

Også illegal indvandring – f.eks. i form af såkaldt bådflygtninge – betragtes 

med stor alvor, både som en mulig kilde til terrorisme og som noget, der undergraver 

den folkelige støtte til indvandring, også selv om flygtningen formelt set lever op til 

asylkravene. Størstedelen af befolkningen deler denne skepsis. I 2010 mente næsten 

halvdelen af canadierne (47 procent), at illegale indvandrere burde deporteres, mens 

17 procent ville tillade dem at arbejde i Canada, men ikke med udsigt til at opnå 

statsborgerskab. 23 procent ville både lade dem blive og få mulighed for at søge om 

statsborgerskab (Angus Reid 2010). I sagens natur er det uvist, hvor mange illegale 

indvandrere der opholder sig illegalt i Canada. Størstedelen af dem er personer, der 

ikke har fornyet midlertidige opholdstilladelser. Af en rapport fra 2008 fremgik det, 

at myndighederne ikke vidste, hvor 41.000 sådanne personer befandt sig (CTV News 

6. maj 2008). På grund af den økonomiske tilbagegang i netop det år er tallet 

sandsynligvis betydeligt højere i dag. 

Siden 1978 er der årligt blevet givet opholdstilladelse til ca. 250.000 

indvandrere, mens det under Stephen Harper og Justin Trudeau er blevet hævet 

betydeligt. I 2016 lå det på 296.346. Det svarer til ca. 1 procent af den canadiske 

befolkning og er det højeste indvandrertal per indbygger i noget land i verden. 

Folketællingen i 2006 registrerede, at 6.186.950 af befolkningen var født uden for 

Canada, hvilket var en ud af fem (19,8 procent) af den samlede befolkning. Dette tal 

er betydeligt højere end i USA (12,5 procent), men lavere end i Australien (22 

procent) (Terrazas og Batalova 2009; Australian Bureau of Statistics: Census 2016). 

I Danmark udgjorde indvandrere og efterkommere til sammenligning 10,1 procent af 

befolkningen i 2011. Andelen af indvandrere – dvs. personer med oprindelse uden 

for Danmark – var 7,7 procent Blandt dem var 60 procent fra ikke-vestlige lande. 

107.000 af indvandrerne var flygtninge, hvilket svarede til 25 procent af alle 

indvandrere og således forholdsmæssigt cirka dobbelt så mange som i Canada 

(Danmarks Statistik 2011).  

Indvandringen har bidraget til en vækst i den canadiske befolkning fra 

21.962.000 i 1971 til de nuværende ca. 35 millioner (Statistics Canada, Estimated 

population of Canada, 1605 to present). Canadierne siger ofte, at deres land er et 

samlingssted for mennesker fra hele verden. Det er sandt nok, men størstedelen af 

indvandrerne er dog siden 2001 kommet fra følgende 13 lande: Kina (inkl. Hong 

Kong), Taiwan, Indien, Fillippinerne, Pakistan, Sri Lanka, Sydkorea, Iran, Vietnam, 
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Vietnam, Rumænien, Polen, USA og Storbritannien. Størst er indvandringen fra 

Asien (først og fremmest Fillippinerne, Indien og Kina): 58,3 procent.  Dernæst følger 

16,1 procent kom fra Europa, 10,8 procent fra Caribien og Sydamerika og 10,6 

procent fra Afrika. Folketællingerne har igennem mange år vist, at indvandrerne i 

langt overvejende grad slår sig ned i de canadiske storbyer: 68,9 procent havde 

således i 2006 bopæl i enten Toronto, Montreal eller Vancouver (Statistics Canada, 

Immigration in Canada, 2006 Census).  

 

 

 
Fig. 37. De 10 vigtigste oprindelseslande for indvandrere til Canada 1990-2015. 

Kilde: Pew Centre og FN. 

 

Den canadiske regering har i samarbejde med provinsregeringerne siden 

1978 forsøgt at sprede indvandringen til mindre bysamfund og til alle dele af landet, 

men med begrænset held. I de atlantiske provinser (Nova Scotia, Prince Edward 

Island, New Brunswick, Newfoundland-Labrador) er antallet af indvandrere 

forsvindende lille. Det er også begrænset i præriestaterne Manitoba og Saskatchewan. 

Ontarios storbyer har hidtil været langt de stærkeste indvandrermagneter (Statistics 

Canada, Canadian Demographics at a Glance 2016). Men nu synes billedet at ændre 

sig. I de senere år har der lydt krav om øget indvandring fra de vestlige provinser, 

som mangler arbejdskraft, mens der i Toronto udtrykkes bekymring for byens evne 

til at integrere dens omkring 100.000 årlige nye indvandrere, da et voksende antal af 

dem har vist sig ikke at besidde de rette faglige og sproglige kvalifikationer til at 

komme ind på arbejdsmarkedet (Wente 2010).  Til gengæld satser man i de atlantiske 

provinser på, at øget indvandring kan kompensere for en aldrende befolkning 

(Coutinho 2017).  
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Faldende integration    
 

I efteråret 2011 tegnede dagbladet The Vancouver Sun – på baggrund af data fra det 

canadiske statistiske bureau – et ”etnisk bykort” over Vancouver. Kortet viste, at 

byen, som i dag har 2,5 millioner indbyggere, på få årtier er blevet forvandlet til en 

”geografisk mosaik”. De største grupper består af nye indvandrere: kinesere (17 

procent) og andre øst- og sydasiater (29 procent). Disse to grupper klumper sig 

sammen i egne bydele og til dels ligefrem i egne byer. I forstaden Richmond med 

200.000 indbyggere er mere end 60 procent kinesere og i byens store højhuskvarter 

gælder det fire ud af fem. Her kan man på en tur gennem byens nattemarked godt 

glemme, at man befinder sig i Canada, bl.a. fordi der ikke er nogen lov, der påbyder 

de forretningsdrivende at skilte på engelsk.  

Da The Vancouver Sun’s reporter spurgte Jeremy Lau – en ingeniør 

indvandret fra Hong Kong til Canada i 1993 – om han selv havde valgt at bo i noget, 

der praktisk talt er en kinesisk by, svarede han nej: ”Jeg ville foretrække en mere 

typisk nordamerikansk by og livsstil uden så mange kinesere. Når man vælger at slå 

sig ned i et nyt land, er det bl.a., fordi man ikke ønsker at opleve det samme, som man 

er vant til. Det er en del af eventyret.” Men hvorfor boede han så alligevel i 

Richmond? ville journalisten vide. ”Fordi mine svigerforældre, som bor hos os, 

foretrækker det,” svarede han (Todd 2013). Hans svigerforældre talte nemlig ikke 

engelsk, og som så mange andre nylige, ældre indvandrere følte de sig bedre tilpas i 

kinesiske omgivelser. Lignende forklaringer kunne man få ved at spørge andre. 

Flertallet af de kinesiske indvandrere har problemer med at kommunikere på engelsk, 

og desuden oplever de det som mere sikkert og behageligt at bo blandt deres egne.  

De kinesisk-canadiske samfundsforskere Hou Feng og Zheng Wu fra 

University of Victoria har påvist, er det først og fremmest er behovet for at føle sig 

”beskyttede”, som får kineserne til at vælge at bo i en såkaldt etnisk enklave (Feng 

og Wu 2009). Deres undersøgelser viser dog også, at folk, der bor i etniske enklaver, 

føler en svagere grad af tilknytning til Canada, og at etniske enklaver bidrager til at 

skabe mistillid mellem borgerne, en iagttagelse, som også den amerikanske politolog 

Robert Putnam påviste for nogle år siden (Putnam 2007).      
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Fig. 38. Diversitet i canadiske byer. Kilde: Andrew Griffith, Multicultural 

Meanderings.     

 

Sådan som canadierne forstår en etnisk enklave, er der ikke tale om det, der 

normalt kaldes en ghetto i Nordamerika. En ghetto er en tæt- eller overbefolket bydel 

med en bestemt etnisk eller racemæssig befolkning med lave indkomster. Ghettoer i 

den forstand har hidtil ikke været almindelige i Canada. Den officielle definition på 

en etnisk enklave i Canada er et område, hvor mere end 30 procent af befolkningen 

er medlem af et enkelt synligt mindretal (Statistics Canada, Settlement patterns and 

social integration of the population with an immigrant background in the Montréal, 

Toronto and Vancouver metropolitan areas, 2017). Normalt har selv bydele med en 

høj koncentration af mennesker fra en bestemt etnisk gruppe eller et synligt mindretal 

også beboere af anden etnisk baggrund og beboere med mellemindkomster. I Canada 

har det været normalt, at indvandrernes børn og børnebørn som voksne har forladt de 

etniske enklaver og er flyttet ud i blandede bydele og forstæder.  I de senere år er det 

mønster dog taget af, og samtidig har man kunnet iagttage en udvikling i retning af 

enklavedannelse i de tre metropoler Toronto, Montreal og Vancouver (Dib, 

Donaldson og Turcotte 2008).  

 I Vancouver er distrikterne øst for byens centrum i stigende grad blevet 

hjemsted for fattige indvandrere og asylansøgere fra Syd- og Sydøstasien, og synlige 

mindretalsgrupper er i stadig højere grad at finde i de mest nedslidte og socialt 

belastede bydele (ibid.; Fong og Chan 2011). Her finder man også storbyens stigende 

antal hjemløse asylansøgere og illegale indvandrere (Balley og Bulthuis 2004). 

Desuden viser en række undersøgelser, at mange medlemmer af de synlige 

minoriteter oplever diskrimination, og at der blandt de nye indvandrere er en klart 

faldende tendens i spørgsmål om tilhørsforhold til Canada, canadisk identitet og 
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almindelig livstilfredshed (Statistics Canada, Ethnic Diversity Survey). Ligesom der 

er voksende problemer med nye indvandreres økonomiske integration, er der altså 

også et stigende problem med deres sociale integration.  

Derfor diskuteres det i dag, om indvandringen ”svarer sig”. Den nuværende 

liberale regering mener, at Canada skal hæve antallet af økonomiske indvandrere 

gradvist over de næste otte år til 340.000 for at forhindre økonomisk nedgang, mens 

den konservative opposition ønsker at sænke antallet for at det skal lade sig gøre at 

integrere indvandrerne.  

Ifølge det tidligere, liberale rationale for indvandring udgjorde den ikke 

nogen belastning for værtsstaten, fordi det, som indvandrerne tjente, svarede til deres 

bidrag til bruttonationalproduktet. Derudover medregnede man en række økonomiske 

argumenter for, at indvandring ligefrem skabte større rigdom. For det første, lød det, 

kunne indvandrernes kontakter til hjemlandet øge udenrigshandlen. For det andet 

skabte indvandrerne højere produktivitet i kraft af deres særlige færdigheder, 

uddannelser og erfaringer. For det tredje udvidede de som forbrugere markedet for 

varer og tjenesteydelser. For det fjerde var de med til at styrke og udvide 

ejendomsmarkedet. Endelig lå der i dette rationale også en opfattelse af, at kulturel 

mangfoldighed ville føre til øget kreativitet, innovation og livskvalitet.  

I Canada er der bred politisk enighed om, at det er regeringens opgave at 

skabe basale forudsætninger for en velfungerende økonomi. Det skal den gøre ved at 

sørge for uddannelse, sikkerhed, et retssystem og et socialt sikkerhedsnet. Til at 

finansiere alt dette har Canada et progressivt skattesystem kombineret med indirekte 

skatter. I denne samfundsmodel bygger indvandringspolitikken på en forventning om, 

at enhver indvandrer ender med at betale skatter, som mere eller mindre svarer til 

hans eller hendes forbrug af offentlige goder, og som samtidig er med til at skabe 

økonomisk vækst. 

Det problem, Canada slås med i dag, er, at disse forventninger ikke længere 

opfyldes, og økonomien i modellen derfor ikke længere holder. Det er i det mindste 

opfattelsen blandt økonomer, der advarer mod en øget indvandring, der ikke hviler 

på en højere grad af selektion. I 2009 fastslog en af kritikerne, Herbert Grubel fra det 

konservative Fraser Institute, at statens skatteindtægter fra de nye indvandrere var 

faldet så meget, at de ikke svarede til udgifterne til sociale ydelser (Grubel 2009). 

Grubel forudsagde, at indvandringen snart ville blive en byrde for canadiske 

skatteborgere og staten, hvis der ikke skete ændringer. Der var opstået en konflikt 

mellem den liberale indvandringspolitik og velfærdstatens levedygtighed, mente han. 

Endvidere gjorde Grubel opmærksom på, at det klassisk liberale rationale overså, at 

fordelene ved indvandring kan forsvinde, hvis antallet af indvandrere bliver så stort, 

at det afføder sociale problemer i form af fattigdom, manglende integration og 

miljøbelastning.  

Men også uden for den konservative tænketank påvises der i dag 

indikationer på, at Canadas indvandringspolitik er kommet under pres. 
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Forskningsundersøgelser har således vist, at indvandringen til Canada i de sidste 15 

år ikke har været den samme økonomiske succes for nutidens indvandrere, som den 

var for tidligere generationer. De nye indvandreres lønninger ligger betydeligt under 

den canadiskfødte befolknings gennemsnitsindkomster, og de har sværere ved at 

blive integreret på arbejdsmarkedet. Selv om også tidligere indvandrere i gennemsnit 

oppebar lavere lønninger end canadiere på det tidspunkt, hvor de ankom, så nærmede 

deres lønniveau sig relativt hurtigt de canadiskfødtes, dvs. inden for 6-10 år. Faldet i 

lønniveauet ved ankomsten siden midten af 1990’erne har derimod været så stort, at 

den tid, det tager indvandrere at indhente de canadiskfødte, er blevet meget længere. 

Ja, vurderingen er, at den seneste indvandrergenerations gennemsnitslønninger aldrig 

vil nå op på det samme niveau (Frenette og Morisette 2003). Det er der tre årsager til.  

For det første er 30-40 procent af nedgangen forbundet med manglende 

færdigheder i engelsk eller fransk, indvandrernes oprindelsesregion (herunder 

kulturforhold) og diskrimination af synlige mindretal. For det andet skyldes ca. en 

tredjedel af nedgangen en massiv reduktion af anvendeligheden af ansøgernes 

erhvervserfaringer. Den sidste årsag er de generelle forhold for dem, der kom ind på 

arbejdsmarkedet på et tidspunkt, hvor økonomien var i recession. Hvad enten de var 

indvandrere eller canadiskfødte, oplevede f.eks. de, som kom ind på det canadiske 

arbejdsmarked under recessionen først i 1990’erne, faldende eller stagnerende 

lønninger. Der er desuden en sammenhæng mellem høj arbejdsløshed og 

indvandrernes kvalifikationer. Selv indvandrere, der kommer ind på arbejdsmarkedet 

med en god uddannelse i baggagen, ender med lavere lønninger end canadiskfødte, 

idet de – indtil for nylig i det mindste – har haft svært ved at få deres uddannelser 

anerkendt (Sweetman og Warman 2008; Xue 2010). Endelig skal det nævnes, at 

mange virksomheder er gået direkte efter ansættelse af indvandrere til at varetage den 

slags arbejde, som mange canadiskfødte viger uden om, fordi de enten er ustabile, 

farlige eller lavtlønnede (Kazemipur og Halli 2001).   

De samlede konsekvenser er en stigning i den økonomiske ulighed mellem 

canadiskfødte og indvandrere igennem de sidste 15 år, og at et voksende antal 

indvandrere vælger at rejse hjem efter nogle år. I 2008 viste en undersøgelse således, 

at lidt mere en tredjedel af unge indvandrere i den arbejdsdygtige alder forlader 

Canada inden for 20 år; 60 procent af dem tilmed inden for det første (Aydemir og 

Robinson 2008). I takt med væksten og de højere lønninger i flere asiatiske lande 

oplever Canada desuden en voksende tilbagevandring af unge asiater, hvorved 

Canada mister kostbar arbejdskraft (Asia Pacific Foundation of Canada 2014). 

I Canada diskuteres det derfor i disse år, hvad man ønsker at opnå med 

indvandringen fremover.  Dette spørgsmål skal besvares overbevisende, hvis der 

fortsat skal være folkelig opbakning til indvandringen og de ændringer, den medfører 

for det canadiske ”vi”, sådan som indførelsen af en statslig multikulturalisme i 1971 

indvarslede.  
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Statslig multikulturalisme og nationsbygning  
      

Multikulturalismen: en politik under udvikling    
 

Man kan tale om multikulturalisme i tre forskellige betydninger: (1) som sociologisk 

kendsgerning (dvs. i deskriptiv betydning), (2) som ideologi (dvs. i præskriptiv 

betydning) og (3) som politisk program (policy) (Fleras og Elliott 1995).189 

(1) Brugt deskriptivt er et multikulturelt samfund en form for pluralistisk 

samfund i højere potens, idet man ved et pluralistisk samfund forstår et samfund, der 

rummer: 

 

 1. mange slags sociale relationer, 

 2. mange subkulturer, 

 3. mange gruppeidentiteter, 

 4. varierende og til dels modsætningsfulde værdier (jf. MacLennan 1995).

  

Et ”multikulturelt samfund” i sociologisk og deskriptiv forstand er således et 

samfund, der rummer mennesker med oprindelse i mange forskellige kulturer og med 

forskellige, kulturelt bestemte værdier, normer og adfærdsformer.   

 (2) Multikulturalisme brugt præskriptivt (dvs. foreskrivende) er en 

ideologi, der bygger på ideer og principper om, hvordan man bør forholde sig til disse 

kulturelle forskelligheder, for at samfundet kan fungere bedst muligt, f.eks. ved at  

 

 1. anerkende og værdsætte eksistensen af sociokulturelle forskelle, 

 2. skabe rum for forskelle, 

3. lade forskellene komme til udtryk i alle grundlæggende   

    beslutningsprocesser.  

 

Multikulturalisme er beslægtet med det liberale begreb ”pluralisme”. 

Forskellen mellem pluralisme og multikulturalisme er dog, at pluralismen i 

modsætning til multikulturalismen som ideologi ikke indebærer, at de kulturelle 

forskelle principielt set bør have politisk betydning, således at den enkeltes kulturelle 

identitet f.eks. skulle gøre den gruppe, han tilhører, berettiget til en politisk særstatus. 

Ifølge pluralismen er det desuden det politiske systems opgave at skabe rammer for 

konfliktløsning og en afbalancering af værdier og interesser. Efter en 

multikulturalistisk opfattelse tager et politisk system indrettet efter den universelle 

liberalismes principper derimod ikke tilstrækkeligt hensyn til kulturel forskellighed.  

 (3) For det tredje skal man ved ”multikulturalisme” som program forstå de 

konkrete politikker, som en regering anvender for at styre et multikulturelt samfund, 

                                                           
189 Den følgende side bygger på Böss 2006, 289-90. 
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f.eks. positiv særbehandling, lovgivning mod diskrimination, offentlig støtte til 

mindretalskulturer m.m. Set i dette lys er der næppe noget liberalt vestligt demokrati, 

som ikke praktiserer multikulturalisme under en eller anden form. 

Der har aldrig eksisteret nogen officiel eller entydig definition af 

multikulturalismen som ideologi eller teori, heller ikke af den statslige 

multikulturalisme i Canada. Derfor har den mest af alt karakter af en politik under 

udvikling (Kymlicka 2015). Den har gennemgået flere faser, som næsten falder 

sammen med årtierne siden 1971:  1970’erne var en liberal “symbolsk” fase, hvor 

værdien af etniske mindretals kulturer og identiteter blev fejret. I den anden fase, 

1980’erne, blev målet at fjerne de institutionelle grænser for etniske og racemæssige 

mindretals – især indvandreres –  deltagelse på arbejdsmarkedet. I 1990’erne gik 

multikulturalismen ind i en tredje fase, hvor formålet snarere var at fremme 

medborgerskab og en følelse af tilhørsforhold til Canada. Siden begyndelsen af det 

21. århundrede har den været præget af en politisering og etnicering af religiøs 

identitet.  Jeg vil i de følgende afsnit redegør for multikulturalismens historie i Canada 

på baggrund af de fire faser, jeg her har angivet.190  

 

 

Fra fejring af etnicitet til antiracisme  
 

I 1971 havde Trudeaus beslutning om at udnævne Canada til en multikulturel stat haft 

to politisk strategiske og et nationsbyggende formål. De strategiske var dels at 

tiltrække mindretalsstemmer, dels at besejre Quebec-nationalismen. Det 

nationsbyggende mål var at fremme en ny forståelse af, hvad det ville sige at være 

canadier (Gwyn 1980; Plamondon 2013: 171; Kymlicka 2015: 23). I slutningen af 

1960’erne kom kravet om anerkendelse, som tidligere vist, fra grupper, der for længst 

havde etableret sig i det canadiske samfund – ukrainere, polakker, italienere m.fl., 

altså dem, som amerikanske sociologer i 1960’erne var begyndt at kalde ”white 

ethnics” (Glazer og Moynihan 1963).  

Til at implementere sin politik oprettede Pierre Trudeau en særlig afdeling 

under Statssekretariatet (Secretary of State) og udnævnte en minister for 

multikulturalisme. I 1970’erne og langt op i 1980’erne blev multikulturalismen støttet 

på tværs af de politiske partier i Parlamentet. I 1970’erne var det dog et marginalt 

politikområde og havde mest en symbolsk karakter. Repræsentanter for offentlige 

myndigheder og institutioner udtalte ved officielle lejligheder deres anerkendelse af 

og ”hyldest” til Canadas kulturelle mangfoldighed, og fondsmidler blev kanaliseret 

ind i et særligt program, der støttede modersmålsundervisning og kulturelle festivaller 

som f.eks. det årlige Caribana i Toronto.   

                                                           
190 De følgende historiske afsnit er en omskrevet og udvidet version af ”From Mosaic to Multiculturalism: The Canadian 

Roots and Character of Multiculturalism”, i Böss 2016, kap 1, tilføjet elementer fra Böss 2006, kap. 15. 
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 Da det først var i 1967, at der for alvor blev lukket op for indvandringen af 

ikke-europæere, figurerede de såkaldte ”synlige minoriteter” dengang endnu ikke i 

den politiske diskurs om formålet med multikulturalismen. Men som 1970’erne skred 

frem, opstod der en diskussion om, hvordan politikken kunne bruges som instrument 

for integration af de ”nye indvandrere” og samtidig forhindre, at de blev diskrimineret 

på arbejdsmarkedet. Derved skiftede den statslige multikulturalisme fokus fra 

værdsættelse af etnicitet og understøttelse af etniske foreninger til bekæmpelse af 

”racisme” og diskrimination. Det gav den en ny juridisk karakter (Naidoo og Edwards 

1991). 

 Det fremgik dog endnu ikke af Forfatningsloven af 1982. Ganske vist kom 

Sektion 27 i Rettighedscharteret til at lyde, at ”[d]ette charter skal fortolkes på en måde, 

der er i overensstemmelse med bevarelsen og styrkelsen af canadiernes multikulturelle 

arv”, men det stod uklart, hvad det indebar, og Trudeau selv forklarede aldrig offentligt, 

hvad hans præcise intention med sektion 27 var. Under alle omstændigheder var 

multikulturalismen nu ikke længere blot en officiel politik, men også en del af den 

canadiske forfatning. Det betød, at den var en national værdi, som enhver regering for 

fremtiden ville være forpligtet på at implementere i praktisk politik, og som skulle 

forhindre vedtagelsen af love, der krænkede individets kulturelle rettigheder.  

Der var dog ikke tale om en kollektiv ret (Hogg 1982). Trudeau nærede 

som bekendt en fast tro på den liberale individualisme. Han anerkendte imidlertid 

også, at diskrimination af mindretal kunne være en forhindring for individets 

mulighed for at vælge og udtrykke sin egen identitet. Trudeaus vision for det 

canadiske samfund var således ikke kommunitarisk – altså som en slags ”community 

of (cultural) communities” – da han så det som sit mål at skabe et civilt politisk 

fællesskab af selvbestemmende borgere.  

Efter vedtagelsen af forfatningsloven kritiserede The Canadian Ethnic-

Cultural Council (grundlagt i 1973), hvad rådet betragtede som endnu en tom gestus 

fra Trudeaus side. Rådet påstod, at charteret fortsatte traditionen med at favorisere 

den frankofone og den anglofone kultur og begyndte derfor en lobbyvirksomhed til 

fordel for en mere substantiel multikulturalisme, som skulle udmøntes i lovgivning. 

I 1987 konkluderede det føderale parlaments faste udvalg for multikulturalisme 

(oprettet i 1985) i sin årsrapport, at multikulturalismen som politik havde mistet 

retning. Dens oprindelig intention –  at føderalstaten forpligtede sig på at beskytte 

minoritetskulturer – spillede ikke længere nogen større rolle. I stedet var den blevet 

erstattet af en politik, som havde til formål at få bugt med racisme og diskrimination 

over for synlige minoriteter fra Asien og Carribien, som midt i 1980’erne udgjorde 

op mod 70 procent af alle indvandrere. Kritikken var ikke uberettiget. Det var rent 

faktisk sådan, statsmultikulturalismen på det tidspunkt blev praktiseret  

Den konservative premierminister Brian Mulroney reagerede på 

kritikkerne ved at tage initiativ til Loven om Multikulturalisme (Multiculturalism Act 
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1988) i 1988 og i den forbindelse oprette et særligt ministerium, Ministeriet for 

Multikulturalisme og Borgerskab. Loven pålagde alle føderale institutioner at  

 

(1) sikre, at canadiere af alle oprindelser har lige muligheder for at få   

arbejde og opnå forfremmelse i offentlige institutioner;  

 

(2) at fremme politikker, programmer og praktikker, som øger individers        

og samfundsgruppers evne til at bidrage til Canadas udvikling;  

(3) at fremme politikker, programmer og praktikker, der styrker forståelsen 

og respekten for mangfoldigheden af det canadiske samfundsgruppers 

medlemmer;  

 

(4)  at indsamle statistiske data, der gør det muligt at udvikle politikker, 

programmer og praktikker, der er følsomme og responsive over for 

Canadas multikulturelle virkelighed;  

 

(5) at gøre brug af, hvor det passer, de sproglige færdigheder og den 

kulturelle forståelse, som individer af alle oprindelser besidder;  

 

(6) at gennemføre deres aktiviteter på en måde, som er følsom og responsiv 

over for Canadas multikulturelle virkelighed.  

 

Loven fastslog således, at det var forbundsstatens forpligtelse at sørge for, 

at der blev skabt og gennemført planer, programmer, procedurer og 

beslutningsstrategier, som øgede mindretals inkludering og deltagelse i institutionelle 

strukturer på alle planer og i alle organisationer. I praksis betød det indførelsen af 

kvoter og regler for ansættelse og rekruttering samt indretning af offentlige 

arbejdspladser på en sådan måde, at der blevet taget hensyn til mindretal.  

For at illustrere dette med et praktisk eksempel kan jeg kort vise, hvordan 

bystyret i Toronto forsøger at leve op til dette krav. Efter i 1998 at have givet byen 

mottoet ”Forskellighed: Vor styrke” vedtog byrådet i 2003 en erklæring med følgende 

ordlyd: 

Torontos befolkning udgøres af forskellige samfund og grupper. Toronto 

By værdsætter de bidrag, som alle byens beboere yder, og er af den 

opfattelse, at befolkningens kulturelle mangfoldighed har styrket Toronto. 

Byen anerkender alle dens beboeres værdighed og værdi ved at behandle 

alle samfundsgrupper og ansatte ligeligt, ved at tilbyde tjenesteydelser på 

en retfærdig måde, ved at rådføre sig med de enkelte samfundsgrupper og 

ved at sikre sig, at alle kan deltage i de beslutninger, der bliver taget. 
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Byen anerkender de indfødte samfundsgruppers unikke status og kulturelle 

forskellighed samt deres ret til selvbestemmelse. Byen erkender, at 

grupper, som er beskyttet af menneskerettighederne, stadig oplever 

barrierer pga. diskrimination og egne handicap. For at løse dette problem 

vil byen skabe et lighedsmiljø - inden for sit politiske og administrative 

styre – som skal rumme alle mennesker uanset deres  race, nedstamning, 

oprindelsessted, hudfarve, etniske baggrund, fysiske handicap, 

statsborgerskab, tro, køn, seksuelle orientering, kønsidentitet, forhold til 

partner af samme køn, alder, ægteskabelige status, status som indvandrer, 

modtagelse af offentlige ydelser, politisk tilhørsforhold, religiøse 

tilhørsforhold, evne til at læse og skrive samt sproglige og/eller socio-

økonomiske status. 

Toronto By vil iværksætte positive forandringer i sin arbejdsstyrke og sine 

lokalsamfund for at give alle beboere lige mulighed og skabe et harmonisk 

miljø, som er frit for diskrimination, chikane og had. (Toronto City Council 

2003)        

 

Selv om debatten om FTA i 1980’erne holdt liv i de foregående årtiers 

nationalisme og studier af ”canadisk identitet”, mere eller mindre i ental, var der efter 

multikulturalismelovens vedtagelse i 1988 på canadiske universiteter – ikke mindst 

på inspiration fra de amerikanske – en voksende interesse for at studere 

mindretalshistorie og -kultur. Inden for de filosofiske og politologiske miljøer 

begyndte man at overveje, hvorvidt den politiske tradition for dualisme og 

imødekommelse af kulturel forskellighed kunne udvikles til en teori om, hvordan et 

etnisk mangfoldigt samfund kunne indrettes og styres.       

 

 

    Offentlige intellektuelles bidrag til multikulturalismen  
 
Flere canadiske akademikere kom på den måde til at spille en særlig rolle i 1990’erne, 

fordi de ikke kun skrev artikler og bøger til en lukket kreds af fagfæller, men som 

”public intellectuals” valgte at bidrage til den offentlige debat og optræde som 

rådgivere for regeringen. Jeg vil i dette afsnit præsentere de mest betydningsfulde: 

James Tully, Charles Taylor og Will Kymlicka.  

 

 
James Tully  

 
James Tully (f. 1946) repræsenterer sammen med filosoffen Charles Taylor en 

”anerkendelsesfilosofi”, der sætter et skel op mellem “kultur” og “nation”. Da 

kulturer er mangfoldige, fleksible og overlappende, argumenterer han, vil en kulturel 
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anerkendelsespolitik føre til en harmonisk sameksistens mellem medlemmer af 

kulturelle grupper. Da forestillingen om en nation derimod er ekskluderende, vil en 

politik, der ønsker at tvinge mindretal ind i nationen, føre til social og politisk 

splittelse. Implikationen er, at liberale institutioner, love og regler ikke bør bruges, 

som om de er hugget i sten, dvs. som et sæt uforanderlige og stive regler, men bør i 

stedet ses som en ”uperfekt” imødekommelse af det politiske samfunds diversitet. 

Tully mener derfor, at der i Canada bør ske en demokratisering baseret på 

forhandlinger mellem medlemmerne af samfundets mange kulturelle grupper (Tully 

1995: 29).  

Tully er først og fremmest interesseret i, hvordan det er muligt at 

imødekomme Canadas oprindelige folk, og derfor har myndighederne ved flere 

lejligheder bedt ham kommentere udviklingen i forhandlingen af de nye traktater i 

British Columbia. Han har altid lagt vægt på at skabe dialog mellem akademikere og 

borgere, og han blev på den baggrund i 2010 tildelt den prestigefyldte Killam Prize 

og Thousand Waves Peacemaker Award.  

 

 

Charles Taylor  
 

Charles Taylors (f. 1931) oprindelige hovedærinde i den offentlige debat var at 

bidrage til at bringe ”de to ensomheder” (the two solitudes), dvs. engelsktalende og 

fransktalende nærmere på hinanden, og han havde en personlig baggrund for det som 

medlem af det anglofone mindretal i Quebec og professor i filosofi på McGill 

University i Montreal. Senere i sin karriere kom han til at spille en fremtrædende rolle 

i debatten om ”rimelig imødekommelse” af mindretalsindvandrere i Quebec, da han 

sammen med sociologen Gerard Bouchard i 2007-08  sad som formand for provinsens 

Consultation Commission on Accommodation Practices Related to Cultural 

Differences.191 

Charles Taylor er kritisk over for den klassiske liberalismes hævdelse af 

muligheden for at skabe institutioner og procedurer, som forholder sig neutralt til 

grundlæggende værdier. For det offentlige rum og de statslige institutioner er fyldt 

med kulturelle værdier, som mere eller mindre bliver taget for givet. Dog er Taylor, 

der selv er katolik, langt fra værdirelativist, og han er skeptisk over for den mere 

radikale multikulturalisme og identitetspolitik, som dukkede op i USA i 1980’erne.  

Alligevel mener han ikke, der er nogen modsætning mellem at afvise 

værdirelativismen og betragte alle kulturer som principielt set ligeværdige. Når han 

understreger betydningen af kulturel anerkendelse, skyldes det hans overbevisning 

om, at en forudsætning for, at alle borgere i et multikulturelt samfund kan trives og 

fungere, er, at de nyder lige anerkendelse. Anerkendelsen af det enkelte menneske 

afhænger af, at man også anerkender den kultur, som det får sin identitet fra. Det er 

                                                           
191 Dette afsnit om Charles Taylor er en omskrevet version fra Böss 2006, kap. 16.  
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på dette grundlag, at Taylor har forsøgt at genfortolke tolerancebegrebet (Elshtain 

2004). Taylor udfoldede i 1992 sin argumentation for dette synspunkt i sit essay ”The 

Politics of Recognition”, men hans anerkendelsesfilosofi bygger på tankerne i hans 

filosofiske hovedværk Sources of the Self (Taylor 1989). I kort form gengiver Taylor 

sin tese således:  

 

[V]or identitet formes delvist af andres anerkendelse af os eller deres 

tilbageholdelse af den, og ofte også af andres fejlopfattelser af os. Således 

kan en person eller en gruppe mennesker lide reel skade […], hvis andre, 

eller det omgivende samfund generelt, skaber et billede af dem, som 

begrænser, nedværdiger eller forhåner dem. Manglende anerkendelse eller 

fejlanerkendelse kan påføre skade, ja, kan være en form for undertrykkelse, 

fordi en person derved bliver holdt fanget i en falsk, forvrænget og 

indskrænket tilværelsesform. (Taylor 1994: 25)  

  

Taylor går altså ud fra – sådan som det er almindeligt inden for al moderne 

identitetsteori – at den enkeltes selv er ”relationelt”, dvs. bliver skabt gennem 

individets interaktion med andre. Det er et produkt af ”intersubjektivitet”, og 

menneskelivet er fundamentalt set ”dialogisk”, idet målet for hvert enkelt menneske 

er at realisere sig selv gennem et dialektisk forhold til andre (ibid.: 31-32). Det er 

derfor vigtigt, at et individ oplever, at de ”andre” lytter til det og svarer det på en 

sådan måde, at det kan føle, de værdsætter dets menneskelige kvaliteter og 

egenskaber. Ja, det er ligefrem en livsnødvendighed for et individ at leve i samfund 

med mennesker, som giver det anerkendelse. Et individ må ikke opleve det, som om 

der hele tiden bliver stillet kritiske spørgsmål til dets identitet. Det må kunne lade sin 

stemme blive hørt uden at frygte for at blive bragt til tavshed.  

Hvis jeg altså ikke viser et andet menneske anerkendelse, opfører jeg mig 

ikke blot uhøfligt over for det, nej, jeg medvirker til at forkrøble det psykisk ved at 

lægge en grund i dets sind til manglende selvtillid eller endog selvhad. Min 

tilbageholdte anerkendelse berører nemlig dets evne til og mulighed for at opleve sig 

som et autentisk, unikt og moralsk selv. Det er derfor, Taylor beskriver anerkendelse 

som et ”vitalt menneskeligt behov” (ibid.: 26).   

Det er netop for at blive anerkendt, at vi søger ind i grupper, som giver os 

denne følelse af tryghed og tillid, som vores selv næres af. Men det nytter ikke noget, 

hvis heller ikke vores gruppe nyder anerkendelse. For virkningen af omgivelsernes 

manglende anerkendelse rammer ikke alene individet, men også den gruppe, det 

tilhører. En gruppe, som er lagt for had, eller som foragtes af de stærkere grupper 

omkring den, kan ikke fungere som et psykisk ”tilflugtssted” for sine medlemmer. 

Derfor hører det med til et fuldt demokratisk samfund, at ikke blot det enkelte 

menneske, men også den gruppe, det tilhører, bliver anerkendt og respekteret. 

Anerkendelse af andre kulturer er et moralsk krav, uanset om en kultur måtte rumme 
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elementer, som er uetiske og byder én imod. For skønt Taylor som sagt ikke er 

kulturrelativist, mener han alligevel, at enhver kultur ”har noget vigtigt at sige for alle 

mennesker” (ibid.: 66): 

 

Alene på et menneskeligt plan, kan man argumentere for det rimelige i at 

tage for givet, at kulturer, som har leveret meningshorisonten for et stort 

antal mennesker af forskellig karakter og temperament over en lang 

tidsperiode – som med andre ord har givet udtryk for disse menneskers 

forståelse af det gode, det hellige, det beundringsværdige – har noget, som 

gør dem fortjent til vor beundring og respekt, også selv om de måtte 

indeholde meget, vi er nødt til at tage afstand fra og forkaste. […] Kun 

arrogance eller lignende moralsk svigt kan afholde os fra at gå ud fra denne 

antagelse. (Ibid.)   

 

Dette indebærer ikke, at vi bør tilkende alle ting lige værdi.  Men det 

betyder, at vi bør være åbne over for andre kulturer, og at samfundet må hvile på en 

dialogisk kultur, hvor der praktiseres en ”dyb tolerance” (Elshtain 2004: 137). Hvis 

vi er åbne og dialogisk indstillet, vil vi en gang imellem opleve, at vores egen 

kulturelle forståelseshorisont smelter sammen med de andres. Det er på den måde, 

der skabes gensidig forståelse på tværs af kulturelle grænser.       

Rent konkret indebærer Taylors ”anerkendelsesfilosofi”, at staten og dens 

institutioner skal vise offentligt, at de betragter alle etniske grupper som værdifulde 

for samfundet. Desuden skal staten tilkende dem de friheder og rettigheder, som gør 

ethvert af deres medlemmer i stand til at realisere et autentisk selv. Endelig bør 

kulturelle grupper modtage offentlig støtte, som skal sikre, at de kan bevare deres 

eget sprog, praktisere deres egne skikke, dyrke deres egen religion mv. Kort og godt 

skal staten bidrage til deres kulturs overlevelse 

Denne opfattelse deler Will Kymlicka. Men hans filosofi berører mange andre 

spørgsmål vedrørende den måde, multietniske og multireligiøse samfund bør 

indrettes på.   

 

Will Kymlicka  
 

Den første bog, som Will Kymlicka (f. 1962) udgav, Liberalism, Community, and 

Culture (1989), handlede kun forbigående om anerkendelsespolitik. Den havde først 

og fremmest karakter af et forsvar for en ”liberal nationalisme”. Det var med en 

samling af tidsskriftsartikler, bogkapitler og konferenceoplæg udgivet med titlen 

Multicultural Citizenship (1995) and Politics in the Vernacular (2001), at han blev et 

internationalt kendt navn som en af verdens mest betydningsfulde navne inden for 

multikulturalitisk filosofi. Siden da har han skrevet og redigeret mange bøger og 

artikler om ”mangfoldighedspolitik“ i (Kymlicka 1995, 1998, 2000, 2001, 2003, 
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2006, 2007). I 2004 blev han anerkendt af FN som en autoritet på området, da han 

blev bedt om at skrive en større rapport inden for serien Human Development Reports 

om, hvordan man beskytter kulturel frihed i nutidens verden (United Nations, Human 

Development Report 2004). Når jeg vil bruge flere sider på at redegøre for Kymlickas 

teorier og filosofi, skyldes det dog især, at han er blevet brugt som konsulent for den 

canadiske stat og derfor har haft stor indflydelse på den teoretiske og filosofiske 

legitimering af den statslige multikulturalisme (jf. Kymlicka 2010).    

Kymlickas politisk-filosofiske hovedærinde er at overveje, hvordan det kan 

lade sig gøre at skabe et samfund, hvor der er plads til kulturel forskellighed, uden at 

man suspenderer universelle liberale principper, og uden at det går ud over behovet 

for social og politisk orden og social sammenhængskraft. Han mener, at det netop er 

det, man har forsøgt at gøre i Canada; et land, som med den canadiske højesterets ord, 

har et politisk system, der hviler på en præmis om, at ”kernen i den sande lighed er at 

kunne give plads til forskelligheder” (Kymlicka 1996: 153). Han ser da også Canadas 

politiske historie som en række forsøg på at finde stadig nye og kreative mekanismer 

til at opnå både lighed og forskellighed. Historien har vist, at Canada, bedre end andre 

lande med flere etniske og nationale mindretal, har været i stand til at give plads til 

kulturel forskellighed, uden at samfundet derved er faldet fra hinanden.  

Will Kymlicka er ”liberal nationalist”, med hovedvægt på det liberale 

(Kymlicka 1989). Men han er altså ikke liberal universalist som Trudeau. Tværtimod 

bør man se hans tænkning som en reaktion på Trudeaus universalisme. For Kymlicka 

mener, at borgernes universelle rettigheder til lighed og frihed bør suppleres med 

særlige rettigheder for nationale og etniske mindretal. I stedet for det ”universelle 

borgerskab” taler han for et ”differentieret borgerskab” (”multicultural citizenship”).  

I lighed med Charles Taylor går han ud fra en præmis om, at medlemskabet 

af et kulturelt fællesskab er afgørende for den enkeltes evne til og mulighed for at 

agere som et selvstændigt, moralsk subjekt (et ”jeg”), for det er i kraft af sit sprog og 

sin kultur, at individet bliver bevidst om sine valgmuligheder i tilværelsen og derved 

i stand til at udvikle personlig autonomi. Det kulturelt differentierede borgerskab har 

til formål at beskytte individets ret til sin egen kulturelle identitet, fordi det udgør 

forudsætningen for dets frihed. Det skal endvidere (1) beskytte Canadas tre nationer, 

(2) sikre multietniske rettigheder for medlemmer af religiøse og kulturelle mindretal 

og (3) fordele rettigheder til særlig politisk repræsentation for at garantere 

marginaliserede regioner og grupper (f.eks. kvinder, etniske grupper og sproglige 

minoriteter) mod at blive overset eller diskrimineret af den føderale regering eller 

provinserne.  

Kymlicka anser det kulturelt differentierede borgerskab for at være i fuld 

overensstemmelse med den liberale tradition. Han henviser til, at liberale traditionelt 

har lagt stor vægt på værdien af den enkeltes autonomi og selvrespekt, og historisk 

set har haft forståelse for kulturelle minoriteters frihed til at praktisere deres egen 

kultur. Liberale bør derfor være de første til at anerkende betydningen af, at 
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medlemmerne af kulturelle mindretal ikke hæmmes eller direkte forhindres i at udøve 

selvbestemmelse og realisere deres egen kulturelle identitet, fordi de, af mangel på 

materielle og sociale ressourcer, ikke er i stand til at vedligeholde deres kultur. 

Liberale bør også støtte mindretallenes behov for at lade staten kompensere dem for 

disse mangler. Ved at give kulturelle mindretal særlige rettigheder og offentlig støtte 

beskytter man dem mod kulturel udslettelse og sætter deres medlemmer på et mere 

lige niveau i forhold til andre grupper i samfundet.  

Mindretallenes særlige rettigheder skal dog være i overensstemmelse med 

de individuelle rettigheder til selvbestemmelse. En gruppe må således ikke forhindre 

et medlem i at udøve den personlige frihed, som forfatningen garanterer. Dog 

indrømmer Kymlicka, at Rettighedscharteret i sin nuværende form ikke i alle tilfælde 

har vist sig i stand til at forhindre individer i at blive krænket med henvisning til 

bevarelsen af nationens eller gruppens sammenhængskraft og kulturelle ”renhed”. 

Han er også klar over risikoen for, at kravet om respekt for etniske grupperettigheder 

kan blive misbrugt af visse etniske grupper og religiøse mindretal til at disciplinere 

og ”genopdrage” kulturelle afvigere. Han er altså i høj grad bevidst om de problemer, 

der kan være forbundet med at tilkende mindretal særrettigheder.  

I takt med, at kritikken af multikulturalismen i både Canada og Europa er 

vokset i de sidste par årtier, er Kymlicka begyndt at indtage en mere defensiv 

holdning end tidligere (f.eks. Kymlicka 2016). Han mener, at kritikken ofte har været 

uretfærdig, fordi den har bygget på misforståelser og misfortolkninger af hans 

filosofi, som da rigtignok også skiller sig ud fra mere radikale udgaver (f.eks. Parekh 

2000). I en af sine seneste artikler forsvarer han den statslige multikulturalisme som 

en politik, der bygger på liberal konstitutionalisme og menneskerettigheder: 

 

I virkeligheden er multikulturalismen i Canada fra begyndelsen blevet 

forstået som en politik, der har skullet fjerne de barrierer og stigma, som 

begrænser individers og evne til frit at udforske og udtrykke deres etniske 

identiteter. Den insisterer på, at individer ikke bør udsættes for 

stigmatisering, diskrimination, fordomme eller unødige byrder ved at gøre 

det [dvs. udtrykke deres identitet]. Lige som reformer inden for kvinders 

og homoseksuelles rettigheder blev multikulturalismen udtænkt som en 

måde at udvide rækkevidden af den individuelle autonomi ved at gå til 

angreb på hierarkiske relationer, stigmatisering og undertrykkelse, som 

har udelukket eller straffet særlige livsvalg. (Kymlicka 2015: 20) 

 

Kymlicka tilføjer, at den liberale impuls afspejler sig i den måde, hvorpå 

den multikulturalistiske politik har antaget juridisk form og er blevet praktiseret af de 

canadiske domstole. Han henviser også til præamblen i Loven om Multikulturalisme, 

hvor det lyder, at fordi den canadiske regering er forpligtet på civile rettigheder – især 

individets frihed til at ”leve det liv, individet er i stand til og ønsker at have” – og 
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fordi regeringen desuden er forpligtet på at sikre lighed, især racelighed og 

kønslighed, og endelig fordi Canada er forpligtet over for en række internationale 

konventioner om menneskerettigheder, især konventionen mod racediskrimination, 

så vedtager den [Parlamentet] hermed loven”. Der kan ikke være nogen klarere 

tilkendegivelse af, at den statslige multikulturalisme ligger i forlængelse af 

menneskeretsrevolutionen og skal ses som en udvidelse af 

”borgerrettighedsliberalisme”, konkluderer Kymlicka (ibid.).    

 Kymlicka ser stadig forholdsvis optimistisk på Canadas fremtid som 

føderation og stat, og han afviser, at multikulturalisme eller kulturel diversitet fører 

til en fragmentering af samfundet, sådan som mange af dens kritikere hævder.  Hans 

svar på kritikken er, at Canada har haft en lang historie med en høj grad af fred og 

tolerance mellem landets nationale og etniske grupper. Det forklarer han som et 

resultat af et politisk system, som har vist sig tilstrækkeligt fleksibelt til at 

imødekomme forskellige gruppers krav om selvbestemmelse og anerkendelse uden 

at risikere føderationens sammenbrud. Desuden gør han opmærksom på, at krav om 

kulturel beskyttelse og anerkendelse aldrig har haft til hensigt at være et første skridt 

i retning af separatisme. Tværtimod har de altid været motiveret af gruppers ønske 

om at blive inkluderet i det større canadiske samfund. Ønsket om imødekommelse 

har med andre ord altid været et ønske om inklusion, ikke selveksklusion. Endelig er 

de forskellige kulturelle gruppers krav om særlige rettigheder gået i forskellige 

retninger, og de grupper, som har fremført dem, har været så små, at deres krav mere 

eller mindre har afbalanceret hinanden og på den måde skabt en slags ordnet kaos. 

 Derfor mener Kymlicka heller ikke, at Canada kan bruges som en universel 

model for, hvordan man kan indrette et samfund med nationale, etniske og kulturelle 

mindretal. For, som han skriver, så er den såkaldte canadiske model er et resultat af 

særlige historiske omstændigheder. Det er ligefrem “vildledende at tale om en 

’canadisk diversitetsmodel’, som om der fandtes en overordnet diversitetspolitik, ud 

fra hvilken man kan udlede politikker vedrørende oprindelige folk, frankofone og 

indvandrere/etniske grupper” (Kymlicka 2007: 3). Canada blev grundlagt på en unik 

kolonial historie og historisk erfaring, men har også siden 1960’erne haft en 

indvandringshistorie, som adskiller sig fra Europas (Kymlicka 2004). Derfor mener 

Kymlicka, at enhver europæisk stat må finde sin egen måde at styre diversiteten på 

ved at se, hvilke best practices der passer bedst til deres egne historiske 

omstændigheder.  

Kymlicka er opmærksom på, at mange canadiere er dårligt oplyst om 

statsmultikulturalismens karakter og implikationer, og at mange kun har taget den til 

sig, fordi den er en national identitetsmarkør: et symbol på forskellen mellem Canada 

og USA. Og selv om den canadiske regering har brugt multikulturalismen ganske 

effektivt til at ”markedsføre” Canada internationalt (Kymlicka 2007), erkender han, 

at canadierne selv endnu ikke er kommet i mål. Det er stadigvæk ikke lykkedes at få 

bugt med en diskrimination baseret på kulturel eller racemæssig forskellighed. 
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Desuden er der problemer forbundet med at udvide den statslige multikulturalismes 

principper om beskyttelse af etniske rettigheder og forbud mod diskrimination til også 

at omfatte en pligt til at beskytte religiøse institutioner og praktikker, der står i 

modsætning til liberale værdier.  Han er dog håbefuld og mener, at multikulturalismen 

vil kunne bringes ind i et nyt ”stadie” ud fra den ”sociale læring”, som canadierne har 

gennemgået (ibid.: 28). Men jeg vil påvise, at det netop det nye krav fra religiøse, 

specielt muslimske, grupper, som har bragt multikulturalismen i miskredit i dele af 

Canada, især i Quebec, i de sidste 20 år.  

Selv om et flertal af canadiere bakker op om multikulturalismen, så har den 

dog aldrig stået uimodsagt.      

     

 

Kritikker af den statslige multikulturalisme 
 

Lige siden den statslige multikulturalisme blev gjort til officiel politik i 1971, har den 

haft både sine støtter og kritikere. Støtterne har hævdet, at den bidrager til 

integrationen af indvandrere og mindretal i det canadiske samfund, fordi den (1) 

fjerner forhindringerne for deres deltagelse i samfundet, (2) får dem til at føle sig 

mere velkommen i Canada, (3) opmuntrer dem til at identificere sig med Canada og 

(4) dermed bidrager til national enhed, samtidig med at den (5) nedbryder hierarkier 

og privilegier, der bygger på etnicitet og race. Kritikkerne hævder derimod, at 

multikulturalismen skader den sociale og nationale sammenhængskraft, fordi den får 

medlemmer af etniske grupper til at se indad og understreger forskellene mellem dem 

selv og andre grupper. Kritikken af den statslige multikulturalisme kan opsummeres 

i fem punkter: 

 

1. Multikulturalisme splitter samfundet – ved at fremme kulturel diversitet 

på bekostning af national enhed. 

 

2. Multikulturalisme marginaliserer – den ”ghettoiserer” mindretal og 

deres forhåbninger og kommodificerer kultur ved at søge kulturelle 

løsninger på strukturelle (socio-økonomiske) problemer. 

 

3. Multikulturalisme essentialiserer – den får oprindeligt dynamiske 

kulturelle forskelle til at stivne og har en vision om Canada som en 

samling autonome etniske grupper, som er lukkede om sig selv og 

kontrollerer deres medlemmers normer og adfærd. 

 

4. Multikulturalisme er et narreværk – et symbol uden substans. Den 

lover meget, men er ikke i stand til at levere, fordi den ikke adresserer 

de grundlæggende årsager til ulighed i samfundet. 
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5. Multikulturalisme er hegemonisk – den giver ikke mindretal magt over 

deres egen skæbne, men holder dem snarere fanget, fordi den er et 

kontrolinstrument, der opnår konsensus ved at manipulere folk, uden 

at de ved af det. (Fleras og Elliott: 1995)  

 

Jeg vil i det følgende foretage nogle nedslag i den kritiske debat om den 

statslige multikulturalisme i Canada.192  

I begyndelsen af 1970’erne var mange engelsk-canadiere parate til at 

acceptere Trudeaus vision om et multikulturelt Canada, fordi den udtrykte et syn på 

”canadiskhed”, som de selv kunne genkende: Den var blot en videreførelse af 

traditionen for at forestille sig Canada som en etnisk mosaik. Derved bekræftede den 

dem i deres tro på Canada som et enestående land med sin egen kulturelle identitet.    

Men visionen blev stærkt kritiseret af Quebec-nationalisterne, først og 

fremmest fordi de gennemskuede Trudeaus strategi: at bruge den til at afmontere 

deres eget nationalistiske projekt. De opfattede den – med rette – som udtryk for en 

forkastelse af dualismen og dermed af traditionen siden Konføderationen for at se 

Canada som et partnerskab mellem to folk. Derfor voldte Trudeaus initiativ dem store 

bekymringer for fremtiden, ikke kun inden for Canada, men også inden for et 

engelsktalende Nordamerika. Dagen før Trudeau holdt sin tale i parlamentet, hvor 

han skulle introducere sin ”udtalelse om multikulturalisme”, sendte han et brev til 

Quebecs liberale førsteminister, Robert Bourassa, for at informere ham om sin nye 

politik. I sit svar, som Trudeau først modtog en måned senere, udtrykte Bourassa 

”alvorlige reservationer” over for den, og han mindede Trudeau om, at den ikke var i 

overensstemmelse med det mandat, som B&B-kommissionen havde haft. Han skrev 

desuden, at hvis den føderale regering tog ansvar for alle kulturer i Canada, så ville 

regeringen i Quebec tillade sig at tage ansvar for fransk sprog og kultur inden for sit 

eget territorium. Han tilføjede, at Quebec allerede ydede den slags offentlig støtte til 

forskellige etniske grupper, som Trudeau lovede (Bourassa 1971). Endelig kritiserede 

Bourassa multikulturalismens skelnen mellem sprog og kultur. Netop den kritik 

havde Bourassa fra en artikel, som for nylig var blevet udgivet af den højt 

respekterede sociolog Guy Rocher (f. 1924). 

I artiklen ”Les ambiguïtés d’un Canada bilingue et multicultural” havde 

Rocher analyseret de sociologiske og filosofiske antagelser bag forestillingen om et 

multikulturelt samfund (Rocher 1971). Rochers hovedanke var, at multikulturalismen 

byggede på en uholdbar distinktion mellem sprog og kultur. Eftersom blot et lille 

mindretal af canadierne var tosprogede, ville tosprogethed i en multikulturel 

sammenhæng betyde, at det franske sprog gradvist ville miste sit sociale og kulturelle 
                                                           

192 Der findes i dag (april 2018) tre antologier, der belyser både forsvaret for og kritikken af den statslige 

multikulturalisme er Janice Stein m.fl.  Uneasy Partners: Multiculturalism and Rights in Canada (2007), Jack Jedwab 

(red.), The Multiculturalism Question: Debating Identity in 21’st-Century Canada (2014) og Shibao Guo og Lloyd 

Wong (red.), Revisiting Multiculturalism in Canada: Theories, Policies and Debates (2015).  
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grundlag og blive reduceret til et abstrakt symbol for en kultur, der tilhørte fortiden. 

En sådan ”kunstig tosprogethed” ville føre til det franske sprogs død i Canada.  Hvis 

Trudeau virkelig mente, hvad han sagde – at det at tale sit eget sprog var afgørende 

for et individs identitet – så måtte den logiske konsekvens jo være, at alle sprog i det 

canadiske samfund blev ligestillet. Og i så fald kunne man lige så godt opgive hele 

ideen med to officielle sprog (Rocher 1973: 137).   

Rochers andet argument gik på spørgsmålet om, hvorvidt man kan bevare 

national enhed i et multikulturelt samfund. Som Trudeau forstod den canadiske 

nation, havde den ikke nogen ”central kulturel kerne”, som kunne ”defineres klart”.  

Det betød, at Canada blev gjort til ”en slags mikrokosmos eller mødested for alle 

verdens nationer, som var repræsenteret af grupper af større eller mindre numerisk 

størrelse, der alle havde lige ret til anerkendelse og finansiel støtte fra den canadiske 

regering”. Efter Rochers opfattelse ville disse etnisk-nationale grupper få mere ud af, 

at Canadas to store sproglige og kulturelle samfund – engelsk Canada og fransk 

Canada – blev opretholdt som poler, de mindre kunne gruppere sig omkring. Men i 

stedet blev der med multikulturalismen skabt ”et uklart billede af et ubestemt antal 

forskellige kulturer […] uden nogen fællesnævner” (ibid.). Rocher betvivlede, at en 

nation ville kunne overleve på et så flydende og uforpligtende grundlag.  

Endelig opridsede Rocher konsekvenserne for det frankofone samfund. 

Efter hans vurdering var multikulturalismen et stort tilbageskridt i forhold til den 

anerkendelse af fransk sprog og kultur, som Canadas fransktalende havde opnået i 

1969 efter et århundredes lange kamp for overlevelse og lighed på et nordamerikansk 

kontinent, der i overvældende grad var domineret af en anglofon befolkning og kultur.  

Da også økonomiske kræfter styrkede de engelsktalendes position, ville det 

fransktalende samfund blive ”mere og mere sekundært i forhold til alle de andre 

kulturer, som den canadiske mosaik ville bestå af” (ibid.: 138). Rocher forudsagde, 

at multikulturalismen ville få Quebec-nationalismens ild til at blusse op og gøre 

muligheden for en uafhængig stat endnu mere tiltrækkende for et stigende antal 

fransk-canadiere.  Den ville derfor kunne føre til den canadiske unions undergang.    

Canadas First Nations havde andre grunde til at forkaste den statslige 

multikulturalisme. Som en ung, indfødt statskundskabsstuderende engang skrev, fik 

den dem til at føle sig som indvandrere i deres eget land (Sebastian udat.). Fra midten 

af 1990’erne begyndte akademikere med indfødt baggrund ud fra postkolonial teori 

at analysere multikulturalismen som en nutidig udgave af ”bosættelsespolitikken”: 

Der var tale om en ”kolonisering af rum og betydning”, en ”sikring af statens 

materielle og symbolske konturer” med andre midler (Chazan m.fl. 2011: 1).     

Engelsk-canadiske intellektuelle og akademikere – såvel konservative 

assimilationister som visse liberale universalister – var kritiske over for ideen om 

grupperettigheder, og nymarxister anså multikulturalismen for at være et slør, der 

blev trukket ned over de socio-økonomiske skel og konflikter i det canadiske 

samfund. Denne kritik blev luftet allerede sidst i 1970’erne, altså inden den 
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multikulturelle politik var blevet udfoldet juridisk og programmatisk (Kallen 1982; 

Peter 1978, 1981). I sin analyse af multikulturalismen som et sæt sociale værdier (dvs. 

som ideologi), et føderalt program (politik) og en etnopolitisk bevægelse (social 

virkelighed) konkluderede sociologen Evelyn Kallen, at på alle tre punkter var 

begrebet multikulturalisme problematisk. Karl Peters tese var, at såvel 

tosprogspolitikken som statsmultikulturalismen repræsenterede en form for 

appeasement policy, som havde til formål at dæmpe og inddæmme det revitaliserede 

Quebec og dets ønske om magt. Multikulturalismen havde derfor reelt haft til formål 

at legitimere den engelsktalende elites fortsatte dominans på et tidspunkt, hvor dens 

stilling var truet af dels Quebecs krav på politisk magt, dels andre etniske gruppers 

”økonomiske og kulturelle vitalitet” (Peter 1978).  

I 1990’erne – i en periode, hvor mange canadiere var begyndt at bekymre 

sig over indvandringen fra ikke-vestlige lande – stillede flere bøger og artikler 

spørgsmål ved den statslige multikulturalismes grundlæggende antagelser. Den mest 

omtalte bog var skrevet af forfatteren Neil Bissoondath, der var indvandret fra 

Trinidad-Tabago. I sin bestseller Selling Illusions: The Cult of Multiculturalism in 

Canada (1994) hudflettede han den multikulturalistiske ideologi, som han beskyldte 

for at ”sælge illusioner”, først og fremmest ideen om, at multikulturel integration er 

bedre end den assimilationspolitik, som tidligere havde gjort indvandrere til 

canadiere. Han mente, at problemet ved multikulturalismen netop var, at det ikke blev 

forventet af indvandrere, at de tilpassede sig til livet i deres nye samfund, men at det 

var op til værtssamfundet at forandre sig for at imødekomme dem.  Bissoondath anså 

den canadiske multikulturalisme for at være en kult og en slags kulturel apartheid, 

som forhindrede indvandrere i at realisere deres drøm om at blive canadiere. Han gik 

endog så langt som til at beskrive den som en skjult strategi for at holde dem nede på 

de lavere trin af den sociale rangstige. Den idé havde han sandsynligvis fra den 

canadiske sociolog John Porter, som allerede i 1965 havde udgivet en indflydelsesrig 

kritisk analyse af myten om Canada som en ”vertikal” etnisk mosaik (Porter 1965). 

For Bissoondath var det alvorligste problem ved multikulturalismen dog dens 

konsekvenser på langt sigt. For, som han spurgte, er der et punkt, hvor forskellighed 

begynder at true samfundets sammenhængsevne (Bissoondath 1994: 373)?  

På lignende måde diskuterede den fremtrædende embedsmand og senere 

journalist og forfatter Richard Gwyn, hvordan multikulturalismen begrænsede den 

individuelle identitet, idet den holdt indivet fanget inden for den stereotype identitet, 

som var forbundet med den gruppe, det blev anset for medlem af. Multikulturalismen 

havde opfundet ideen om, at indvandreren var forpligtet til ikke at lade sig blande op 

i den canadiske hovedstrøm. Men hvad der var særligt problematisk, var canadiernes 

tab af deres ”kollektive medborgerskab” på et tidspunkt, hvor samfundet i stigende 

grad blev udsat for globalisering:  
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Som alle nationalstater er også vores stats autoritet og effektivitet blevet 

eroderet af den globale økonomi. Vores stats problemer betyder imidlertid 

mere for os end for så mange andre folk, fordi vi i mangel på en klar 

identitet har brugt staten til at os give os kollektiv form. I takt med at 

staten svækkes, bliver canadiskhedens tradition for at vise omsorg og 

fællesskab […] stadig dårligere i stand til at modstå globalismens og 

teknologiens polariserende virkning på indkomster og job – og denne 

tendens forstærkes yderligere af den nyliberalistiske markedsideologis 

nuværende dominans. Jo mere forskellige canadierne bliver i forhold til 

hinanden – ikke som følge af demografien i sig selv, men som følge af 

deres voksende krav om at blive behandlet som ”differentierede borgere” 

ud fra deres kulturelle baggrund og værdier – jo mindre vil canadierne 

interessere sig for hinanden, for ikke at tale om at tage ansvar for 

hinanden. (Gwyn 1996: 8)  

 

Gwyn betragtede således multikulturalismen og den idé om det kulturelt 

differentierede borgerskab, som Kymlicka anbefalede – og regeringen i vidt omfang 

praktiserede – som noget undergravende for borgernes indbyrdes solidaritet, og netop 

fordi Canada var en statsnation ville ideen på længere sigt føre til tab af social 

sammenhængskraft og national enhed,  

Reginald Bibby beskrev i 1990 multikulturalismen som en pluralisme, som 

var gået over gevind: “Stillet over for udfordringen om at skabe et samfund, hvor 

mennesker af forskellig sproglig og kulturel baggrund kan leve sammen, har 

canadierne besluttet at gøre en national dyd ud af en demografisk virkelighed” (1990: 

7). Denne beslutning havde ført til en overdreven kombination af individualisme og 

værdirelativisme, som paradoksalt nok byggede på en moralsk absolutisme af rent 

formel karakter: retten til at udtrykke sin egen kulturelle identitet. Borte var 

forestillingen om fælles værdier og mål, deriblandt den værdi, som canadierne hidtil 

havde hyldet, nemlig sameksistens:  

 

Hvis der ikke længere findes en fælles vision, ingen nationale mål, ingen 

eksplicit sans for at leve sammen for et eller andet formåls skyld, bliver 

pluralisme et lidet inspirerende mål i sig selv. Snarere end at blive det 

grundlag, som gør en mangfoldig nation i stand til kollektivt at forfølge 

den bedst mulige form for liv, så degenerer sameksistens til noget abstrakt 

i den nationale samtale, og pluralisme ophører med at være en værdi. 

Resultatet bliver ”mosaikvanvid”. (ibid.:104; jf. også Padolsky 2000) 

 

Den konservative historiker Jack Granatstein mente, at multikulturalisme 

var den grundlæggende årsag, at canadierne var i færd med at miste deres historie og 

sans for fortiden. På alle regeringsniveauer havde man i årevis kastet penge ind i 
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multikulturel uddannelse. Derved var Canadas historie, hvis man i det hele taget 

stadig underviste i den, blevet fordrejet til uigenkendelighed. Alt handlede nu om at 

udpege skyldige og ofre, om at råde bod på fortidens synder og undgå at fornærme 

nogen gruppe (Granatstein 1998: 83). Formålet var tilsyneladende at gøre det af med 

fortiden, så man i stedet kunne skabe det perfekte multikulturelle samfund opbygget 

på nye ”canadiske kerneværdier” (ibid.: 93). Men det ville i virkeligheden indebære, 

at man så bort fra det, som den canadiske stat var blevet grundlagt på: kulturelle 

traditioner med rødder i den europæiske civilisation (ibid.: xiv). Granatstein gjorde 

den iagttagelse, at multikulturalismen paradoksalt nok havde medført en mærkelig 

konformitet, når canadiere udtalte sig om offentlige og sociale spørgsmål: “Folk er i 

stadig stigende grad bange for at sige deres mening [om det multikulturelle samfund] 

af frygt for at blive kaldt racister. Mange canadiere synes at have glemt, at 

ytringsfrihed er mindst lige så vigtigt som, ja, tilmed vigtigere for demokratiet end 

spørgsmål om diversitet inden for race, køn og religion” (Granatstein 2011: 284). 

At multikulturalismen blev diskuteret mere kritisk i 1990’erne end 

tidligere, var som sagt et udtryk for en stigende bekymring i befolkningen over 

indvandringen i de år. I sin tredje fase kom den statslige multikulturalisme da også til 

at blive anset for et middel til fremme af integration og medborgerskab.  

 

 
Multikulturalisme og medborgerskab  

 

Efter at Charlottetown-aftalen var faldet, blev den manglende folkelige støtte til den 

fra nogle sider forklaret med, at det canadiske samfund rummede for stor 

mangfoldighed og for mange forskellige interessegruppe til at gøre det muligt at 

gennemføre forfatningsreformer til helhedens gavn. Den diskussion – samt ikke 

mindst den reelle mulighed for, at Quebec ville forlade unionen efter 

folkeafstemningen i 1995 – kan meget vel have bidraget til, at den statslige 

multikulturalisme i 1990’erne tog en ny retning: Den skulle fremover være med til at 

styrke canadisk medborgerskab og identifikationen med Canada (Winter 2014).      

I en rapport fra Citizens’ Forum on Canada’s Future (Spicer-

kommissionen), som blev nedsat i 1990, bemærkede dens forfattere, at mens der i 

Canada var bred folkelig tilslutning til forestillingen om Canada som en 

indvandrernation, var der betydelige forbehold blandt borgerne over for den måde, 

hvorpå multikulturalismen blev politisk udmøntet. Især var der modstand mod den 

fortsatte brug af offentlige midler til modersmålsundervisning og bevarelse af etniske 

kulturer. Under forummets høringer havde mange kommenteret det potentielle 

modsætningsforhold mellem at støtte udviklingen af et multikulturelt Canada og at 

udvikle en canadisk identitet. En mand fra Ontario blev således citeret for at have 

sagt: ”Etnisk og kulturel diversitet er et tiltrækkende broderi på vores nationale klæde, 
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men […] hvis vi virkelig ønsker et land, må vi først være canadiere” (Citizens Forum 

1991: 41-42; Watts og Brown 1990). 

Befolkningens voksende skepsis over for multikulturalismen blev i de 

samme år registreret i meningsmålinger (Environics, Focus Canada 1990-92). Der 

havde i forvejen længe været kritik af den statslige multikulturalisme og 

tosprogspolitikken i de vestlige provinser. Kritikken blev samlet op af Reformpartiet, 

det nye konservative parti, der var blevet grundlagt i 1987 i utilfredshed med Brian 

Mulroneys forfatningspolitik. Partiet, som havde base i Alberta, var – som nævnt i 

kapitel 15 – et såkaldt populistisk og socialkonservativt parti, der kæmpede for en 

forfatningsreform, som kunne skabe en mere ”mere retfærdig balance” mellem de 

vestlige og centrale provinser, dvs. Ontario og Quebec. Partiet var regionalistisk og 

kritisk over for de Liberales ønske om en stærk centralregering. Det tiltrak vælgere, 

der gik ind for mere magt til markedet og mindre til staten, og det ønskede flere 

beslutninger afgjort ved folkeafstemninger. I 1992 gik partiet som det eneste imod 

Charlottetown-aftalen (Laycock 2001).  

Partiets leder, Preston Manning, hævdede, at forsøget på at gøre Canada til 

et tosproget land var en forudsigelig fiasko, og at sprogspørgsmålet var en sag for den 

enkelte provins. Han kritiserede desuden den statslige multikulturalisme for at skabe 

en “bindestregsidentitet” på bekostning af en samlende canadisk identitet (Manning 

1992).  Reformpartiet var modstander af, at etniske mindretals rettigheder blev 

skrevet ind i forfatningen, og at offentlige myndigheder støttede bevarelsen af etniske 

kulturer. I stedet gik det ind for en ”privat multikulturalisme” og foreslog op til valget 

i 1993, at ”individer og grupper skulle have frihed til at bevare deres kulturarv ved 

hjælp af egne ressourcer” (Reform Party 1993: 6).193 De, der gik ind for statssponseret 

støtte, blev betegnet som ”eliter”, der insisterede på ”særlige rettigheder”, som 

almindelige canadiere ikke havde adgang til (Laycock 2001; Laycock og Weldon 

2017).   

        Kort efter Mulroneys afgang som premierminister i 1993 lukkede den 

efterfølgende konservative regering Ministeriet for Multikulturalisme ned. Da den 

liberale leder Jean Chretien (PM 1993-2003) kom til magten, besluttede han ikke at 

genoplive ministeriet. Herefter blev Multikulturalismeloven administreret af et nyt 

Ministerium for Canadas Kulturarv (Department of Canadian Heritage), som også fik 

ansvar fra mange andre politikker og programmer: kunst, kultur, medier, 

kommunikation, de officielle sprog, kvinders status og sport. Der var altså tale om en 

klar nedgradering af den statslige multikulturalisme, og den afspejlede samtidig den 

faldende offentlige støtte til programmer under loven.  

                                                           
193 Reform Party Blue Sheet, 1996-7, 25, 

http://www.poltext.org/sites/poltext.org/files/plateformes/can1993r_plt_blue_sheet_e 

n_12072011_125204.pdf: 6-7.  Den anvendte tekst kommer fra en samling politiske tekster samlet på 

www.poltext.org af Lisa Birch, Jean Crête, Louis M. Imbeau, Steve Jacob og François Pétry med økonomisk støtte 

fra Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC). 
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Som reaktion på bekymringen for, at multikulturalismen ville føre til en 

”balkanisering” af samfundet, vendte regeringen tilbage til dens oprindelige 

intention: at bruge den som et middel til at integrere nyligt ankomne indvandrere. 

Selve betegnelsen “multikulturalisme” blev brugt sjældnere i officielle tekster og 

taler, og politikkens formål blev beskrevet som “[a]t skabe et inkluderende samfund, 

hvor mennesker, hvis identiteter respekteres og anerkendes som afgørende for en 

canadisk identitet under udvikling, har en følelse af tilhørsforhold og tilknytning til 

dette land og deltager fuldt ud i det canadiske samfund” (Canada, 1997-98 Estimates: 

30). I regeringens program blev der lagt vægt på medborgerskab og dets betydning 

for aktiv deltagelse i det civile samfund og for medlemskab af den canadiske nation 

(Winter 2007).  

                 11/9 (terroranslaget mod USA i 2001) forstærkede kritikken af 

multikulturalismen yderligere, ikke mindst fordi etnisk identitet var begyndt at glide 

i baggrunden til fordel for religiøs identitet, specielt blandt Canadas muslimer.   

 

 

Multikulturalisme og religiøs identitet 
 

I de sidste 15 år har der foregået en diskussion om, hvorvidt multikulturalisme 

indebærer imødekommelse af religiøse identiteter. Den diskussion er langt fra 

afsluttet i Canada, for en imødekommelse vil jo i visse tilfælde medføre brud med det 

liberale værdigrundlag, som politikken oprindelig blev skabt på. Kan det således være 

rigtigt, spørges der, at en regering i multikulturalismens navn er forpligtet på at tillade 

religiøse love, normer og praktikker – som f.eks. tvangsægteskaber, sharia og 

kvindelig omskæring – selv om de står i direkte modsætning til liberale værdier og 

principper?   

Efter 2001 har debatten om multikulturalismen desuden været præget af 

mange canadieres bekymring for islamistisk terrorisme og borgernes sikkerhed (Kunz 

og Sykes 2007). Stephen Harper overraskede mange liberale ved ikke at afskaffe 

multikulturalismen som politik. Men han var uforsonlig over for islamisme og vakte 

forargelse blandt liberale med sit ønske om at indføre begrænsninger af kvinders brug 

af niqab, f.eks. i forbindelse med aflæggelse af troskabsed under 

statsborgerskabsceremonien. Skønt Justin Trudeau ved sit valg i 2015 gjorde han sin 

fars ganle motto “diversitet er vores styrke” til sit eget, befinder Canada sig i dag i en 

periode, hvor mange canadiere stiller spørgsmålstegn ved, om dette nu også er 

tilfældet: om multikulturalismen stadig tjener sit oprindelige, nationsbyggende 

formål.    

Visse konkrete sager vakte stor offentlig opmærksomhed og reaktion i 

begyndelsen af det nye århundrede. Vigtigst var den iranske immigrant Homa 

Arjomans kampagne mod Ontarios højesterets godkendelse af, at principper fra den 
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sharia-loven kunne anvendes til at løse familiekonflikter.194 Arjoman, der blev støttet 

af feminister i Canada og resten af verden, stiftede The International Campaign 

Against Sharia Court in Canada og er i dag formand for organisationen Cultural 

Bridges Association, som har afdelinger i 14 lande. Kampagnen fik i februar 2006 

regeringen i Ontario til at forbyde brug af religiøse love i forbindelse med civile 

mæglinger (Glazov 2008). 

 

 
               

Fig. 39. Nationale synlige minoriteter og religiøs diversitet. Kilde: Andrew 

Griffith, Multicultural Meanderings.                

 

        I kritikken af multikulturalismen deltog nu både liberale og konservative 

akademikere,195 som kaldte den for en “liflig løgn” (Mansur 2011), en forhindring for 

fuld deltagelse på arbejdsmarkedet (Garcea 2008) og en trussel mod demokratiet i 

lyset af militant islamisme (Steyn 2009). Den skarpeste kritik af multikulturalismens 

etiske dimension blev formuleret af den højt respekterede politilog Janice Gross Stein 

(Stein 2007).  

Stein bemærkede, at multikulturalismen, som begyndte som en 

anerkendelse af etnisk forskel, nu var kommet under pres fra den globale fremvækst 

af religiøs ortodoksi. Dette fik indflydelse på situationen i Canada:  

 

Den mest åbenlyse brudlinje viser sig i spændingen mellem behandlingen 

af kvinder og homoseksuelle i forskellige religioner og kulturer, og på 

den anden side de lighedsrettigheder, som kommer til udtryk i [det 

canadiske] Charter. Multikulturalismen er kommet under pres bl.a., fordi 

                                                           
194 Muligheden for at bruge religiøse love i familiemæglinger havde foreligget siden vedtagelsen af The Arbitration Act 

of 1991 (Article 32, Conflict of Laws), 
195 En oversigt over teorier, programmer og debatter kan findes i Shibao Guo og Lloyd Wong (red.), Revisiting 

Multiculturalism: Theories, Policies and Debates (2015). 
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canadierne er usikre på, hvilke begrænsninger, om nogen, der følger af at 

overføre forskellige religiøse og kulturelle traditioner til en canadisk 

kontekst. Vi ved temmelig godt, hvad ”multi” i ordet multikulturel 

betyder, men er mindre sikre på, hvad ”kultur” betyder […] Der er mere 

end et anstrøg af selvtilfredshed i vores hyldest til vores succes som 

multikulturelt samfund. Bliver respekt for forskellighed kompromitteret 

af en tilbageholdenhed med at sætte grænser, at give et positivt bud på, 

hvad og hvem vi er såvel som, hvad vi anerkender og respekterer? (Stein 

2007: 4, 6)  

  

Will Kymlickas svar på Steins kritik var, at hun ikke gengav 

multikulturalismens værdigrundlag korrekt – som en inkluderende filosofi – og heller 

ikke var fair over for dens karakter af policy ifølge Multikulturalismeloven, som 

“placerede den inden for rammerne af den liberale konstitutionalisme” (Kymlicka 

2007: 139, 145).  

 En anden liberal kritiker af multikulturalismen, Rudyard Griffiths, mente, 

at Canadas udfordring i begyndelsen af det 21. århundrede var at ”bygge bro over de 

til tider dybtliggende racemæssige skillelinjer og skabe social solidaritet mellem 

forskellige etniske grupper (2010: 87). Griffiths underbyggede sin advarsel med tal 

fra The Historica-Dominion Institute196 indsamlet i 2003 blandt 30.000 adspurgte 

indvandrere. De viste, at efterkommere af synlige minoriteter havde mindre social 

tillid, følte sig mindre tilknyttet Canada og registrerede en lavere grad af 

livstilfredshed end medlemmer af den første generation af indvandrere. Billedet af en 

fremmedgjort befolkningsgruppe blev desto skarpere af tal, der viste, at trefjerdedele 

af andengenerationscanadiere med hvide forældre identificerede sig som ”canadiere”, 

mens kun lidt over halvdelen af ikke-hvide fra samme generation gjorde det.  På 

baggrund af disse tal og andre dele af undersøgelsen konkluderede Griffiths, at 

Canadas internationale ry som ”en nation forenet af forskellighed” var i fare. I alle de 

store byer så man en tendens til etnisk selv-segregering – og ikke kun blandt synlige 

minoriteter – og til en ”hvid flugt” til deres baglandes små byer. Canada risikerede at 

blive ”et samfund delt fysisk langs etniske linjer” i lighed med USA, mente han. Han 

hævdede endvidere, at undersøgelsen viste, at ”den pluralistiske drøm om Canada 

som en nation af communities med mennesker af forskellig hudfarve, et sandt 

farveblindt samfund, ikke længere er noget, vi kan tage for givet” (ibid.: 90). Dertil 

kom problemerne med ”de små, men højlydte [religiøse] mindretal, som er alt andet 

end sympatisk indstillede over for de liberale demokratiske værdier, som jo 

understreger betydningen af social tolerance og individuelle rettigheder, herunder 

lighed mellem kønnene og ret til selv at bestemme sin seksuelle orientring”. 

Diskussion om sådanne spørgsmål havde både skabt spændinger inden for de etniske 

og religiøse grupper selv, men havde også givet mange canadiere indtryk af, at den 

                                                           
196 I dag Historica Canada. Griffiths var en af grundlæggerne af instituttet. 
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store indvandring var ”blevet en trussel mod de brede sociale værdier, der ligger til 

grund for det canadiske samfund” (ibid.: 91). Det var derfor ikke svært at forestille 

sig ”en dystopisk fremtid, hvor vores engang så højtlovede multikulturelle samfund 

vil blive splittet op i et kludetæppe af etniske enklaver, som hver for sig er befolket 

af en permanent underklasse af indvandrere, som er fanget i job uden fremtid og 

mangler færdigheder til eller muligheder for at bevæge sig op ad den økonomiske 

stige eller forlade landet og finde dem andre steder” (ibid.: 92).     

En af de storbyer, som Griffiths specielt havde i tankerne, var Montreal. 

Netop Quebec var i begyndelsen af århundredet ramme om en ophedet debat om 

indvandringens sociale og kulturelle konsekvenser, og om hvor langt den euro-

canadiske befolkning skulle gå for at imødekomme indvandrere med ikke-vestlig 

baggrund. Om man kunne kræve af værtsnationen, at den udviste en ”rimelig 

imødekommelse”?  

  

  

Udviklingen i Quebec 
 

Krisen om ”rimelig imødekommelse” 
  

Udtrykket ”rimelig imødekommelse” stammer fra en højesteretsdom, som i 1985 

fastslog, at det er ulovligt at diskriminere nogen på grund af deres religion eller tro. 

Princippet indebærer, at alle involverede parter – f.eks. offentlige myndigheder eller 

arbejdsgivere – op til et vist punkt skal imødekomme alle borgeres tro og religiøse 

praktikker. En sikhisk teenager fik således i 2002 tildelt ret til at bære en ceremoniel 

kniv, en såkaldt kirpan, i skolen, skønt det i Quebecs skoler – og også de øvrige 

provinsers – er forbudt at medbringe våben. Men Højesteret mente, at det var en 

”rimelig imødekommelse” at tillade den unge mand at bære kniven, såfremt den efter 

skikken befandt sig i en skede og var omviklet og indsyet i et klæde. Ligeledes fandt 

domstolen i 2006, at ortodokse jøder i Outremon kunne kræve, at vinduerne i et 

sportscenter ejet af KFUM og K for deres egen regning blev mørktonet, fordi religionen 

ifølge det hasidiske samfunds ledere forbød dets medlemmer at se kvinder i badedragt.  

Mange quebeckere var kritiske over for disse domme og fandt det urimeligt 

at imødekomme mindretal på den måde. Kontroversen om spørgsmålet kulminerede 

i 2007, da indbyggerne i landsbyen Hérouxville indførte en adfærdskode, som 

specielt sigtede mod tilflyttede indvandrere, og som bl.a. forbød stening og 

omskæring af kvinder. Sagen blev bragt op i medierne og førte til en debat om, hvor 

langt man skulle gå for at ”imødekomme” religiøse skikke, symboler og 

adfærdsnormer. Debattens ophidsede karakter førte til, at provinsens førsteminister, 

Jean Charest, nedsatte en kommission, der skulle undersøge, hvad der kunne siges at 

ligge inden for rimelighedens grænser.  
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Skønt kommissionen, der var ledet af sociologen Gérard Bouchard og 

filosoffen Charles Taylor, endte med at konkludere i sin rapport, at der i princippet 

ikke var noget forkert i at forvente en rimelig imødekommelse fra flertallets side, så 

viste høringerne i 2008, at der var betydelig bekymring i befolkningen over 

konsekvenserne af både indvandringen og Højesterets krav om imødekommelse. En 

gennemgang af de høringsindlæg, som Bouchard-Taylor-kommissionen modtog, 

viste en stærk konsensus på tre punkter: (1) at borgerne i Quebec forkaster Canadas 

statslige multikulturalisme, (2) at de forkaster assimilation, og (3) at de mener, at 

integration af indvandrere skal ske på baggrund af Quebec-samfundets 

grundlæggende værdier (Bouchard 2015: 4). Den konsensus viser, at der i Quebec er 

stor opbakning til provinsens ”interkulturelle” politik. 

 

 

   Interkulturalisme 
 

Quebecs regering har aldrig accepteret den føderale statsmultikulturalisme, men er 

dog underlagt de domme, som Højesteret måtte afsige ud fra Rettighedscharterets 

bestemmelser om retten til kulturel identitet. Siden 1981 har Quebec praktiseret 

”interkulturalisme”.197 Den er dog ikke officiel, men kommer til udtryk i nogle aftaler 

og  love, som i kronologisk rækkefølge omfatter: vedtagelsen af et charter for 

menneskerettigheder og frihedsrettigheder (1975), etableringen af fransk som 

Quebecs officielle sprog (1974 og 1977), udviklingen af en ”kulturel konvergens”-

politik (1978 og 1981), Chancy-rapporten om interkulturel uddannelse (1985), 

udstedelse af en regeringserklæring om relationer mellem etniciteter og racer (1986), 

gennemførelsen af en ”moralsk-kontrakt”-politik (1990-1991), overtagelse af ansvar 

for indvandringen til Quebec (1991), en fokusering på medborgerskab (begyndelsen 

af 1990’erne), indførelsen af en kulturel dimension i forbindelse med 

regeringsbeslutninger (2004), Bouchard-Taylor-kommissionen (2007-2008) og 

indsatsen mod racisme (2008) (Bouchard 2015: 28-29).  

Gérard Bouchard har beskrevet interkulturalismen som en pluralisme, der 

er forskellig fra både multikulturalisme og assimilationspolitik og kan siges at ligge 

et sted midt imellem dem. Meget generelt forstået er der tale om ”en orientering, som 

taler for respekt for diversitet og alle borgeres ret til at dyrke, om de måtte ønske det, 

en mere eller mindre snæver tilknytning til deres etnokulturelle (flertals eller 

mindretals) oprindelsesgruppe, så længe det er foreneligt med et samfunds 

grundlæggende regler og værdier” (ibid.: 5). Interkulturalismen understreger derfor 

behovet for, at mennesker af forskellig kulturel baggrund har forståelse for hinanden, 

og at flertallet udviser respekt over for etniske, kulturelle og religiøse mindretal. Til 

gengæld har den også til formål at sikre værtslandets værdier, historie og traditioner, 

                                                           
197 En større redegørelse for interkulturalismen i Quebec kan læses i Alain-G. Gagnon og Raffaele Iacovino, ”Framing 

Ctizenship Status in an Age of Polyethnicity: Quebec’s Model of Interculturalism” (2002).  
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og den er parat til at bruge integrationspolitikker og andre midler til at forhindre 

mindretallene i at segregere sig selv fra samfundet og i stedet få dem til at tilpasse sig 

i normerne i værtssamfundet (Bouchard 2015; Quebec, Gouvernement du Québec 

2015).  

Ifølge Bouchard skal interkulturalismen ses som en samfundsintegrerende 

politik, for så vidt som den tager højde for både flertallets og mindretallenes nutidige 

og fremtidige vilkår og forsøger at forbinde flertals- og mindretalskulturen. I det 

omfang flertalskulturen imødekommer mindretalskulturen, skal det ske som led i en 

integrationsproces. Imødekommelsen skal ikke ses som en særlig ret, som 

mindretallet erhverver, og den må ikke føre til spredningen af ”værdier, forestillinger 

eller praktikker, som er uforenelige med samfundets fundamentale, legitime normer” 

(Bouchard 2015: 7).  

Interkulturalismen bygger på en forestilling om Quebec som en nation med 

en lang historie, og som siden 2006 har været officielt anerkendt af det canadiske 

parlament som sådan. Ved ”nation” forstå Bouchard et fællesskab med politiske, 

civile, kulturelle og sociale aspekter. Han er derfor kritisk over for den rent civile og 

politiske definition af nationen, som liberale i Resten af Canada hylder. For det ville 

betyde udelukkelsen af Quebecs fransktalende flertals historiske og kulturelle arv og 

derved svække dets overlevelsesmuligheder i fremtiden. Men han er også kritisk over 

det andet ”ekstreme” alternativ: at identificere Quebecs kultur med den kultur, som 

findes blandt fransk-canadiere med historiske rødder i provinsen; for det ville 

indebære en assimilationisme. En vigtig del af Quebecs nationale kultur er netop en 

liberal tradition, som respekterer individuel frihed og derfor den diversitet, den 

indebærer. Men denne tradition har quebeckere altid – i modsætning til amerikanere 

og briter – været i stand til at kombinere med en bevidsthed om værdien af kollektive 

rettigheder.  

De abstrakte universelle værdier og juridiske principper, som nogle liberale 

anser som en måde at opløse modsætningsforholdet mellem kulturelle flertal og 

mindretal på, er ikke et tilstrækkeligt grundlag til at binde samfundet sammen og 

derved bevare betingelserne for social solidaritet og mobilisering: ”Der vil 

uundgåeligt altid være et behov for en symbolsk cement, en identitetskomponent som 

består af en følelse af tilhørsforhold, erindring, værdier og kollektive projekter” (ibid.: 

14). På et social niveau erhverver universelle idealer en motiverende styrke, fordi de 

bliver inkorporeret i en fælles kultur, som er rodfæstet i de historiske erfaringer, en 

nation er fælles om. Nationale kulturer skal således ses som ”historiceringer” af 

universelle værdier, som alle individer og grupper kan tilslutte sig til trods for deres 

indbyrdes kulturelle forskelle (ibid.: 15).    

Få år efter, at det så ud til, at konflikten om rimelig imødekommelse var 

blevet dysset ned af kommissionsarbejdet, flammede den op på ny, da Parti 

Québécois anlagde en universalistisk og sekularistisk linje efter fransk republikansk 

tradition over for brug af synlige religiøse symboler.  
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   Sekularistisk nationalisme 
 

Et af de spørgsmål, Bouchard-Taylor-kommissionen skulle tage stilling til, var, 

hvorvidt offentligt ansatte kunne bære religiøse symboler. Den endte med at fastslå, 

at det ville være urimeligt at forbyde alle i at bære symboler som den jødiske kippa 

eller det muslimske hijab-tørklæde. Dog gjorde kommissionen en undtagelse for 

ansatte i politiet, ved domstolene og i andre erhverv, hvor personer på statens vegnede 

udøvede magt over andre (Bouchard og Taylor 2008). Blandt andre anbefalinger fra 

kommissionen var: (1) at krucifikset i Nationalforsamlingen skulle flyttes til et andet 

sted i bygningen, hvor det ikke blev forstået som kristen symbolik, men derimod som 

symbol på provinsens kulturarv; (2)  at kommunalråd ikke længere måtte indledte 

deres møder med en bøn; (3) at det var absurd at udvide statens neutralitet til at gælde 

alle religiøse tegn og symboler i parker og sekulære bygninger; (4) at elever og 

studerende frit kunne bære religiøse symboler i deres institutioner, og at det samme 

gjaldt deres lærere; (5) at patienter i det offentlige sundhedssystem skulle have ret til 

at blive behandlet af et medlem af deres eget køn; og (6) at regeringen skulle 

fremstille og uddele en multireligiøs kalender, der viste datoerne for religiøse 

helligdage, til institutioner og offentlige og private organisationer. 

        Dermed var der dog ikke skabt fred om spørgsmålet. Forud for valget til 

Nationalforsamlingen i 2012 foreslog PQ’s leder, Pauline Marois, indførelsen af et 

”værdicharter”, som skulle begrænse brugen af religiøse symboler i det offentlige 

rum. Forslaget byggede på den franske laïcité-tradition, der fordrer en skarp 

adskillelse af stat og kirke/religion.  Det ville bl.a. betyde, at enhver borger i Quebec 

ville have pligt til at have utildækket ansigt, når han eller hun enten modtog eller 

administrerede tjenester fra eller på vegne af offentlige myndigheder.  

Men charteret, der blev offentliggjort i september 2013, gik videre endnu. 

Det bestemte, at alle embedsmænd og andre offentlige ansatte – hvad enten det gjaldt 

børnehaver, offentlige skoler, erhvervsuddannelser, universiteter, social- og 

sundhedsstillinger eller i retsvæsnet ikke måtte bære “iøjnefaldende religiøse 

symboler, som tydeligt angiver religiøst tilhørsforhold”. Ringe, øreringe, turbaner, 

hijabber, niqabber, kalotter o.lign. ville således blive forbudt. Dog blev der gjort visse 

undtagelser for krucifikser, korset på Mont Royal i Montreal og fejring af jul, fordi 

de var en del af Quebecs kulturarv (Quebec, Assemblée Nationale 2013-14).  

 Charteret var ikke kun en undsigelse af provinsens eget og den canadiske 

føderations Rettighedscharter, men markerede også et dramatisk brud med 

provinsens historie. Det skabte derfor splittelse inden for PQ og blev en væsentlig 

årsag til, at Marois mistede både regeringsmagten og ledelsesposten i partiet. Hun 

blev også undsagt af den konservative premierminister i Ottawa, Stephen Harper. 

Efter et par dødelige islamistiske terrorangreb i Ottawa og Saint-Jean-sur Richelieu 
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(Quebec) i 2014, skærpede Harper imidlertid selv retorikken over for islamisme under 

enhver form, og han foreslog under sin valgkamp et forbud mod, at kvinder aflagde 

statsborgerskabsløfte med tildækket ansigt. Til gengæld holdt han gennem hele sin 

regeringstid (2006-2015) fast i den statslige multikulturalisme.  

 

 

   Multikulturalisme i konservative gevandter 
 

Da Harper blev premierminister i 2006, havde mange politiske iagttagere forventet, 

at han ville lægge låg på multikulturalismen. Til deres store overraskelse endte den 

konservative regering dog med at tage den til sig, selv om den forstod og brugte den 

på en anden måde, end de Liberale havde gjort.198 Der var helt klart tale om en 

konservativ nyfortolkning og et led i en særlig politisk strategi (Laycock 2017). 

Harper så således et klart potentiale i etniske vælgergrupper, som han havde politisk 

brug for at tiltrække, og som efter hans vurdering delte hans partis socialkonservative 

værdier.  

Harper oprettede et Ministerium for Medborgerskab, Indvandring og 

Multikulturalisme og udnævnte sin loyale støtte Jason Kenney til ”minister for 

multikulturalisme og canadisk identitet”. Som minister 2008-2013 havde Kenney 

betydelig succes med at omdanne den – oprindeligt – liberale multikulturalisme til en 

form, hvor den tjente til styrkelse af medborgerskab og canadisk identitet. Samtidig 

ønskede han at reformere lovene for indvandring og opnåelse af statsborgerskab.   

Kenney var bekymret over Canadas voksende diversitet. Den ville kunne 

skabe problemer for den nationale enhed, mente han, og derfor måtte der arbejdes 

hårdt for at ”sikre social sammenhængskraft og fokusere på, hvad der forener os som 

land,” som han sagde i 2010 (Griffith 2013: ingen sideangivelse). Multikulturalismen 

blev på den måde et vigtigt led i de Konservatives ambition om at skabe en ”fornyet 

patriotisme”. Den nye patriotisme skulle styrke canadisk identitet og stoltheden over 

Canada. Det var vigtigt at bringe canadiere sammen i stedet for at bruge tid og kræfter 

på at diskutere forholdet mellem flertal og mindretal. Regeringen skulle dog fortsat 

engagere sig i kampen mod racediskrimination og måtte “altid være årvågen over for 

had, der bygger på race, religion og etnicitet” (ibid.: note 76).  Specielt blev der lagt 

vægt på at forhindre religiøs – hvilket betød islamisk – ekstremisme og anti-

semitisme.         

        Målet for det nye ministeriums ”multikulturalismeprogram” var at opbygge 

“et integreret, socialt sammenhængende samfund og samtidig fremme interkulturel 

og interkonfessionel forståelse, som styrker medborgerskabet, borgernes [fælles] 

erindringer, civil stolthed og respekt for centrale demokratiske værdier” (Evaluation 

of the Multiculturalism Program 2012). På ministeriets hjemmeside stod der indtil 

regeringsskiftet i 2015, at “gennem multikulturalismen anerkender Canada alle 

                                                           
198 Der var dog også skeptikere, som vedblev med at stole på ham. Se f.eks. Ryan 2010.  
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canadieres kulturelle arv og potentiale og opmuntrer dem til at integrere sig i det 

canadiske samfund og tage aktiv del i dets sociale, kulturelle, økonomiske og 

politiske spørgsmål” (Citizenship, Immigration and Multiculturalism 2014).199  

Derfor satte Harper-regeringens politik et skel mellem de ”gode” 

indvandrere, som tilsluttede sig canadiske værdier og gjorde en indsats for at tilpasse 

sig den canadiske hovedstrøm, og de ”dårlige”, som ikke gjorde det, og som derfor 

helst skulle holde sig væk fra Canada (Laycock og Weldon 2017: 17). Af samme 

grund lagde regeringen mere vægt på at tiltrække såkaldt økonomiske indvandrere, 

samtidig med at der blev skåret ned på familiesammenføringer. Desuden foretog 

regeringen i 2012 en revision af den bog, der blev brugt til forberedelse af prøven til 

statsborgerskab, så det kom til at hedde, at man i Canada ”hylder vores forskellige 

kulturelle traditioner, men ikke på bekostning af fælles canadiske traditioner” 

(Discover Canada 2012).  

Multikulturalismen skulle således alt i alt tjene til skabelsen af et fælles 

medborgerskab, ikke et kulturelt differentieret. Det skulle bidrage til social og 

national sammenhængskraft og modvirke social fragmentering, lød det som et ekko 

fra de tanker, man i 1996-97 kunne møde i Reformpartiet kort før partiets opløsning 

(Griffith 2013 og 2015). I 2010 gennemførte Harper-regeringen så en opstramning af 

kravene til opnåelse af statsborgerskab, som bl.a. indebar et krav om fysisk ophold i 

Canada. Loven skulle “beskytte værdien af det canadiske statsborgerskab” ved, med 

få undtagelser, at begrænse det til den første generation født uden for Canada 

(Citizens and Immigration 2010). Generelt gjaldt det dog stadig, at statsborgerskabet 

skulle ses som et middel til integration.  

Med Harper kunne den statslige multikulturalisme på sin vis siges at være 

kommet tilbage til sit udgangspunkt i 1971, blot med den forskel, at den så at sige 

ikke vendte ryggen til Canadas historie, sådan som Pierre Trudeau havde gjort. Det 

var nemlig samme Stephen Harper, der i 2006 fik parlamentet til at anerkende Quebec 

som ”en nation inden for et forenet Canada”, og som gav en officiel undskyldning til 

Canadas oprindelige folk, og som satte officielt gang i en forsoningsproces baseret 

på ”viden om vores fælles historie”, og som besluttede at omdøbe Canadas Museum 

of Civilization til Museum of Canadian History. Men lige som Trudeau mente Harper 

altså, at multikulturalismen skulle tjene til integration af indvandrere.     

 

     
 

Multikulturalisme og integration 
 

Multikulturalismen nævnes ofte internationalt som en af de vigtigste grunde til, at 

Canada er bedre end mange andre lande til integrere indvandrere. Således giver den 

amerikanske integrationsforsker Irene Bloemraad i et sammenlignende studie af 

                                                           
199 Sitet siden ændret. 
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vejen fra indvandring til erhvervelse af statsborgerskab i USA og Canada den statslige 

multikulturalisme en stor del af æren for Canadas succes (Bloemraad 2006).  

Bloemraad mener, at Canadas held med at få indvandrere integreret og føle sig som 

medborgere har to årsager. For det første er der den måde, hvorpå statsborgerskabet 

siden 1982 har bygget på rettigheder og lige adgang til økonomiske muligheder. For 

det andet er der den støtte og opmuntring, indvandrere oplever fra de offentlige 

myndigheders og civilsamfundets side, ikke bare økonomisk, men også gennem 

forskellige programmer, der får dem til at føler sig anerkendt med deres særlige 

kulturelle, sproglige og historiske baggrunde. Hvor den holdning, indvandrere møder 

i USA er, at de skal lægge deres oprindelige kultur og identitet bag sig og i stedet 

identificere sig med en af flere ”racer” – hvide amerikanere, asiater, hispanics og afro-

amerikanere – så får de i Canada at vide, at de kan være lige gode borgere uden at 

skifte identitet. Det har fremmet deres interesse i og evne til at opnå fuldt 

medborgerskab, mener Bloemraad, som baserer sin konklusion på 

interviewundersøgelser i begge lande.  

For Bloemraad er det en indikation på, at nationalstaten fortsat er i stand til 

at fremme følelsen af tilhørsforhold og loyalitet i en verden, der i det 21. århundrede 

jo ellers præges af transnationale og overnationale kræfter. Nutidens migranter ønsker 

mere end en juridisk beskyttelse af den stat, de lever i, de ønsker også at føle sig 

velkommen og hjemme i den. Hvis det at være borger kun er noget rent juridisk, vil 

”medborgerskabets bånd blive udtyndet; borgerne ville blot blive indbyggere i et 

fysisk rum eller bærere af et pas, men ikke udgøre et fællesskab” (Bloomraad 2006: 

249).  Bloemraad er altså af den opfattelse, at den statslige multikulturalisme rent 

faktisk har vist sig at have nationsbyggende funktion og fremmet indvandreres lyst 

til at blive canadiere.  

Opfattelsen syntes i 2015 underbygget af en studie, der viste, at selv om 

førstegenerationsindvandrere af synlige minoriteter lægger stor vægt på deres etno-

kulturelle identitet, så identificerer de sig i lige så høj grad med Canada som den 

canadiskfødte befolkning, bortset fra i Quebec, hvor flere af dem snarere identificerer 

sig med den end med provinsen. Undersøgelsen viste desuden, at de og deres 

efterkommere hurtigt internaliserer de forskellige provinsers og regioners 

traditionelle fortællinger om deres forhold til centralregeringen. Igen er dette dog i 

langt mindre grad tilfældet i Quebec (Bilodeau m.fl. 2015).200  

Bloomraad har givetvis ret i, at de fremherskende holdninger til 

indvandrere i værtsnationen har stor betydning for en vellykket integration. Så godt 

som alle med et dybere kendskab til canadisk indvandringspolitik er da også enige i, 

at den generelt positive holdning, indvandrere til Canada mødes med, bidrager til 

landets forholdsvis store succes med at integrere indvandrere og flygtinge. Men det 
                                                           

200 Bilodeau m.fl. ”foreslår” – i lighed med Bilodeau, White og Nevitte (2010) – at forskellen mellem Quebec og Resten 

af Canada kan forklares med, at de synlige minoriteter er tiltrukket af den føderale statsmultikulturalisme og ikke 

Quebecs uofficielle interkulturalisme, men det er der ikke belæg for i undersøgelsens data. En mere sandsynlig 

forklaring forekommer at være, at de ikke kan identificere sig med den dualistiske Canada-model.  
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bør ikke skygge for andre faktorer (Reitz m.fl. 2009). En af dem kan være den rolle, 

civilsamfundet spiller i integrationsprocessen. Dertil skal regnes det fleksible 

arbejdsmarked – med færre ansættelsesregler og friere løndannelse – som betyder, at 

deltagelsen på arbejdsmarkedet er højere end i lande som f.eks. Danmark og Sverige. 

Men vigtigst er nok det pointsystem, som gennem de sidste 50 år har været brugt til 

udvælgelse af egnede indvandrere. For det har betydet, at Canada har kunnet nyde 

gavn af – for det meste – højt motiverede indvandrere, som allerede inden ankomsten 

har været bevidst om nødvendigheden af at kvalificere sig. I Canada er det således 

indvandrerne selv, der har været drivkraften bag både indvandringen og integrationen 

(Hojem og Ådahl 2011: 10-17).  

 Succesen med at integrere indvandrere har altid været afgørende for den 

folkelige opbakning til indvandring og multikulturalisme. Men som jeg vil vise i det 

følgende afsnit, så betyder det også, at hver gang der i den ”indfødte” befolkning er 

opstået tvivl om, hvorvidt integrationen virkede, så er tilslutningen til begge dalet.  

    

 

  Offentlighedens syn på indvandring og multikulturalisme 

Den folkelige opbakning til indvandring i Canada har aldrig været stabil. Generelt 

kan man sige, at den positive holdning har været stærkest i perioder med 

højkonjunktur, hvilket nok ikke kan overraske. I perioden fra begyndelsen af 

1980’erne til midten af 1990’erne, da Canada oplevede år med høj arbejdsløshed – 

med toppe i 1983 og 1993 på henholdsvis 12 og 11,3 procent – mente to ud af tre 

canadiere, at indvandringsniveauet lå for højt, og over halvdelen mente, at 

indvandrerne tog deres job. Da højkonjunkturen satte ind sidst i århundredet, 

begyndte den positive kurve dog at stige og vedblev med at gøre det, indtil den 

økonomiske krise ramte i 2008 (Adams 2008: 24-25).  

2008 var det år, hvor den konservative regering fik vedtaget den lov, der på 

ny gav indvandringsministeren mulighed for at ”håndplukke” indvandrere. I den 

forbindelse udspurgte analyseinstituttet Nanos canadierne om deres syn på, hvad 

regeringen skulle lægge mest vægt på i sin indvandringspolitik (Nanos 2008).  84,9 

procent svarede, at den skulle fokusere på at hente den arbejdskraft til landet, som 

økonomien havde brug for. Et næsten lige så højt antal, 81,1 procent, svarede, at 

familiesammenføring var lige så vigtig. Det tolkede opinionsmåleren selv som udtryk 

for, at canadierne så indvandring som et middel til at styrke deres lands økonomi, 

men også for at de mente, at den økonomiske nødvendighed burde afbalanceres af et 

vigtigt hensyn til familierne. Canadierne ønsker altså ikke nogen åbendørspolitik, 

men derimod en strategisk og selektiv politik, vil jeg selv konkludere ud fra 

undersøgelsen.  

 Da et andet meningsmålingsinstitut, Angus Reid to år efter gennemførte en 

lignende undersøgelse, havde Canada oplevet eftervirkninger af den internationale 
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finanskrise i 2008-09, dog hverken på grund af egen politik eller canadiske bankers 

uansvarlighed, men på grund af landets store økonomiske afhængighed af det 

amerikanske marked (Angus Reid 2010). Det gav sig forventeligt nok udslag i en ny 

stigning i antallet af dem, der mente, indvandringen var for stor, og at indvandrerne 

tog canadiernes arbejde. Alligevel svarede otte ud af ti, at indvandring generelt havde 

en gavnlig virkning på økonomien.  

Canadiernes syn på indvandring må derfor siges i det store og hele at være 

positiv, men kun i det omfang, den styrker landets økonomi. De er fortsat bekymrede 

over, at “for mange indvandrere ikke tilpasser sig canadiske værdier” og ikke 

integrerer sig kulturelt. Den bekymring lå på 72 procent i 1993 og på 60 procent i 

2008 (Nanos 2008). I 2010 var den steget til 66 procent (Angus Reid 2010). 

Bekymringen er relateret til befolkningens syn på multikulturalismen.  

Siden begyndelsen af 1980’erne har et stort flertal ment, at de etniske 

grupper skulle sørge for at flyde sammen med samfundets ”hovedstrøm”. Fra 1981 

til 1997 steg det antal, der delte den opfattelse, fra 81 til 84 procent, hvorefter det 

faldt til 71 procent. Siden er det gradvis steget igen og lå i 2010 på 76 procent (ibid.). 

Et flertal på 54 procent mente, at specielt muslimer ønskede at holde sig uden for 

resten af samfundet. Et voksende antal på 47 procent gik ind for at forbyde muslimske 

kvinder at bære tørklæde. I Quebec lå procenten endog på 64. Det betød dog ikke, at 

canadierne afviste, at der var behov for at hjælpe visse etniske grupper og synlige 

minoriteter med at vinde fodfæste i det canadiske samfund. De mente tværtimod, at 

regeringen havde et særligt ansvar for at bidrage dertil, bl.a. ved at tvinge 

arbejdsgivere til at ansætte medlemmer af synlige mindretal (ibid.).  

Selv om lidt over halvdelen af dem, der svarer bekræftende, når de bliver 

spurgt, om de mener, at ”multikulturalismen har været god for Canada”, går de fleste 

alligevel ind for, at Canada skal være smeltedigel snarere end den etniske mosaik, der  

i årtier har været set som udtryk for canadisk identitet (ibid.).201 Det betyder, at selv 

om canadiere i de fleste undersøgelser nævner deres lands kulturelle diversitet som 

en værdi og et nationalt symbol, går de i praksis ikke ind for multikulturalisme i den 

forstand, at indvandrere med anden kulturel baggrund ikke behøver at tilpasse sig 

flertalssamfundet. Hvordan kan man forklare denne tilsyneladende modsætning?   

 

 
Multikulturalisme som nationalt symbol 

 

Will Kymlicka skrev i 2003 en artikel om, hvad det var ”at være canadier” (Kymlicka 

2003). Her hævdede han, at Canadas succes med integration skyldtes, at den nationale 

identitet i Canada – i modsætning til europæiske lande – ikke var ekskluderende, men 

tværtimod inkluderende. Og det var igen en følge af, at imødekommelsen af 

indvandrere var blevet et af Canadas symboler og nationale fortællinger (jf. Smith 

                                                           
201 Se også MacDonald 2007.    
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2003): “Mens de praktiske måder, hvorpå imødekommelsen foregår på, ikke gør 

Canada unik, er Canada ualmindelig i det omfang, landet har bygget disse praktikker 

ind i sine symboler og nationale fortællinger” (Kymlicka 2003: 375). Den samme 

konklusion er andre nået frem til (f.eks. Bloemraad 2006: 243; Joppke 2004: 244).  

I en lang række undersøgelser fremtræder Canada som et exceptionelt 

tilfælde ved at have en højere folkelig tilslutning til multikulturalisme end andre lande 

(f.eks. Adams 2007; Berry og Kalin, 1995; Kymlicka 2008: 109; Parkin og 

Mendelsohn, 2003). Også på det punkt ser forskerne det som en indikation på, at 

multikulturalisme og indvandring er centrale dele af canadieres nationale identitet. I 

modsætning til mange europæiske lande, hvor der synes at være en modsætning 

mellem ønsket om at beskytte sin nationalitet og have en positiv holdningtil 

indvandring, skiller canadierne sig ud ved at se inklusionen af fremmede som en værdi 

ved det at være canadier.   

En analyse, som sociologen Charles Breton udgav i 2015, stikker dog hul 

på denne konklusion. Hans analyse viser, at canadierne ikke forholder sig meget 

anderledes til indvandrere end amerikanere og vesteuropæere. Analysen, som bygger 

på data fra 2011, viser at 74 procent er uenige i – og 47 ”stærkt uenige” i – at ”etniske 

mindretal bør gives støtte fra regeringen til at bevare deres skikke og traditioner”. 60 

procent ønsker, at det skal være vanskeligere at indvandre, og 48 procent mener, at 

”alle de fremmede kulturer” udgør en trussel mod canadiske værdier. Ikke desto mindre 

mener 83 procent, at ”etniske mindretal […] bør have de samme politiske rettigheder 

som det canadiske folk” (Breton 2015: 367-69). Efter Bretons opfattelse bør sådanne 

tal lægge en dæmper på den canadiske ”triumfalisme vedrørende landets succes med 

immigration og multikulturalisme”. En af de etablerede kendsgerninger i den 

eksisterende litteratur om holdninger til indvandring er, at ”kulturel trussel er en af de 

vigtigste drivkræfter bag immigrationsfjendtlige holdninger” (ibid: 376). Canadiere 

tager således ikke imod indvandrere med så åbne arme, som det umiddelbart kunne se 

ud til.   

Bretons analyse, som han ikke står alene med (se Reitz m.fl. 2009), 

indikerer, at Howard Lentner havde ret, da han i 1972 påstod, at der i virkeligheden 

ikke er praktisk forskel mellem den canadiske og den amerikanske model – mellem 

smeltediglen og salatskålen – men at der er tale om to nationale myter. Så enkelt er 

det dog nok ikke. Man bør også forklare forskellen som en bekræftelse af Lipsets og 

Conways tese om, at Canada tidligt blev præget af en monarkisk-konservativ 

tradition, som stod for et frihedsideal, der beskyttede mindretal mod flertallets 

konformitetskrav (Lipset 1990; Conway 1988, se kapitel 3).   
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Konklusion 
 
Nationale identiteter er – selv i en globaliseret tid – bl.a. et resultat af, at en gruppe, der 

forestiller sig selv som nation, diskursivt projicerer forskel over på en dominerende 

anden og samtidig understreger sin egen ensartethed indadtil. Derved dannes der 

grundlag for en fortælling om, at ens egen nation er unik og af den grund har ret til 

politisk uafhængighed og national selvbestemmelse i det globale statssystem (jf. 

Wodak m.fl. 1998). Når ens egen nation er multikulturel, som i Canadas tilfælde, er 

der dog en udfordring i både at skulle undgå forestillingen om samfundets kulturelle 

homogenitet og samtidig vise, at nationen hænger sammen. I den situation kan 

markeringen af en tydelig ydre grænse betyde en mediering af forholdet mellem 

multikulturel forskel og national ensartethed (Winter 2007). Det forklarer, hvorfor der 

i en periode med dalende folkelig støtte til den institutionelle, statslige 

multikulturalisme – 1990’erne – alligevel skete en ændring i den canadiske befolkning 

fra en negativ til en mere positiv holdning til multikulturalismen som nationalt symbol 

og en central del af diskursen (fortællingen) om Canada (ibid.; Karim 2002). 

   Skønt den del af befolkningen, som anser diversitet for at være en værdi, 

er større i Canada end i USA, Storbritannien og Tyskland, så er canadiernes 

holdninger kun marginalt anderledes. Forskellen mellem Canada og de andre lande 

ligger således dels i den normativitet, som er forbundet med den nationale identitet, 

dels i den inklusivitet, den står for. Men den kommer ikke til praktisk udtryk i folks 

holdninger.  

Hvis man vil forstå dette, må multikulturalismens betydning i mindre grad 

ses som en politik, et program eller en ideologi, som canadierne tilslutter sig, end som 

et nationalt symbol: en markør af forskellen mellem at være canadier og amerikaner. 

Som symbol har multikulturalismen været en del af de Liberales fortælling om 

Canada, lige siden Pierre Trudeau gjorde sit indtog i canadisk politik. Men i 

virkeligheden går symbolet endnu længere tilbage, nemlig til grundlæggelsen af 

myten om Canada som en kulturel mosaik i 1920’erne, ja, nok også til den 

konservative, imperialistiske tradition og dens teorier om, hvordan kolonier med flere 

kulturer, burde regeres (jf. Ipperciel 2016, se kapitel 18).  

Når Pierre Trudeaus søn, Justin Trudeau, siger ”diversity is our strength”, 

bekræfter han således den liberale nationalismes myte og markerer samtidig Canadas 

exceptionelle karakter som stat og samfund, ikke mindst i forhold til USA. I en 

periode, hvor USA bliver regeret af Donald Trump, giver mottoet genhør hos partiets 

egne kernevælgere. Men det skyldes ikke mottoets ideologiske referencer, men at det 

bekræfter forestillingen om Canada som en unik nation. 
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Kapitel 23 
 
Den arktiske nation 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indledning 
 

Canadisk Arktis er betegnelsen for den del af Canada, som ligger nord for det 

nordamerikanske kontinents grænse for sammenhængende skov. Trægrænsen er et 

brugbart mål på, hvor Arktis begynder, fordi den siger noget om klimaet i den arktiske 

region. Problemet ved at bruge trægrænsen som definition er dog, at der er tale om en 

foranderlig linje, og fravær af sammenhængende skov betyder ikke, at der ikke findes 

træer i Arktis. Derfor henvises der ofte også til andre karakteristiske faktorer såsom 

breddegrad, forekomst af permafrost, isdækkede have og farvande, udbredt snedække 

en stor del af året samt den sparsomme mængde af direkte sollys (Sater 2003: 5-7).    

 Arktis er en del af det, man i Canada kalder for ”Norden” (the North). 

Norden underopdeles i det ”Nære Nord”, som ligger i den tempererede zone og 

indbefatter Newfoundland og de nordlige dele af Alberta og British Columbia; det 

”Midterste Nord”, som dækker Yukon og store dele af Northwest Territories samt det 

nordlige Manitoba, Ontario og Quebec; det ”Høje Nord”, som udover Nunavut består 

af det allernordligste Quebec og Labrador; og endelig  det ”Fjerne Nord”, som udgør 

de så godt som ubeboede øer i Nunavut samt  Queen Elizabeth Islands, der bl.a. består 

af den store ø Ellesmere Island.  

Det, som normalt forstås ved Canadisk Arktisk, er de to sidstnævnte zoner 

– det Høje Nord og det Fjerne Nord – der udgør 40 procent af Canadas samlede 

landmasse, men hvor der kun bor 100.000 mennesker eller 0,3 procent af Canadas 

befolkning.  Politisk er området delt mellem territorierne Northwest Territories og 

Nunavut samt de selvstyrende regioner Nunavik, i provinsen Quebec, og Nunatsiavut 

i provinsen Newfoundland-Labrador.  
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       Fig. 40. Kort over Canadas ”Norden”. Kilde: be-society.me.   

 

Som kortet viser, består en stor del af Canadisk Arktis af den Arktiske Arkipelag (eller 

det Arktiske Øhav), der tilsammen rummer 36.536 øer inden for et areal af 1.424.500 

km². Øhavet har indtil for nylig i størstedelen af året været dækket af tyk havis, der 

kunne bryde op hen på sommeren, men den globale opvarmning gennem de sidste årtier 

gør større og større dele af farvandene sejlbare for skibe med isbryderledsagelse. Af 

størst potentiel betydning for områdets fremtidige økonomiske og befolkningsmæssige 

udvikling vil sejlads gennem det, der kaldes Nordvestpassagen, kunne få.  

I 2011 viste en undersøgelse af synet på Arktis i Canada, USA, Rusland, 

Danmark, Finland, Norge, Sverige og Island, at canadiere, ligegyldig hvor i landet de 

bor, tillægger den arktiske region kolossal betydning for deres nationale selvforståelse. 

Resultaterne af undersøgelsen afslørede, at sikringen af Arktis ikke længere handler så 

meget om at beskytte Canada mod ydre fjender, sådan som det gjorde under den Kolde 

Krig, men om at beskytte miljøet og fremme sundhed og uddannelse for den arktiske 

befolkning samt om at sikre regionens økonomiske bæredygtighed. For befolkningen i 

det sydlige Canada ligger håndhævelse af national suverænitet højere på prioritetslisten 

end i nord, mens det for den arktiske befolkning – inuitterne – er udbygning af 

infrastrukturen og bevarelsen af dens sprog og kultur, der ligger øverst. Et træk, som 

ifølge undersøgelsen skiller canadierne ud fra de andre arktiske nationer, er modviljen 

mod at gå på kompromis i spørgsmål om suverænitet over Nordvestpassagen – som 

Canada står ene om at hævde som et ”indre” i modsætning til et ”internationalt” farvand 

– og over et stort område af Beauforthavet. I begge tilfælde betvivler USA Canadas 

suverænitet. Canadierne er også tilbageholdende i spørgsmålet om udvidet 

internationalt samarbejde og en overnational lovgivning om Arktis i forhold til 

miljøbeskyttelse og ressourceudnyttelse. I Arktis fremstår canadierne som vor tids 

”amerikanere”, hed det i undersøgelsen. Canadas arktispolitik bærer præg af den 
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betydning, Arktis har som både nationalt symbol og et nationalt interesseområde, ikke 

uligt den betydning, som Arktis har for Rusland. Hvor kun 5 procent i Danmark går 

ind for en ”fast linje” i hævdelse af national suverænitet i Arktis, mens 64 procent er 

indstillet på kompromis og 24 procent på en international ordning i lighed med den, 

der gælder i Antarktis, er de tilsvarende procenter for Canada henholdsvis 42, 41,5 og 

9,5 (EKOS Research 2011). En gennemgang af alle meningsmålinger mellem 2006 og 

2015 viser dog, at selv om en øget militær tilstedeværelse i Arktis nyder en exceptionel 

høj tilslutning i offentligheden, så viser data, at flertallet af canadiere støtter en 

suverænitetspolitik, som bygger på kompromiser og forhandlinger (Landriault 2015). 

Det paradoksale ved canadiernes optagethed af Arktis er, at så få af dem 

nogensinde kommer til at opleve regionen i virkeligheden. Det skyldes, at Arktis er 

mere end et geografisk territorium; det er også ”en idé, en myte, et løfte, en skæbne”, 

som historikeren Daniel Francis har udtrykt det (Francis 1997: 152). Eller med 

forfatteren Rudy Wiebes ord: ”Norden er både vor verdens sande natur og den skæbne, 

vi kan forstå, det eneste sikre, der gør os forskellige fra USA” (Wiebe 1989: 23).  Men 

der er forskel på, om man bor i syd eller nord, og canadiske inuitter har desuden nogle 

politiske prioriteringer, der afspejler deres særlige identitet.  

Formålet med dette kapitel er at analysere forholdet mellem canadisk 

politik i Arktis og nogle problematikker, der angår såvel canadisk identitet og 

nationsbygning som inuitternes selvforståelse og deres status som oprindeligt folk. Den 

overordnede tese har jeg allerede antydet: Arktis blev i begyndelsen af 1900-tallet dels 

et nationalt symbol som identitetsmarkør for Canadas egenart i forhold til USA – og 

dels et nationalt interesseområde af vital strategisk og økonomisk betydning efter 

indlemmelsen af det Arktiske Øhav i det nationale territorium. Mere specifikt vil jeg 

dog også argumentere for, at den nationale dyrkelse af Arktis og dets næsten mytiske 

indbyggere efter Anden Verdenskrig – som mere autentiske, intuitive og åndelige 

mennesker end andre – står i grel kontrast til behandlingen af dem til langt op i 

1970’erne. Jeg vil dog vise, at selv om der er et politisk ønske om devolution, altså 

udvidet selvstyre, i Nunavut, udgør skabelsen af territoriet ikke nogen trussel mod 

Canadas nationale enhed. 

 

 
Det forestillede Arktis 

 

Året efter at den berømte canadiske pianist Glenn Gould til stor skuffelse for sine 

mange fans allerede i en alder af 31 valgt at trække sig tilbage fra sin internationale 

karriere, steg han på et tog i Winnipeg og rejste langt op mod nord til vestkysten af 

Hudson Bay. I ensomheden deroppe begyndte han at samle inspiration til en 

radiodokumentar, som han endte med at kalde ”The Idea of the North”, og som blev 

sendt på CBC i 1967. Udsendelsen var en stille, kontrapunktisk opbygget meditation 

over det canadiske Nord som kollektiv mentalitet og metafor. Gould medbragte en 
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spolebåndoptager og foretog nogle interviews med mennesker, som gengav deres 

indtryk af de fysiske og psykologiske oplevelser, de havde haft i det subarktiske: 

oplevelser af isolation, fravær, stilhed, fjernhed og mangel på alternativer. Da Gould 

vendte hjem til sit studie i Toronto, redigerede han disse interviews, så der opstod en 

kompleks, timelang stemmefuga. Dokumentaren skulle blive første del af, hvad han 

kaldte en ”Ensomhedstrilogi”, hvis to andre dele blev optaget i en fjerntliggende 

fiskerflække i Newfoundland og i små mennonitiske samfund i det nordlige Manitoba. 

I alle tre programmer – ja, gennem hele hans liv – kom ”Norden” for Gould til at stå 

som en metafor for en sindstilstand; et sted, hvor mennesket satte sig ud over 

civilisationens begrænsninger (Neumann 2011).  

Som jeg beskrev i kapitel 10, opstod ideen om Canada som et ”nordligt” 

land allerede i årene efter konføderationen i 1867, og den blev senere taget op og 

videreudviklet under den nationalkulturelle vækkelse i 1920’erne af kunstnergruppen 

Group of Seven, især af Lawren Harris, som malede de arktiske landskaber som en 

form for sublimeret nationalitet. Arktis fortsatte også efter Anden Verdenskrig med at 

fascinere canadiske kunstnere og forfattere. Ruby Wiebe forsøgte i sine mange 

romaner, film og essays om Arktis og dets befolkning at fortælle sine landsmænd, 

hvorfor det var vigtigt at væve de arktiske folks fortællinger sammen med fortællingen 

om Canada. Canadierne var stort set uvidende om Arktis, mente han. De betragtede 

Arktis som et stort, nøgent og ensartet landskab uden nogen historie før kontakten med 

de hvide europæere. Wiebe ønskede at vise, at inuitterne var europæerne overlegne, 

specielt i deres steds- og rumforståelse og deres rige mundtlige kulturarv. Euro-

canadiernes forestilling om Arktis som en hvid ørken skyldtes udelukkende 

”betragterens uvidende øje” (Wiebe 1995: 40).   

Den canadiske juraprofessor Michael Byers fortæller dog i Who Owns the 

Arctic? (2009), at han efter sine foredrag rundt omkring i Canada altid bliver kontaktet 

af mindst én tilhører, som afslører en personlig relation til det canadiske nord: ”Det er 

en personlig, ja, endog en følelsesmæssig oplevelse, fordi Arktis kommer ind i vores 

hjerter og bevidsthed og bliver en del af, hvem vi er. Fordi så mange af os har disse 

forbindelser, er Arktis også en del af vores nationale psyke. Vores identitets nordlige 

dimension bliver forstærket af den fortrolighed, de fleste canadiere har med arktisk 

vejr. […] I det meste af Canada er arktiske forhold – i to eller tre måneder af året – en 

fast omstændighed ved livet” (Byers 2009: 19). 

  Byers er en af Canadas førende eksperter i arktisk jura og 

suverænitetsspørgsmål. Derfor var det også ham, pressen først gik til, da den canadiske 

regering den 2. december 2013 udmeldte, at den havde informeret FN’s Kommission 

for Kontinentalsoklens Grænser (CLCS) om, at Canada havde til hensigt at udvide sine 

havgrænser i Atlanterhavet.   
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Kampen om det nationale landkort 

 

Stephen Harpers arktispolitik 
 

I den forbindelse varslede udenrigsminister John Baird, at det endelige mål var at gøre 

krav på dele af det Arktiske Hav op til Nordpolen, så snart der var foretaget opmålinger 

af kontinentalsoklen fra Ellesmere Island op over den undersøiske Lomonosov-

bjergryg (Globe and Mail 9. december 2013). Baird kritiserede efterfølgende de to 

oppositionspartiers ledere, som mente, at det var et spørgsmål, der burde overlades til 

den videnskabelige ekspertise. Med sin udmelding udfordrede Canada de to andre 

stater, der på det tidspunkt var i gang med at foretage opmålinger med henblik på et 

lignende krav: Rusland og Danmark (med Grønland).  

Canadas overraskende nordpolsinitiativ udgik ikke fra statsbureaukratiet, 

men var foranlediget af premierminister Harper, som personligt havde været stærkt 

utilfreds med, at det krav, som udenrigsministeriet havde forberedt, ikke inkluderede 

Nordpolen. For han kom bl.a. til magten i 2006 med et militant løfte, han havde afgivet 

under valgkampen: 

 

Den føderale regerings vigtigste forpligtelse er at forsvare og beskytte 

vores nationale suverænitet. Og nu er der nye og bekymrende rapporter 

om, at amerikanske atomubåde sejler gennem canadiske farvande uden at 

have indhentet tilladelse fra – eller oplyst den canadiske regering. Det er 

på tide at forsvare canadisk suverænitet. En konservativ regering vil 

foretage de militære investeringer, der skal til for at sikre vores grænser. 

Man forsvarer ikke national suverænitet med flag, billig valgretorik og 

annoncekampagner. Man gør det med styrker på jorden, skibe i havet og 

den rette overvågning. (Harper 2005) 

  

Efter sit valg udviklede Harper en flerstrenget strategi for ”Norden”. I 2007 lød det 

således i en revideret udgave af det, som i flere år officielt havde heddet ”den nordlige 

dimension af Canadas udenrigspolitik”, at dens formål var ”at hævde og sikre 

bevarelsen af Canadas suverænitet i Nord; styrke canadiernes sikkerhed og velstand, 

specielt de nordlige og indfødte folk; og etablere den circumpolare region som en 

levende geopolitisk enhed integreret i et lovbaseret internationalt system” (The 

Northern Dimension of Canada’s Foreign Policy, 2007).   

I 2009 fulgte så formuleringen af en arktisk strategi. Den skulle hvile på 

fire grundpiller: håndhævelse af arktisk suverænitet, beskyttelse af naturarv, fremme 

af social og økonomisk udvikling og overførsel af mere – og mere effektiv – magt til 

de nordlige territorier (Canada’s Northern Strategy, 2009). Denne strategi havde klare 

implikationer for canadisk udenrigspolitik. I lyset af udviklingen i Ukraine i vinteren 
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2013-14 mente Harper-regeringen – i lighed med de europæiske regeringer – at der var 

opstået en helt ny geopolitisk situation, som bl.a. ville få store implikationer for 

forholdene i Arktis. Fra den tid antog canadisk arktispolitik derfor karakter af landets 

voksende modsætningsforhold til Rusland. Det var baggrunden for, at Harper i foråret 

2013 beordrede sine embedsmænd tilbage til tegnebordet. Samtidig bad han dem 

forberede en isbryderekspedition til Nordpolen samme sommer.  

Den canadiske strategi fik også konsekvenser for forholdet til Danmark; 

ikke fordi Danmark blev anset for en trussel mod canadiske interesser, men fordi 

Danmark ikke blev betragtet som tilstrækkelig stærk til at kunne stå fast over for et 

Rusland, der var i færd med at modernisere og udvide sit arktiske forsvar. At Danmark 

ville kunne forvente et langvarigt juridisk tovtrækkeri om retten til Lemonosov-soklen 

med ikke kun Rusland, men også Canada, fik man en antydning af, da Danmark i 

december 2014 indsendte sin egen dokumentation til CLCS. Nyheden om Danmarks 

krav skabte overskrifter i alle større aviser i Canada, og i Underhuset var der en kort, 

omend humoristisk, debat om julemandens nationale identitet (Yahoo News 14. dec. 

2013). I den mere seriøse ende af debatten skrev lederskribenten i The Globe and Mail, 

at “Harper har ret til at opnå mere, snarere end mindre af Arktis for Canada, og specielt 

Nordpolen […] Der er ingen grund til, at Canada skal afgive arktisk territorium til 

Rusland eller noget andet land” (Globe and Mail 13. dec. 2013).  

Michael Byers udtalte ved den lejlighed, at det danske krav havde 

potentiale til at hjælpe den canadiske sag, fordi Danmark prøvede at bevise en 

forbindelse mellem højderyggen i det Arktiske Hav og Grønland, som geografisk set 

var en del af Nordamerika og havde forbindelser til Ellesmere Island: “Hvis man tømte 

alt vand ud af oceanet og kiggede ned over Grønland og Ellesmere Island fra nord, så 

vil man se to bjergkæder med en lavbundet dal mellem dem” (Globe and Mail, 15. dec. 

2013). Byers havde dog tidligere på året skrevet, at det ikke var realistisk for Canada 

at gøre krav på Nordpolen, og at Harpers krav blot var en politisk manøvre, der skulle 

rehabilitere det image, han havde skabt sig i forbindelse med valget i 2006 som 

forsvarer af Canadas arktiske suverænitet (Globe and Mail, 20. aug. 2013).  

Harpers arktispolitik nød bred støtte i den canadiske befolkning, og det kan 

kun forstås, hvis man sætter hans politik ind i en større historisk sammenhæng og 

analyserer suverænitetsspørgsmålets betydning for canadisk identitet. For det har 

spillet en stor rolle lige siden Canadas grundlæggelse.  

Jeg vil begynde med at se på, hvordan man forstår begrebet suverænitet i 

nutidens internationale ret og på den baggrund forklare, hvorfor det vedbliver med at 

være et varmt emne i Canada.  
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Suverænitetshåndhævelse i arktisk Canada 
 

Suverænitet kan kort og godt defineres som ”den højeste autoritet inden for et 

territorium” (Stanford Encyclopedia of Philosophy) og er forbundet med den moderne 

stats opståen. Ifølge den såkaldte Montevideo-konvention fra 1933, om staters 

rettigheder og pligter, skal der følgende betingelser til, for at man kan tale om en stat: 

en permanent befolkning, et defineret territorium, en regering og evnen til at indgå i 

relationer med andre stater.  

Inden for international lov har man i århundreder opereret med forskellige 

principper for, hvordan en stat kan sikre sig ret til et territorium: afståelse, besættelse, 

sammenvoksning, undertrykkelse og hævdelse. Stater har hævdet en ret til territorier 

med henvisning til deres naturlige nærhed og sammenhæng med et hovedterritorium, 

som f.eks. eksistensen af et ubeboet bagland, eller ud fra den begrundelse, at de har 

”opdaget” det. I Canadas tilfælde er statens territorium blevet til ud fra en blanding af 

afgivelse, besættelse, nærhed og opdagelse. Men for at kunne fastholde retten til 

territoriet, kræver konventionen desuden, at der kan påvises en brug af det, altså 

bosættelse ellen en form for menneskelig aktivitet.  

Problemet for Canada er, at store dele af det Arktiske Øhav er ubeboeligt, 

selv for inuitter. Ja, i virkeligheden er det så ”menneskefjendsk”, at den unge stat længe 

tøvede med at tage imod området fra briterne, idet man var klar over, at det ville blive 

svært og dyrt at opretholde suveræniteten over det. Det var først i anden halvdel af 

1900-tallet, at man i det sydlige Canada blev klar over, at regionen rummede store 

naturressourcer, som engang ville kunne udnyttes. Det var en af grundene til, at den 

politiske elite først fik interesse for Canadas arktiske besiddelser efter Anden 

Verdenskrig.      

Da Montevideo-konventionen blev vedtaget, blev et ”territorium” forstået 

som et landterritorium, altså som sammenhængende land og øer. Siden dengang er 

territoriebegrebet blevet udvidet til også at gælde havområder. Territorialkrav på hav 

og farvande er blevet afgørende for muligheden af at udnytte ressourcer i havet (fiskeri) 

og under havbunden (olie og mineraler). Ifølge havretten, der er en del af folkeretten 

og bygger på internationale aftaler – i dag især Havretskonventionen fra 1982 – har 

stater suverænitet over et søterritorium, der strækker sig 12 sømil ud fra kysten. Inden 

for denne grænse, som bliver kaldt ”basislinjen”, er en stat forpligtet til at tillade 

adgang for fremmede landes skibe. Desuden bliver visse have også anerkendt som 

”territoriale” af historiske grunde. For Canadas vedkommende gælder det Hudson Bay. 

De eneste havområder, hvor en stat kan formene fremmede skibe ”uskyldig passage”, 

er mere eller mindre aflukkede farvande, typisk fjorde og bugter med en snæver åbning. 

Sådanne vande har status af ”indre farvande”. I visse tilfælde kan suveræniteten over 

dem dog begrænses, nemlig når det drejer sig om ”et stræde brugt til international 

navigation”, hvor et ”stræde” defineres som et farvand, der forbinder to have (United 

Nations, United Nations Convention on the Law of the Sea: 24).  
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Den fortsatte uenighed mellem Canada og USA om Nordvestpassagens 

status skyldes, at Canada hævder, at passagen er et indre farvand, mens USA anser den 

for at være et stræde. Når Canada hævder suverænitet over både Nordvestpassagen og 

alle andre vande i det Arktiske Øhav, sker det med henvisning til, at de ligger bag 

basislinjen, og at Nordvestpassagen ikke kan betragtes som et internationalt stræde. 

Hidtil har Canada ikke forsøgt at hævde sin suverænitet ved at få den anerkendt af 

andre stater, men kun ved at reagere hver gang suveræniteten er blevet krænket. Denne 

”funktionelle suverænitetshåndhævelse” blev taget i anvendelse, da den amerikanske 

supertanker SS Manhattan i 1969 sejlede igennem Nordvestpassagen uden at have 

indhentet tilladelse af Canada i forvejen. Efterfølgende vedtog Canada en lov, der 

skulle forhindre forurening af arktiske vand (Arctic Waters Pollution Prevention Act) 

ved at give staten lovhjemmel til at kontrollere trafikken gennem passagen og udøve 

sin autoritet 100 sømil ud fra kysterne på øerne i det Arktiske Øhav. Denne hjemmel 

blev anerkendt i paragraf 234 i Havretskonventionen af 1982, som rummer en 

bestemmelse om en ”arktisk undtagelse”. Ikke desto mindre vakte det på ny opsigt i 

Canada, da den amerikanske isbryder Polar Sea i 1985 sejlede gennem 

Nordvestpassagen uden at have indhentet tilladelse fra den canadiske regering. 

Efterfølgende indførte regeringen en basislinje omkring hele øhavet og erklærede alt 

vand inden for den for at være indre farvande og underlagt canadisk lov.  For at løse 

en konflikt, der truede med at forværre forholdet mellem de to lande underskrev de i 

1988 en Arktisk Samarbejdsaftale (Arctic Cooperation Agreement), hvori det blev 

erklæret, at sejlads med amerikanske regeringsskibe i farvande, som Canada gør hævd 

på, fremover kun ville blive ”foretaget med godkendelse fra den canadiske regering” 

(cit. Grant 2016: 43).    

Da USA ikke har tiltrådt Havretskonventionen, og andre lande stiller 

spørgsmål ved Canadas fortolkning af reglerne om basislinjer, hersker der fortsat 

usikkerhed om Nordvestpassagens status, specielt i lyset af den tiltagende afsmeltning 

af isen i passagens krogede løb. Canadas hævdelse af suverænitet i Arktis er stadig en 

politisk prioritet for den canadiske regering, og andre landes accept af den er ikke 

noget, der kan tages for givet i en mere isfri fremtid (McRae 1994-95). Det samme 

gælder tvisten med USA om Beauforthavet. Tidligere var der også en tvist med 

Danmark over et 220 km² stort område af Lincolnhavet, men den blev løst gennem et 

kompromis i november 2012. Der resterer dog en suverænitetskonflikt mellem Canada 

og Danmark af mere traditionel karakter. Den vil jeg bruge til at illustrere, hvor 

alvorligt Canada – og Danmark – ser på spørgsmålet om territorial suverænitet i Arktis. 
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Case: Hans Ø-konflikten med Danmark  
     

I 1973 satte canadiske og danske embedsmænd sig ned omkring et stort kort og 

begyndte at opdele havet mellem Grønland og Canada over en strækning på 2.685 

kilometer med henblik på at nå til enighed om en fiskerizone mellem Canada og 

Grønland, da det ikke var muligt at trække den 200 sømil ud for hver af landenes kyster. 

Princippet for opdelingen var dog ret enkelt: at tegne en linje, hvor der var lige langt 

ind til kysten på begge sider ud fra 127 såkaldte vendepunkter. Denne linje, som for 

størstedelens vedkommende løber gennem Baffin Bugten for at ende i det smalle 

Naresstræde mellem Ellesmere Øen og Nordgrønland, markerer grænselinjen mellem 

to maritime zoner, som henholdsvis Det Danske Rige (Rigsfælleskabet) og Canada har 

suverænitet over. 

 Da Canada og Danmark er allierede inden for NATO og har en tradition 

for diplomatisk og praktisk samarbejde i den arktiske region, har de to landes 

suverænitetshåndhævelse hverken været kostbar eller krævende i forhold til det enorme 

område, der er tale om. Alligevel blev de i 1973 ikke enige om grænsedragningen i 

Lincoln Havet og ved en ganske lille, nøgen klippeø på blot 1,3 km² ved navn Hans Ø, 

som ligger i Kennedykanalen i Naresstrædet  

I stedet for at trække forhandlingerne om den maritime grænse ud, valgte 

de to lande midlertidigt at holde øen uden for. Blot to år efter blev det dog under en 

opmåling opdaget, at Hans Ø ligger lidt længere over mod Grønland end mod 

Ellesmere Island, og at vandstanden her også er dybere end mod øst. Det er dog ikke 

kun dette geomorfologiske argument, der siden er blevet brugt af  Danmark i forsvaret 

for sin suverænitet over Hans Ø, men også det andet kriterium i international ret: en 

befolkningsgruppes brug af et territorium. Det var det argument, som tidligere 

grønlandsminister Tom Høyem anvendte, da han i 1984 tog til Nordgrønland og 

chartrede en helikopter for at flyve ud til øen. Da piloten satte ham af, plantede han et 

dansk flag og lagde en lille besked til eventuelt canadiske besøgende i en stenvarde: 

”Velkommen til den danske ø”. Sammen med hilsenen efterlod han en flaske cognac, 

de kunne varme sig på.  

Høyem besøgte øen på et tidspunkt, hvor det var blevet opdaget, at den 

canadiske regering havde givet et olieselskab lov til at foretage prøveboringer og 

oprette en base på øen. Derfor vakte hans besøg straks canadiske protester. I 

begyndelsen af det nye århundrede år udviklede der sig en regulær lille markeringskrig. 

Da canadiske flådefartøjer begyndte at patruljere i farvandet i sommermånederne, 

svarede den danske flåde igen ved i 2002 og 2004 at placere Dannebrog på stenvarden. 

Den 25. juli 2005 aflagde den canadiske forsvarsminister uanmeldt besøg øen. 

Samtidig udtalte udenrigsministeren, Pierre Pettigrew, nede i Ottawa, at Canada lå inde 

med vægtige beviser på, at Hans Ø tilhørte Canada som en del af det store Arktiske 

Øhav, som briterne havde overladt Canada i 1880. Pettigrew sagde desuden, at han 

ville forelægge Canadas side af sagen for den danske udenrigsminister, Per Stig Møller, 
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i forbindelse med FN’s generalforsamling i september i New York samme år. Endelig 

varslede han, at sagen ville kunne ende ved den Internationale Domstol i Haag.  På 

mødet i New York udsendte de to ministre en fælleserklæring, hvori de to lande 

forpligtede sig til, at alle kontakter fra begge sider fremover ”ville blive gennemført på 

en afdæmpet og behersket måde” (Canada and Denmark 2005).  

I skrivende stund er Canada og Danmark endnu ikke nået videre end til den 

udtalelse, som de to udenrigsministre kom med i september 2008:  ”Vi anerkender, at 

vi har vidt forskellige syn på spørgsmålet om suveræniteten af Hans Ø” (Ritzau 19. 

sep. 2008). De lovede dog ved den lejlighed at gøre en ende på de foregående årtiers 

markeringer: ”Danmark og Canada kan jo ikke arbejde for en fredelig konfliktløsning 

og så udstille, at det kan vi ikke engang selv finde ud af. Så vi blev enige om at starte 

en dialog om Hans Ø-problemet, og at vi ikke accepterer flagkrige” (ibid.). Begge lande 

forbereder sig således på at lade sagen afgøre ved en international voldgift. Eller lade 

den hvile. Ifølge en undersøgelse foretaget af den canadiske avis The National Post gik 

25 procent af canadierne i 2012 ind for, at deres regering skulle ”følge en fast linje” i 

disputten, mens kun 5 procent af danskerne mente det samme (Humphries 2012).  

I territorialdisputten anvender også Canada princippet om ”brug og 

besættelse”. Det sker med en henvisning til, at der i en kort periode under Anden 

Verdenskrig blev placeret en videnskabelig base på Hans Ø, og at navnet ”Hans Ø” 

formelt i 1950 blev gjort til et officielt stednavn af det canadiske parlamentets Stående 

Udvalg for Geografiske Navne. Tre år senere foretog en medarbejder af Canadas 

Topografiske Undersøgelser, Eric Fry, en opmåling af øen og byggede en varde, hvori 

han lagde en seddel, hvor der stod, at Hans Ø tilhørte Canada.  

Men i 1973 nægtede den danske stat at anerkende dette territorialkrav. 

Danmarks eget krav bygger nemlig på en brugsret, som går meget længere tilbage, og 

som Tom Høyem beskrev i en canadisk avis i 1984: ”Hans Ø er blevet brugt i 

århundreder af grønlandske inuitter som et ideelt udgangspunkt til at få et overblik over 

isforholdene og jagtmulighederne, især for isbjørne og sæler. De canadiske inuitter har 

aldrig brugt øen […] Hans Ø er faktisk en del af Thule-inuitternes jagtområde. De gav 

den endog dets lokale navn, Tartupaluk, som betyder nyre” (Globe and Mail 10. juli 

2005). Den danske regering henviser også til, at øens navn på kortet går tilbage til 

fangeren Hans Hendrik (eller på inuit-sprog Suerssaq), en grønlandsk guide, som 

arbejdede som guide for amerikanske ekspeditioner i området i flere årtier, deriblandt 

Robert Peary, som søgte at nå frem til Nordpolen og under disse forsøg gjorde 

Nordgrønland til et amerikansk domæne.  

På det tidspunkt havde Danmark endnu ikke suverænitet over Thule-

området. Men i 1909 oprettede den grønlandske kirke en mission i Nordstjernebugten, 

og i de følgende år byggede Knud Rasmussen og Peter Freuchen en handelsstation 

samme sted.  Ved Danmarks salg af sine vestindiske kolonier (Jomfruøerne) i 1916 

opgav USA ethvert territorialkrav i Nordgrønland, og overlod derved suveræniteten til 
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Danmark. Det gjaldt de områder, hvor Thule-inuitterne dengang færdedes under fangst 

og jagt og således også Hans Ø.  

 

 
 
Fig. 41.  Hans Ø med udsigt til Grønlands Vestkyst. Kilde: your  

fact boy, https://yourfactboy.wordpress.com. 

 

Når hverken Canada eller Danmark har været indstillet på at give afkald på 

øen, skyldes det dog ikke hensynet til beboerne i nutidens Thule eller Grønland, men 

at man ikke ved, hvad der kan gemme sig af ressourcer i klippen eller på havbunden 

omkring den. Ifølge den canadiske arktishistoriker Kenn Harper er de danske 

argumenter dog stærkest. Han henviser dels til Thule-eskimoernes historiske brug af 

øen, dels det faktum, at der på den anden side af strædet, altså på Ellesmere Island, ikke 

fandtes fastboende inuitter før 1953, da Grise Fjord blev etableret (Harper 2004). Til 

gengæld er Michael Byers – i lighed med denne forfatter – af den opfattelse, at ingen 

af staterne har noget afgørende argument, og at striden om Hans Ø derfor kun kan løses 

på en af to måder: Enten ved at dele Hans Ø på langs og give de to lande suverænitet 

over hver sin halvdel, eller ved at erklære øen for en såkaldt condominion. Det sidste 

ville betyde at Canada og Danmark får tildelt fælles suverænitet over øen. I dette 

tilfælde burde canadiske og grønlandske inuitter dog i forvejen høres, mener Byers og 

jeg selv (Byers 2009: 30; Byers og Böss 2015).  

Den tanke støttede Høyem faktisk allerede i 2005. Dengang foreslog han, 

at øen blev gjort til et fælles ”symbol på fred og velvilje for at vise, hvordan civiliserede 

nationer behandler hinanden med respekt”. Desuden, tilføjede han, burde respekten 

også gælde den lokale befolkning, som ikke alene burde medvirke til at løse ”den lille 

uenighed, men også til at udvikle fremtidig arktisk strategi” (Globe and Mail, 29. juli 

2005).  

Det var inden, der var nogen, der var begyndt at tale om global opvarmning, 

afsmeltning af hav- og indlandsis og mulighederne for at få del i de 

ressourcerigdomme, der måtte skjule sig under isen og sneen, og som hidtil har været 

utilgængelige. Ja, som ingen for blot 140 år siden havde forestillet sig. Det hører med 

https://yourfactboy.wordpress.com/
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til forklaringen på, hvorfor det tog så længe for Canada at opnå fuld suverænitet over 

det arktiske nord.      

 

 
Bosættelsen af Arktis  

 

Forhistorisk tid 
 

Hvis man trækker de helt lange historiske linjer op, kan det nordamerikanske Arktis’ 

historie deles op i tre perioder.202 Den første periode strækker sig fra 5.000 år f.Kr., da 

den sidste istids største gletsjere havde trukket sig tilbage til omtrent deres nuværende 

størrelse, til ca. 1500 e.Kr, da de første europæiske opdagelsesrejsende, hvalfangere og  

fiskere begyndte at ankomme. I denne fase var regionen hjemsted for inuitter og – om 

end i stærkt begrænset omfang og i en kort periode i 900-tallet – nordboere, som rejste 

til ”Vinland” (St. Lawrence Bay-området) fra Island og Grønland og oprettede en 

koloni på nordspidsen af Newfoundland (ved nutidens L’Anse aux Meadows).  

I modsætning til de jægerfolk, der krydsede fra Sibirien til Nordamerika 

over den landbro, som blev skabt under den sidste istid (der sluttede for ca. 20.000 år 

siden), krydsede de såkaldte palæo-eskimoer sandsynligvis langt senere Beringsstrædet 

over isen, hvorpå de bevægede sig langsomt i små grupper mod øst. Nogle af dem 

nåede til Grønland og Labrador. Efter at en koldere klimaperiode satte ind mellem 1500 

og 1000 f.Kr., trak de sig så langt sydpå som til Newfoundland. I den periode opgav de 

til dels deres nomadiske liv, idet de begyndte at huse af sten og græstørv, hvor de boede 

om vinteren (MacGee 1996 og 2005). Skønt der ikke hersker fuld enighed blandt 

arkæologerne, var dette jægerfolk, der skabte den såkaldte Dorset-kultur, ikke de 

nuværende inuitters stamfædre (Grant 2010: 32).     

Da klimaet igen blev mildere fra omkring 1000 e.Kr., begyndte nye grupper 

med en anden kultur – baseret på maritim jagt, især på hvaler – nemlig at vandre fra 

det vestlige Alaskas kyst langs nordkysten mod det centrale Arktis og siden mod nord 

til Ellesmere Island og Grønland. Denne jægerkultur – som var baseret på jagt af sæler, 

hvaler og hvalrosser, og som oprindelig kom fra østkysten af Sibirien ud mod 

Beringshavet – gav den danske eskimolog og arkæolog Therkel Mathiassen i 

begyndelsen af 1930’erne navnet Thule-kulturen, fordi han kunne påvise ligheder 

mellem forarbejdede genstande fundet nær Thule og det øvrige arktiske område. 

Jægerne kaldte sig selv for inuitter, dvs. ”menneskene”. De talte et fælles sprog, 

inuktitut, og de bliver af de fleste nuværende arkæologer betragtet som forfædrene til 

nutidens indfødte befolkning i Arktis, idet de i kraft af deres aggressive fremfærd og 

mere sofistikerede teknologi var i stand til at fordrive palæo-eskimoerne. Denne 

fordrivelse markerer det første tab af hjemland i det nordamerikanske Arktis, 

konstaterer den canadiske historiker Shelagh D. Grant i sin prisbelønnede bog om den 

                                                           
202 Jeg bygger min tredeling på Smith 2014.  
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arktiske suverænitetshistorie Polar Imperative (ibid.: 37). For det skulle ikke blive 

eneste gang, der skete fordrivelser. 

 

 

Første kontakt mellem inuitter og europæere 
 

Den anden periode strækker sig fra 1500 til 1870.  I den fase fik inuitterne kontakt med 

europæiske opdagelsesrejsende, pelsjægere og handlere, hvalfangere og missionærer. 

Samtidig begyndte de to europæiske stormagter, England/Storbritannien og Frankrig, 

at fremsætte territorialkrav på dele af det arktiske område. 

Perioden blev indledt med Columbus’ opdagelse af Amerika i 1492. 

Allerede fem år efter ankom den italienske kaptajn Giovanni Caboggio (John Cabot, 

1450-1499), som var udsendt af Londons købmænd og den engelske konge Henry VII,  

til Nordamerikas nordlige atlanterhavskyster med det formål at finde en vestlig søvej 

til Kina og under sin færd tage land på kongens vegne. Da han nåede op til Labrador, 

gik han dog ned mit sit skib i en storm. Med Cabots ekspedition begyndte et 

århundrede, hvor interessen for at finde en nordvestpassage til Østen blev kombineret 

med en række europæiske staters jagt på ressourcer i Den Nye Verden. I første omgang 

gjaldt det de rige torskebestande i vandene omkring Newfoundland, som tiltrak fiskere 

fra ikke blot England, men også Frankrig, Portugal og Spanien (især baskiske fiskere).   

Da Henry VIII (1491-1547) brød med romerkirken i 1534, var de engelske 

købmænds skibe ikke længere bundet af pavens hidtidige gældende love om rettigheder 

til land, og da kongen snart mistede lyst til at finansiere flere resultatløse ekspeditioner 

vestpå, overlod han det til købmændene selv at pleje deres interesser i den del af verden. 

Det betød, at også andre lande kunne blande sig i forsøget på at finde en 

nordvestpassage og tage land i besiddelse, hvor de nåede frem. Ingen havde dog held 

med deres forehavender. Bortset fra nogle franske søfarere blev så godt som alle 

ekspeditioner til Arktis ledet af briter på vegne af hjemlige økonomiske interessenter. 

Konkurrerende staters forsøg på at tilegne sig rettigheder – specielt Danmark-Norges 

og Nederlandenes – strandede altid på, at de ikke fik held med at etablere permanente 

bosættelser i de områder, de udforskede. Således hævdede den danske kaptajn Jens 

Munk (1578-1628) i 1619 på Christian IV’s vegne ret til et ”Nyt Danmark” i et område 

ved Hudson Bay, uden at kongen bagefter forsøgte at følge landkravet op (Birket-Smith 

1929). 

Den engelske konge Charles II (1630-1685) besluttede i sin 

regeringsperiode (1660-1685) at overlade handlen med territorierne omkring Hudson 

Bay til private handelsselskaber. I 1670 blev købmandsselskabet The Hudson’s Bay 

Company (HBC) udstyret med en kongelig tilladelse til at oprette og drive 

handelspladser i et område, som fik navnet Rupert’s Land efter kongens yndlingsfætter, 

som havde talt varmt for dannelsen af selskabet og efterfølgende blev udnævnt til 

koloniens første guvernør i London. 
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Selskabet fik – som tidligere beskrevet – ikke alene monopol på pelshandel 

med områdets indianere og inuitter, men blev også overgivet autoriteten over 

lovgivning, ordenshåndhævelse, indvandring og bosættelse i det enorme territorium 

nord og nordvest for Nouvelle France. Det forhindrede dog ikke franskmændene i at 

bruge deres koloni som brohoved til at trænge ind og drive jagt og handel i Rupert’s 

Land. Da mange årtiers krig mellem Storbritannien og Frankrig blev afsluttet i Paris i 

1763, vandt briterne dog endelig fuld kontrol med denne del af det subarktiske og 

arktiske Nordamerika, som fortsatte med status af privat koloni frem til 1870, da det 

overgik til den nye dominion. Efter at have fået sine privilegier genbekræftet i 1821 

oplevede selskabet sin glansperiode i de følgende årtier, om end dets rettigheder kom 

under stigende pres, dels fra indvandrere fra Skotland og New England, som ønskede 

at opdyrke jorden, og dels fra Montreals købmænd, som krævede andel i den profitable 

handel med pelse. Endelig var de britiske koloniers ledere begyndt at se de økonomiske 

fordele ved en territorial ekspansion mod nordvest efter en fremtidig politisk 

unionsdannelse (MacKay 1937). 

I London var der dog frygt for, at amerikanerne ville komme dem i 

forkøbet, sådan som det tidligere var sket i Oregon-territoriet i 1841. Specielt USA’s 

køb af Alaska i 1867 øgede denne fryg. Det var baggrunden for, at blev HBC bedt om 

at afhænde sine rettigheder i 1870, så Canada kunne frit kunne kolonisere den 

nordvestlige del af Nordamerika. Samtidig begyndte den britiske regering at overdrage 

det Arktiske Øhav til Canada, hvilket fortsatte frem til 1900. Herved indledtes den 

tredje periode af områdets suverænitetshistorie. Den begyndte med et behov for at få 

klarhed over, hvordan området rent faktisk så ud rent geografisk. 

 

 

Territorialisering og kartografi 
 

Selv om nordboerne, der som de første europæere opdagede Grønland og Canadas 

arktiske øer, var i stand til at orientere sig på de nordlige have ud fra deres viden om 

strømforhold, praktisk astronomi og et primitivt kompas, så havde de ikke et 

kartografisk billede af de landområder og øer, de mødte. Det kort, som islændingen 

Sigurdur Stefansson af Skalholt fremstillede langt senere, i 1590 – og som bl.a. viser 

placeringen af Grønland, ”Helluland”, ”Markland” og ”Skrællingeland” – var blot 

Stefanssons eget forsøg på at overføre de oplysninger, han havde fra Vinlandssagaerne, 

til et kort.  

Det første kort over det arktiske øhav, som blev fremstillet på grundlag af 

direkte iagttagelser og målinger, stammer fra den engelske flådeadmiral og opdager 

Martin Frobisher (d. 1594), som foretog en sørejse til Arktis i 1576. Frobisher var før 

sin rejse blevet udstyret med forskellige kort, deriblandt Mercators verdenskort fra 

1569. Det viste sig imidlertid ikke at være anvendeligt på de breddegrader, han sejlede 

op over. At det kort, som Frobisher selv lod offentliggøre efter sin hjemkomst, heller 
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ikke var meget bevendt efter nutidens krav, skyldes de problemer, Frobisher havde med 

det solide dække af havis og sommerhalvårets lyse himmel, som forhindrede hans 

korttegner i at se de stjerner, ikke mindst Nordstjernen, som han skulle foretage sine 

målinger ud fra. Desuden afspejler hans kort nogle af de myter, der fandtes dengang 

om den nordlige halvkugles geografi, som f.eks. troen på, at der fandtes en stor ø, 

Frisland, sydvest for Island. Men det var dog første gang, at man i Europa fik et indtryk 

af det Arktiske Øhav (Wonders 1981). 

Fra begyndelsen af 1600-tallet udfyldte de engelske opdagere Henry 

Hudsons og William Baffins observationer hullerne i datidens viden om de østlige 

kyststrækninger, men da de ikke bevægede sig ret langt ind i øhavet, forblev det meste 

et stort hvidt område på kortet. Da udforskningen af øhavet stort set gik i stå i de 

følgende to århundreder, blev kortene ikke fyldt med flere detaljer før begyndelsen af 

1800-tallet, da interessen for at finde en nordvestpassage til Østen blev genopvakt. Det 

første større gennembrud skete med William Edward Parrys (1790-1855) sejlads 

gennem Lancaster Sound til Melville Island i 1819-20. Parry opdagede under sin rejse, 

at Grønland ikke hang fysisk sammen med Nordamerika, og at der derfor var en 

mulighed for at sejle videre vestpå.  

I de følgende årtier udforskede ansatte ved Hudson’s Bay Company 

områderne i den vestlige del af øhavet. Men det var specielt den britiske kaptajn John 

Franklins (1786-1847) mystiske forsvinden med sine to skibe i 1848, som for alvor 

satte gang i kortlægningen af arkipelagen. For de forskellige ekspeditioner, der blev 

sendt af sted for at finde ham, vendte hver gang vendte tilbage med uforrettet sag, men 

med ny viden om hidtil ukendte øer og sunde. På det tidspunkt begyndte også 

amerikanske polarforskere at interessere sig for området, specielt dog det Høje Nord. 

De var drevet af videnskabelig nysgerrighed og en national – og selvfølgelig også 

personlig – ambition om at komme først til Nordpolen. Herved kom den hidtil ukendte 

Ellesmere Island på landkortet.  

Selv om den irskfødte kaptajn Robert McClure (1807-1873) i 1854 fik en 

britisk parlamentskomités anerkendelse for at have sejlet tværs over det Arktiske Øhav, 

viste det sig dog, at han over en stor strækning havde brugt hundeslæde til at komme 

frem. Det viste sig også, at han rent faktisk ikke havde fundet det sund, der forbandt 

vandvejene i vest og øst. Det gjorde derimod den skotske udforsker John Rae (1813-

1893) under en landekspedition i 1854 i det område, hvor Franklin var forsvundet. Ved 

den lejlighed hørte han lokale inuitter berette om hans skæbne: at hans to skibe var gået 

til i skruisen, og at han sammen med sit mandskab var gået mod syd i et forgæves 

forsøg på at nå fastlandet. 

Det var det forbindelsesled i Nordvestpassagen, som dengang ikke fandtes 

på noget kort, men som den norske polarforsker Roald Amundsen (1872-1928) 

benyttede sig af, da han i 1906 som den første sejlede igennem den til Stillehavet. 16 

år senere gennemførte den danske polarforsker Knud Rasmussen (1879-1933) den 

samme rejse med hundeslæde under sin Femte Thuleekspedition 1921-24.   
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Indføjelsen af de sidste store dele på det arktiske landkort skyldtes den 

norske polarforsker Otto Sverdrup (1854-1930) og den islandsk-canadiske etnolog 

Vilhjalmur Stefansson (1879-1962). Sverdrup, der udforskede området vest for 

Ellesmere Island i 1898-1902, opdagede hidtil ukendte øer, som Norge som tak 

navngav Sverdrup-øerne. Den sidste ukendte sektor i Beauforthavet blev kortlagt under 

den Canadiske Arktiske Ekspedition ledet af Stefansson i årene 1913-1918.  

Da briterne overgav suveræniteten over det Arktiske Øhav til Canada i 

1880, fandtes der altså endnu store områder, som ikke var kortlagt. Derfor stod det ikke 

klart, hvad det egentlig var for et område, briterne afgav til Canada, og helt frem til 

1930 vedblev der med at herske tvivl og forvirring og derfor diplomatiske forviklinger 

om øernes tilhørsforhold. De sidste gjaldt dels Norge, der gjorde krav på Sverdrup-

øerne i 1925-1930, og Danmark, som forsvarede sin suverænitet over hele Grønland 

og i 1919 nægtede at anerkende Canadas suverænitet over Ellesmere Island. Derudover 

gjaldt det USA, som med sit køb af Alaska fra Rusland i 1867 pludselig var blevet en 

med- og modspiller i det vestlige Arktis.  

      Det var sandsynligvis frygten for, at USA skulle gøre krav på dele af 

øhavet, der var selve anledningen til, at den britiske regering i 1874 besluttede sig til 

at overlade det til Canada. Det skete dog med en understregning af, at de nye 

besiddelser medførte forpligtelser, først og fremmest pligten til at overvåge det store 

område, som amerikanerne var begyndt at vise interesse for, ved at sendte sende 

videnskabelige ekspeditioner op til bl.a. Ellesmere Island. Overdragelsen skete 

tilsyneladende til canadiernes store overraskelse, da mange hidtil var gået ud fra, at 

øerne var en del af Rupert’s Land (Smith 2014: kap. 1). Og det var i første omgang 

ikke nogen ubetinget velkommen gave, da canadierne dengang hverken havde 

økonomi eller skibe til at leve op til de nye forpligtelser (Grant 2012: 157-58).  

De stod også stærkt tvivlende over for værdien af både øhavet og det 

subarktiske område. I den tid, hvor området tilhørte HBC, havde det stort set 

udelukkende være beboet af oprindelige folk, som levede som jægere og samlere, og 

selskabets økonomiske grundlag havde udelukkende bestået af handel med pelse, som 

disse folk leverede. Både Rupert’s Land og det tilgrænsende område, som fik tildelt 

navnet Northwest Territory, havde hidtil været betragtet som ubeboelig ødemark og 

uinteressant for hvide kolonisatorer. I takt med indflytning af stadig flere landmænd 

fra New England, Skotland og de amerikanske prærier til territoriets sydlige dele, men 

ikke mindst også i kølvandet på opdagelsen af guld i Klondike i Yukon i 1896, 

ændredes dette billede dog på få år. Fra at have været et ”tomt land”, blev det nu 

tværtimod til ”mulighedernes land” (Francis 1988).  

Der er altså en økonomisk baggrund for den mest sejlivede nationale 

forestilling om Canada: at det er et ”nordligt land”, hvis fremtid ligger gemt oppe 

nordpå. Men den blev suppleret af den politiske spænding mellem Canada og USA, og 

denne spænding blev forstærket af opdagelsen af de rige ressourcer i de nordlige 

territorier. Foruden bekymringen for amerikanernes gamle interesse for at ekspandere 
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i vest, var det som sagt specielt frygten for USA’s intentioner efter købet af Alaska fra 

russerne i 1867. Amerikanernes overtagelse af Alaska førte til en langvarig disput med 

USA om Alaskas ”grydehåndtag” (panhandle) langs kysten på den vestlige side af 

bjergkæden The Pacific Range. Konflikten blev først afgjort ved en international 

domstol i 1903. Der var en tilsvarende uenighed om grænsedragningen mellem Alaska 

og Yukon. Det var dog først i 1939, at amerikanske embedsmænd accepterede, at 

Canada havde suverænitet over alle øerne i det Arktiske Øhav, og at selv ikke-beboede 

øer ikke var terra nullius (Grant 2016: 40). 

Canadiernes hårdnakkede insisteren på at være et ”nordligt” folk og 

traditionen for at se ”deres” Arktis som selve symbolet på canadiskhed – som et slags 

ultima Thule i det canadiske nord (Grant 2012: 200) – skal således også ses som et 

udslag af det gamle modsætningsforhold mellem dem selv og amerikanerne.   

Det er på denne økonomiske og udenrigspolitiske baggrund, at man skal 

forstå integrationen af Arktis i den nationale selvforståelse efter Første Verdenskrig. 

Det territorium, som hidtil havde været anset for ubeboeligt for andre end inuitter og 

indianere, skulle nu gøres til et nationalt territorium. Ved at fastlægge Canadas ydre 

grænser kunne der endelig fremstilles et landkort, der gengav Canada som en afgrænset 

enhed, politisk og geografisk, og på den måde gjorde Canadas fysisk-geografiske 

udstrækning til en ”emblematisk ikon”, som befolkningen kunne identificere dig med 

(jf. Anderson 1983: 175).  

Bestræbelsen på at fastlægge Canadas grænser i Arktis og dermed afslutte 

den kartografiske nationsbygningsproces, foregik i de samme år, som Lawren Harris’s 

malede sine arktiske landskaber. De fik samtiden til at se dem som symboler på en 

uafhængig og selvbevidst nation, som var i færd med af skabe sig sin egen identitet i 

kraft af en unik geografi (Hunter 2016: 53). Og selv om etnografen og polarforskeren 

Vílhjálmur Stéfansson ofte stødte sammen med regeringerne i Ottawa, udførte han den 

samme opgave, ikke som maler, men som polarforsker i statens tjeneste. Hans vision 

om det ”venlige” Arktis kom også til at præge forestillingen om Canadas Nord som 

fremtidens land.  

 

 

Canadisk politik over for inuitterne 
 

Det venlige Arktis 
 

Vílhjálmur Stéfansson var søn af islandske forældre, der var indvandret til Manitoba 

to år før hans fødsel, men kort efter slog sig ned i Dakota Territory i USA.203 Efter at  

have studeret antropologi på Harvard University blev han i 1906 inviteret til at deltage 

i den danske polarforsker Ejnar Mikkelsen (1880-1971) og den amerikanske geolog 

Ernest de Koven Leffingwells (1875-1971) ekspedition til det vestlige Arktis, bl.a. 

                                                           
203 Det følgende bygger på The Canadian Encyclopedias artikel om Stéfansson foruden Diubaldo 1978 og Hunt 1986.  
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Mackenzie-deltaet, hvor de skulle studere de lokale Inuvialuiter, et inuit-folk. Året efter 

var han sammen med Rudolph Martin Anderson (1876-1961) på en fire år lang 

videnskabelig ekspedition til Alaska.  

Under denne rejse stødte Stéfansson ind i en hidtil næsten ukendt gruppe, 

som kaldte sig for Inuinnait. Da mange af dens medlemmer havde lyst hår, omtalte 

Stéfansson dem som ”blonde eskimoer”. Han mente, deres usædvanlige træk skyldtes, 

at de nedstammede fra inuitter, der var blevet blandet op med nordboer fra Grønland. 

Nordboerne skulle have skabt en koloni, som var gået i opløsning i 1400-tallet. Da 

Stefansson ikke kunne fremføre noget videnskabeligt bevis for sin påstand, blev han 

kritiseret for sensationslyst af sine fagfæller.   

Alligevel blev han udpeget til at lede den fem år lange Canadiske Arktiske 

Ekspedition 1913-1918. Ekspeditionen havde til formål at skabe overblik over den 

canadiske kontinentalsokkels nordlige grænse. Under arbejdet opdagede den dog 

endnu ukendt øer. Ekspeditionens rejse foregik til tider under højst risikable forhold, 

bl.a. på flydende isflager, og hele 17 af dens medlemmer omkom undervejs, de 11 af 

dem ved drukning i forbindelse med moderskibets forlis.  

 

 
   

Fig. 42. Foto fra redningen af overlevende medlemmer af  

Stéfanssons ekspedition i 1915. Kilde: CNN. 

 

 

Disse ulykker og de vedvarende interne konflikter blandt ekspeditionens 

medlemmer blev lagt Stéfansson til last, og den canadiske regering besluttede derfor 

ikke at yde ham støtte til flere ekspeditioner. Da han på egen hånd forsøgte at 

kolonisere Wrangel Island nord for Sibirien på vegne af Canada, skabte han ikke kun 

diplomatiske forviklinger mellem USA og Sovjetunionen, men var efter regeringens 

opfattelse også ved at sætte Canadas krav på hele det Arktiske Øhav over styr. Som 

persona non grata i Canada flyttede han derfor i 1925 til USA, hvor hans ry som 

polarekspert havde overlevet i offentligheden trods den kritik, han ofte fik for de 

teorier, han fremsatte i bøger og artikler. Alligevel kom hans syn på Arktis og inuitterne 
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på længere sigt til at sætte et varigt præg på den canadiske offentligheds forståelse af 

Arktis som vigtig for både Canadas økonomi og for canadisk identitet. 

   Stéfansson havde den opfattelse, at offentlighedens og regeringens 

forestillinger om Arktis var forkerte. De anså Arktis for at være en tilfrosset ødemark 

fjernt fra den menneskelige civilisation og uden noget økonomisk potentiale for 

Canada. Stéfansson gjorde op med denne misforståelse og hævdede i stedet, at Arktis 

var ”venlig” og fuld af ressourcer, som canadierne ville kunne få gavn af. I begyndelsen 

af det første kapitel af The Friendly Arctic (1921) forklarede han, at europæernes gamle 

frygt for den arktiske vinter med dens mørke i virkeligheden byggede på fejlagtige 

forestillinger, og de prægede de tidligere opdagelsesrejsende og de første faser af 

polarforskningen: 

 

I opdagelsernes første fase blev den arktiske vinter anset for at være så 

forfærdelig, at man ikke kunne holde den ud [og derfor vendte man 

tilbage til Europa, inden den satte ind]. I den anden fase blev den [stadig] 

anset for at være forfærdelig, skønt den kunne og måtte udholdes, og intet 

arbejde kunne foretages, før den næsten var ovre. I den tredje fase var den 

ikke alene hverken forfærdelig eller svær at holde ud, men var ligefrem at 

foretrække frem for sommeren. (Stéfansson 1921: 4) 

 

Det var simpelthen et spørgsmål om at tage ved lære af de indfødte, som havde tilpasset 

deres civilisation til klimaforholdene og lært at leve med både kulden og mørket. Den 

konklusion var Stéfansson selv nået frem til i de mange år, han havde levet sammen 

med inuitterne og sin egen kone, som var ”inuk” (ental af inuit). Hvis canadierne, 

amerikanerne og andre ”sydboer” blot lærte at tilpasse sig forholdene, ville det 

Arktiske Ocean kunne blive et nyt Middelhav, hvis kyster ville tiltrække nybyggere i 

tusindvis. Ja Arktis rummede så store økonomiske ressourcer, at det var i den retning, 

”imperiet” ville bevæge sig i fremtiden, skrev han i sin næste bog The Northward 

Course of Empire. Det polare område var ikke Canandas nordlige grænse, men 

Canadas dør ind i en fremtid som rig verdensmagt (Stéfansson 1922: 19).    

Denne vision var i fuld samklang med den optimisme, som kendetegnede 

1920’ernes patriotisme og nationalkulturelle vækkelse i Canada. Men det var først efter 

Anden Verdenskrig, at udnyttelsen af de arktiske ressourcer skulle blive anset for vejen 

til Canadas storhed.  

 

 

Diefenbakers strategi for det canadiske Nord 
 

I 1958 gjorde John Diefenbaker det til sin regerings mål at åbne adgangen til Canadas 

enorme landområder i nord. I en tale i Winnipeg den 12. februar 1958 opridsede han 

sin nye ”nordiske vision” for Canada og fremlagde en plan for dens realisering. Det 
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skulle ske ved at udnytte de rige mineral- og energiressourcer i de arktiske og 

subarktiske territorier og sætte gang i en vækst og udvikling, der ville skabe ”ét 

Canada”. Han sammenlignede den kommende nationsbygning med Macdonalds 

”vestlige” vision, som i slutningen af 1800-tallet havde haft til formål at skabe grundlag 

for samlingen og styrkelsen af Canada: ”Sir John A. Macdonald åbnede Vesten. Han 

så Canada fra øst til vest. Jeg ser et nyt Canada – et Nordens Canada” (Diefenbaker 

1958). Diefenbaker var overbevist om, at en sådan ”nordisk” politik ville skabe en 

følelse blandt canadierne af at gå sammen fremad mod et fælles nationalt mål.  

Planen indebar store infrastrukturelle investeringer. Transport- og 

kommunikationsforholdene nordpå skulle forbedres ved at bygge veje og jernbaner, 

der førte frem til mineralforekomster og søer med hydroenergisk potentiale. Samtidig 

skulle der satses mere på den forskning, som netop havde påvist ”enorme skjulte 

ressourcer”. Endelig ville det være nødvendigt at sætte gang i en politisk udvikling:  

Regeringen havde planer om øget selvstyre i Yukon og Northwest Territories. ”Vi 

forestiller os en eller to nye provinser deroppe,” sagde Diefenbaker, der endte med at 

appellere til unge canadiske mænd og kvinder ved at minde dem om den eventyrånd, 

som havde båret Canadas første opdagelsesrejsende frem gennem vildnisset: ”Eventyr. 

Den eventyrlige rejse frem mod nationens yderste grænser. At stræbe fremad, at søge, 

at finde og aldrig at give op” (ibid.). 

Diefenbaker-regeringens nationsbygningsprojekt markerede begyndelsen 

til det, som en forfatter har kaldt ”den arktiske revolution” (Hamilton 1994), fordi de 

arktiske og subarktiske territorier og deres folk hidtil havde levet uberørt af udviklingen 

i det sydcanadiske samfund og kontakten mellem oprindelige folk og euro-canadierne 

havde været meget begrænset. 

 

 

Inuitterne i dag 
 

Det område, som normalt – og også i denne bog – betegnes Canadas ”Nord” – består 

af to dele: Mackenzie-dalens skovbevoksede ”bassin” og den træløse tundra på det 

nordamerikanske kontinent og det Canadiske Øhav, som ligger nord for en diagonal 

linje, som kan trækkes fra Beaufort-havet i nordvest mod sydøst over Yellowknife i 

Northwest Territories og Churchill i det nordligste Manitoba og til og med Ungava-

halvøen, som deles af provinserne Quebec og Newfoundland and Labrador. At der i 

Mackenzie-bassinet vokser træer, skyldes, at det er beskyttet af en række bjergkæder. 

Det betyder, at klimaet og økologien er vidt forskellig i de to dele. Det vestlige område 

har varme somre, dets floder er rige på fisk, og i skovene færdes der elge, rensdyr og 

pelsdyr i store mængder, som er forholdsvis lette at fange og jage. Det store østlige 

område har derimod kølige og korte somre, og dets ressourcer er betydeligt sværere at 

udnytte.  De to typer biotoper har i årtusinder dannet grundlag for   to folkegrupper 
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med hver deres sprog og kultur: inuitter – som mange steder stadig kalder sig 

”eskimoer”204 – og dene-indianere.   

Inuitterne er underopdelt i to grupper. For det første inuvialuitterne, der er 

et blandingsfolk, der er opstået gennem ægteskaber mellem indflyttede inupiat-

eskimoer fra Alaska og europæiske hvalfangere. De bor i et antal af ca. 3.100 i 

Mackenzie-deltaet og ved Beaufort-havet. Når de i dag ikke taler engelsk, bruger de et 

hybridsprog med elementer af engelsk, inupiat og inuktitut. Den anden gruppe, som 

tæller omkring 60.000, er de østarktiske inuitter. De er efterkommere af Thule-

eskimoerne og taler inuktitut. Inuktitut er beslægtet med de andre indfødte sprog i 

Nordamerika. På grund af de store fysiske afstande mellem inuitterne findes sproget i 

forskellige regionale og lokale dialekter fra Alaska til Grønland (Battarbee 2015).  

Traditionelt har man opdelt inuitter og inuvialuitter i otte grupper: 

Labrador-inuitter, Ungava-inuitter, Baffin Island-inuitter samt igloolik-, caribou-, 

netsilik-, kobber- og vestarktiske inuitter. Opdelingen afspejler dels gruppernes 

geografiske tilhørssted, dels at der tidligere var tale om forskellige fangerkulturer. Tre-

fjerdedele af alle dem, som i befolkningsoptællingerne identificerer sig som inuitter – 

senest, i 2011, opgjort til 59.445 (Statistics Canada, Census 2011) – bor i territoriet 

Nunavut med 37.174 indbyggere (hvoraf 83 procent inuitter), Northwest Territories og 

de selvstyrende områder Nunavik i Quebec og Nunatsiavut på Labradors nordkyst.  

Flertallet af befolkningen uden for Nunavut tilhører First Nations, først og 

fremmest dene-folket. Dene er en samlende betegnelse for områdets First Nations, som 

taler varianter af athabaskisk og består af fem undergrupper: chipewyan (denesuline), 

tlicho (dogrib), yellowknives (t’atsaot’ine), slavey (deh cho) og sahtu (sahtúot’ine, 

heriblandt locheux, nahanni og Bear Lake-folkene. De udgør sammen med métis’er 

lidt under halvdelen af befolkningen i det meget tyndt befolkede Northwest Territories 

med 44.191 indbyggere (ibid.).  

I historiens løb har der været fordomme, spændinger og blodige fejder 

mellem dene og inuitter. Fordommene kom til udtryk i chipewayernes gamle øgenavn 

for inuitterne: ”eskimo” (”dem, som spiser råt kød”). Stridighederne blev bragt til 

ophør, da RCMP i 1930’erne gennemførte lov og orden. Der blev dog først slået en 

symbolsk streg over dem, da repræsentanter fra begge grupper i 1966 deltog i en 

forsoningsceremoni, hvor de lagde fortidens konflikter bag sig.     

 Bortset fra korte og tilfældige møder med europæiske opdagelsesrejsende 

og hvalfangere, som begyndte at dukke op langs kysten af Labrador og andre i arktiske 

farvande fra begyndelsen af 1700-tallet, skal vi helt hen til slutningen af århundredet, 

før man kan tale om nogen reel og vedvarende kontakt mellem inuitter og europæere. 

En undtagelse er dog det nordlige Labrador, hvor det i 1765 – efter vedvarende 

gnidninger mellem inuitter og europæiske fiskere og hvalfangere – lykkedes for 

kolonien Newfoundlands guvernør at få inuitterne til at underskrive en fredsaftale. Den 

                                                           
204 Dette navneskifte er mere udbredt i Grønland og Canada end i Alaska og Sibirien, se Robert McGhee, Ancient People 

of the Arctic (2001), 5. Det bruges desuden af arkæologer. 



603 

 

danske missionær Jens Haven grundlagde sammen med de Moraviske Brødres 

Menighed (hernhutterne) få år efter en række handels- og missionsstationer på kysten, 

først Nain (1770) og siden Okkak (1775), Hopedale (1781) og Hebron (1829). Her drev 

de ikke kun mission, men foretog også sundhedsmæssig og social diakoni blandt de 

lokale inuitter, som de opmuntrede til at slå sig på kommercielt fiskeri (Schmuel 1965; 

Tompkins 1988; Bonesteel 2010).   

 De to store pelshandelsselskaber, North West Company og Hudson’s Bay 

Company, begyndte først i 1800-tallet at etablere forter og handelsstationer blandt 

athabaskerne syd for trælinjen. Bortset fra en enkelt handelsstation på Marble Island i 

den østlige del af Hudson Bay drev HBC ikke handel i The Barrens, dvs. nord for 

trælinjen, eller øhavet før langt op 1800-tallet. I stedet brugte de – i lighed med sydlige 

indianere som cree og ojibway – chipewayerne som mellemmænd (Hamilton 1994: 

13).    

Fra omkring 1840 vovede skotske, tyske hollandske og franske 

hvalfangere, som hidtil kun havde drevet fangst i Lincoln-havet og i Davis-strædet, sig 

stadig længere ind i de isfyldte farvande omkring Baffin Island. Det skete efter at 

søofficeren John Ross (1777-1866) i 1818 havde forsøgt at finde Nordvestpassagen og 

under ekspeditionen opdagede, at det lod sig gøre at sejle længere mod vest ind i 

øhavet. Året efter opdagede W.E. Parry, at man kunne sejle fra Stillehavet helt frem til 

Melville og Banks Island.  Fra da af kom amerikanske hvalfangere til at dominere 

fangsten i det østlige Arktis. Ændret kvindemode og overfangst betød dog, at 

hvalfangsten generelt var for nedadgående i anden halvdel af 1800-tallet (Ross 1981).   

Men på det tidspunkt havde fangsten for længst ændret inuitternes økonomi 

og levevis. I første omgang reducerede den mængden af de store havdyr, de selv drev 

jagt på. Men i anden omgang åbnede den også op for en række nye muligheder i form 

af handel. Handlen foregik længe som en byttehandel, hvor inuitterne erhvervede 

knive, rifler, tobak og klæder, mens hvalfangerne til gengæld fik rensdyrskind, kød, 

hvalben, fisk, sælolie, sælskind og elfenben. Med tiden hyrede fangerne også inuitterne 

til at gå på jagt for sig for at skaffe kød til deres mandskaber. 

Der var dog også negative følger af kontakten mellem hvalfangere og 

inuitter, ja, ligefrem katastrofale, dels indførelsen af alkohol, dels i form af de 

sygdomme, som hvalfangerne medbragte fra Europa, og som de indfødte ikke havde 

noget immunforsvar over for. Ligeledes betød den teknologiske forandring af 

jagtmetoden – fra jagt med harpuner og spyd til jagt med rifler – at bestanden af 

moskusokser i begyndelsen af 1900-tallet kom tæt på udryddelse, og at store 

rensdyrflokke blev decimeret i en sådan grad, at rensdyr-inuitterne, som var helt 

afhængige af dem, blev ramt af hungersnød og truet på deres eksistens.  

Da hvalfangerskibenes besøg i de arktiske farvande blev stadig sjældnere 

mod slutningen af 1800-tallet, blev inuitterne nødt til at ernære sig på anden vis. Derved 

blev de tvunget yderligere ind i et afhængighedsforhold til ”den hvide økonomi” 

(Fossett 2001; Goldring 1989). Inuitternes havde behov for våben, ammunition og de 
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forbrugsgoder, de havde vænnet sig til at bruge, og som de kunne erhverve på de 

handelsstationer, som HBC begyndte at oprette fra 1909 for at drive handel med 

polarrævepelse, først ved Cape Wolstenholme (1909) og derefter i Lake Harbour 

(1911), Chesterfield (1912), Cape Dorset (1913) og Frobisher Bay (1914). HBC 

opmuntrede inuitterne til at fange rævene i fælder, og de gik velvilligt med på ideen 

for at kunne opretholde det forbrug, de havde vænnet sig til (Crowe 1974: 110-11).  

Derved kom de under øget indflydelse af den hvide mands kultur og 

normer, men mange af dem optrådte samtidig som en slags ”kulturelle mæglere” 

mellem europæisk og indfødt kultur. Det var således ikke ualmindeligt, at unge inuitter 

rejste med hvalfangerskibe til England, Skotland og USA, hvor de lærte sig engelsk og 

tilegnede sig de lokale skikke (McElroy 2008: 30-33; Ross 1997).  

Hvalfangernes tilstedeværelse blandt inuitterne førte til stigende sociale 

problemer i de naturhavne, hvor de tilbragte de lange, mørke vintermåneder, hvor de 

ikke kunne drive hvalfangst. På den baggrund sendte den canadiske regering en 

politistyrke fra Northwest Mounted Police (NWMP) nordpå. I 1903 kom alle de 

arktiske dele af Canada under forbundsstatens fulde jurisdiktion, og i 1919 var der 

placeret 70 mænd på 25 politistationer i Arktis (Royal Canadian Mounted Police). 

Politiets tilstedeværelse havde ikke kun betydning for den sociale orden, men også i 

forhold til udlandet, idet det jo skete på et tidspunkt, hvor specielt Norge og Danmark 

stadig betvivlede Canadas suverænitet over hele det Arktiske Øhav. Men vi skal helt 

frem til efter Anden Verdenskrig, før den canadiske stat rent faktisk kunne markere sin 

tilstedeværelse på Ellesmere Island i form af landingsbaner til fly og en radarstation.  

Sammen med politiet ankom også missionærerne, og de blev fremover, ud 

over politiet og HBC, et tredje vigtigt forbindelsesled til Sydcanada.   Anglikanske og 

katolske missionærer havde været i intens og uforsonlig indbyrdes konkurrence om at 

vinde sjæle blandt indianerne i nord og nordvest siden 1845. Fra 1880 begyndte 

anglikanske missionærer at rejse op til inuitterne for at omvende dem og få dem til at 

aflægge sig deres ”hedenske” shamanisme. De blev hurtigt fulgt af katolske 

missionærer. Som det havde været tilfældet på Labrador-kysten, mente også disse 

missionærer at omvendelse til kristendom måtte betyde, at inuitterne blev i stand til at 

læse Bibelen. Derfor udviklede de et særligt alfabet, som blev brugt til at oversætte Det 

nye Testamente til det hidtil kun mundtlige inuktitut, hvorved det moderne skriftsprog 

blev grundlagt. Da de sidst i 1920’erne begyndte at oprette kostskoler, gik de dog i den 

kulturelle assimilerings tjeneste bort fra at bruge inuktitut som undervisningssprog og 

anvendte i stedet engelsk (Bonesteel 2010; Madden 1989).205 Ja, det blev tilmed 

forbudt eleverne at bruge deres modersmål.  På det tidspunkt havde den anglikanske 

og katolske konkurrence om at vinde de indfødtes sjæle udviklet sig til, hvad en nonne 

kaldte for en ”krig om inuitterne” (cit. Canada’s Residential Schools bd. 2, 2015: 20).    

Hidtil havde inuitterne sideløbende med deres handel med hvalfangerne 

kunnet bedrive traditionel fangst til deres familier. Derfor havde de kunnet fortsætte 

                                                           
205 Om missionærernes bidrag til kulturel assimilering af inuitterne se Butler 1985.   
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med at indtage den traditionelle og ernæringsmæssigt værdifulde ”landmad” som 

hovedkost. Men fangst med fælder og forarbejdning af skindene var mere tidskrævende 

og gjorde dem derfor i stigende grad afhængige af den mad, de kunne købe hos HBC. 

Derfor satte de ikke alene deres helbred på spil, men gjorde sig også økonomisk 

sårbare. Da en kombination af overfangst, økonomisk depression og regulering af 

jagten satte ind efter 1930, opstod der derfor en alvorlig økonomisk krise med 

hungersnød til følge.  Den alvorlige situation tvang den canadiske regering, som hidtil 

ikke havde foretaget sig andet blandt inuitterne end at bygge politistationer, til at sende 

nødhjælp til Arktis. Alligevel var det først i 1950, at staten erkendte, at den var nødt til 

gennemgribende at revidere sin politik over for en befolkningsgruppe, som, den hidtil 

havde ment, ville kunne opretholde sig selv og sin traditionelle livsform uden 

indblanding udefra.  

 

 

Fra isolation til aktiv inuit-politik  

 

Det oprindelige formål med at oprette politistationer i Arktis havde været ”at beskytte 

eskimoen og bevare hans jagtdyr”, idet man i Ottawa var blevet opmærksom på, at 

HBC ikke selv førte tilstrækkelig kontrol med, om deres lokale agenter og andre 

pelsopkøbere behandlede de indfødte pelsjægere på en fair måde (Duffy 1988: 14). De 

små forlægninger blev dog hurtigt pålagt langt flere opgaver end at sørge for 

overholdelsen af forbundsstatens love og forordninger. Politiet varetog således opgaver 

for postvæsenet, samlede meteorologiske og videnskabelige data, stod for uddeling af 

medicin og nødhjælp og sendte jævnligt fyldige rapporter til myndighederne i Ottawa 

og Yellowknife om de sociale, helbredsmæssige og sociale forhold i deres vidtstrakte 

distrikter.  

Da det canadiske parlament i 1922 skulle stemme om, hvorvidt der skulle 

bevilges penge til to politistationer på Ellesmere Island og Bylot Island, blev 

justitsminister Lomer Gouin spurgt om, hvorfor de var nødvendige. Han svarede: ”Det 

er nødvendigt at beskytte vores rettigheder over for fremmede; at beskytte vores 

fiskerierhverv og at passe på vores ejendom i almindelighed” (cit. Duffy ibid.: 4).  Året 

efter blev ansvaret for politistyrken og udviklingen i Arktis overgivet til regeringens 

”nordlige administration” i Yellowknife i Northwest Territory. Det skete på et 

tidspunkt, hvor der i Ottawa endnu herskede tvivl om regeringens ansvar for inuitterne 

og deres forfatningsmæssige status og identitet. 

Men oplysningsniveauet blandt politikerne vedrørende arktiske forhold var 

til langt op i 1950’erne meget lavt, og der herskede uenighed mellem de Konservative 

og de Liberale om, hvorvidt man overhovedet skulle blande sig i forholdene i nord. 

”Lad dem være,” sagde oppositionens leder Arthur Meighen under en debat i 

forbindelse med et lovforslag i 1924 fra den liberale indenrigsminister Charles Stewart, 

der ville ændre Indianerloven, så den også kom til at gælde inuitter. Ændringen ville 
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betyde, at de for første gang ville blive nævnt i canadisk lovgivning. Meighen afviste 

dog tanken om at sidestille inuitter med indianere. Det ville nemlig spolere dem at blive 

”plejet” på samme måde som indianerne, mente han. ”Plejen” – dvs. imødekommelse 

gennem traktater – havde ødelagt indianerne. Den bedste politik over for ”eskimoerne” 

var derfor blot ”at lade dem være”. De levede alligevel på en breddegrad, ”hvor ingen 

nogensinde vil genere dem” (cit. ibid.: 5-6).  

Indenrigsministeren kunne dog fortælle Meighen, at der allerede befandt 

sig folk deroppe, som var i færd med at ændre eskimoernes livsgrundlag, og at der var 

missionærer, der krævede, at der blev bygget skoler til deres børn. Det ville derfor være 

klogt at lade den samme lov gælde for indianere og eskimoer, mente ministeren. Et 

andet medlem af oppositionen, W. Irvine, spekulerede dog over, om mon ikke 

inuitterne en dag ville kunne finde på at hævde rettigheder til de landområder, de levede 

på. Ville det derfor ikke være en god idé først at konsultere dem om, hvad de anså for 

at være deres rettigheder, inden man lovgav hen over hovedet på dem? Men deri var 

Meighen uenig: Den hvide mand havde overtaget meget af indianernes territorium. 

Men det samme gjorde sig ikke gældende for inuitterne. Canada var ikke ved at tage 

deres land fra dem. Eskimoen ”disponerer frit over sit territorium” (cit. ibid.: 7). 

 De Liberale og de Konservative var altså splittet i spørgsmålet om, hvorvidt 

forbundsregeringen havde ansvar over for inuitterne. De Konservative var kritiske over 

for de Liberales ”formynderiske” holdning og tanken om, at staten skulle blande sig i 

inuitternes ”traditionelle skikke og levevis” (Ward cit. ibid.: 7). De Liberale var til 

gengæld i stigende grad indstillet på, at den canadiske stat havde sociale og humane 

forpligtelser i Arktis. Som Stewart sagde under en parlamentsdebat i 1925: 

 

Det er ret sandsynligt, at hvis det var muligt at tillade de indfødte at leve 

på deres traditionelle måde, ville de have det bedst; men det vil 

missionærerne nok ikke være enige i. De ville mene, at eskimoerne burde 

gives religiøs undervisning. Men man kan ikke holde den hvide mand 

ude. Han vil komme i kontakt med disse mennesker, og vi må tage 

forholdsregler for at forhindre, at der sker den slags forfærdelige ting, 

som overgik dem i fortiden [i form af epidemier og hungersnød]. (cit. 

ibid.: 7) 

 

Konsekvensen af denne holdning var, at inuitterne måtte anses som statens 

myndlinge. Hvis dette ikke var tilfældet, hvordan kunne staten ellers stille dem for 

retten, sætte dem i fængsel og henrette dem for at bryde dens love, sådan som det 

allerede skete? Med denne konstatering tilkendegav et medlem af den canadiske 

regering for første gang – om end uofficielt og uden henvisning til forfatningen – at 

staten havde et ansvar som værge for inuitterne. 

 Der var dengang ingen, der vidste, hvor mange inuitter der levede i Canada. 

Det var en udbredt opfattelse, at deres antal var for nedadgående, og at de var på vej til 
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at forsvinde, modsat på Grønland og i Alaska, hvor der skete en befolkningstilvækst. 

En italiensk forsker tilskrev stigningen i befolkningstallet på Grønland, at den danske 

regering her gjorde noget for den sociale og økonomiske udvikling, men også at 

blandede ægteskaber mellem grønlændere og danskere havde styrket den indfødte 

befolknings sundhedstilstand, formeringsevne og livslængde (Giorgio Carega cit. ibid. 

8).  

 Der var også tvivl om, hvorvidt inuitterne overhovedet var at betragte som 

canadiere eller som et ”civiliseret folk”. For de levede som nomader og udgjorde ikke 

nogen samlet stamme med tilknytning til et bestemt sted eller territorium. Ej heller 

havde deres samfund nogen politisk struktur, som kunne sammenlignes med 

indianernes. Men i Ottawa var man i tvivl om, hvorvidt de alligevel burde betragtes 

som en slags for indianere. I hvert fald skelnede den lov, der blev vedtaget for 

Northwest Territories i 1905, ikke mellem de to grupper, og indtil 1930 vedtog 

territoriets styrende råd ingen direktiver, der sondrede mellem inuitterne og territoriets 

øvrige befolkning. I en dom afsagt i 1939 fastslog Højesteret dog – med henvisning til 

en beskrivelse fra 1760 af eskimoerne som en ”Indian tribe” – at inuitterne 

forfatningsmæssigt set var indianere (ibid.:11). Typisk for tiden var der ingen, der 

dengang overvejede at inddrage inuitterne selv i afgørelsen.  

 Højesteretsdommen betød, at den canadiske forbundsregering fra nu af ved 

lov var forpligtet til at tage ansvar for inuitterne på samme måde, som den havde ansvar 

for indianerne. Selv om staten indledte en appelsag i det britiske overhus’ Privy 

Council, betød den nyligt udbrudte verdenskrig dog, at sagen blev droppet. I stedet 

fortsatte regeringen med at lade spørgsmål vedrørende inuitterne varetage af de 

ministerier, der havde ansvar for de nordlige territorier som for eksempel Ministeriet 

for Miner og Ressourcer. Det så nærmest ud, som om den canadiske stat betragtede 

inuitterne som en form for naturressource, bemærker den canadiske historiker R. Quinn 

Duffy tørt (ibid.: 11).  

 I krigsårene blev Arktis politisk vigtig for både USA og Canada. Dog ikke 

på grund af regionens befolkning, men fordi man i regeringen frygtede, at tyskerne 

skulle finde på at sætte specialenheder i land, sådan som det var skete i Østgrønland, 

hvor de et par gange havde forsøgt at etablere en vejrstation og foretage angreb på 

Nordøstgrønlands Slædepatrulje. Den 23. juni 1940 sendte canadierne RCMP’s lille 

skib St. Roch op til Nordvestpassagen for at give støtte til de canadiske tropper – der 

sammen med amerikanerne havde besat Grønland – samt til USA’s nyoprettede 

konsulat i Godthåb, som skulle koordinere amerikanernes fordeling af forsyninger til 

grønlænderne. Det tog mere end to år for skibet, under den norsk-canadiske kaptajn 

Henry Larsen, at nå frem, og da det endelig ankom til Godthåb, var den symbolske 

støtte for længst blevet uaktuel af den mere effektive amerikanske kystbevogtning 

(Grant 2012: 251). Men afsendelsen af skibet var dog et signal til omverdenen om, at 

Arktis nu havde fået strategisk betydning for både canadiere og amerikanere, og at 

overvågningen af Arktis fremover ville ske i et samarbejde mellem dem.  
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Da Danmark og Frankrig faldt i tyske hænder i foråret 1940, blev der 

arrangeret et møde mellem den amerikanske præsident Roosevelt og den canadiske 

premierminister Mackenzie King med henblik på at skabe et mere konkret 

forsvarspolitisk samarbejde end de uformelle løfter, de to ledere have givet hinanden 

to år tidligere. Mødet, der blev afholdt den 17. august, resulterede i den i kapitel 13 

omtalte Ogdensburg-aftale, som skabte et fælles forsvarsråd, den såkaldte Permanent 

Joint Board of Defence (PJBD). Rådet havde ansvar for at vurdere 

sikkerhedssituationen og udstede anbefalinger og anmodninger om forsvarsmæssige 

foranstaltninger og projekter, inden de blev endeligt vedtaget i Washington og Ottawa. 

Selv om Canada stod som lige partner i forsvarssamarbejdet, blev alle projekter i Arktis 

planlagt, gennemført og finansieret af USA, og opbygningen af vejrstationer og en 

række luftbaser i Canadas arktiske områder og på Newfoundland (Goose Bay, 

Frobisher Bay – i dag Iqaluit – og Gander) skete med anvendelse af amerikansk 

teknologi og arbejdskraft (ibid.: 252).  

 Amerikanernes tilstedeværelse i Arktis viste sig at bringe den canadiske 

regering i forlegenhed. Både det militære og civile personale var ”yderst kritiske over 

for eskimoernes livsforhold og den tilsyneladende mangel på interesse, som den 

canadiske regering havde for dem” (Memorandum to McKeand cit. Duffy: 16). 

Amerikanerne kunne for eksempel ikke forstå, hvorfor canadierne ikke havde bygget 

skoler for inuitterne, hvorfor de ikke havde grebet ind over for handelsselskabernes 

udnyttelse af dem, og hvorfor de ikke for alvor havde forsøgt at bekæmpe epidemiske 

sygdomme som for eksempel meningitis. 

 Selv om de territoriale myndigheder i Yellowknife mente, der var tale om 

blot rygter og sladder, tog man amerikanernes syn på sagen alvorligt i Ottawa og satte 

en geograf til at undersøge, om der lå fakta til grund. Det resulterede i en rapport, der 

gav en analyse og vurdering af det dilemma, som både inuitterne og regeringen stod i. 

Inuitterne stod i et valg mellem to muligheder. Den første bestod i at forsøge at bevare 

deres traditionelle livsform og trække sig fysisk langt væk fra kontaktfladerne med den 

hvide mands samfund og økonomi og i stedet slå sig ned i fjerne områder uden den 

samme tilgængelighed af ressourcer, som de havde under deres nuværende forhold. 

Alternativet var, at de langsomt måtte ændre deres livsform og forberede sig på at spille 

en rolle i det hvide samfund. I begge tilfælde havde myndighederne i Northwest 

Territories og Yukon et ansvar for enten at beskytte den eskimoiske kultur eller hjælpe 

inuitterne med at tilpasse sig det canadiske samfund og den moderne civilisation. Hvis 

de valgte det sidste, ville det få uddannelsespolitiske og bosætningsmæssige 

konsekvenser og medføre, at inuitterne skulle tilbydes de samme offentlige sociale og 

sundhedsmæssige tjenesteydelser som alle andre borgere i Canada. Ingen af delene 

kunne dog lade sig gøre, så længe de fortsatte med at leve som nomader i små grupper 

spredt ud over et kæmpemæssigt territorium.          

 Det var den politik, som den danske regering havde ført i Grønland siden 

begyndelsen af århundredet. Her havde den indfødte befolkning på mindre end 20.000 
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i årtier boet i huse i en af de 200 bygder, der var blevet opført af den danske stat. Visse 

steder, specielt på nordvestkysten og i Østgrønland, kunne grønlænderne stadig ernære 

sig som fangere og praktisere et liv, der mindede om deres traditionelle. Men på 

størstedelen af Grønlands vestkyst var hovederhvervet overgået fra fangst til 

torskefiskeri. I virkeligheden var grønlænderne ikke længere inuitter i streng forstand, 

dels fordi mange af dem havde giftet sig med danskere og for længe siden var begyndt 

at leve et liv, der mindede om danskeres og andre europæeres liv. Udviklingen i det 

canadiske Arktis havde altså været helt anderledes og var i virkeligheden mindst et 

århundrede bagud for Grønland.   

Ansvaret for sundheden blandt Canadas indianere og inuitter blev i 1945 

overdraget til Ministeriet for National Sundhed og Social Velfærd. Det betød, at de var 

berettigede til at modtage de samme universelle familieydelser, ældrebidrag og 

sundhedsordninger, som andre canadiere netop var begyndt at modtage efter 

indførelsen af et egentligt velfærdssystem i Canada efter krigen (Dickerson 1992).    

Ud fra en præmis om, at det ikke ville være muligt for inuitterne at 

opretholde en selvbærende økonomi baseret på en traditionel levevis, påbegyndte 

regeringen desuden en proces, som gradvist skulle gøre dem til en del af det canadiske 

samfund. De blev tvunget til at opgive deres nomadiske tilværelse og slå sig ned i 

permanente ”hamlets”, som i forvejen var ved at vokse op omkring de eksisterende 

handels-, politi- og missionsstationer. Regeringen stod for opførelsen af skoler, 

sundhedsklinikker og huse, som de enkelte familier overtog som lejemål.206 Ansvaret 

for undervisningen af børn og unge, som siden midten af 1800-tallet var foregået på 

den anglikanske og katolske kirkes kostskoler, blev overdraget til de offentlige 

myndigheder i 1955. 

Det var to år efter, at administrationen af inuitterne var blevet lagt i 

hænderne på Ministeriet for Nordlige Spørgsmål og National Udvikling. Den første 

minister, Jean Lesage, gav i en tale i 1955 udtryk for den helt nye holdning til inuitterne, 

som politikerne i Ottawa nu lagde for dagen. Målet var, sagde han, at gøre en ende på 

fortidens forsømmelser og ”tankeløshed” i administrationen (Robertson 2000: 120). 

Inuitterne skulle nu udstyres med præcis de samme rettigheder, muligheder, privilegier 

og pligter som andre canadiere. Inuitterne skulle med andre ord gøres til moderne 

canadiere. Det skete dog først i 1960, da de mistede deres status som ”indianere” og 

blev anerkendt som canadiske borgere.   

De nye ordninger og institutioner medførte derfor kulturel tilpasning og 

assimilation. Det samme gjorde forsøget på at inddrage dem i den canadiske økonomi. 

Hvis det skulle blive muligt at sætte en økonomisk udvikling i gang, var det 

nødvendigt, mente man i Ottawa, at inuitterne lærte at leve som lønmodtagere. En 

sådan udvikling var uomgængelig, fordi handlen med skind var brudt sammen under 

Depressionen og ikke så ud til at ville komme tilbage til det niveau, den havde haft 

tidligere. Regeringen bidrog selv ved at ansætte lokale i offentlige stillinger, der ikke 

                                                           
206 Detaljeret beskrevet hver for sig af R. Quinn Duffy i The Road to Nunavut (1988). 
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krævede uddannelse, og den håbede, det på længere sigt ville blive muligt at skabe 

arbejdspladser i den mineindustri, som først St. Laurents liberale og siden Diefenbakers 

konservative regering havde givet grønt lys for.  

Også forsvaret af Canada havde behov for lokal arbejdskraft. I begyndelsen 

af den Kolde Krig anbefalede PJBD opførelsen et varslingssystem, som kunne opdage 

sovjetrussiske raketter på vej mod de amerikanske storbyer. Resultatet blev et radar-

system, Distant Early Warning (DEW), som blev bygget langs en linje, der gik fra 

Cambridge Bay i vest til den nordamerikanske østkyst. Skønt selve opførelsen blev 

foretaget af amerikanerne – som også finansierede det – og projektet afkastede nogle 

arbejdspladser i det vestlige Arktis inden for bygningen af den nødvendige 

infrastruktur, betød manglen på skoler og uddannelser i det østlige Arktis, at der her 

ikke fandtes den kvalificerede arbejdskraft, som opførelsen krævede. Men der var også 

andre problemer at slås med. 

I begyndelsen af 1950’erne var inuitterne kommet i et afhængighedsforhold 

til offentlig forsørgelse. Deres situation blev forværret af epidemier og hyppige tilfælde 

af hungersnød på grund af rensdyrenes ændrede ruter, sandsynligvis en følge af 

klimatiske forandringer. I 1952 kom blot 28 procent af indkomsten for en familie på 

Baffin Island fra familien selv. Det var derfor af vital betydning at sætte gang i en 

økonomisk udvikling for at styrke inuitternes egen indkomstskabelse. Flere af de 

forslag, som den erfarne forretningsmand og senere økonom i Ministeriet for Indianske 

Spørgsmål og Nordlig Udvikling, James Cantley, på det tidspunkt lagde på bordet, 

skulle få en vis, om end begrænset og midlertidig betydning: forbedrede jagt- og 

fangstmetoder, udvidet sommerfiskeri, produktion af kunsthåndværk og salg af 

sælskind på verdensmarkedet.  

I de samme år var den danske regering begyndt at satse på en industriel 

udvikling af det grønlandske fiskeri, som stigende havtemperaturer i de foregående 

årtier havde gjort til Grønlands vigtigste erhverv. Manglen på åbne vande om vinteren 

i den koldere canadiske del af Arktis forhindrede dog en lignende udvikling her. Arktis-

historikeren R. Quinn Duffy mener dog, at problemet i Canada først og fremmest 

skyldtes forbundsregeringens halvhjertede politik sammenlignet med det engagement, 

den danske regering lagde for dagen i udviklingen af Grønland: 

 

Canadierne har aldrig haft en klar, gennemtænkt og effektivt udført 

politik for den nordlige region. Officielle forsøg på at gøre noget for det 

canadiske nord har været halvhjertede og halvbagte; de har manglet 

retning og vilje og har vaklet fra side til side i de lunefulde, skiftende 

vinde, der har blæst fra den ene regering til den anden, forskellige 

politiske strategier, sociale pres og kommercielle interesser. Hvor 

danskerne bevægede sig fremad på grundlag af en veldefineret økonomisk 

strategi for Grønlands udvikling, godt hjulpet af en uddannet befolkning, 

der både kunne læse og skrive, har den canadiske regering grebet til 
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stykkevise, midlertidige og umålelige metoder i et arktisk socialt miljø, 

som var truet af økonomisk og demografisk sammenbrud. (Duffy 1988: 

153)207      

 

Et af Cantleys forslag – produktion af sælskind – så i lang tid ud til at blive 

en stor succes. Priserne mere end firedobledes mellem 1955 og 1964, og skindene 

solgte specielt godt i Europa. Men det var også i Europa, at markedet først brød 

sammen. Det skete i 1964, da dyreværnsorganisationen Society for the Prevention of 

Cruelty to Animals – med skuespilleren Brigitte Bardot som frontfigur i medierne – 

iværksatte en kampagne mod sældrab.208 Kampagnen fokuserede på en særlig metode 

– slag i hovedet med en pigkølle – som blev anvendt til at dræbe grønlandssælernes 

unger på Newfoundland og i St. Lawrence-bugten, og som betød, at dyrene led, før de 

døde. Kampagnen nævnte dog ikke, at inuitterne drev jagt på voksne ringsæler med 

gevær, der dræbte øjeblikkeligt. Men det var dem, kampagnen gik hårdest ud over. 

Salget af sælskind faldt til 5 procent på tre år. De fangersamfund, som i forvejen havde 

lidt under økonomisk depression, oplevede derfor en veritabel økonomisk katastrofe. 

Det samme gjaldt i Grønland, hvor en fjerdedel af befolkningen på blot to år mistede 

deres økonomiske subsistensgrundlag (Duffy 1988: 165).   

 Markedets sammenbrud betød, at de canadiske inuitter nu var helt 

afhængige af den euro-canadiske økonomi. Dette førte igen til, at hele den 

årstidsbestemte livsform, som inuitterne havde praktiseret, nu ikke længere lod sig 

praktisere. Sommeren blev stadig tilbragt ude i en ”camp”, hvor der blev fisket, gået 

på jagt og opsat fælder, mens vinteren blev tilbragt i de nu fastliggende bosteder, hvor 

børnene gik i skole og fædrene drev jagt på rensdyr og sæler. Men der var hverken et 

marked for pelse eller sælskind, eller for kødet fra de dyr, der blev nedlagt. De fisk, der 

blev fanget, var nu næsten udelukkende ”country food” til privat forbrug, men dog 

sjældent nok til at holde en familie i live. De små samfund blev på den måde afhængige 

af offentlig støtte og import af dyre fødevarer sydfra, først i forbindelse med 

forsyningsskibets årlige besøg og siden de fly, der landede en eller flere gange om 

ugen.  

 Herved øgedes den indfødte befolknings i forvejen åbenlyse 

mindreværdsfølelse i forhold de rige, hvide canadiere i syd. Desuden kom de små 

samfund til at bære præg af en institutionaliseret ulighed. På den ene side var der 

inuitterne i lavtlønnede job eller arbejdsløshed. På den anden side var der tilflyttede, 

højtlønnede administratorer, arbejdsledere, konsulenter og funktionærer, der var ansat 

i private og offentlige virksomheder og institutioner. De sidste boede i de bedste huse, 

mens inuitterne var henvist til overfyldte, små og dårligt isolerede huse og lejligheder 

med ringe sanitet og en indretning, der som oftest gjorde det umuligt at praktisere en 

fangertilværelse. 

                                                           
207 Jf. også Jack Hicks and Graham White (2000). 
208 For et studie af konsekvenserne for et enkelt fangersamfund, Clyde River på Baffin Island, se Wenzel 1991.  
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 Hvor sælskindsproduktionen viste sig at være en økonomisk blindgyde på 

grund af dyreværnsbevægelsens kampagne, gik det til gengæld bedre for en anden af 

James Cantleys forslag: skabelsen af lokale andelsforetagender, som begyndte sidst i 

1950’erne. Idémanden bag den kooperative bevægelse, Jon Evans, mente, at nøglen til 

økonomisk bæredygtighed var indfødt ejerskab af lokale erhvervsvirksomheder. 

Bevægelsens første ledere indså, at den havde brug for varer, der kunne danne 

økonomisk grundlag for virksomhederne. De to varer, som man med opmuntring fra 

den canadiske stat valgte at satse på, var fangst og bearbejdning af arctic char – en 

ørredart, som forekommer i store mængder i have, floder og søer – samt 

kunsthåndværk, specielt små figurer skåret ud i fedtsten eller ben og elfenben fra 

hvalrosser, hvaler, moskusokser og rensdyr samt i visse tilfælde også drivtømmer.  

Specielt den sidste satsning, kunsthåndværk, viste sig at blive en stor 

succes. Udskæring havde fundet sted fra gammel tid ude i familiernes sommerlejre og 

havde formål af såvel praktisk – som for eksempel fremstilling af lamper, gryder, våben 

og legetøj – som religiøs art: amuletter, masker og mytiske skikkelser. Allerede i 1800-

tallet var der foregået et salg af den slags produkter og kunst til hvalfangerne. Men i 

1950’erne blev inuitternes kunstneriske tradition genopdaget i USA og Europa, og den 

kooperative bevægelse var i stand til at udnytte den nye interesse kommercielt. Snart 

solgte de sten- og elfenbenskunstneres værker til høje priser på et marked, der blev ved 

med at ekspandere. Kunst- og kunsthåndværk lagde grunden for en kollektiv kulturel 

og territorial identitetsdannelse blandt inuitterne (Pelaudeix 2006 og 2010), og 

andelsbevægelsen ansporede mange til at skabe nye foretagender og institutioner, der 

på længere sigt også skulle få betydning for inuitternes sociale og politiske 

organisering.   

 

 

Vejen til Nunavut   
 

Traktatprocessen i Northwest Territories 
 

Formålet med Diefenbakers strategi for Canadas nordlige områder havde været at 

omdanne en økonomi, som hidtil havde været baseret på jagt, fangst og handel med 

skind og pelse, til en ressourcebaseret industriel økonomi. Men den økonomiske 

udvikling gik ikke så hurtigt som regeringen havde håbet. Af oplagte grunde, kunne 

man måske tilføje. Det er svært at bygge og vedligeholde veje i det arktiske terræn, da 

det for det meste består af klippe- og moseland, der rummer utallige søer, fordi vandet 

ikke kan synke ned som følge af permafrosten. For det andet er den tid af året, hvor 

man kan arbejde udenfor, ekstremt kort, højst 2-3 måneder. For det tredje er der 

problemet med at skaffe kvalificeret indfødt arbejdskraft. For det fjerde er der den 

lange afstand til markeder og forsyninger og derfor højere transportomkostninger. For 

det femte kræver det enorme investeringer at åbne miner og opføre den infrastruktur, 
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som skal til for at fragte produktionen videre. Ud over sådanne forhindringer er der 

politiske, sociale og miljømæssige faktorer at tage hensyn til. Men det blev spørgsmålet 

om de indfødtes rettigheder til land, der især kom at præge udviklingen fra begyndelsen 

af 1970’erne i Northwest Territories.        

 I 1975 blev dene-folket anerkendt som en First Nation, og året efter 

fremsatte inuitterne, som siden 1971 havde været organiseret inden for Inuit Tapirisat, 

et udspil til forhandlinger, der skulle give dem rettigheder over land og ende med skabe 

et helt nyt territorium – Nunavut (”vores land”) – i 1999. Det var en lang 

forhandlingsproces, som ofte var tæt på at bryde sammen. Det skyldtes de inuitiske 

lederes insisteren på, at der i det østlige Arktis blev skabt et helt nyt politisk territorium, 

som rent faktisk – om end ikke juridisk – ville blive styret af inuitter. Regeringen i 

Ottawa nægtede helt til slutningen af forhandlingsprocessen at diskutere muligheden 

af et ”Nunavut” (Hicks og White 2005: 44). 

Inuitternes chefforhandler var John Amagoalik (f. 1947). Da jeg havde 

lejlighed til at interviewe ham i Iqaluit i 2012, spurgte jeg ham om, hvad der havde 

været den oprindelige motivation bag ønsket om selvstyre. Han svarede, at det var et 

spørgsmål om kultur og identitet: 

 

Det begyndte alt sammen i begyndelsen af 1970’erne, da de yngre 

generationer kom til at forstå, at vores sprog og kultur var i fare for at 

forsvinde. På det tidspunkt havde den canadiske regering et ideal om, at 

inuitterne og andre indfødte folk skulle assimileres. Den var overbevist 

om nødvendigheden af, at vores børn lærte engelsk og glemte deres eget 

sprog og deres egen kultur. De skulle alle være små hvide. Men det 

fungerede selvfølgelig ikke. Vi insisterede på at beholde vores sprog og 

kultur, og samtidig bemærkede vi, at den canadiske regering var mere 

villig til at lytte til de store olie- og gasselskaber, som i 1960’erne var 

begyndt at søge efter olie og gas i vores område, end at lytte til os. De 

spurgte aldrig om, hvad vi mente om det. De var heller ikke interesserede 

i at undersøge de mulige konsekvenser for dyrelivet. Men vi kunne se de 

skader, som selskaberne forvoldte på miljøet. Vi så altså, at vi var i færd 

med at miste kontrol over vores land og vores ressourcer, og at vores 

sprog og kultur var kommet i fare, og derfor blev vi nødt til selv at gøre 

noget ved det. (Böss 2012a) 

 

Amagoalik forklarede, at han og hans forhandlingsledere på det tidspunkt 

fandt ud af, at midlet til at forsvare deres land og kultur måtte være princippet om 

”indfødte rettigheder”, et begreb, som var opstået blandt de australske indfødte i 

1960’erne. Den anden inspirationskilde var den succes, som Alaskas indfødte netop 

havde haft med at forhandle sig frem til den såkaldte Alaska Natives Claims Settlement 

Act i 1970. Her var den amerikanske regering gået med til at betale 962,5 million US 
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dollars og overgive et føderalt landareal på 148,5 million acres til statens fire indfødte 

folk imod til gengæld at få lov til at bygge olierørledningen fra Proudoe Bay til Valdez. 

Han sagde: 

 

Da vi hørte om den [aftale], sagde vi til hinanden, at hvis de kan gøre det i 

Alaska, så kan vi også gøre det i Canada. Derfor begyndte vi inuitter at 

stile mod lignende forhandlinger og danne netværk med hinanden fra 

Labrador over Northwest Territories til inuitterne i det vestlige Arktis og 

Quebec. Vi opdagede, at vi havde fælles problemer og stod i de samme 

dilemmaer. Derfor besluttede vi at organisere os regionalt og nationalt og 

endte med at skabe et forslag med de krav, vi ønskede opfyldt. I 1975 

præsenterede vi det for regeringen. Det var sådan, det hele begyndte. 

(Ibid.) 

 

Men det var ikke nogen enkelt proces, der blev sat i gang. Forestillingen 

om indfødtes rettigheder var på det tidspunkt ny. Da inuitterne nu – sammen med First 

Nations og métis’erne – insisterede på at forhandle aftaler for de hjemlande, de aldrig 

havde afgivet formelt, vidste den føderale regering og provinsregeringerne derfor ikke, 

hvordan de skulle forholde sig til kravene. Derfor tog det dem 10-15 år at udvikle en 

fælles politik. Da det først var lykkedes, begyndte processen at gå meget hurtigere. 

Armagoalik pegede desuden på et særligt problem, som fik forhandlingerne til at 

trække ud: at regeringer og ministre kom og gik, så ”hver gang en ny minister tiltrådte, 

måtte vi begynde forfra og forsøge at ’uddanne’ ham” (ibid.).    

Til gengæld stod det politiske miljø i Northwest Territories på det tidspunkt 

samlet bag ønsket om at dele territoriet op og skabe et nyt, selvstyrende territorium, 

hvor inuitterne ville udgøre et stort flertal af befolkningen. Det skyldtes især den 

politisk-institutionelle udvikling i territoriet siden 1967. I det år blev Yellowknife med 

flytningen af regeringsmagten fra Ottawa gjort til territoriets hovedstad. For styret af 

territoriet stod herefter en udøvende komité bestående af en kommissær, udpeget af 

forbundsregeringen, suppleret af en underkommissær og understøttet af en 

administration. I 1975 blev der oprettet et folkevalgt Territorialt Råd, der fik 

repræsentation i regeringen. I løbet af ganske få år kom rådet til at fungere på 

nogenlunde samme måde som provinsernes lovgivende forsamlinger. En vigtig 

undtagelse var dog, at valg til rådet skete uden deltagelse af politiske partier. Den nye 

territoriale regeringsform var et såkaldt konsensusstyre, en tradition, som de indfødte 

grupper havde praktiseret gennem århundreder. Alligevel kom de indfødte 

organisationer, der var opstået få år forinden, i realiteten til at fungere som en form for 

uformelle partier. 

    Oprindelig var regeringernes liste over de ting, de ønskede at forhandle om, 

forholdsvis kort sammenlignet med inuitternes egne lister, som handlede om spørgsmål 

som ressourcestyring, økonomisk kompensation, off-shore rater og royalties for 
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udvinding af olie og mineraler. ”Men da regeringens embedsmænd første gang stillede 

op til forhandlingen, ville de kun tale om jagt og fedtsten,” sagde John Amagoalik. ”Vi 

lå derfor langt fra hinanden, og det tog lang tid, før vi endelig fandt sammen sidst i 

1980’erne og blev enige om at sætte vores underskrifter under en aftale i 1991” (ibid.). 

 Jeg spurgte ham, om han mente, at anerkendelsen af indfødtes rettigheder 

i forfatningen i 1982 (Rettighedcharteret) havde haft nogen indflydelse på processen. 

Men det mente han ikke. I hvert fald ikke umiddelbart, svarede han; for der blev 

dengang ikke indsat en formulering, som gav deres krav forfatningsbeskyttelse. Men, 

tilføjede han, ”alligevel var aftalen i 1991 en betragtelig indrømmelse fra 

forbundsregeringens side, og de betingelser, der blev skrevet ind i den, kom til at 

betyde, at de overgår alle føderale love, hvad gælder vores rettigheder” (ibid.). 

 John Amagoalik blev født i 1947 som søn af en mor og far, der levede af 

jagt og fiskeri på traditionel vis. Han fik selv mulighed for at gå på gymnasiet og blev 

siden ansat som informationsmedarbejder for regeringen i Northwest Territories, indtil 

han i 1975 som ny præsident for Inuit Taparisat – en organisation, der efter sin 

grundlæggelse i 1971 har repræsenteret over 60.000 inuitter – blev udpeget til 

chefforhandler for The Inuit Claims Commission. Han repræsenterede en ny generation 

af unge inuitter, som blev uddannet i det ”hvide” samfund, men alligevel beholdt en 

stærk identifikation med det traditionelle samfund.  

 

 
                  
                                    Fig. 43. John Amagoalik. Kilde: eget foto. 

 

Den nye generation var ikke indstillet på at acceptere den andenklasses 

status i deres eget land, som deres forældre havde fundet sig i (Hicks og White 2015: 

27). Hans forgænger som formand for Inuit Taparisat, Tagaq Curley, fortalte i 1997 en 

journalist: ”Da jeg voksede op, var mine forældre bange for den hvide mand. Offentlige 

embedsmænd skræmte dem. Det var for meget for mig […] Jeg vidste, jeg havde en 

mission […] Min mission var at skabe en stemme for inuit-folket” (Bell 1997, cit. i 

Hicks og White 2015: 28).  
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 Generelt var inuitternes ledere meget pragmatiske og mindre aggressive og 

konfrontatoriske end de indianske forhandlingsledere. Selv om forhandlingerne med 

regeringen var langvarige og komplicerede og oplevede flere tilbageslag, blev de ført 

i en forsonlig tone, og det til trods for, at inuitterne krævede langt mere end First 

Nations: Ikke kun land og økonomisk støtte, men også egne institutioner, ja, et stort 

nyt territorium med en regering i lighed med dem i Yukon og North-Western  Territory: 

 

Vi vidste fra begyndelsen, at det var selvstyre, vi ville opnå, fordi det på 

det tidspunkt stod klart for os, at hverken forbundsregeringen eller den 

territoriale regering tjente vores interesser. Vi havde for få fælles ligheder 

med inuitterne længere ude mod vest til, at vi kunne forestille os ét stort 

territorium, der indbefattede dem, og det ville under alle omstændigheder 

have været for stort til at blive styret af en enkelt regering. Og både 

Labrador og den nordlige del af Quebec blev også holdt uden for. (Böss 

2012a) 

 

I 1992 indgik forhandlingspartnerne Nunavut Land Claims Agreement Act, 

altså en traktat, som derved blev en del af den canadiske forfatning. I traktatens 

præambel opstilles de mål, dens partnere blev enige om: 

 

1. En afklaring af ejendomsrettigheder og brugsrettigheder i forhold til de 

inkluderede landområderne og deres ressourcer. Inuitterne blev tildelt ret 

til at deltage i beslutninger vedrørende brug, administration og bevarelse af 

land, vand og ressourcer, inkl. havressourcer; 

2. jagt- og fiskerettigheder for inuitter og rettigheder til at deltage i 

beslutninger vedrørende jagt og fiskeri; 

3. økonomisk dispensation og midler til at drage nytte af de økonomiske 

muligheder, der måtte opstå i tiden fremover; 

4. fremme af inuitternes økonomiske uafhængighed og sociale velfærd.  

(Nunavut Land Claims Agreement, 1993) 

     

Aftalen udgjorde et kompromis mellem inuitterne og forbundsregeringen 

(Hicks og White 2000: 33). Inuitterne gik med til at afstå rettigheder, de tidligere havde 

gjort krav på. Til gengæld blev de tildelt en række forfatningsbeskyttede rettigheder og 

privilegier, som de, der var berettiget til dem, ville kunne nyde i al fremtid. Gruppen 

af ”rettighedsshavere” – eller beneficiaries – fik tildelt følgende goder: 

 

1. En kollektiv ret til ca. 350.000 km² land, hvoraf godt 10 procent også 

gælder underjordiske mineralrettigheder; 

2. hovedretten til at drive jagt og fiskeri inden for dette område; 
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3. etableringen af en række styrelser, såkaldte Institutions of Public 

Government (IPG), som rådgiver og samarbejder med den canadiske 

forbundsregering og Nunavuts regering uden at være en del af dem, f.eks. 

angående jagt, fiskeri og turisme og styring af den sociale og økonomiske 

udvikling, vandressourcer m.m.;  

4. overførsel af en kapital på 1.148 milliarder dollars over 14 år til gavn for 

alle territoriets inuitter; 

5. foranstaltninger, der bl.a. skal øge inuitters ansættelse i offentlige stillinger; 

særlige præferencer til virksomheder ejet af inuitter i forbindelse med 

regeringskontrakter; en andel af royalities fra udvinding af ikke-fornyelige 

ressourcer; en fond på 13 millioner dollar til uddannelse; etableringen af tre 

nationalparker m.m. 

   

Traktaten indebar, at inuitterne afstod fra etnisk selvstyre i fremtidens 

Nunavut, som blev skilt ud fra Northwest Territories – der samtidig ændrede navn til 

Northwestern Territories. I stedet skulle territoriet Nunavut styres af en ”offentlig 

regering” i form af en 19 medlemmer stor demokratisk valgt Lovgivende Forsamling. 

Denne forsamling valgte en formand, en førsteminister og en række ministre, der 

tilsammen skulle udgøre Kabinettet (regeringen), altså den udøvende magt. I lighed 

med Northwest Territories skulle Nunavut ikke have politiske partier, men styres af 

”konsensus”, dvs. et flertal af den lovgivende forsamlings medlemmer. Uenighed om 

placeringen af territoriets hovedstad blev afsluttet med en folkeafstemning i 1995, der 

endte med et flertal til Iqaluit.209  

På grund af territoriets størrelse og regionale forskelle skulle der opbygges 

en, i en canadisk sammenhæng, unik decentral regeringsstruktur med lokalt styre og 

regeringskontorer i ti af territoriets ”hamlets” fordelt over tre regioner (Hicks of White 

2005). Ifølge traktaten skulle embedsværket afspejle befolkningssammensætningen fra 

2008 og inuktitut være dets administrative arbejdssprog. Dette mål er dog endnu ikke 

(2018) nået, da det ikke har været muligt at rekruttere tilstrækkeligt mange 

kvalificerede inuitter til stillingerne.210  

Efter en folkeafstemning i Northwest Territories i 1992 vedtog det 

canadiske parlament Nunavut-loven året efter. Ved folkeafstemningen stemte 69 

procent af de stemmeberettigede for skabelsen af Nunavut, mens dene-folkene og 

métis’erne, som boede i den vestlige del af territoriet, stemte imod. Da jeg i 2013 bad 

John Amagoalik vurdere den proces, han havde deltaget i gennem 40 år, svarede han:  

 

Dengang, den begyndte, var der mange menneske, deriblandt jeg selv, der 

ikke var 100 procent sikre på, at det rent faktisk ville lade sig gøre at få 

vores egen regering. Men nu er det ikke længere noget, vi tænker på. Nu 

                                                           
209 Alternativet var Rankin Inlet. 
210 Alle dokumenter udgives dog også på engelsk. 
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har vi en velfungerende regering. Den er ikke perfekt, men den fungerer. I 

øjeblikket er vores samfund ikke det bedste i Canada. Vi har stadig den 

højeste selvmordsrate i Canada, og uddannelsesniveauet blandt vore unge 

er endnu meget lavt. Der er stadig ikke nok, der forlader skolen med en 

eksamen, selv om det langsomt begynder at gå bedre. Manglen på boliger 

har vi ikke fået løst efter 40-50 år, og boligsituationen bliver ikke bedre 

de første mange år. Og den største arbejdsgiver heroppe er stadig det 

offentlige. Minedriften er på vej til at gøre en stor forskel, og der en 

masse olie og gas i Højarktis. Men vi er nødt til selv at løse alle vores 

sociale problemer og samtidig skabe en reel økonomi, vi kan leve af. Det 

er alle heroppe enige om. (Böss 2012a) 

 

Amagoaliks bekymringer om de alvorlige sociale og økonomiske 

problemer, som plager Nunavut, bliver bekræftet af flere rapporter. De viser, at 

udviklingen kun går langsomt frem, og at de på visse områder tilmed går tilbage.211 Til 

gengæld var han fortrøstningsfuld over for fremtiden, og han glædede sig over, at det 

gamle koloniale forhold mellem den canadiske forbundsstat og de arktiske folk var 

blevet erstattet af forståelse og gensidig respekt. Han sagde: 

 

Jeg tror, at de nuværende regeringer godt forstår, hvad der foregår 

heroppe. Forstår vores problemer. Men vores befolkning er så lille, at når 

der er valg til Parlamentet, bliver vi glemt. Et enkelt mandat er alt, hvad 

man kan høste i Nunavut. Og det gør ingen forskel. Nede sydpå var der 

førhen mange, især i medierne, der mente, at der blev spildt en masse 

penge heroppe. Man forstod ikke, at de problemer, vi står med, går tilbage 

til 1950’erne, 60’erne og 70’erne. De skyldes den koloniale periode. Men 

jeg tror, at den opfattelse er ved at blive revideret. Jeg tror, at canadierne 

forstår deres land meget bedre i dag. Dengang vi begyndte 

forhandlingerne om vores rettigheder til land, betragtede offentligheden 

inuitterne for at være indianere. De vidste ikke, at vi var et andet folk med 

vores egen kultur og historie […] Dengang var mange af vores ældre ikke 

klar over, at de var canadiske borgere, og hvad borgerskabet indebar. De 

vidste heller ikke noget om menneskerettigheder. Men i løbet af 

traktatforhandlingsprocessen begyndte mange mennesker at forstå, hvad 

det var for et land, de levede i, og hvilke rettigheder de havde som 

canadiske borgere og som mennesker. Så jeg mener, at processen førte til 

en helt ny forståelse af, hvem vi er. (Böss 2012a) 

 

                                                           
211 Se f.eks. Thomas Berger, The Nunavut Project. Conciliator’s Final Report, March 1 2006, og Nunavut Tunngavik 

Inc., Our Primary Concern: Inuit Langauage in Nunavut 2009/10 Annual Report on the State of Inuit Culture and Society. 

Iqaluit, 2010. 
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Hvad betyder det så at være canadisk inuit? Det spørgsmål afføder et ikke helt enkelt 

svar. 

 
 

Skiftende identiteter  
 
På baggrund af sine etnografiske undersøgelser af identiteter blandt inuitter og ikke-

inuitter i den sydlige del af Baffin Island omkring årtusindskiftet, konkluderer 

antropologen Edmund Searles, at inuitter i Nunavut i dag har forskellige kilder til deres 

identitet: for det første kulturelt nedarvede forestillinger, for det andet en bestemt måde 

at leve på, som adskiller sig fra den måde, ”hvide” lever på. Endelig er den geografiske 

lokalitet også betydningsfuld (Searles 2008). Lad mig forklare hver af disse 

identitetskilder. 

Blandt de traditionelle forestillinger er den vigtigste en tro på, at barnet 

omkring fødslen overtager nogle åndelige ”substanser” fra dets ”navnesjæle”, dvs. fra 

andre slægtninge, typisk bedsteforældre, hvis navn de bærer videre. Troen bygger altså 

på en forestilling om, at der i navnet ligger en udødelig sjæl. Navnesjælen giver barnet 

en etnisk identitet, en familieidentitet (eller en fællesskabsidentitet) og en personlig 

identitet, som består af nedarvede erindringer og karaktertræk, som stammer fra 

navngiveren. Navnesjæle overføres ikke biologisk, men kan krydse familiebånd, 

således at ægteskab med ikke-inuitter eller adoption ikke er en forhindring for 

overførslen af identitet. Implikationen af denne forestilling er, at inuit-identitet er 

noget, der bygger på nedstamning og slægtskab.   

Men som inuit er man ikke kun født med én identitet. Den er også noget, 

der skal tilegnes ved at leve på en bestemt måde, ”in the Inuit way”.  At være inuit 

indebærer således en bestemt viden, bestemte færdigheder og handlinger, som adskiller 

sig fra dem, der karakteriserer hvide mennesker (qalunnaat). Ja, reelt har inuitter og 

hvide hver deres måde at spise, ånde og sove på. De to livsmåder – som også indbefatter 

holdninger, trosforestillinger og værdier – kaldes henholdsvis inuktitut og qallanaatitut 

og opfattes ofte som permanente og tidløse.212 

Den livsmåde og kultur, der forbindes med inuktitut, er formet af de fysiske 

forhold, altså landskabet og klimaet. Derfor betragtes livet i bygderne for at være et 

udtryk for qallanaatitut og kan derfor være fremmedgørende. For at realisere sin 

oprindelige identitet betragter mange derfor kortere eller længere rejser ud i det 

omgivende land – og gerne en ”lejr” i det område, hvor familien tidligere drev jagt og 

fiskeri om sommeren – som lejligheder til at bekræfte og genoplive sin identitet som 

inuit ved at gå på jagt, fiske og spise landmad, dvs. den traditionelle kost, som anses 

for sundere end den mad, man kan købe i butikkerne i byen – og også rent faktisk er 

det. 

                                                           
212 Analyseret  i antropologen Hugh Brodys The People’s Land: Eskimos and White in the Eastern Arctic (1975) og Living 

Arctic: Hunters of the Canadian North (1987). 
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Det kan ikke overraske, at oprettelsen af Nunavut og den sociale og 

økonomiske modernisering, som har fundet sted efter krigen, har gjort 

identitetsproblematikken kompleks og gjort det sværere at bestemme, hvad det er at 

være inuit. Mange inuitter, som er blevet uddannet i Sydcanada, og som for længst er 

gået væk fra den traditionelle livsform, vil således ikke kunne bestå den konventionelle 

”identitetstest”. Den voksende socioøkonomiske stratifikation og kulturelle 

modernisering gør grænsen mellem inuktitut og qallanaatitut langt mindre skarp, end 

den var tidligere. Og alligevel er der ikke noget, der tyder på, at den vil forsvinde. Blot 

må man forstå, at det at være inuit i dag er en mere differentieret identitet end tidligere.  

Den hollandske antropolog W.C.E. Rasing identificerede i begyndelsen af 

1990’erne på baggrund af sine studier i bygden Igkulik tre måder at omtale inuitter på: 

inummariit, Qallunaamiut og Qallunaamariit (Rasing 1994). De første var ”de virkelige 

inuitter”, som levede, før der fandtes nogen egentlig kontakt mellem inuitter og hvide, 

dvs. i begyndelsen af 1900-tallet og tidligere. Den anden gruppe, Qallunaamiut – som 

bogstaveligt betyder ”de hvides folk” – var dem, der voksede op efter Anden 

Verdenskrig, da inuitterne måtte opgive at leve nomadisk og skulle bosætte sig i bygder 

(hamlets). Individer fra denne kategori havde lært engelsk og havde derfor overtaget 

mange af det euro-canadiske samfunds værdier. Den sidste kategori var kun inuitter i 

kraft af deres biologiske nedstamning, mente Rasing. De var reelt set hvide og havde 

mistet det oprindelige bånd, som inuitterne havde haft til landet med dets flora og 

fauna.   

Selv om det ikke kræver, at man er inuit for at deltage i styret og 

administrationen af Nunavut, medfører Land Claims-aftalen som nævnt, at inuitter 

nyder særlige rettigheder. Det vil medvirke til at fastholde det gamle skel mellem 

inuitter og ”hvide”. For at få status som beneficiary – og derved kunne nyde godt af 

traktatmæssige rettigheder – skal man nemlig kunne bevise, at man nedstammer fra 

inuitter. Det betyder altså, at man kan anses for at være inuit, hvis man kan påvise 

biologisk afstamning. Det kan dog medføre, at det gamle kriterium for at blive regnet 

for inuit, det kulturelle, med tiden vil blive mindre vigtigt. Derfor er der allerede mange 

inuitter, der er begyndt at kalde sig ”Canadiere med inuit nedstamning” (Kishigami 

2004).    

  Nunavuts regering forsøger i disse år at skabe et værdigrundlag for 

territoriet. Det sker på baggrund af et officielt princip, IQ (Inuit Qaujinajatugangit). IQ 

betyder, at regeringen er forpligtet på at udvikle praktikker og politikker, som er i 

overensstemmelse med det indfødte flertals kultur, værdier og sprog (Pauktuutiit. The 

Inuit Way 2006: 6). Ifølge en sproglærer ved Arctic College består IQ i ”de ting, som 

Inuitter har kendt i lang tid”, dvs. før de hvides ankomst til Arktis. På en hjemmeside, 

der blev skabt i forbindelse med indførelsen af selvstyret i 1999, lyder det i en artikel 

om ”at leve med forandringer”, at der under overfladen af inuitternes moderne liv i dag 

– med alt fra internet til mikrobølgeovne og Nintendo – endnu lever ”en tusind år 

gammel kultur og tradition” med værdier som tilpasningsdygtighed, vedholdenhed, 
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opfindsomhed, respekt for ældres erfaring, konsensusledelse, lighed mellem mand og 

kvinde, omsorg for børn, generøsitet, empati, ansvarlig omgang med natur og dyreliv 

m.m. Mange af disse værdier er fællesmenneskelige. Alligevel understreger 

forfatteren, at de har en karakter, der er unik for inuitternes kultur. På inuktitut har de 

en betydning, som er svær at oversætte til andre sprog. Det gælder især ordet ”isuma”: 

 

Hvis der er et enkelt træk, der repræsenterer inuit-kultur, er det begrebet 

isuma. Som med så mange andre begreber, der er unikke for inuitterne, er 

isuma svært at forstå for ikke-inuitter. Det henviser til de allerinderste 

tanker og følelser, en person har – et ”mindset”. Et fundamentalt princip i 

inuit-samfundet var det hellige ved isuma: at man skulle respektere 

integriteten af et andet menneskes sind. Små børn mentes ikke at have 

udviklet deres isuma fuldt ud og blev derfor ikke tildelt de ansvar, der 

gjaldt for voksne. Uartige børn blev ikke skældt ud eller straffet. I stedet 

distraherede eller ignorerede deres forældre dem. Det var ikke udtryk for 

ligegyldighed, men en tro på, at barnet ganske enkelt ikke var gammelt 

nok til at lære, hvordan det skulle opføre sig. Denne respektkultur går 

igen i hele inuit-samfundet og udgør dets kerne. Dens indflydelse kan 

iagttages i inuitters uvilje mod at udtrykke deres mening om, hvad andre 

tænker, eller i den stille eftertanke, de kan udvise under et møde elle en 

diskussion. (Nunavut ’99. Changing the Map of Canada)213   

   

Isuma er altså en af de værdier, der indgår i IQ, og når det gælder styringen 

af samfundet, er hovedideen i IQ, at et politisk styre, der bygger på dette princip, er en 

mere effektiv og sund måde at indrette samfundet på. IQ-principper gennemsyrer 

politikeres taler og går igen i officielle dokumenter. Jeg har selv under mine tre 

forskningsrejser i Nunavut set dem hængt op på opslagstavler i skoler og andre 

offentlige institutioner.  

Et punkt, der står højt på den politiske ønskeliste i Nunavut, er muligheden 

for en dag at få status af provins. Jeg havde i 2013 lejlighed til at diskutere spørgsmålet 

med Nunavuts daværende førsteminister, Eva Aviak. Hun bekræftede, at det var målet, 

og hun så gode tegn på velvillighed fra regeringens side. Men ”det går ikke hurtigt 

nok,” tilføjede hun. Jeg spurgte hende, om der også var et mål om engang af få fuld 

uafhængighed. Men det benægtede hun og brugte udtrykket: ”[Vi er de] første 

canadiere, [og er derfor] canadiere først. […] Vi ønsker kun at blive behandlet som alle 

andre canadiere. Når vi først når til det punkt, vil vi have opnået vores mål”. Hun 

fortalte mig endvidere, at man blandt inuitterne ”havde fulgt tæt med i udviklingen i 

Grønland siden 1977 og havde hentet megen inspiration fra hjemmestyreordningen”. 

Hun erkendte, at der i lighed med Grønland var store sociale udfordringer i Nunavut, 

”men vores samfund har oplevet dramatiske forandringer inden for en kort periode og 

                                                           
213 Nunavut ’99 betegnes som Nunavuts ”autoriserede” fortælling og har sammen med IQ karakter af nationsbygning.  
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har brug for at tilpasse os. Men inuitter er ekstremt gode til at tilpasse sig og vil også 

tilpasse sig de nye forhold (Böss 2012b). 

John Amagoalik fandt det ”absolut nødvendigt”, at Nunavut fik mere 

selvstyre: ”Som territorium har vi stadigvæk ikke de rettigheder over vore ressourcer, 

som provinserne har. Vores første trin vil derfor være at få ejendomsret til territoriets 

mineralske ressourcer gennem devolution [dvs. overførsel af magtbeføjelser fra 

Ottawa].” Det næste skridt skulle være status som provins. Var målet så nået, spurgte 

jeg ham? ”Hvem ved, hvad der sidenhen kan ske?” svarede han (Böss 2012a). 

 

 

 
 

Fig. 44. Forfatteren ved interview med førsteminister Eva Aviak i marts 2013.  

 

 

Mark Thompson, som på det tidspunkt sad på den anden side af gaden som 

direktør for den afdeling af Nunavuts regering, som har ansvar for devolution, var dog 

ikke så optimistisk som Amagoalik. Han vidste, der var tale om en svær proces bare at 

få rådighed over mineralressourcer, dels fordi Stephen Harper dengang sad ved 

magten, dels fordi forbundsstatens bureaukrati ville gøre alt for at forhindre det. Begge 

ville se det som en udfordring mod Canada som nation: 

 

Harper ønsker et arktisk stempel på sit cv. Han ønsker at vise, at det hele 

tilhører Canada og ikke kun er Nunavuts ejendom … Derfor interesserer 

han sig ikke for devolution […] Men jeg tror, at det er bureaukratiet som 

vil være den største modstander, og bureaukratiet her i Canada har den 

største indflydelse på, hvilken politik der bliver ført. Embedsmændene vil 

sige: ’Er I tossede, hvordan i alverden kan man få den tanke at give 

forbundsstatens ressourcer væk? Der er jo tale om nationale ressourcer. 

Det er det canadiske territoriums skattekiste. Nunavut har så mange 

problemer i forvejen, så vi skal derfor ikke forære dem noget.’ Jeg tror, 

det vil være det budskab, de vil give politikerne. Og den form for 
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nationsbygning, der ligger i denne måde at tale om landets ressourcer på, 

repræsenterer et godt politisk salgsargument i Sydcanada.  (Böss 2012c) 

 

Thompson var desuden af den opfattelse, at det var umuligt at forestille sig oprettelsen 

af flere provinser i Canada, så længe Quebec stadig var en del af føderationen. For nye 

provinser ville tippe den skrøbelige balance, som holder Canada samlet i dag.  

 

 
Konklusion 

 

Jeg har i dette kapitel forklaret, hvordan Arktis har spillet og stadig spiller en betydelig 

rolle som både nationalt symbol og canadisk interesseområde. Kortlægningen af det 

Arktiske Øhav var af vital betydning for territorialiseringen af den canadiske stat, og 

derfor har bestræbelsen på at udøve suverænitet over regionen haft langt mere end 

konventionel militærstrategisk betydning. Arktis blev simpelthen selve symbolet på 

Canadas identitet som ”det sande Nord” og derved på de kvaliteter, som gav Canada 

og canadierne en egenart i forhold til USA og amerikanerne.  

Men jeg har også vist, at dyrkelsen af det arktiske længe stod i grel 

modsætning til statens rent faktiske engagement i regionen og til dens behandling af 

den oprindelige befolkning, inuitterne. I modsætning til indianerne har inuitterne dog 

ikke på samme måde oplevet sig som koloniseret. De er snarere blevet overladt til sig 

selv. Alligevel blev de, i takt med deres territoriums stigende sikkerhedspolitiske og 

økonomiske betydning samt deres egen afhængighed, tvunget til at lade sig assimilere 

i det canadiske samfund, sådan som jeg vil komme yderligere ind på det i næste kapitel.   

Skabelsen af Nunavut som et territorium er ufarlig for den nationale enhed 

i Canada. Tværtimod har den politik, der ligger bag oprettelsen af Nunavut og de 

selvstyrende områder for inuitter i det nordlige Labrador, Quebec og det østlige Arktis 

gjort det lettere for de arktiske folk at identificere sig med Canada. Selv om man kan 

se IQ som en form for nationsbygning, er det dog tvivlsomt, om dette begreb er korrekt 

at bruge. Personligt har jeg aldrig mødt inuitter, som ikke samtidig opfattede sig som 

canadiere, eller som ønskede den form for politisk selvstændighed, som nationalistiske 

grønlandske politikere i disse år ser som deres mål. Selvfølgelig føler inuitterne i 

Canada sig beslægtet med inuitter i Grønland og Alaska og samarbejder med dem og 

andre arktiske folk inden for overnationale organisationer. Men dette politiske 

samarbejde skal ikke ses som begyndelsen til statsbygning.  

Den ”fleksible føderalisme” har vist sig ganske funktionel i Arktis. Man 

kan dog ikke uden videre overføre Nunavut-modellen til andre indfødte territorier, 

fordi disse ligger spredt som små lommer ud over Canada, mens Nunavut er et samlet 

territorium. Nunavuts økonomiske afhængighed af Ottawa er så stor, befolkningen så 

lille og rækken ”sociale patologier” (Hicks og White 2015: 71) så lang, at selv udsigten 

til provinsstatus forekommer fjern.  Hvad de sociale problemer angår, er der tale om 
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konsekvenserne af både et gradvist kulturelt og socialt sammenbrud og af en ond 

historisk arv, som er forbundet med det, og som ikke er let at slippe af med. Det 

spørgsmål har jeg sat det næstsidste kapitel af til at gøre rede for.      

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



625 

 

Kapitel 24 
 
Traktatfolket 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indledning 
 

Under min samtale med John Amagoalik talte vi om de alvorlige sociale problemer, 

Nunavut slås med i form af selvmord, vold mod kvinder, arbejdsløshed, misbrug, høj 

kriminalitetsrate og unge, der forlader uddannelsessystemet uden en afgangseksamen. 

Problemerne var to år forinden blevet beskrevet i en stor feature-artikel i avisen The 

Globe and Mail, hvori det bl.a. lød:  

 

Hvis det var et uafhængigt land, ville Nunavuts kriminalitetsstatistik 

placere det i gruppe med Sydafrika eller Mexico. Med den slags forhold i 

tankerne er det svært ikke at konkludere, at Nunavut er en fejlslagen stat – 

at det modige nationsbygningseksperiment inden for egne grænser, som 

Canada satte i gang i 1999, er gået helt galt. Er der en risiko for, at 

territoriet er på vej til at blive vort eget arktiske Haiti, eller kan der gøres 

noget for at vende udviklingen? (White 2011)214 

 

Artiklen repræsenterede for Amagaolik den skeptiske holdning, som en 

mindre gruppe mediekommentatorer i den konservative presse allerede gav udtryk for 

i 1999, da territoriet blev oprettet. Dengang skrev lederskribenten i The Globe and Mail 

dog, at ”Canada har gjort noget, som der er stor symbolsk værdi i […] Nunavut er et 

stort og værdigt eksperiment” (Globe and Mail, 3. april 1999).215 Jeg spurgte 

Amagaolik om, hvad han selv mente var årsagerne til de sociale problemer. Skyldtes 

                                                           
214 Selve feature-artiklen hed ”The Trials of Nunavut: Lament for a Nation”, Globe and Mail, 1. april, 2011.     
215 ”Charting new territory”, Globe and Mail, 3. april, 1999. Klummeskribenten Paul Bruner fra Alberta Report mente 

derimod, at ”de 25.000 mennesker, der bor i det nye territorium … taler for det meste et fremmed sprog … [og] 

inuitterne vil (sandsynligvis) skulle finde sig i årtier med korruption og politisk undertrykkelse fra deres egne lederes 

side” (12. april, 1999) (Bruner 1999).  Og Tom McFeely fra Report Newsmagazine skrev den 22. november samme år, 

at da det ikke var sandsynligt, at Nunavuts problemer ville blive løst inden for en overskuelig tid, burde man ikke undre 

sig over, at canadiske skatteborgere kunne komme på den tanke, at ”det ville være klogere at sende hele befolkningen 

sydpå” (Feely 1999). Andre mediekommentarer, deriblandt udenlandske, er refereret i Hicks and White 2000, 55-60. 
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de den hurtige overgang fra den traditionelle fangerkultur til den moderne 

samfundstype med dens helt anderledes livsformer og økonomi? Han svarede: 

 

Der er tale om eftervirkningerne fra den koloniale periode. Det er meget 

svært at forklare mennesker, som aldrig har været koloniseret, hvad det 

betyder. Men vi ved, hvad det betød, og hvad det indebar at være i statens 

varetægt, nemlig at staten bestemte alting: hvor man skulle bo, hvor ens  

børn skulle i skole, hvilket sprog de skulle tale derhenne osv. Vi kom til 

at leve i et samfund, som på alle områder blev kontrolleret af staten.  

(Böss 2012a) 

 

Fratog det inuitternes deres selvrespekt? spurgte jeg så. 

 

Ja, og oven i det var der assimilationspolitikken. Vi blev fortalt, at vores 

kultur og sprog ville uddø. Og så var der den traumatiske oplevelse at se 

vores slædehunde blive skudt. Vi fik at vide, at det skete af 

sundhedsmæssige hensyn, og at det var et spørgsmål om sikkerhed. Men i 

virkeligheden var det noget, der skulle få inuitterne til at blive i deres 

bygder og forhindre dem i at tage tilbage til ødemarken. Kendsgerningen 

er i hvert fald, at politiet skød 20.000 hunde over en periode på 15-20 år. 

Det fik kolossal betydning for vores kultur; for herefter kunne vores 

jægere ikke længere gå på jagt. I stedet blev de afhængige af alkohol og 

velfærdsydelser. Og så er der hele sagen med kostskolerne, hvor vores 

unge blev fysisk og seksuelt misbrugt og fik frataget deres sprog og 

kultur. De forfærdelige oplevelser, som mange generationer af unge har 

haft på de skoler, har sat dybe spor i vores samfund, og det er nogle af de 

vigtigste årsager til de problemer, som også nutidens unge slås med. 

 

Men disse problemer står Canadas inuitter ikke alene om at tage livtag med. 

I dette sidste kapitel inden konklusionen vil jeg med udgangspunkt i 

selvmordsepidemierne blandt unge indfødte analysere den såkaldte forsoningsproces. 

Processen blev sat i gang den 2. juni 2008 med nedsættelsen af en Sandheds- og 

Forsoningskommission, der skulle undersøge den rolle, som de tidligere 

statsunderstøttede, private kostskoler for indfødtes børn kunne have spillet for nutidens 

sociale problemer. Til sidst vil jeg diskutere, hvad forsoningsprocessen indebærer. Jeg 

vil konkludere at – i lighed med Freds- og Forsoningskommissionen – må den 

indebære, at canadierne forstår sig selv og deres samfund i lyset af deres lands historie 

fra kolonitiden til i dag, men jeg vil også tillade mig at konkludere, at undersøgelser 

tyder på, at en reel forsoning har svære betingelser og lange udsigter.     

  

 



627 

 

Kostskoletragedien 
 

Selvmord blandt unge 
 

Den 9. april 2016 blev et lille Cree-reservat i Ontario, Attawapiskat, erklæret i 

undtagelsestilstand. Det skete morgenen efter, at 11 børn mellem 10 og 14 om natten 

havde forsøgt at begå selvmord. Den foregående måned havde 28 prøvet det samme. 

Siden september 2015 havde der været 100 selvmordforsøg.  

“Nyhederne fra Attawapiskat er hjerteskærende,” skrev premierminister 

Justin Trudeau på Twitter og lovede at fortsætte sit samarbejde med de indfødtes ledere 

i hele Canada om at forbedre livsforholdene i reservaterne (Rutherford 2016). To dage 

efter sendte forbundsregeringen og provinsregeringen fem sundhedsarbejdere og en 

gruppe krisepsykologer op til det kriseramte samfund.  Den tragiske historie landede 

på forsiderne af aviser i hele verden. Nogle medier forsøgte at sende reportere op til 

reservatet, der har lidt under 2.000 indbyggere. Men det var ikke så lige til; for 

Attawapiskat ligger dybt inde i et skov- og sø-område syd for Hudson Bay og har om 

vinteren kun adgang til omverdenen med bæltekørertøjer og snescootere. Om 

sommeren er små fly det eneste transportmiddel.  

Tragedien i Attawapiskat var ikke enestående. Den var en del af en regulær 

epidemi, som ikke kan behandles som et almindeligt sundheds- og 

arbejdsløshedsproblem. Så godt som alle artikler om begivenheden handlede om, 

hvordan det måtte være at leve på et så fjernt og isoleret sted. Om de unges liv i et lille 

samfund med enorm arbejdsløshed og massive sociale problemer i form af 

alkoholisme, stofmisbrug, elendige boligforhold samt seksuelt misbrug og anden vold 

i hjemmene. Medierne beskrev Attawapiskat som et sted, hvor de unge ingenting havde 

at give sig til bortset fra at samles i den nedslidte sportshal eller den lokale burgerbar, 

og hvor de hjemme kunne sidde og se på TV, hvordan livet udspillede sig for deres 

jævnaldrende i storbyer som Toronto og Montreal. 

Den tidligere liberale premierminister Jean Chrétien, der 1966-1975 var 

minister for indianske anliggender, udtalte til TV, at “der er ikke noget økonomisk 

grundlag for at skabe job og så videre [sådanne steder], og nogle gange bliver de nødt 

til at flytte, som alle andre” (Barrera 2016). Han mente, at mange indianere havde et 

nostalgisk forhold til den tid, hvor de levede af jagt og fiskeri. 

Det kunne således lyde, som om der blot var tale et særligt grelt eksempel 

på en centrum-udkant-problematik. Men så enkelt er det ikke. De tilsyneladende 

logiske forklaringer på tragedien – sociale problemer forårsaget af kedsomhed, 

lediggang og en uheldig geografi – er i virkeligheden meget overfladiske. For at forstå 

problemerne skal forhistorien med. Der findes nemlig undersøgelser, der 

sandsynliggør, at en af årsagerne skal findes i de kostskoler, som de tidligere 

generationer blev tvunget til at gå på som børn (Statistics Canada 2016; Tjepkema m.fl. 

al. 2011).  
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Kostskoler for indfødte børn  
 

De første kostskoler for indfødte børn blev som bekendt oprettet i 1600-tallet i 

Nouvelle France. Men det er ikke dem, der tænkes på, når man i dag taler om 

”kostskolesystemet”. Dette system går tilbage til vedtagelsen af Indianerloven i 1876. 

Loven gav, som jeg fortalte i kapitel 12, forbundsregeringen ret til og ansvar for at 

uddanne og assimilere Canadas indfødte befolkning. I fravær af et offentligt 

skolesystem på det tidspunkt samarbejdede staten med den romersk katolske kirke og 

de protestantiske kirker om oprettelsen af kostskoler. Med den reviderede Indianerlov 

fra 1894 blev indfødte børn tvunget til at gå på disse skoler, som for de flestes 

vedkommende blev placeret i de vestlige provinser, men også i det nordlige Ontario og 

Quebec. Da systemet var størst i 1930’erne, fandtes der ca. 80 kostskoler. Selv om 

nogle af deres lærere utvivlsomt var velmenende mennesker, som drog omsorg for 

børnene, er det siden kommet for en dag, at det bestemt ikke altid var tilfældet, og at 

de udsatte børnene for traumatiserende oplevelser. Mange af dem blev fjernet fra deres 

familier mod deres egen vilje. Desuden blev de udsat for forskellige former for misbrug 

og fysisk afstraffelse og fik fortalt, at de skulle tage afstand fra den kultur, de kom fra, 

og glemme deres oprindelige sprog.   

 Politikkens formål blev udtrykt i 1920 af vicedepartementschefen for 

indianske anliggender: ”Vort mål er at fortsætte, indtil der i Canada ikke længere findes 

en eneste indianer, som ikke er blevet absorberet i staten, og der ikke længere er noget 

indianerproblem” (cit. Titley 1986: 50). Tvangsassimileringen skulle ske for de 

indfødtes egen skyld. Sigtet med at ”gøre indianeren til en hvid mand” var at forberede 

ham på at ”finde sin plads i en industriel samfundsorden”, skrev den ansvarlige for 

velfærd og uddannelse i Indian Affairs i 1936 (cit. Canada’s Residential Schools bd. 2 

2015: 3). Den samme holdning kunne man møde i den anglikanske kirke. For eksempel 

konkluderede sekretæren for det anglikanske missionsselskab i 1938, at indianerne 

”uundgåeligt må assimileres med resten af befolkningen og dele rettigheder med andre 

som canadiske borgere”. Det var ”en pligt for den hvide mand at bruge sin avancerede 

viden til at udlægge for de mindre privilegerede de højere værdier, der gælder i den 

nutidige verden, og at hjælpe dem i den vanskelige tilpasningsproces” (cit.  ibid.: 4). 

Kirkerne havde dog også et andet formål: at gøre indfødte børn til ”kristne borgere” 

(cit. ibid.). Derfor blev de indfødtes religiøse ceremonier og kulturelle traditioner 

forbudt.  

I forbindelse med Pierre Elliott Trudeaus tiltræden som premierminister i 

1969, besluttede regeringen at bringe samarbejdet med kirkerne til afslutning og i 

stedet gradvist integrere de indfødte børn i provinsernes offentlige skolesystemer. Den 

sidste kostskole lukkede i 1996. På det tidspunkt havde omtrent 150.000 indfødte børn 

og unge været elever på en kostskole siden systemets indførelse.  

 
 



629 

 

Forsoning gennem fælles erindring 
 

I det samme år udkom den fem bind store kommissionsrapport om de indfødte folk i 

Canada. Kommissionen, som var blevet nedsat i 1991, havde haft til formål at 

undersøge og tilbagereportere til regeringen, hvordan man kunne nå frem til et mere 

retfærdigt og ærefuldt forhold mellem indfødte og ikke-indfødte. Rapporten 

fremhævede, hvordan forholdet mellem de to grupper var blevet ødelagt af en lang 

historie, der havde handlet om tvangsforflyttelser og assimilation. Kommissionen 

konkluderede, at hvis forholdet skulle forbedres, ville det være nødvendigt som 

udgangspunkt at lægge afstand til de handlinger og politikker, der havde præget 

forholdet, herunder kostskolesystemet. Det var desuden af afgørende betydning, at der 

blev skabt konsensus om nogle principper for ”det etiske grundlag for det fremtidige 

forhold mellem indfødte og ikke-indfødte samfund”, lød det i en af kommissionens 

anbefalinger til regeringen (Report of the Royal Commission on Aboriginal Peoples bd. 

1 1996: 695). Udgangspunktet måtte være ”gensidig anerkendelse, gensidig respekt, 

indbyrdes deling og fælles ansvar” (ibid.: 694).   

Men processen kunne ikke begynde, før euro-canadierne og de indfødte 

folk var nået frem til en forståelse af deres fælles historie: ”Vi kan ikke forvente at 

kunne starte på en frisk, med mindre vi først gør regnskab over fortiden”, som det hed 

i det opsummerende bind (Highlights from the Report of the Royal Commission on 

Aboriginal Peoples 1996). Da kostskolesystemet var en vigtig del af denne historie, var 

der sat et særligt kapitel af til det i rapporten. Her blev det understreget, at der i vidt 

omfang var tale om en historie, der var blevet fortiet. 

Som svar på rapporten udsendte den canadiske regering i 1998 en 

”handlingsplan” for en ny politik i forhold til den indfødte befolkning. Ved dens 

offentliggørelse læste ministeren for indianske og nordlige forhold en udtalelse op, 

”Statement of Reconciliation: Learning from the Past” (Indian Affairs and Northern 

Development 1998). Her anerkendte regeringen sit medansvar for de fysiske og 

seksuelle misbrug, der havde fundet sted på kostskolerne. Men selv om den 

”beklagede” det, var der ikke tale om nogen hverken direkte eller officiel 

undskyldning. I lyset af de mange sagsanlæg, staten var begyndt at modtage fra 

tidligere elever, blev der tre år efter oprettet et føderalt kontor, der skulle tage sig af 

sagerne, og i 2004 begyndte regeringen at overveje en samlet løsning med henblik på 

en varig, fair og helhedspræget afslutning på den sociale arv fra skolerne.  

Resultatet var The Indian Residential Schools Settlement Agreement 

(IRSSA), en aftale, der blev indgået i 2006 mellem den canadiske regering og ca. 

86.000 indfødte canadiere, der som børn var blevet fjernet fra deres familier og anbragt 

på en kostskole. Aftalen, som er det største kollektive sagsanlæg i Canadas historie, 

indeholdt fem punkter:  

 

(1)  En Common Experience Payment på i alt 1.9 milliarder canadiske dollar     
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 og med en gennemsnitlig kompensation til alle skadelidende tidligere   

 elever på 28.000 dollar;   

 

(2)  en kompensation på 960 million til tidligere elever, der havde oplevet   

 ”seksuelt misbrug, alvorligt fysisk misbrug og andre uretmæssige   

 handlinger”; 

 

(3)  oprettelse af en fond til at understøtte helingsinitiativer og processer i de  

 indfødte samfund herunder projekter, der sigter mod at afbøde   

 eftervirkninger fra den ene generation til den næste;  

 

(4)  en fond på 20 millioner dollars til national og lokal mindehøjtideligheder,  

 museer, mindeparker o.lign.; 

 

(5)  nedsættelse af en Sandheds- og Forsoningskommission Vedrørende   

 Kostskoler. 

 

Implementeringen af IRSSA begyndte den 19. september 2007. Sandheds- og 

Forsoningskommissionen indledte sit arbejde i 2008, samme år som premierminister 

Stephen Harper gav en officiel undskyldning på vegne af den canadiske regering og 

alle canadiere. De centrale passager i erklæringen lyder: 

 

Regeringen erkender i dag, at konsekvenserne af den indianske 

kostskolepolitik var dybt negative, og at denne politik har haft varig og 

skadelig virkning på indfødt kultur, kulturarv og sprog. Skønt nogle 

tidligere elever har haft positive ting at sige om deres oplevelser på 

kostskolerne, overskygges disse beretninger langt af tragiske beretninger 

om følelsesmæssig, fysisk og seksuelt misbrug og forsømmelse over for 

hjælpeløse børn og deres adskillelse fra magtesløse familier og samfund.  

[…] 

Arven fra kostskolerne har bidraget til de sociale problemer, som fortsat 

findes i mange samfund.   

 […] 

Det har krævet ekstraordinært mod for de tusinder af overlevende at stå 

frem og tale offentligt om de misbrug, de led under. Det vidner om deres 

individuelle modstandskraft og deres kulturs styrke. Desværre er mange 

tidligere elever ikke længere iblandt os og er døde uden at have modtaget 

den canadiske regerings fulde undskyldning.  

 […] 

Regeringen anerkender, at fraværet af en undskyldning har stået i vejen 

for heling og forsoning. Derfor står jeg på vegne af Canadas regering og 
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alle canadiere i dette kammer [dvs. Underhuset], som er så centralt for 

vores lands liv, for at give en undskyldning til de indfødte folk for 

Canadas rolle i kostskolesystemet.  

 […] 

Over for de omkring 80.000 tidligere elever og alle deres 

familiemedlemmer og samfund erkender Canadas regering nu, at det var 

forkert at tvinge børn væk fra deres hjem, og vi undskylder for det, vi 

gjorde. Vi erkender i dag, at det var forkert at skille børn fra deres rige og 

livskraftige kulturer og traditioner, og at vi skabte et tomrum i mange liv 

og samfund, og vi undskylder for at have gjort det. Vi erkender, at ved at 

fjerne børn fra deres familier undergravede vi manges evne til at fungere 

som forældre for deres egne børn og kom derved til at forvolde de 

efterfølgende generationer skade, og vi undskylder for at have gjort dette. 

Vi erkender i dag, at alt for ofte var disse institutioner skyld i misbrug 

eller manglende omsorg, og at der ikke blev ført tilstrækkeligt tilsyn med 

dem [fra statens side], og vi undskylder for, at vi undlod at beskytte jer. 

Ikke alene gennemgik I disse lidelser som børn, men da I blev forældre, 

blev I ude af stand til at beskytte jeres egne børn mod at blive udsat for 

den samme oplevelse, og dette undskylder vi for […] Canadas regering 

underskylder af hjertet og beder dette lands indfødte folk om deres 

tilgivelse for at have svigtet dem så dybt.   

 

Nous le regrettons 

We are sorry 

Nimitataynan 

Niminchinowesamin 

Mamiattugut  

 

(Prime Minister 2008) 

  

I december 2015 udsendte Freds- og Forsoningskommissionen en seks bind 

stor rapport,216 som detaljeret gennemgik historien bag kostskolesystemet og fyldigt 

refererede vidneudsagn og andre udtalelser fra de syv foregående års høringer af 

medlemmer af og repræsentanter for de tre grupper af oprindelige folk: First Nations, 

métis og inuitter. 

Som Freds- og Forsoningskommissionen ser forsoning, er der tale om en 

langsigtet proces, som bør indeholde fire elementer: For det første er det nødvendigt, 

at der er en fælles bevidsthed om fortiden. For det andet må der være en erkendelse af, 

                                                           
216 Rapportens seks bind bestod af et bind 1 i to dele om historien, et bind 2 om inuitternes og de nordlige indianeres 

erfaring, et bind 3 om métis’ernes erfaringer, et bind 4 om savnede børn og umarkerede grave, et bind 5 om arven efter 

kostskolerne og et bind 6 om forsoning. 
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at den ene part har forvoldt alvorlig skade på den anden. For det tredje må der betales 

en bod for de ting, der er sket. Og endelig må der iværksættes handlinger, som ændrer 

den form for adfærd, som har ligget til grund for krænkelserne. Forsoningsprocessens 

succes afhænger således i høj grad af kendskab ikke blot til kostskolernes historie, men 

også til Canadas historie som koloni og kolonimagt.  

I første bind opsummerede kommissionens formand, dommer Murray 

Sinclair, hvilke konsekvenser kostskolerne havde haft for syv generationer af indfødte 

børn: De tilbragte flere år på skolerne uden at se deres forældre og vendte tilbage uden 

at kunne forstå dem eller den kultur, de kom fra: ”Indfødte børn blev frataget deres 

identitet gennem en systematisk og samlet indsats for at taget livet af deres kultur, 

sprog og ånd”. Der havde derfor været tale om et ”kulturelt folkemord” (Canada’s 

Residential Schools bd. 1 2015: vii). Men koloniseringen havde også sat spor i den 

ikke-indfødte canadiske befolkning: i de myter, misforståelser og mangel på empati, 

som mange canadiere åbent udviste over for indfødte folk, deres historie og deres plads 

i samfundet.  

Den canadiske stat har således i dag officielt erkendt, at der er en direkte 

forbindelse mellem fortidens assimileringspolitik, kostskolerne og de mange tragedier 

blandt unge i samfund som Attawapiskat. Desuden er der sat gang i en 

forsoningsproces, som ikke forventes at være afsluttet inden for en overskuelig 

årrække. Tværtimod må man forvente, at den tager mindst et par generationer. Det fik 

jeg selv indtryk af, da jeg i august 2016 foretog en forskningsrejse til nogle af de berørte 

samfund i Nunavut, Northwest Territories og Yukon. Jeg vil i det følgende afsnit 

gengive mit interview med en af de skadelidte.  

 

 

Elizabeths fortælling 
 

Jeg mødte først den dengang 67-årige Elizabeth Kaosoni i Cambridge Bay, Nunavut, 

på et møde for den lille bys ældre, som var arrangeret af byens Community Wellness 

Centre, hvor hun arbejdede som sundhedsmedarbejder. Dagen efter interviewede jeg 

hende på centret (Böss 2016).  

Elizabeth havde en særlig opgave: at bistå i helingsprocessen blandt byens 

”boarding school survivors”, som er den almindelige betegnelse for de mennesker, der 

gik på kostskole som børn. Da jeg bemærkede, at hendes navn lød italiensk i mine ører, 

fortalte hun, at det da heller ikke var hendes families oprindelige navn. Men det var 

sådan, det var blevet opfattet af den embedsmand, som registrerede navnene blandt 

beboerne i deres oprindelige hjembygd Kugluktuk (Coppermine).    

 Hun kunne ikke huske meget fra tiden, før hun kom på kostskole, så vi kom 

hurtigt til at tale om opholdet på skolen, som lå i Inuvik næsten 800 km og en uges 

dagsrejse med slæde fra hendes hjem. Hun begyndte på kostskolen i en alder af syv år 

sammen med sin lillesøster på fem. Elizabeth fortalte: 
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Det var, mens mine forældre arbejdede på DEW-line. Hvert år troede jeg, 

det var tid til at komme hjem. Men på skolen sagde de, at de ikke kunne 

finde ud af, hvor mine forældre boede, da de var flyttet i mellemtiden. Så 

jeg endte med ikke at komme hjem i tre år, jeg så ikke mine forældre i de 

år.  Da min søster og jeg endelig fandt ud af, hvor de var, havde jeg en 

masse blandede følelser, fordi jeg ikke kendte dem. Jeg kendte ikke min 

familie. Jeg kunne heller ikke tale med min far, da jeg havde glemt mit 

eget sprog, mens jeg gik i skole, fordi vi kun måtte tale engelsk. Min mor 

kunne forstå mig, fordi hun selv havde gået på kostskole. Jeg lærte først 

inuktitut igen, da jeg som voksen flyttede til Cambridge Bay.  

 

Jeg spurgte Elizabeth, om hendes mor nogensinde havde fortalt hende om sin egen 

kostskoletid? 

 

Nej. Hun fortrængte vist sine oplevelser. Men da min mor og far sagde, at 

min søster og jeg skulle på kostskole, fortalte hun mig, at der ikke var 

anden udvej, for ellers ville de blive frataget deres familieydelser.   

 

Hvordan havde hun oplevet det at skulle forlade sine forældre? 

 

Jeg følte mig fortabt uden dem. Jeg græd meget. Og jeg kunne ikke trøste 

mig ved at være sammen min søster, for vi blev skilt ad [dvs. de boede på 

hver deres afdeling af den store skole]. Jeg ved ikke hvorfor, men vi måtte 

ikke se hinanden. Så jeg talte ikke med min søster i de 3 år, jeg var på 

skolen. Det var meget hårdt.  

 

Hvad huskede hun specielt fra de tre år på skolen?  

 

Jeg kan huske, at når det blev sengetid, lå de andre piger i sovesalen og 

græd. Jeg holdt hænderne for ørerne for ikke at høre det. Jeg blev en nat 

vækket af en pige, der lå i nærheden, da hun pludselig skreg ”Nej” og 

begyndte at græde. Jeg vidste ikke, hvad der skete ovre hos hende, men 

blev blot ved med at ligge og holde mig for ørerne. Hver gang jeg i dag 

hører nogen græde, bliver jeg mindet om dengang.  

 

Jeg spurgte, om hun var blevet slået. Hun svarede, at det dengang var almindeligt, at 

lærerne slog børnene. Selv modtog hun mange slag på hænder og ører. Hun mente, at 

det var derfor, hun i dag havde dårlig hørelse på det ene øre. Hun vidste ikke, hvorfor 

de blev slået.  
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Efter tre år fik hun og søsteren lov til at vende hjem til Kugluktuk. Skolen 

havde nu alligevel godt kunnet finde hendes forældre. Men at hun fik lov til at blive 

boende hjemme, skyldtes først og fremmest, at den canadiske stat var ophørt med at 

samarbejde med kirkernes kostskolesystem og havde bygget en skole i hendes 

hjembygd. 

 

Da jeg vendte tilbage fra kostskolen, troede jeg, at jeg havde tabt min 

viden om min kultur. Men min mor og far tog ud os med ud i landskabet 

for at lære os piger, hvordan man gjorde tingene, og ved at iagttage dem 

og stille dem spørgsmål begyndte jeg langsomt at blive klogere. Jeg sad 

f.eks. og så, hvordan min mor syede. Men jeg tror, jeg foretrak at se, 

hvordan min far brugte sit værktøj. Jeg kan godt lide værktøj. Så jeg tog 

hele tiden ud med min far. Han lærte mig en masse af de ting, drenge 

forventedes at lære.      

 

Vi kom derpå ind på hendes egen heling, og om hvordan hun hjalp andre i dag. Hun 

fortalte, at det, der havde betydet mest for hende, var at kunne tale ud med andre om 

sine oplevelser. Når hun sad sammen med en anden ”overlever”, var det første, hun 

bad hende om, at fortælle sin historie. ”Derefter trøster jeg dem, så godt jeg kan,” sagde 

hun. Men heling kan også ske på andre måder, fortsatte hun: 

 

Jeg lærer dem nogle teknikker, som jeg selv har haft gavn af. F.eks. at 

massere kroppen med en lille, massiv gummibold; en teknik, som min 

egen ”supervisor” har lært mig. Her i Cambridge Bay har vi også oprettet 

en lejr med en hytte omkring en halv time herfra, hvor tidligere 

kostskoleelever kommer ud i nogle dage eller en hel uge, ofte sammen 

med resten af deres familie. Her lader vi dem gennemgå forskellige 

helingsprogrammer. Nogle gange består de ikke i andet end, at vi sidder 

syer og laver kunsthåndværk sammen; for så snakker vi samtidig om 

fortiden og om de ting, der er vigtige, for at vi kan bevare vores viden om 

den kultur, som skolerne tog fra os.  

 

Jeg spurgte Elizabeth om, hvorfor det var vigtigt at få familierne med i 

helingsprocessen. Hun svarede, at det var det, fordi de traumer, de havde fået, havde 

eftervirkninger både for dem selv og deres familie. 

 

De går og gemmer på en smerte, som stammer fra, hvad der engang skete 

med dem. Nogle af dem har forsøgt at fortrænge det ved at drikke og tage 

narkotika, især marijuana. De gør det i den tro, at det hjælper dem med at 

komme over det. Men jeg tror ikke, man nogensinde kommer over det, og 
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de ender med at blive misbrugere. Nogle bliver voldelige, og nogle giver 

fuldstændigt op.  

 

Vi har problemer med de unge, der kommer fra sådanne familier. Mange 

af dem forlader skolen for tidligt og kan derfor ikke få arbejde, eller også 

vil de ikke arbejde. Alligevel danner de par i en ung alder og får børn, 

mens de selv stadig kun er børn. De kommer tit i uføre og laver ting, de 

ikke burde. Eller de ved slet ikke, hvordan det er at leve som en familie, 

og hvilket ansvar det indebærer. Det er den slags, som vi ældre ønsker at 

hjælpe dem med. […] Vi prøver at arbejde med de unge familier, så de 

kan se, at der er mennesker omkring dem, som vil dem det godt, og vi 

fortæller dem også, at der findes socialarbejdere og psykologer, der kan 

hjælpe dem.  

 

Jeg spurgte, om der var mange selvmord i Cambridge Bay. Hun svarede bekræftende 

og fortalte, at hun havde oplevet så mange selvmord inden for sin egen familie og 

blandt sine venner, at hun ofte følte sig hjælpeløs. Men hun havde dog selv to gange 

reddet sin ni år yngre søster. 

 

Tre af mine slægtninge har begået selvmord. Og min bedste ven tog sit 

eget liv midt i livet. Den slags har jeg haft svært ved at leve med. Derfor 

har jeg haft en til at hjælpe mig med at finde ud af, hvordan jeg kan 

hjælpe mennesker, som overvejer at begå selvmord. En af mine søstre, 

som forlod byen og i dag bor i Alberta, har prøvet at begå selvmord to 

gange. Den ene gang sad jeg og chattede med hende på mobilen. Hun sad 

i sine svigerforældres hus. Mens vi sad og chattede, fortalte hun, hvad hun 

lige havde gjort [nemlig slugt et glas sovepiller]. Jeg tryglede hende om at 

bede sine svigerforældre ringe efter en ambulance og ringe mig op 

bagefter, så vi kunne snakke sammen, så hun ikke faldt i søvn. [Det 

gjorde hun så]. ”Tal til mig!”, sagde jeg, og vi snakkede og snakkede. På 

et tidspunkt sagde hun: ”Jeg synes, det er ved at blive mørkt omkring 

mig.” ”Prøv ikke at falde søvn, vil du ikke nok?”, sagde jeg til hende.  

 

Overlevede hun? 

 

Ja, pludselig hørte jeg hende udbryde: ”Jeg kan se et blinkende blåt lys, 

som nærmer sig.” Så jeg sagde: ”OK, så er det ambulancen.” Men jeg 

blev oppe hele natten. Bagefter fortalte hun mig: ”Åh, de stak en sort 

genstand ned i halsen på mig, så jeg kastede op.”  

 

Fortalte hun aldrig, hvorfor hun ville tage sit eget liv?  
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Jeg prøvede at spørge hende, men hun ville ikke give mig et svar. Hun 

boede ikke i en by, men på en gård. Hun havde ingen børn, for hun var ikke 

i stand til at få børn. Hun er ti år yngre end mig. 

 

Hvordan havde hun det så i dag? ønskede jeg at vide jeg. 

 

Hun har overlevet et lignende selvmordsforsøg sidste år. Også dengang 

blev hun reddet af, at jeg talte hende fra det. Det er derfor, mobilen er god 

for mig. Jeg bruger den ikke til andet end at chatte.  

 

Vi kom derefter ind på hendes forhold til den katolske kirke i dag efter 

barndomsoplevelserne på kostskolen. 

 

 

 
 
                 Fig. 45. Elizabeth Kaosoni, 67 år, Cambridge Bay, Nunavut. Kilde: eget foto. 

  

Jeg havde det svært med kirken, da jeg var yngre. Jeg forsøgte at hele mig 

selv. Jeg begyndte at bede til min højere magt. Men til sidst valgte jeg at 

tilgive dem for, hvad de havde gjort over for mig. Efter at jeg har tilgivet 

dem, er dette spørgsmål ikke længere vigtigt for mig. Det skyldes nok 

min højere magt. 

 

Jeg bad hende om at uddybe det, hun sagde. 

 

Min højere magt er Gud, det er Guds ånd. Jeg bruger min ”gut feeling”, 

min energi, over for andre mennesker. Jeg tror, den kommer fra Gud. Det 
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var engang svært at røre ved andre, hvis jeg ikke kunne smage dem. 

Nogle af dem smager godt. Andre er adr […] Jeg kan også smage dig, når 

jeg rører ved dig. Du har en god smag. Og med min energi kan jeg mærke 

på mennesker, hvad de føler. Jeg kan se, hvordan de ser ud indeni. Jeg har 

nogle gange spurgt dem, jeg arbejder sammen med, hvordan det kan 

være, at jeg har den evne. […] Det er nok derfor, jeg er god til at hele 

andre mennesker. 

 

Elizabeth forekom mig at være en meget varm og kærlig person. Hun og hendes mand 

havde adopteret fire børn, en skik, der er udbredt blandt inuitter. Hun pegede på en 

collage af fotografier, hun havde stående i vindueskarmen: 

 

Ham her kom til mig, da han var 9 år gammel. Han stod og græd med en 

pose tøj i hånden og sagde: ”Jeg vil gerne flytte ind til dig” Han fortalte, at 

han blev slået og banket hjemme. Jeg sagde: ”OK, du kan flytte ind, og vi 

kan bagefter ordne alle de juridiske ting.”  

 

Ham her, David … hans bedstemor havde fjernet ham fra hans 

adoptivforældre. Men hun var ved at dø, og en socialarbejder og RCMP 

sagde god for, at han flyttede ind hos os.  

 

Hende der er min biologiske datter, som du lige har mødt, og ham der er min 

biologiske søn.  

 

Hende her levede på gaden. Hun var kun atten år gammel. Jeg kendte ikke 

til det, før min søn fortalte mig, at hun var hjemløs. Og så sagde jeg: ”Holy 

smoke, så vil jeg have hende til at bo hos mig.” Så fra den tid har hun boet 

hos mig. Nu er hun 22.  

 

Ham her er den sidste, jeg har adopteret. Han er den yngste. Han kom fra 

en familie, der gik i opløsning på grund af forskellige ulykkelige 

omstændigheder.  

 

Beretninger som Elizabeth Kaosonis lå bag den rapport, som Sandheds- og 

Forsoningskommissionen udsendte i 2015. Mens den arbejdede, udkom der desuden 

en række erindringsbøger. De var ofte skrevet af ”overlevere”, som senere havde 

opnået lederstillinger i deres samfund. Derfor rummer de refleksioner over, hvad 

kostskolerne havde betydet på længere sigt, ikke blot for de individer, der havde gået 
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på dem som børn, men også for de indfødte samfund, som i dag siges at lide under et 

”intergenerationelt traume”.217  

I en af bøgerne, Broken Circle: The Dark Legacy of Indian Residential 

Schools, beskriver Theodore Fontaine, som bl.a. har arbejdet i elleve år som daglig 

leder af Manitobas Forsamling af Høvdinge, hvorfor det er så vigtigt at få overleverne 

til at erindre deres oplevelser på kostskolerne i stedet for at fortrænge dem: 

 

På min egen vej til heling har jeg lært, at erfaringen af at være blevet 

forladt og misbrugt over lang tid skaber en dyb følelse i sindet af ens egen 

uværdighed, som igen forårsager had, fortvivlelse, skepticisme og 

kynisme. Jeg begyndte som elev på kostskolen som et elsket og elskende 

barn, men forandrede mig, da jeg blev overladt til fremmede i sorte 

gevandter. Angrebet på mit sind fra første skoledag blev begyndelsen til 

en række dårlige oplevelser […] De dårlige oplevelser fra vores første 

skoleår stiger hver dag op til overfladen af vores liv og påvirker den 

måde, vi lever på. Det er, når vi endelig får mulighed for at erindre og 

konfrontere os selv med de smerter, vi er blevet udsat for, at vi begynder 

at heles. (Fontaine 2010: 120-21) 

 

Fontaine mener, at oplevelserne førte til selvhad og en dyb mistillid til alle institutioner 

og mennesker, deriblandt ens egne forældre. Han fortæller, at han i de første 2-3 år 

efter sin hjemkomst ikke stolede på sine forældre og holdt sig på afstand af dem.  

 

Vi så forældre og familie forlade skolen den første dag og bebrejdede 

dem for at have sviget os. Vi bebrejdede os selv for at blive forladt, fordi 

vi ikke var ønskede og ikke havde opført os ordentligt. Vi bebrejdede os 

selv for, at vi var sultne, isolerede og alene […] [Ordensbrødrene og -

søstrene] bankede ind i vores små hoveder, at vores familier ikke kunne 

tage sig så godt af os, som skolen kunne. Dette var det største bedrag og 

den værste tragedie, som indianerne og deres børn blev udsat for af 

kostskolerne i Canada. (ibid.: 131-32)   

 

Resultatet var en ”mental forkrøbling”: ”Mange mistede en forståelse af, hvem de var, 

og hvad der forventedes af dem. Mange forlod skolen som teenagere uden eksamen, 

og de fleste fik et kort liv som følge af alkoholmisbrug og selvmord. Kun få var i stand 

til at komme sig over deres oplevelser” (ibid.: 120).  

 Men også forældrene blev ramt af skyldfølelse over at have efterladt deres 

børn på skolerne og over ikke at have kæmpet nok for at holde på dem. Det betød i 

mange tilfælde, at de kompenserede om sommeren ved at overøse dem med praktisk 

                                                           
217 F.eks. Theodore Fontaine, Broken Circle: The Dark Legacy of Indian Residential Schools (2010) og Bev Sellars, 

They Called Me Number One: Secrets and Survival at An Indian Residential School (2013). 
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talt alt, hvad deres børn ønskede, og som de havde råd til: slik, sodavand og usunde 

snacks (ibid. 124). På den måde lærte de aldrig, hvad det betød at være forældre, 

deriblandt betydningen af at give sine børn en sund kost. Og da kostskolerne for det 

meste kun satte mad med stort indhold af fedt og stivelse på bordet – for at spare på 

budgetterne – blev grundlaget for nutidens usunde levevaner og medfølgende 

problemer med overvægt og diabetes grundlagt.   

 Theodore Fontaine afslutter sin bog med nogle refleksioner over, hvad 

Stephen Harpers officielle undskyldning i 2008 betød. Han mener, at den var udtryk 

for en erkendelse af, at den canadiske stat engang havde forsøgt at udslette Canadas 

indianere. Undskyldningen havde ikke fjernet mindet, smerten og uværdigheden. Den 

ville heller ikke påvirke hans personlige helingsproces. Men alligevel ville ”ordene 

leve videre som en del af Canadas historie”. De hjalp ham med at forstå, at hans egen 

erfaring var virkelig: at der rent faktisk var skabt stor lidelse blandt de indfødte folk, 

og at det canadiske samfund var blevet berøvet sine første borgeres potentiale (ibid.: 

176).  Hvad skolernes ejere, kirkerne, angik, var han kommet til at forstå, at deres 

undskyldninger ikke fik ham til at få det bedre. Han mistænkte dem endog for at bruge 

undskyldningerne til at føle sig bedre tilpas. Men selv om han ikke behøvede en 

undskyldning fra dem, lærte han dog under sin egen heling at forstå, at forsoning betød, 

at tilgivelse også var en del af forsoningsprocessen og noget, man selv havde ansvar 

for (ibid.: 178).                  

 

 

De døde børn i Fort Providence 
 

Fra Cambridge Bay fløj jeg dagen efter ned til Yellowknife, hovedstaden i Northwest 

Territories. Her lejede jeg en bil og kørte 300 km mod sydvest gennem endeløse skove 

til Fort Providence, en lille by ved Mackenzie-floden med lidt over 700 indbyggere. 

 Befolkningen i Fort Providence stammer fra ni forskellige stammer (også 

kaldt ”klaner” og ”folk”), hvoraf den største er Deh Gah Gotie Dene, men indbyggerne 

tæller også métis og hvide (Bonnetroug; Pool 2012). Ifølge Joachim P. Bonnetroug, 

som er projektkoordinator for Fort Providence Residential School Society Healing 

Project, har der været tre bebyggelser med navnet Fort Providence. Den første blev 

grundlagt længere nordpå i forbindelse med pelsdyrshandlen i begyndelsen af 1800-

tallet. Den anden blev skabt af de første missionærer, der ankom til området i den 

samme periode. Den lå på en ø små hundrede kilometer længere op ad floden. Det 

tredje og nuværende Fort Providence kan føres tilbage til den katolske biskop Vital-

Justin Grandin og Oblat-ordenens missionærer, som ankom til området i 1859. I 1868 

oprettede ”Les Soeur Grises” (de grå søstre) en kostskole for børn af dene-folket. I 

1871 rummede den 26 børn, hvoraf 12 var forældreløse. På det tidspunkt byggede The 

Hudson’s Bay Company en handelsstation, og omkring århundredskiftet fulgte en 

politistation og nogle regeringskontorer. Kostskolen blev udvidet i 1896 og fik nu 
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navnet Sacred Heart Residential School. I 1930 blev der opført en helt ny bygning, 

hvorved Sacred Heart blev den største kostskole i Northwest Territories. Skolen blev 

lukket i 1960 og omdannet til en sundhedsklinik, som i dag fungerer som lokalt 

sygehus.   

  Efter at være blevet indlogeret på byens motel, begav jeg mig på min 

sædvanlige orienteringsvandring rundt i landsbyen. Ude foran en lille katolsk kirke, 

sad der to kvinder sidst i tresserne ved et picknick-bord. Oppe på taget var et par yngre 

mænd i gang med at lægge nyt tag på kirken. Jeg gik hen og snakkede med kvinderne, 

som hed Velma Johnston og Elsie Laqoarne. De fortalte mig, at det var deres sønner, 

som brugte lørdagen på at tage en frivillig tørn med at sætte kirkebygningen i stand. 

Jeg satte mig ned hos dem, for de viste sig hurtigt at være udmærkede kilder til et 

indblik i byens historie. Og så var de tilmed førstehåndsvidner til nutiden.  

 Velma havde selv gået på kostskole i Fort Smith, og vi snakkede længe om 

de straffe, eleverne blev tildelt, hvis de kom blot nogle minutter for sent eller ikke 

kunne forstå deres lektier. Lige som i Cambridge Bay endte jeg med at spørge, hvordan 

oplevelserne på kostskolen havde påvirket deres forhold til kirken, og næsten på 

samme måde som Elizabeth svarede de: ”Det kan ikke nytte noget at klandre kirken. 

Dengang vidste man jo ikke bedre. Sådan var det bare dengang. Dengang straffede man 

børn for alt muligt. Men man kan jo ikke bare bryde med kirken, for hvad skal man så 

tro på?” (Böss 2016). 

Da jeg brød op efter en lille halv time, opfordrede de mig til at gå ned til 

den anden ende af landsbyen, hvor den gamle kostskole havde ligget, og hvor der for 

nylig var blevet opført et monument med navne over alle de børn, der lå begravet i 

græsarealet op mod skoven. Jeg gik først rundt i området, som var omkranset af 

hvidmalede sten. Op mod skrænten ned til floden lå der en cirkel af ligeledes hvide 

sten. Senere fik jeg at vide, at stedet markerede en hellig plads, hvor dene-indianernes 

sidste ”te-dans-ceremoni” havde fundet sted i 1918. Derefter var den blevet forbudt af 

kirken. 

 

  
 
Fig. 46. Mindecirkel for afholdelse af den sidste te-dans-ceremoni i Fort Providence, 

Northwest Territories. Kilde: eget foto. 
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Fig. 47. Mindesten for de døde børn på Sacred Heart Residential School i Fort 

Providence, Northwest Territories. Kilde: eget foto. 

 

 Af stenen fremgår det, at hele monumentet er rejst til minde om 

efterkommere af dene- og metis-folkene foruden forældreløse børn og børn fra 

Mackenzie-dalen, som havde været elever på Sacred Heart Residential School og var 

døde under opholdet. Monumentet rummer navnene på de børn, som blev begravet 

inden for et rektangulært område på 12 gange 18 meter tæt ved. For de flestes 

vedkommende står der også, hvor de kom fra, og hvor gamle de blev. For flere er 

alderen dog ukendt. Aldersmæssigt spænder de fra 2 til 22 år, men der er også enkelte 

ældre mennesker. Der står endvidere på monumentet, at de fleste døde i forbindelse 

med en epidemi af spansk influenza. Men den brød først ud i 1929, vidste jeg, så jeg 

kunne konstatere, at der også havde været mange dødsfald i begyndelsen af 

århundredet. I 1948 blev området pløjet op og herefter brugt til kartoffeldyrkning. 

Forinden var resterne af 8 missionærers lig blevet gravet op og genbegravet på den nye 

gravplads. Endelig kan man læse, at arealet i dag tilhører befolkningen i Fort 
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Providence, og at det er et ”helligt sted” for den indfødte befolkning og derfor ikke må 

bruges til bebyggelse.  

Da en korrespondent fra CBM Press besøgte stedet i 2013, fortalte den 

tidligere storhøvding for Deh Cho-nationen, Sam Gargan, at der lå yderlige 300 børn 

begravet i området op mod skoven. Det store antal gav på det tidspunkt anledning til, 

at der blev sået tvivl om det tal på døde kostskolebørn, som Sandheds og Forsoningen 

hidtil var nået frem til. Ifølge kommissionens Missing Children Project var 222 elever 

døde på kostskoler i hele Northwest Territories. Men alene i Fort Providence, lå der 

altså 400 begravet. Da journalisten nævnte tallene fra Fort Providence til lederen af 

The Missing Children Project, Alex Maass, sagde han, at han godt kendte til de 

”problemer”, som Sacred Heart Mission havde haft med tuberkulose og influenza. Men 

det var også kendt, at sådanne skoler selv var delvist skyld i dødsfaldene: ”De vidste, 

at børnene blev smittet med tuberkulose, for eksempel når de ankom til skolerne, bl.a. 

fordi børnene sov sammen i sovesale.” Men også myndighederne måtte bære deres del 

af skylden, for ”disse oplysninger blev sendt til datidens skolemyndigheder og 

regeringer” (Mandeville 2013). 

 

 

Forsoning  
 

Den udeblevne forsoning 
 

Forsoning er et begreb, som kan forstås på mange måder. For nogle kan det betyde, at 

der genoprettes en tilstand af forsonlighed, som eksisterede tidligere. Men da mange af 

Canadas indfødte folk ikke mener, der nogensinde har været et forsonligt forhold 

mellem dem selv og hvide canadiere, giver det ikke mening, bliver det konstateret i 

bind 6 af Freds- og Forsoningskommissionens rapport (Canada’s Residential Schools 

bd. 6: 3).218 

 Andre sammenligner forsoning med behandlingen af situationen i en 

familie, hvor der er vold i hjemmet. I så fald handler det om at forsone sig med fortidens 

begivenheder på en sådan måde, så der sker en konfliktløsning og bliver skabt grundlag 

for et forhold mellem parterne kendetegnet ved gensidig respekt og en vilje til at gå 

videre i livet på en fredelig måde. Det er denne forståelse, som kommissionen tog 

udgangspunkt i sin diskussion af, hvad det indebærer, at Canada nu befinder sig i en 

”forsoningsproces”.  

I Together Today for Our Children Tomorrow beskrev lederen af Yukons 

First Nations, Elijah Smith, i 1974 forholdet mellem indfødte og hvide i territoriet 

således: ”Yukons indianske folk er ikke et glad folk. Den hvide mand og indianeren 

afskyer hinanden mere og mere. Kommunikationskløften, den sociale kløft og den 

økonomiske kløft – alle tre bliver hele tiden bredere. Både indianere og hvide bliver 

                                                           
218 Bd. 6 handler om, hvad der skal forstås ved forsoning, og hvordan den kan finde sted. 
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nervøse på grund af manglen på forståelse og tolerance mellem de to grupper” (Smith 

1974: 13). Smith mente, at de to grupper levede med hver deres værdier og 

verdensbilleder og havde så mange indbyrdes fordomme om hinanden, at de talte forbi 

hinanden og styrede i retning af en regulær konflikt.  

Da Freds- og Forsoningskommissionen udgav sin rapport i 2015, 

konstaterede den, at forholdet mellem indfødte og hvide canadiere ikke var forbedret 

væsentligt gennem de foregående 40 år. Og det på trods af alt, hvad der var blevet 

iværksat i mellemtiden i form af selvstyreordninger og anerkendelse af indfødtes 

rettigheder i Forfatningen. I 1996 havde Report of the Royal Commission on Aboriginal 

Peoples leveret dokumentation for de dårlige forhold, som Canadas indfødte folk 

levede under. Rapporten indeholdt også en mængde anbefalinger om, hvad der skulle 

gøres. Men rapporten var stort set blevet ignoreret af regeringen, og ingen af dens 

anbefalinger var blevet implementeret, blev det konstateret i 2015. Heller ikke den 

officielle undskyldning i 2008 havde betydet fremgang, lød det, snarere tværtimod. For 

forholdet mellem regeringen under Harper og de indfødte folk var bagefter blevet 

forværret af deres indbyrdes uenigheder om, hvordan problemerne vedrørende 

uddannelse, børnevelfærd og kriminalitet skulle løses.  

Medierne var næsten dagligt fulde af kontroversielle forslag på, hvordan 

man fik bugt med vold over for kvinder og piger, eller historier, der udtrykte skepsis 

om, hvorvidt de nye traktater mellem provinsregeringerne og forbundsstaten var 

forenelige med behovet for økonomisk udvikling og skabelse af industrielle 

arbejdspladser. Nye sagsanlæg blev rejst mod de offentlige dagskoler, som ikke havde 

været dækket af det store søgsmål mod kostskolerne. Det samme gjaldt ofrene for det 

såkaldte ”Sixties Scoop”, dvs. børn, der fra begyndelsen af 1960’erne til sidst i 

1980’erne blev tvangsfjernet fra deres forældre og derefter anbragt i plejefamilier eller 

bortadopteret til fortrinsvis hvide middelklassefamilier i Canada, USA eller 

Vesteuropa. Alle disse sager havde fået løftet om forsoning til at blegne. Det var 

kommissionens opfattelse, at en reel forsoning ville tage lang tid at gennemføre, fordi 

den bl.a. afhang af en holdningsændring til de indfødte folk hos euro-canadierne. 

 
 

Det historiske underskud 
 

I 2016 foretog analyseinstituttet Environics en måling af, hvad den canadiske 

offentlighed ved og mener om de indfødte folks samfund, kultur og historie (Environics 

2016). Rapporten, der udkom med titlen Canadian Public Opinion on Aboriginal 

Peoples, bekræftede, at der eksisterer stor uvidenhed i befolkningen, og at man fortsat 

kan møde mange stereotype forestillinger om de indfødte folk. Der findes dog store 

variationer alt afhængig af de adspurgtes lokalitet, uddannelsesniveau og alder. Lad 

mig fremdrage nogle eksempler på rapportens resultater. 
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Indfødte har stor betydning for canadisk identitet. Den indfødte befolkning 

og dens kulturer er ikke det første, canadierne forbinder med deres lands identitet. Når 

de bliver spurgt om, hvad der gør Canada unikt, er det kun noget, som 2 procent 

nævner, hvilket er langt under de 43 procent, som nævner landets kulturelle 

mangfoldighed. Når man går dem tættere på klingen, svarer henholdsvis 55 procent og 

37 procent dog, at indfødt historie og kultur er ”meget” eller ”ret” vigtig for Canadas 

identitet som land. Andelen er endog steget siden 2009. Canadas indfødte har således 

betydning (83 procent) for den nationale identitet, men ikke så meget som 

sundhedssystemet (97 procent), geografien (95 procent) og multikulturalismen (90 

procent). Der er desuden stor regional variation i svarene.   

Indfødtes rettigheder. Canadierne er delte i spørgsmålet, hvorvidt de 

indfødte folk bør tilkendes særlige rettigheder i kraft af deres status som landets 

oprindelige beboere, eller om de blot bør have samme status og rettigheder som alle 

andre. Kun lidt over halvdelen (52 procent) svarer, at de bør have unikke rettigheder, 

mens 41 procent mener, at de bør have samme rettigheder som alle andre.   

  De indfødtes største udfordringer. Langt de fleste canadiere ved godt, at de 

indfødte folk oplever store udfordringer, og de er også i stand til at nævne nogle af 

dem. Hvor kampen om traktatmæssige rettigheder tidligere ville figurere øverst på 

listen (18 procent), er det i dag den ulighed og diskrimination, de oplever, der står 

øverst efterfulgt af ”sociale problemer, isolation og manglende evne til at blive 

integreret” (11 procent). Traktatspørgsmålet ligger nu til dags med 6 procent på linje 

med truslen mod de indfødtes kultur, arbejdsløshed og økonomisk udvikling, vold mod 

kvinder, dårlige boligforhold, stofmisbrug og alkoholisme. Lidt flere nævner lav eller 

ingen uddannelse (8 procent).  

Største forhindringer. Når folk så bliver spurgt om de primære grunde til 

de indfødte folks sociale og økonomiske problemer, er den ikke-indfødte befolkning 

delt mellem 26 procent, som tilkender regeringspolitikker størst skyld, 26 procent, som 

mener at de indfødte selv er skyld i dem, 18 procent, som mener, de skyldes 

offentlighedens holdninger til indfødte og henholdsvis 17 og 10 procent, som forklarer 

det med alle tre faktorer eller andre kombinationer. Folk i prærieprovinserne tildeler i 

betydeligt højere grad end andre de indfødte skylden. Der er en klar tendens til, at de 

canadiere, der har den holdning, samtidig mener, at de indfødte ikke selv gør nok for 

at forbedre deres vilkår, men føler, de har en ret til at blive hjulpet at det offentlige og 

skatteyderne.  

Viden om kostskoler. Efter 2008 er offentlighedens viden om kostskolerne 

steget betydeligt, og mange forbinder dem med den behandling, eleverne fik på dem, 

men også med familienedbrud og tab af sprog og kultur. Ikke overraskende er det 

noget, som så godt som alle har hørt om i territorierne, mens f.eks. kun 49 procent af 

befolkningen i Quebec mener, de har hørt om det.  

Var der tale om folkedrab? Såvel den canadiske højesterets formand, 

Beverly McLachlin, som den tidligere premierminister Paul Martin og medlemmerne 
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af Sandheds- og Forsoningskommissionen har kaldt regeringens kostskolepolitik for 

”kulturelt folkemord”. Henholdsvis 16 og 26 procent er meget eller ret enige i 

sætningen: ”Canadas kostskolepolitik var ikke en bevidst bestræbelse på at destruere 

indfødtes kultur og deres tilknytning til landet.” Henholdsvis 19 og 28 procent er ret 

eller meget uenige.  

Undersøgelsen viste også, at selv om medierne siden 2008 ofte har 

informeret om arbejdet i Sandheds- og Forsoningskommissionen, så er det kun 42 

procent af befolkningen, der mener, de har hørt om den. Blandt de mest uvidende er 

unge mellem 18 og 29, mens procenten på dem over 60 er 56. Når de, der kender til 

kommissionens arbejde, bliver spurgt om, hvad det så betyder, når kommissionen taler 

om behovet for forsoning, ved flest (20 procent), at det har noget at gøre med lighed 

og behovet for gensidig respekt. Andre ord og udtryk, der bliver brugt er ”tilgive”, 

”undskylde”, ”opbygge relationer” og ”reparere skaden” (med faldende hyppighed). 

Således afslørede undersøgelsen, at man ikke kan tale om ikke-indfødte 

canadiere som en ensartet gruppe med sammenfaldende syn på og holdninger til 

indfødte. Derfor lavede rapportens forfattere til sidst en såkaldt segmenteringsanalyse, 

som viste nogle interessante sammenhænge mellem de svar, de havde fået, og de 

adspurgtes sociale profil, lokalitet, alder, socioøkonomiske status m.m. Opdelingen i 

de fem segmenter bekræftede rapportens hovedkonklusion: at freds- og 

forsoningsprocessen er blevet sat i gang og allerede nu kommer til udtryk i en større 

bevidsthed og viden om de problemer, som de indfødte folk lever med. Det gælder 

også årsagerne. Men der er endnu lang vej igen, før denne viden og forståelse kan siges 

at være delt af det store flertal af ikke-indfødte canadiere. På grund af den uvidenhed 

og fordomsfuldhed, de indfødte folk stadig bliver mødt med, vil forsoningsprocessen 

formentlig tage flere generationer. Hvad der er brug for, konkluderede Environics 

Institute, er ”en nutidig, afbalanceret og eftertænksom forståelse i den ikke-indfødte 

canadiske offentlighed for de indfødte folk og deres forhold til det bredere canadiske 

samfund og dets institutioner” (ibid.: 1).  

Måske indebærer det et helt nyt syn på Canada og hvad det vil sige at være 

canadier, bliver det foreslået i Freds- og Forsoningskommissionens rapport. 

 

 

”Vi er alle traktatfolk”  
 

I indledningskapitlet til det afsluttende bind understreger forfatterne betydningen af, at 

canadierne kender deres historie, men ikke mindst også af, at de kender til de indfødtes 

”bidrag til Canada” (Canada’s Residential Schools bd. 6: 4). De indfødte har allerede 

bidraget til forsoningsprocessen ved at fortælle om ”deres videnssystemer, mundtlige 

historier, love og forbindelser med landet”, og dette vil blive afgørende for den fortsatte 

forsoningsproces. For skønt de indianske sprog ikke har et særligt ord for forsoning, 

fandtes der i deres kulturelle tradition en lang række praktikker i form af åndelige 
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ceremonier, sange og fortællinger, som deres forfædre brugte til at genoprette harmoni 

i deres familier og samfund efter en periode med konflikt. Selv om kolonialismen 

gjorde det af med meget af den traditionelle kultur, har mange af de ældre bevaret en 

viden om, hvordan man i tidligere tid genskabte fred. Ikke-indfødte canadiere, bliver 

det hævdet, kan tage ved lære af de indfødtes traditionelle ”måder at etablere og bevare 

respektfulde relationer på”, f.eks. gennem forhandling, deliberation, dialog, fælles 

refleksion i tavshed og udveksling af fortællinger og minder (ibid.: 12).  

 Kommissionen henviser til rapporten om de indfødte folk fra 1995 og 

konstaterer, at selv om dens anbefalinger ikke er blevet fulgt, så har den dog medvirket 

til at åbne den canadiske offentligheds øjne og ændre den måde, hvorpå man talte om 

den virkelighed, landets indfødte folk lever i. Med den nye rapport fra 2015 har Canada 

nu fået en sjælden mulighed for igen at gribe chancen. Men hvis det skulle lykkes denne 

gang, kræver det en regulær samfunds- og kulturforandring: 

 

Forsoning må understøtte indfødte folk i deres heling efter 

koloniseringens ødelæggende arv, som har bragt kaos ind over deres liv. 

Men den må gøre mere. Forsoning må inspirere indfødte såvel som ikke-

indfødte til at forvandle det canadiske samfund, således at vores børn og 

børnebørn kan leve sammen i værdighed, fred og velstand inden for disse 

landsdele, som vi nu er kommet til at dele. (Ibid.: 4) 

 

Historien rummer kilderne til forståelse og dermed til forsoning. Fortiden er vejen til 

fremtiden, hedder det. Og fortiden, både den fjerne og den nære, viser, at gensidig 

respekt og anerkendelse går gennem fælles traktater. Ja, i grunden viser Canadas 

historie, at ”vi er alle traktat-folk”, lyder det.  

Udtrykket ”vi er alle traktatfolk” stammer fra en tale, som den tidligere 

generalguvernør Adrienne Clarkson holdt på University of Toronto den 31. marts 2004 

(Clarkson 2004). I kommissionsrapportens indledningskapitel bliver dette udtryk – 

som vender op og ned på Indianerlovens forhadte begreb ”Treaty Indian” – brugt i en 

positiv betydning, nemlig til understrege det ansvar, der fremover vil påhvile alle 

canadiere uanset deres herkomst: ”Hvad enten man er First Nation, inuit, métis, 

efterkommer af europæiske kolonister, medlem af en mindretalsgruppe, som har lidt 

under historisk diskrimination i Canada, eller er ny canadier, så er vi alle arvinger til 

både Canadas goder og forpligtelser. Vi er alle traktatfolk, som deler ansvar for at 

handle i forsoningens tjeneste” (Canada’s Residential Schools Bd 1: 7). 

Indledningskapitlet slutter med en konstatering af, at Canada ikke alene skylder de 

indfødte folk sit navn, men også sin ”kollektive identitet som land”. Forsoningen er et 

tilbud om en ”ny måde at leve sammen på” (ibid.: 17). På den måde kommer 

forsoningsprocessen til at fremstå som nationsbygning: som det sidste kapitel i 

Canadas lange og ofte smertefulde bestræbelse på at blive et samlet folk, en nation.  
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Men målet er endnu ikke nået, sagde Justin Trudeau, da han i det samme 

år, 2015, holdt hovedtalen på årsmødet i The Assembly of First Nations: ”Mens vi 

forbereder os på at fejre 150-året for Konføderationen […] har vi brug for at erkende, 

at vores nation blev skabt uden de indfødte folks meningsfulde deltagelse. At dette 

usandsynlige land har overlevet halvandet århundrede er værd at fejre. Men samtidig 

vil markeringen stå som en påmindelse om, at vi endnu har meget arbejde foran os. 

Efter 150 år har vi endnu tilbage at fuldende Konføderationens projekt” (Trudeau 

2015a, min kursivering).  

 

 

Konklusion 
 

Efter sin tiltræden som premierminister efter valget i oktober samme år, meddelte 

Trudeau, at hans regering ville bestræbe sig på at efterkomme alle anbefalingerne i 

Freds- og Forsoningskommissionens rapport gennem forhandlinger ”nation til nation” 

(Trudeau 2015b). Men der skal mere end løfter til. Ved afslutningen af dette 

manuskript var Trudeau begyndt at bryde sit løfte om ”fuldt ud at implementere 

Sandhed- og Forsoningskommissionens 94 anbefalinger”.219  Et af løfterne var at 

tiltræde FN’s Erklæring om Indfødte Folks Rettigheder. Erklæringen er ikke juridisk 

bindende, og den vil tage årevis af forhandlinger med de indfødte folk i Canada at 

implementere i praksis. Under den proces vil der sandsynligvis vise sig at være grænser 

for, hvor fleksibel selv en føderation kan være.   

 Desuden lyder Trudeaus løfte om forhandlinger ”nation til nation” som en 

selvmodsigelse i betragtning af, at han et par år efter erklærede Canada for verdens 

første post-nationale stat. Men i sin uklare brug af begrebet nation adskilte han sig i 

grunden ikke fra sin far, Pierre.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                           
219 Bl.a. løftet om at offentliggøre det juridiske vurderinger, regeringen modtog vedrørende indfødtes rettigheder og 

traktatrettigheder (Souza og Sparks 2017). 
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Kapitel 25 
 
Hovedkonklusioner og Canada i dag  
 
 
 
 
 
 

 
 

Korte hovedkonklusioner 
 

Jeg har i min afhandling foretaget en kronologisk og tematisk undersøgelse af Canadas 

identitetshistorie fra begyndelsen af 1600-tallet til i dag med hovedvægt på perioden 

efter Konføderationen i 1867. Formålet med undersøgelsen har været at identificere 

faktorer der har bidraget til udviklingen af nationale, kulturelle, politiske og 

konstitutionelle identiteter i befolkningen og den canadiske stat, først i dens koloniale 

og siden dens postkoloniale form.   

Jeg har gennem mine analyser og fortolkninger påvist en række 

centrifugale og centripetale kræfter i stats- og nationsbygningsprocesserne og 

analyseret de udfordringer, der har været forbundet med at skabe en stat og en 

statsnation med udgangspunkt i en række britiske bosætterkolonier med hver deres 

koloniale, regionale og etno-nationale identiteter og en betydelig kontinuerlig 

indvandring.  

Jeg har dokumenteret, at nationsbygning og bevarelse af national enhed 

altid har haft en høj politisk prioritet, og at Canadas politiske ledere fra begyndelsen 

har haft dette for øje i udformningen af deres regeringers politikker. Gennem en 

kontinuerlig stats- og nationsbygning af både materiel og immateriel karakter har de – 

om end med skiftende held – forsøgt at forlige indre modsætninger af etnisk, regional 

og økonomisk art og derved tilstræbt at få de forskellige befolkningsgrupper til at 

identificere sig med den canadiske føderalstat. Et udslag af denne bestræbelse er det, 

som jeg har beskrevet som de politiske eliters tradition for mægling, kulturel 

imødekommelse og kompromisskabelse.    

Jeg har vist, at det ikke kun har været forfatnings-, kultur- og 

uddannelsespolitik – de traditionelle områder for national identitetsskabelse i de 

europæiske nationalstater – der har haft en identitetspolitisk dimension. Det samme har 

trafik- og kommunikationspolitik, udenrigs- og sikkerhedspolitik, handelspolitik, 

velfærdspolitik og meget mere. Som jeg har påvist, er disse politikker i alle tilfælde og 

helt op til omkring år 2000 bl.a. blevet begrundet med deres betydning for den 
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nationale enhed og opbygningen af national identitet. I begyndelsen af det nye 

årtusinde begyndte ordene ”nation” og ”national” dog at forsvinde fra det officielle 

vokabularium til fordel for ordet ”føderal”, et spørgsmål jeg vil vende tilbage til senere 

i dette kapitel.  

Jeg har endvidere vist, at der ikke kun er foregået en statslig 

nationsbygning, men at udviklingen af canadiske identiteter også er sket gennem den 

nationsdannelse, der er foregået som følge af en række formative faktorer og 

begivenheder såsom kolonisering, bosættelse, relationerne med den oprindelige 

befolkning, tilpasningen til en række geografiske omstændigheder, videreførelsen af 

historiske institutioner og værdier, krig og internationale relationer. Dertil skal lægges 

den civile nationsbygning, dvs. den nationsbygning der er foregået dels i kraft af 

civilsamfundet – kirker, skoler, patriotiske foreninger og selskaber, fagforeninger, 

politiske partier, organisationer, dagblade, tidsskrifter m.m. – dels i kraft af medlemmer 

af intelligentsiaen – journalister, akademikere, filosoffer, kunstnere m.fl. 

Hvad gælder såvel statsbygningen og nationsbygningen som 

nationsdannelsen, har jeg analyseret de forestillinger, symboler, diskurser og 

fortællinger, der har understøttet og udtrykt dem, og jeg kan konkludere, at de vigtigste 

af dem afspejler Canadas relation til USA og landets geografiske beliggenhed.  

Det er min vurdering, at der ikke umiddelbart er tegn på, at Canada er ved 

at bryde sammen som stat. Et stort flertal af befolkningen – bortset fra i Quebec – 

identificerer sig med Canada. Canadierne føler desuden en endog meget høj grad af 

national stolthed, som specielt gælder de væbnede styrker, sundhedssystemet, 

forfatningen, demokratiet samt Canadas kunst og litteratur. Og endelig er der relativ 

stor enighed blandt canadierne om, hvad der udgør landets nationale symboler: 

Rettighedscharteret, nationalhymnen, det nationale flag, RCMP, ishockey og ”det 

canadiske folks værdier og egenskaber”. 

Men udviklingen i Canada siden 1960’erne har vist, at konstitutionelle 

kriser kan opstå på kort tid. Efter den første folkeafstemning om uafhængighed for 

Quebec i 1980 var der en udbredt opfattelse blandt eksperter af, at separatismen havde 

toppet. Alligevel blussede den som bekendt siden voldsomt op. Det er svært at 

forudsige, om den europæiske tendens til, at der i regioner med særlige historiske 

identiteter og sprog kan opstå et ønske om en separat nationalstatsdannelse, også vil 

påvirke udviklingen i Canada. Jeg er dog tilbøjelig til at konkludere, at den grad af 

autonomi og anerkendelse som nation, som Quebec har opnået inden for den 

nuværende forfatning, betyder, at provinsen allerede i dag på mange måder – om end 

også med visse begrænsninger (deriblandt forpligtelsen til at følge Højsterets 

afgørelser) – fungerer som en nationalstat. Det er sandsynligvis en af grundene til, at 

separatismen har været aftagende siden slutningen af det forrige århundrede. Men 

derved være ikke sagt, at Canada har fået bugt med sine kroniske problemer med at 

sikre den nationale enhed.  
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Jeg vil derfor konkludere, at i dag, hvor landet styres af en liberal 

premierminister, som forsøger at videreføre arven fra sin far, statsnationalisten Pierre 

Elliott Trudeau, befinder Canada sig (1) i en uafklaret situation om sin egen statsmodel, 

(2) i en intern diskussion om statsfolkets identitet og (3) en opdeling mellem tre 

nationale grupperinger inden for unionen: en engelsk-canadisk nation, en Quebec-

nation og en mængde oprindelige folk, som også gerne vil anerkendes som nationer. 

Rent normativt vil jeg konkludere, at Trudeaus forestilling om Canada som en 

postnational stat ikke forekommer at være en del af løsningen.  

Jeg vil uddybe disse korte konklusioner og vurderinger i resten af dette 

kapitel. 

 
 

Udvidet konklusion og status i 150-året 

 
Canada har siden 1980 oplevet en faldende tillid blandt vælgerne til politikere og de 

politiske partier. Allerede i 1965 svarede omkring 60 procent af canadierne, at deres 

valgte repræsentanter hurtigt mistede berøring med deres vælgere. Da procentdelen i 

1980 nåede 80, nedsatte regeringen Citizens’ Forum on Canada’s Future for at 

undersøge årsagerne til den faldende demokratiske deltagelse. I rapporten blev det 

konkluderet, at mange canadiere fandt, at deres politiske institutioner og politiske eliter 

manglede responsivitet, og at de selv ingen indflydelse havde på de politiske 

beslutninger. De følte, at deres regeringer, specielt på det føderale niveau, ikke 

afspejlede folkets vilje, og at de ikke selv havde magt til at ændre på situationen (Cross 

2002). I den samme periode begyndte canadiernes deltagelse i valgene at falde. 

Stemmeprocenten ved de fem nationale valg siden 2004 har ligget mellem 60,9 

(laveste) i 2004 og 68,3 (højeste) i 2015 (Elections Canada). Det er under 

gennemsnittet i OECD på 73. Til sammenligning har deltagelse ved de 21 danske 

folketingsvalg siden 1953 ligget på 80-90 procent med et gennemsnit på omkring 85 

procent. I 2011 lå procenten 87,71, hvilket var den højeste i 27 år (Danmarks Statistik 

2011).  

Nedgangen i valgdeltagelsen og den faldende politiske tillid i befolkningen 

gør canadiske demokratiforskere lidt bekymrede for demokratiets fremtid i Canada. 

Det er især det faldende politiske engagement blandt unge, som nærer denne 

bekymring. I et studie af unge og yngre canadieres viden og engagement i politik 

dokumenterer politologen Paul Howe, at nutidens unge ikke alene er mindre tilbøjelige 

til at stemme ved både parlamentsvalg og valgene til provinsforsamlingerne, men også 

til at involvere sig i samfundet på anden vis, f.eks. ved at tage del i frivilligt 

foreningsarbejde. De har også mindre politisk viden og interesse i politik end tidligere 

generationer. Howe mener, der ligefrem er tale om et ”kronisk dis-engagement”, som 

grundlægges under opvæksten, og som derfor ikke på en enkelt måde lader sig ændre 

(Howe 2010).  
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 En analytiker fra opinionsinstituttet EKOS, der har registreret de faldende 

niveauer for politisk tillid i Canada over de sidste 50 år, konstaterer lidt modfaldent, at 

hvor den blinde tillid, som fulgte med 1950’ernes konformistiske tidsalder, måske ikke 

var specielt sund, så kan det bestemt heller ikke siges om den åbenlyse mangel på 

grundlæggende tillid i nutidens verden. En skeptisk og kritisk holdning er nyttig, men 

kun til et vist punkt. Overskrides den, bliver det svært at skabe fremskridt for samfundet 

(Graves 2013).  

 Man kunne overveje, om den faldende tillid og demokratiske deltagelse 

måske også kunne havde noget at gøre med en svækkelse af de yngre borgeres 

identifikation med de primære politiske fællesskaber, de tilhører? Er der mon nogen 

sammenhæng mellem den faldende valgdeltagelse blandt unge og yngre canadiere og 

et undersøgelsesresultat fra Angus Reid Institute i 2015, der viste, at hvor ca. 75 procent 

af canadiere over 35 hævder, at de føler ”en dyb tilknytning til Canada”, så svarer kun 

halvdelen af dem under 35 det samme? Med andre ord: hænger en svækket 

identifikationen med den canadiske stat sammen med et svækket demokratisk 

engagement? Det spørgsmål giver min afhandling ikke noget svar på. Det kunne være 

genstanden for et helt nyt studie. Men givet er det, at en befolknings identifikation med 

den stat, de er borgere i, har stor betydning for dens evne til at fungere, ikke mindst 

som demokrati.  

 I mit teoretiske kapitel bragte jeg et citat fra en artikel af Robert H. Jackson 

og Alan James, ”The Character of Independent Statehood”, som jeg vil gentage her og 

bruge som udgangspunkt for min vurdering af, hvor Canada står i dag. Det lød: 

 

  
Der er visse elementer (og forbundne problemer), som er fælles for alle 

stater (qua stater) og derfor kan diskuteres generelt. De har at gøre med 

psykologi og geografi: Ingen stat kan eksistere længe uden en permanent 

befolkning, som identificerer sig med den og er loyal over dens nationale 

regering. Og ingen stat kan selvfølgelig eksistere uden et bestemt 

territorium, som tilhører den alene. De essentielle komponenter i den 

almindeligt accepterede definition af en stat i international lov er en 

befolkning og et territorium foruden en effektiv regering. (Jackson og 

James 1993: 17, min kursivering)  

 

Lad mig se på de krav, Jackson og James stiller, for at man kan tale om en 

vellykket stat, et for et, og derefter vurdere, hvorvidt Canada har levet op til dem: 

identifikation, loyalitet, territorium og effektivt regeringsførelse. Da de alle hænger 

sammen med forestillingen om et folk (en nation), vil jeg slutte min statusopgørelse 

med et afsnit om begrebets mildest talt overraskende skæbne igennem de sidste 20 år. 
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Identifikation og loyalitet 
 

Der er ingen tvivl om, at når de to vigtigste af den canadiske forfatnings fædre, John 

A. Macdonald og George-Étienne Cartier, så et behov for udviklingen af en ”ny 

nationalitet” i den canadiske union, så skyldtes det deres overbevisning om, at der var 

en sammenhæng mellem befolkningens identifikation med den nye stat og deres 

loyalitet over for den. Macdonalds store personlige frygt var, at Canada skulle blive en 

del af USA, og derfor var det vigtigt for ham, at befolkningen opfattede sig som et 

politisk fællesskab. For Cartier var den nye nationalitet først og fremmest et etisk 

princip, en ”ånd”, som skulle ligge til grund for føderationen. Han var overbevist om, 

at en befolknings loyalitet over for staten og det politiske fællesskab ikke kunne bygge 

på en fælles sproglig, kulturel eller religiøs identitet. Derfor måtte en tokulturel 

canadisk stat udvikle en nationalitet, som var både politisk og etisk forpligtende. Den 

skulle være udtryk for et nyt forhold mellem folk med forskellige sprog og kulturer, og 

kunne derfor ikke grundlægges på etnisk kultur. I stedet skulle den hvile på nogle fælles 

værdier, deriblandt gensidig respekt, tolerance og anerkendelse. Forenet under et fælles 

politisk styre skulle Canada være et land, hvor man kunne praktisere forskellige 

livsformer, men hvor befolkningsgrupperne var forenet med hinanden som en politisk 

og etisk nation. Canada kunne og skulle med andre ord ikke være en nationalstat, men 

en statsnation. 

 Forestillingen om en canadisk nationalitet lå fjernt for mange af de andre 

forfatningsfædre. De var mest interesserede i at slippe af med et politisk problem i 

Provinsen Canada og at løse nogle økonomiske og sikkerhedspolitiske problemer. 

Kolonierne havde i forvejen udviklet forskellige koloniale identiteter og konkurrerede 

økonomisk med hinanden. De mente derfor, at der ikke var nogen grund til at bekymre 

sig om ”nationale spørgsmål”, som det blev sagt under konføderationsdebatten i 1865.  

Derfor betragtede de vedtagelsen af forfatningen som udtryk for, at der var indgået en 

”kontrakt” – en compact – mellem dem. Loyaliteten og identifikationen gjaldt således 

i første række deres egen provins og den juridiske aftale, der var indgået. For dem var 

der hverken følelser eller etik involveret i unionsdannelsen. Det var der i princippet 

ikke noget galt ved, og man kan tilmed argumentere for, at den ”delte loyalitet” mellem 

stat og provins kan udgøre et dynamisk element og derfor være en af fordelene ved en 

føderalstat. Problemet opstår dog, når loyaliteten over for provinsen/delstaten sker på 

bekostning af den nationale enhed/føderalstaten, som allerede Bryce gjorde 

opmærksom på (Bryce 1919 [1888]).  

Men jeg har samtidig vist, at der i dag er en meget høj grad af identifikation 

med ”Canada” blandt engelsk-canadiere, bortset fra i Quebec. Hvordan forklarer man 

det?  Jeg mener, der er to grunde at overveje. For det første at det langt er alle canadiere, 

der deler kontraktopfattelsen af Canada. Og for det andet at nationsbygningen ikke kun 

har været et statsligt projekt, men også en proces projekt, som institutioner og 

civilsamfundet – sammen med intellektuelle, folkeoplysere, kirkesamfund, kunstnere, 
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forlag, medier osv. – har bidraget til. Derved er der blevet skabt et andet fællesskab 

end det politiske: et forestillet og historisk erfaret fællesskab inden for et bestemt 

geografisk territorium. Eksistensen af et sådant fællesskab bibringer den politiske 

nation en historisk, kulturel, materiel, narrativ handlingsmæssig og emotionel 

dimension (jf. Yack 1999, Nielsen 1999, Jenkins 2004, Edensor 2002), som er nok så 

væsentlig som den politiske. 

 

 
Territorium og fællesskab 

 

Jackson og James noterer da også helt korrekt: ”Et territorium er, hvad mennesker 

vælger at gøre med det. Et territorium er ikke værdifrit. Mennesker føler sig 

almindeligvis forbundet med det sted” (Jackson og James 1993: 19). Det er gennem 

denne tilknytning, at en geografisk lokalitet og et nationalt territorium bliver til et 

”hjemland”. Hjemlandet er ikke noget, der kan skabes politisk, hvis det ikke opleves, 

føles og erfares som sådan af dem, der bebor det. En nation er en abstraktion, der 

bygger på noget konkret, noget erfaret og noget erindret og fortalt. 

Jeg har flere gange i afhandlingen påvist den betydning, som Canadas 

klima, landskaber, territoriale udtrækning og fysisk-geografiske opdeling har betydet 

for den nationale identitetsdannelse, ikke mindst i kraft af de måder, hvorpå forfattere, 

digtere, billedkunstnere og filmskabere har gengivet dem. Canadas geografi har været 

tillagt karakter- og værdidannende kræfter, specielt fordi Canada udgør et enormt, 

vildt, koldt og sparsomt befolket territorium, som det har krævet særlige menneskelige 

egenskaber at overleve i, men som samtidig har formet menneskene i det. Derfor er 

vildmarken og dens opdyrkning, men også dens modstandstandskraft kommet til at 

udgøre et fremtrædende tema i canadisk kunst og kultur, og derfor kom det canadiske 

nord, ikke mindst Arktis, til at indgå i den mest betydningsfulde nationale fortælling 

om Canada. Vildmarken har desuden afkastet beslægtede, uofficielle nationale 

symboler som f.eks. kanoen, nationalparken, polarforskeren, guldgraveren, det beredne 

politi og bjælkehuset ved søen dybt inde i skovene.      

 Paradoksalt nok blev indianeren ikke et nationalt ikon i Canada, først og 

fremmest på grund af sin levevis, som blev betragtet som uforenlig med den 

europæiske. Indianeren blev selv gjort til en del af den vilde natur og derved udslettet 

og usynliggjort, hvad enten han eller hun forblev ude i ”territorierne” og ”reservaterne” 

eller flyttede til provinsbyerne eller en af metropolerne. For det nationale territorium 

var nemlig et bosætterterritorium, og vildmarken, både den grønne og den snehvide, 

var noget, der skulle udvikles og kortlægges af bosætterne og deres efterkommere, før 

den kunne blive betragtet som canadisk. Det, som jeg har kaldt lokaliseringen og 

territorialiseringen af Canada skete ud fra en euro-canadisk læsning af kolonihistorien 

og den særlige nordamerikanske geografi i denne del af kontinentet og blev brugt til at 
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sætte skel, både mellem canadiere og indfødte folk og mellem canadiere og 

amerikanere. 

 Da koloniseringen, territorialiseringen og lokaliseringen af Canada har 

været en del af statsbygningen, medvirkede de dels til nationsdannelsen og dels til den 

gradvise udvikling af national identitet og en identifikation med den canadiske stat og 

dens territorium. Der har altså også i Canada – i lighed med Europa – været en nær 

sammenhæng mellem statsbygning, nationsdannelse og nationsbygning, og de fleste 

canadiske premierministre har haft et klart øje for dette. Resultatet er, at kun et lille 

mindretal af canadierne alene identificerer sig med deres provins. De fleste 

identificerer sig enten lige meget med deres provins og Canada, eller mere med Canada 

end deres provins. Undtagelsen er Quebec. Men det skyldes i høj grad, at Quebec 

allerede i 16- og 1700-tallet udviklede sig til en territorialiseret og fortalt nation og 

dermed til et etnisk og siden nationalt hjemland. Befolkningen tillagde dette hjemland 

en særlig betydning gennem de fortællinger, de skabte om sig selv og deres sted i 

verden – og vel at mærke på deres eget sprog. Denne kendsgerning er den alvorligste 

grund til den mislykkede nationsbygning i Canada. Og selv Trudeau, der dog var 

vokset op i Quebec, lærte aldrig at forstå, hvor dybt de nationale følelser stikker blandt 

fransk-canadierne. Ja, så dybt, at mange af dem har svært ved at se sig selv som 

medlemmer af et canadisk statsfolk. 

Men denne abstrakt og rationelt tænkende politiker var nok heller ikke klar 

over, at der skal mere til at opretholde en uafhængig stat end love og rettigheder, nemlig 

også noget psykologisk, som Branthwaite helt korrekt argumenterer (Branthwaite 

1993). Georg Sørensen taler om behovet for ”national sentiment” i befolkningen, altså 

en nationalfølelse eller en national bevidsthed (Sørensen 2004, jf. min kommentar i 

Böss 206: 261). Denne følelse er ikke noget, der opstår af relationen mellem borgerne 

og staten – altså i kraft af deres politiske, juridiske og økonomiske rettigheder – men 

er i langt højere grad resultatet af deres tilknytning til nationen som et ”forestillet 

fællesskab”, dvs. noget der bygger på fælles sprog, fælles kultur, og en historisk 

identitet baseret på myter, symboler, musik, kunst osv. (Sørensen ibid.: 93; Edensor 

2002).  

Men der kan være flere forskellige måder at forestille sig fællesskaberne i 

et samfund på. Den brug, som politikere, politiske partier og regeringer gør af dem for 

at legitimere deres politikker og lovgivning, kan i visse tilfælde udelukke hinanden og 

i andre tilfælde konkurrere indbyrdes, sådan som jeg påvist det i min afhandling. 

Undertiden kan sådanne forestillede fællesskaber og de fortællinger, der knytter sig til 

dem, antage hegemonisk karakter. Det var tilfældet med den britisk-canadiske 

fortælling fra 1867 og til langt op i 1900-tallet. Det samme kan siges om den liberale 

nationalismes fortælling i 1960’erne og 1970’erne, indtil den blev udfordret af en ny 

konservativ fortælling fra midten af 1980’erne. Hvad vi har set under Justin Trudeau 

er et forsøg på at genetablere den liberale forestilling om Canada.    
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Alle disse overvejelser indebærer, at man ikke kan være sikker på, hvad 

canadierne mener, når de i meningsmålinger svarer, at de identificerer sig med 

”Canada”. Det er slet ikke sikkert, at det er det samme Canada, de tænker på, og det 

behøver heller ikke betyde, at de identificerer sig med staten eller føderationen Canada. 

Det er måske snarere Canada som hjemland og forestillet og institutionaliseret 

fællesskab, de har i tankerne. 

 

     
Effektiv regeringsførelse 

  

I forbindelse med markeringen af 150-året for Konføderationen – som netop fik mere 

karakter af markering end fejring – udsendte det populærhistoriske magasin Canada’s 

History et særnummer om ”Canadas store spørgsmål”. Et af dem handlede om 

føderationen, eller rettere ”Konføderationen som kørte af sporet”, som journalisten 

Andrew Coyne kaldte sin artikel. Jeg er enig i visse dele af hans analyse og vil derfor 

opsummere hans tese og tilføje mine egne kommentarer og perspektiveringer. 

 Coyne følger forfatningshistorien siden 1867 og noterer, hvordan 

forfatningen knap nok havde fået sine underskrifter, før den begyndte at gå i opløsning 

på foranledning af Ontarios førsteminister Oliver Mowat. Med støtte fra JCPC i det 

britiske overhus blev den mere eller mindre forandret til en erklæring om 

provinsrettigheder gennem en afmontering eller svækkelse af alle de instrumenter, der 

skulle sikre en effektiv regeringsførelse. Men det skete ikke kun på foranledning af 

provinserne. Også Wilfrid Laurier og de to store partier bidrog til svækkelsen af 

centralregeringen. Laurier gjorde det ved at afstå fra at leve op til regeringens 

fornemste ansvar – at beskytte mindretalsrettigheder – da han indgik et kompromis 

med Manitobas regering om de fransksprogede skoler. De Liberale gjorde det ved helt 

op til Depressionen at bakke provinsernes interesser op i deres magtkamp mod 

centralregeringen. Og de Konservative gjorde det, da de vendte om på en tallerken og 

bakkede op om provinsernes protester, da de Liberale regeringer i 1960’erne begyndte 

at centralisere magten for at gøre Canada til en velfærdsstat med større social lighed på 

tværs af provinserne.  

Da Trudeau indledte sit forsøg på en unilateral hjemtagning af Forfatningen 

i begyndelsen af 1980’erne, fik provinserne hjælp fra Højesteret med det resultat, at 

man endte med i 1982 at få en forfatning, som – f.eks. med sin reformparagraf –  

ændrede balancen til provinsernes fordel. Under de efterfølgende finansielle 

besparelser som følge af den statsgæld, som Trudeau-regeringen havde skabt, blev den 

føderale regering reduceret til en tigger, som skulle bede provinserne om hjælp, hvis 

den skulle have held med at gennemføre noget. Og ned ad bakke er det gået for den 

lige siden. Selv om den canadiske centralregering eksempelvis er udstyret med magt 

til at ulovliggøre handelsbarrierer mellem provinserne, så tøver den med at bruge den, 

og den gør i det hele taget ikke noget for aktivt at skabe et canadisk fællesmarked. Også 



656 

 

i klima- og energipolitiske spørgsmål forekommer centralregeringen i dag svag og ude 

af stand til at skære igennem over for provinserne, f.eks. i spørgsmålet om anlæg af 

olierørsledninger, et spørgsmål, der i skrivende stund, april 2018, forudsiges at ville 

kunne udløse en ny forfatningskrise (Economist, 14. apr. 2018).  

Det kan forekomme mærkeligt, at der i et land, der i 1992 indgik i en 

frihandelsaftale med USA og i 2016 en lignende aftale med EU, endnu forekommer 

handelshindringer mellem Canadas egne provinser. Skønt det ved Konføderationen 

blev forbudt provinserne at opkræve told for indførte varer, var det først i 1982, at 

andre former for handelshindringer blev gjort ulovlige. Alligevel er der i dag stadig 

ikke fuldstændig frihed for overførsel af kapital og tjenesteydelser mellem provinserne. 

De kan give fortrinsret til lokale leverandører og henvise til lokale behov som 

begrundelse for at forhindre eksport af råvarer til forarbejdning i en anden provins (jf. 

Stevenson 2009: 203-7 og MacLean’s 4. okt. 2013: 18-19). Provinsregeringerne kan 

også bruge skatteniveauer og juridiske instrumenter til at fremme deres egne fordele i 

forhold til de andre provinser.   

 Føderalismeteoretikere vil naturligvis sige, at i en velfungerende 

føderalstat vil en konkurrence mellem delstaterne indbyrdes og mellem delstaterne og 

centralregeringen blive afværget gennem konstitutionelle strukturer, nationale 

politikker og partisystemer, altså gennem en såkaldt intra-statsføderalisme. Den 

canadiske stat har dog udviklet en ”inter-statsføderalisme”, der betyder, at Canada i 

dag mere har karakter af en konføderation – et statsforbund – end en føderation – en 

forbundsstat.  

En lignende udvikling kunne aldrig være sket i USA. Det kan godt være, at 

Kongressen i disse år lider under et dårligt ry, men det er, fordi den ikke lever op til 

borgernes forventninger om effektivitet. Men i USA anses Kongressen immervæk 

stadig som et magtcentrum på en måde, som Parlamentet i Ottawa slet ikke gør det, og 

centralregering i Washington disponerer over en magt og autoritet, som canadiske 

regeringer kun kan drømme om. Derfor består faren for Canada ikke så meget i, at 

landet vil falde fra hinanden, men i at landet sejler af sted som et skib uden ror. Selv 

om den økonomiske recessesion i Alberta i 2018 gav anledning til en by 

”fremmedgørelse” og separatistiske forhåbninter, er centralregeringen i dag så svag 

som nogensinde, at føderalismen nærmest kan betragtes som politisk irrelevant.  

Coyne mener, at problemerne skyldes, at forestillingen om Canada som en 

nation i dag er ikke-eksisterende i de politiske eliter: ”Idéen om, at der findes en bredere 

canadisk nation, som inkluderer alle, og som transcenderer og omfavner de nationer, 

den måske rummer, er mere eller mindre tabu” (Coyne 2017: 54). Det er den også for 

den nuværende premierminister. Som jeg nu vil vise, er han tilsyneladende end ikke 

helt klar over, hvad det er for en stat, han regerer. 
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Den postnationale stat  
 

På Canada Day den 1. juli 2017 udsendte premierminister Justin Trudeau en erklæring, 

der blev indledt med følgende ordlyd:  

 

Canadas historie bygger på talrige eksempler på mennesker, som har 

forenet sig med hinanden på tværs af deres forskelle for at arbejde og 

trives sammen. Vi udtrykker os på fransk, engelsk og hundreder af andre 

sprog, vi praktiserer mange former for tro, vi oplever livet gennem 

forskellige kulturer, og alligevel er vi ét land. I dag, som det har været 

tilfældet i århundreder, er vi ikke stærke på trods af vores forskelle, men 

på grund af dem. (Trudeau 2017) 

  

I erklæringen kaldte Trudeau Canada for et ”land” og et ”samfund”. Han brugte også 

flere gange ordene ”vi” og ”os”. Han sagde f.eks., at ”vi kæmpede modigt i to krige, 

byggede en infrastruktur, som kom til at forbinde os med hinanden, og vi satte et værn 

om vores kæreste værdier – lighed, diversitet, individets frihed og to officielle sprog – 

The Charter of Rights and Freedoms.” Derfor var Canada i dag et ”ekstraordinært land 

– rigt, generøst og stolt” (ibid.). Han brugte ikke ordet ”nation” om Canada. Og dog. 

For i en sætning, hvor han undskyldte over for de indfødte folk og erkendte, at de ikke 

havde anledning til at fejre dagen som en festdag, lovede han, at de fremover ville blive 

mødt ”nation til nation”. Det forekom selvmodsigende, for i dette udtryk ligger jo, at 

der er tale om en canadisk nation, der forhandler med indfødte nationer: ”First Nations, 

Inuit og Métis Nation” (ibid.). Men så meget mere modsigende, fordi Trudeau lidt over 

to år tidligere havde sagt, at Canada var verdens første ”postnationale stat”. 

 Den udtalelse kom han med i et interview i New York Times Magazine en 

månedstid efter sin tiltrædelse som premierminister: ”Der er ikke nogen kerneidentitet, 

ingen hovedstrøm i Canada. Der er fælles værdier – åbenhed, respekt, medlidenhed, 

viljen til at arbejde hårdt, at være der for hinanden, at søge efter lighed og retfærdighed. 

De egenskaber er, hvad der gør os til den første postnationale stat” (Lawson 2015). 

Journalisten, der interviewede Trudeau, Guy Lawson, havde ret i at kalde sin artikel 

”Trudeaus Canada igen”; for i virkeligheden gentog Justin blot en af sine fars gamle 

formuleringer, men blot på en mere uklar måde end faderen. Også Pierre Elliott 

Trudeau omtalte aldrig, som jeg har nævnt, Canada som en nation, selv om han i 

virkeligheden var nationalist til fingerspidserne, blot af en særlig aftapning: 

statsnationalist. Det var nok derfor, at artiklen ikke fremkaldte store overskrifter i 

canadiske aviser, bortset fra dem, der lænede sig mod højre. Men modsigelser var der 

da – og flere kom dryppende i de følgende par år. Jeg vil referere nogle få typiske 

kommentarer. 

 I The National Post skrev Joe Oliver, konservativt medlem af Underhuset, 

at det var lidt svært at gennemskue, hvad Trudeau egentlig mente med sine ”bizarre 
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kommentarer”; men ”formodentlig bekræfter han vores kulturelle diversitet, fornægter 

vore to-nationale historie og udtrykker en dyb mistro over for nationalisme”. Men hans 

holdning ville derfor også blive betragtet som en hån mod mange canadiere og rippe 

op i gamle konflikter: 

 

Så godt som enhver fransk-canadier vil mene, at fornægtelsen af 

eksistensen af vores grundlæggende fortælling er en eksistentiel negation 

af, hvem de er. Forkastelsen af det franske bidrag til Canadas identitet må 

være en Guds gave til Parti Québécois og kan skabe en opblussen af 

suverænitetsønsket. Canadiere af britisk oprindelse og indfødte folk vil 

også føle sig marginaliseret. Mange nye canadiere er blevet tiltrukket af 

vores demokrati, frihed, menneskerettigheder og retssamfund, selv om de 

også håbede på at finde et hjem, hvor der ville være plads til deres 

traditioner. Når alt kommer til alt, er påstanden om, at vores historie, 

traditioner, demokratiske institutioner og deres underliggende principper 

ikke spiller en central rolle i definitionen af, hvem vi er, går imod al sund 

fornuft og en kollektiv tilhørsfølelse. (Oliver 2016) 

 

I The Vancouver Sun skrev klummeskribenten Douglas Todd om ”farerne 

ved et postnationalt Canada”. Han indledte med at bemærke, at han ”prøvede at forstå 

Justin Trudeaus idealistiske tænkning”, og at han troede, ”at han siger, at [Canada] er 

et sted, hvor respekt for mindretal overtrumfer en hvilken som helst gruppes måde at 

gøre tingene på”. Men selv om canadierne var vant til at se bort fra den slags 

formuleringer som ”politisk tågesnak”, så burde de vide, at Canada, af alle verdens 

lande, var et af de få, hvor politikere og akademikere betragter alle former for 

nationalisme med mistro. Men er det klogt at lade nationalisme afgå ved døden? 

spurgte han og kom så med sit eget forsvar for en ”sund nationalisme”. Med et citat fra 

den britiske forfatter og politiker Daniel Hannan, hævdede han, at en sund nationalisme 

opmuntrer forskelligartede mennesker til at samarbejde og til at være mindre selviske, 

til at betale skatter til støtte for mennesker, de ikke kender, acceptere valgresultater selv 

om de taber, og holde love, de ikke er enige i: ”En velfungerende stat kræver en bred 

konsensus om, hvad der ligger i første person ental [”vi”]. Fjern fornemmelsen for et 

vi, og så får man Syrien, eller Irak eller Ukraine eller – ja, enhver krigszone, du kan 

nævne.” For det var ikke nationalisme, der fik lande til at splittes, men religion, race 

eller stammementalitet. Modsætningsvis var nogle af de mest økonomisk vellykkede 

og egalitære lande i verden dem, hvor der fandtes en følelse af gensidig tillid og 

værdsættelse af god regeringsfølelse, værdier, som delvist skyldes en national lim. 

Todd tænkte her på de nordiske lande, hvor han åbenbart vidste, at man pynter 

fødselsdagslagkager med nationale flag. Og så henviste han til en nylig undersøgelse 

fra Angus Reid, som viste, at 75 procent af canadierne mente, at der findes en ”unik 

canadisk kultur” (Todd 2016). 
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 Som forventet var reaktionerne på Trudeaus udtalelse i Quebec helt 

uforstående: Som lederen af Parti Québécois, Jean-François Lisée, skrev i Le Devoir i 

et åbent brev til Trudeau: ”Man kan ikke ignorere, at De bliver helt lyrisk, når De taler 

om Deres vision for Canada med udenlandske samtalepartnere, sådan som De har gjort 

i et interview i New York Times Magazine […] Men lige et øjeblik: Hvis Canada er en 

”postnational stat”, betyder det så ikke, at der ikke længere er nogen nationer i Canada? 

Hverken en quebeckisk, eller en indfødt, eller en canadisk? Helt seriøst, hr. Premier 

Minister, jeg forsøger at forstå Dem” (Lisée 2016).   

 I sin forelæsning ved tiltrædelsen af sit treårige gæsteprofessorat ved 

Aarhus Universitet i maj 2009 fortalte den amerikanske politolog Francis Fukuyama, 

at hans interesse for forholdet mellem nation og stat stammede fra erfaringer, han havde 

høstet fra sit arbejde gennem mange år for Verdensbanken og andre 

donororganisationer i nogle af verdens fattigste lande: 

   

Selv har jeg fokuseret på den politiske side af disse landes 

udviklingsbehov: Deres behov for at udvikle stærke politiske institutioner. 

Men som led i forståelsen af denne proces kom jeg snart til den 

erkendelse, at det i virkeligheden ikke er muligt at foretage 

”statsbygning” – altså at styrke statens kerneinstitutioner – uden samtidig 

at indlede en parallelt løbende ”nationsbygningsproces”. Hermed mener 

jeg skabelsen af fælles identitet, kommunikationsmidler og fortællinger, 

der binder folkegrupper sammen i et fællesskab. Jeg tror faktisk, at mange 

af de problemer, vi i beskriver som ”korruption” i udviklingslandene, i 

virkeligheden skyldes, at deres politiske ledere ikke har formået at 

opbygge en national identitet. (Cit. Böss 2013: 297) 

 

Fukuyama mener altså, at national identitet er en nødvendighed for, at et 

samfund kan fungere, herunder demokratiet. I den artikel, som han senere bidrog med 

til bogen Narrating Peoplehood amidst Diversity (Böss 2011), forklarer han, at det ikke 

kun er et problem for stater, der rummer separatistbevægelser eller stærkt 

koncentrerede mindretalsenklaver, men også i lande, ”hvor nationen ganske enkelt ikke 

udgør den primære loyalitetskilde for flertallet af landets befolkning” (Fukuyama 2011: 

304). I sådanne lande, som f.eks. Kenya, er der måske ikke nogen enkelt etnisk gruppe, 

som ønsker at skabe deres egen stat, men til gengæld udvikler der sig i mange af dem 

en ”ethnic spoils politics”, dvs. en favorisering af de etniske grupper, der støtter et 

bestemt parti eller en bestemt kandidat ved valgene. Denne form for politisk korruption 

er et biprodukt af en svag national identitet, mener Fukuyama. Der åbnes dermed op 

for et demokrati, hvor politikerne er mere interesserede i at belønne bestemte etniske 

grupper, en bestemt region eller en bestemt interessegruppe, som de føler sig mere 

loyale over for end den nationalstat, de er sat til at tjene.  National identitet – og de 

fortællinger, der underbygger den – udgør derfor en betingelse for forståelsen af det 
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almene vel, for kollektiv ageren, for konfliktløsning og for oprettelse og bevarelse af 

social og politisk orden generelt, konkluderer Fukuyama. Derefter går han ind i en 

diskussion af, hvad der skabte den amerikanske nation, og den diskussion vil jeg til 

sidst bruge til nogle konkluderende overvejelser over forholdet mellem stat og nation i 

Canada.  

 

 
Stat, nation og historie 

 

Fukuyama tager udgangspunkt i den måde, hvorpå Seymour Martin Lipset og Samuel 

P. Huntington forstod oprindelsen til amerikansk identitet og nationsopfattelse. 

Forskellen mellem dem bestod i den prioritet, de tilskrev henholdsvis statsdannelsen 

og nationsdannelsen. Kort fortalt mente Lipset, at USA var en stat, før den blev en 

nation. Huntington argumenterede derimod, at det var udviklingen af en nation, der 

gjorde den amerikanske stat mulig.  

Lipset havde den opfattelse, at den amerikanske stat opstod i forbindelse 

med revolutionen og grundlæggelsen i forfatningen af 1776, og at amerikansk identitet 

derfor fra begyndelsen havde været en politisk og civil identitet, der byggede på en 

liberal ”creed” bestående af fem værdier: lighed – forstået som individers lige 

muligheder – frihed – forstået som ”negativ” frihed, dvs. friheden fra en 

undertrykkende og kontrollerende stat – individualisme – forstået som individets 

mulighed for at forme sit eget liv og opnå den plads i samfundet, det stræbte efter – og 

økonomisk frihed. Fordi der var tale om universelle værdier, kunne alle tilegne sig 

dem, også indvandrere, der var vokset op med en anden kulturel og historisk baggrund 

(Lipset 1963 og 1995). Denne ”trosbekendelse” blev aldrig skrevet ind i et formelt 

dokument, men var værdier, der blev indlejret i republikkens institutioner og historiske 

praksis, herunder dens forfatning, den politiske kultur og de forskellige politikker – fra 

socialpolitik, over økonomisk politik til udenrigspolitik – som blev gennemført. På den 

måde afspejler det amerikanske samfund i dag og USA’s politiske historie en bestemt 

identitet, som blev grundlagt med staten. 

 Huntington var enig med Lipset i, at der fandtes nogle amerikanske 

kerneværdier, som gav amerikanerne deres nationale identitet, og han kunne sikkert 

også blive enig med ham i, hvilke værdier det drejede sig om. Men han mente ikke, at 

amerikansk nationalitet udelukkende var civil og politisk. Den havde nemlig rødder i 

de før-politiske, kulturelle praktikker, som fandtes blandt de engelske bosættere langt 

forud for grundlæggelsen af USA (Huntington 2004). Huntington mente, at den anglo-

protestantiske kultur havde været særlig vigtig for nationsdannelsen og spurgte: ”Ville 

Amerika være det Amerika, det er i dag, hvis det ikke i 16- og 1700-tallet var blev 

bosat af britiske protestanter, men af franske, spanske eller portugisiske katolikker? 

Svaret er nej. Det ville ikke være Amerika. Det ville være Quebec, Mexico eller 

Brasilien” (ibid.: 59). Huntington gik derefter gennem de kulturelle værdier, som kom 
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til at indgå i amerikansk identitet. Vigtigst var den protestantiske arbejdsetik, men han 

nævner også arven fra Tudor England: common law, rettergang med juryer, brug af 

lokale militser snarere end en stående hær, lovgivernes ansvar over for deres lokale 

samfund, foruden traditionen for frivillig organisering inden for religiøse menigheder, 

en praksis som senere bredte sig uden for det religiøse område til hele Nordamerika, 

sådan som Alexis de Tocqueville havde bemærket (Tocqueville 1988). 

Som Fukuyama korrekt gør opmærksom på, skal man vare sig fra at 

overdrive forskellene mellem Lipset og Huntington. Også Lipset havde øje for 

protestantismens betydning for den form, som amerikansk kultur og identitet antog. 

Han førte således ”moralismen” i amerikansk udenrigspolitik tilbage til den puritanske 

tradition. Så det rigtigste er i stedet at kombinere de to synsvinkler og fremføre den 

tese, at amerikansk nationalitet udviklede sig som dels et produkt af historien, dels som 

et produkt af statsbygningen. Men det er alligevel analytisk vigtigt at skelne mellem de 

to processer – nationsdannelse og statsbygning – ikke mindst hvis man ønsker at forstå 

Canadas identitetshistorie og forholde sig til de dilemmaer, som Canada står i lige nu.  

Som jeg indledte min afhandling med at vise, gik der en lang historie om 

kolonisering og bosættelse forud for grundlæggelsen af den canadiske stat. Jeg har vist, 

hvordan rødderne til fransk-canadiernes etnisk-nationale identitet skal findes allerede 

i det fragment, deres forfædre udgjorde i Nouvelle France, og i den kultur, som den 

katolske kirke skabte. Endvidere har jeg vist, at denne selvforståelse senere kom til at 

blive præget af en række formative begivenheder og processer inden for en ny kolonial 

struktur og kulturel sammenhæng, ikke mindst fransk-canadiernes interageren med det 

engelsktalende, britiske flertal mellem 1760 og 1867. Jeg har også vist, hvordan 

engelsk-canadisk identitet udviklede sig på baggrund af en række forskellige 

koloniserings- og bosætningshistorier og begivenheder – erobringen af Nouvelle 

France, de militære konflikter med USA, indvandringen af først loyalister og siden 

engelske, skotske og irske bosættere, relationerne med de oprindelige folk, forholdet 

til imperiet og bestræbelsen på at organisere det civile samfund i de forskelligartede 

kolonier. I alle tilfælde er der tale om nationsdannende og ikke-statslige 

nationsbyggende processer. 

Da Canada blev etableret som dominion i 1867 fandtes der således allerede 

i forvejen en række kollektive identiteter, hvoraf den fransk-canadiske havde national 

karakter, mens de engelsk-canadiske var skotske, irske, engelske og britiske og 

desuden koloniale og regionale. Hver af disse grupper og regionale samfund byggede 

på værdier, både kulturelle og politiske, de selv og deres forfædre havde med sig fra 

Europa, og, for de britiske canadieres vedkommende i vidt omfang også fra USA, alt 

efter hvilket fragment de eller deres forfædre tilhørte. Men deres indbyrdes samliv i 

kolonierne siden slutningen af 1700-tallet havde også givet dem erfaringer – både bitre 

og konstruktive – om sig selv og deres indbyrdes forskelle. Tolerance og behovet for 

at imødekomme forskellighed var to af de værdier, der kom til at danne forudsætning 

for Konføderationen. Men i modsætning til den amerikanske var den canadiske 
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statsdannelse og forfatning ikke i sig selv noget, der skabte en ny civil og politisk 

identitet og tilhørende nationale værdier. Ud over at kræve, at befolkningen udviste 

loyalitet over for føderationen og det imperium, der garanterede den, var 

Konføderationen i sig selv ikke identitetsskabende. Men den lagde til gengæld 

rammerne for udviklingen af en statsnationalitet, som havde potentialet til at binde de 

forskellige grupper sammen til et statsfolk.  

Potentialet er ikke blevet indfriet. I dag er Canada som sagt et land med 

flere nationer: engelsk Canada, Quebec og de oprindelige folks mange små nationer. 

Og i engelsk Canada, hvor identifikationen med den canadiske stat er særdeles høj, 

også blandt indvandrere, har der i årtier været en voksende opfattelse af, at Resten and 

Canada burde udvikle en særlig national og social bevidsthed, som bygger på engelsk-

canadiernes særlige historie i den nordlige del af det nordamerikanske kontinent (jf. 

f.eks. Angus 1997).  

Men Canada har en føderal struktur, som ikke er bygget til at kunne give 

plads til interne nationer, samt en forfatning (Rettighedscharteret), som udpeger et folk 

af rettighedsbærende borgere som statens suveræn, selv om det er uforeneligt med 

princippet om parlamentarisk suverænitet. Og dette volder store og måske uløselige 

problemer for den canadiske føderalisme. Som Alan C. Cairns skrev i året før 

folkeafstemningen i Quebec i 1995: 

 

Vi er et føderalt folk, og på et andet eksistensniveau et multinationalt 

folk. De frankofone quebeckeres og de oprindelige folks nationale 

identiteter er ubetvivlelige, og det samme gælder i en mere udvandet form 

ROC’s [dvs. Resten af Canadas]. Men eksistensen af både et føderalt 

system, som er delt op i provinser, der afspejler og forstærker territoriale 

kløfter, med et sæt multinationale identiteter på det sociologiske niveau, 

gør ikke canadierne til et multinationalt føderalt folk. Sådan som 

føderalismen har udviklet sig i Canada, er føderalisme og 

multinationalisme uforenelige. At forlige dem med hinanden er ikke let, 

fordi nationalisme er imod begrænsninger og fjendtlig over for en 

overordnet canadisk identitet, som udgør det psykologiske grundlag for 

den føderale regering. Omvendt understreger føderalisme kombineret 

med Rettighedscharteret provinsernes og borgernes ligheder og desuden 

de dobbelte loyaliteter og identiteter, som forhindrer, at man kan tilkende 

særlig forfatningsmæssig anerkendelse eller status til bærere af 

quebeckisk eller indfødt nationalitet, fordi den bygger på hævdelsen af 

deres egen unikke identitet. (Cairns 1994: 28)      

   

Det er dette dilemma, som i sin tid fik Pierre Elliott Trudeau til at afskrive 

enhver form for nationalisme og undlade at kalde canadierne for en nation, selv om 

han dedikerede sit politiske liv på at skabe national enhed og få canadierne til at 
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identificere sig med staten Canada. Det er blot ikke så let for hans søn, Justin Trudeau, 

at gøre det samme. For formelt er han nødt til at anerkende, at Parlamentet i 2006 gav 

Quebec status af en ”nation inden for et forenet Canada”, og han må også anerkende 

eksistensen af First Nations, Métis-nationen og inuitterne som nationer inden for 

Canada. 

 Den unge Trudeau prøver tilsyneladende at løse problemet ved at kalde 

Canada for en ”postnational stat”, dvs. en stat, som har bevæget sig ud over 

nationalstaternes stadie ind i en ny historisk fase som et foregangsland for andre 

samfund, som præges af voksende kulturel diversitet. Det er nok derfor, at han altid 

henviser til multikulturalismen og den kulturelle diversitet som det, der – sammen med 

canadiske ”værdier” – forener canadierne. Men skønt han ser disse værdier som 

produkter af Canadas historie, forekommer Justin Trudeaus Canada at være et 

historieløst samfund, fordi han relativerer landets kulturarv: Det har ikke en 

”kerneidentitet”, og der er ikke nogen ”hovedstrøm”, siger han.  

  I en lille bog om det ”europæiske” Canada, skriver politologen Philip 

Resnick, at de kulturelle og filosofiske ideer, som Canada har arvet fra Europa, har 

medvirket til at gøre Canada til det land, det er i dag, og at det gælder for alle 

canadiere, uanset deres oprindelse. Af den grund mener han ikke, at 

multikulturalismen kan danne grundlag for en canadisk national identitet. Den 

fungerer bedre i praksis end som en teori, der kan binde canadierne sammen, mener 

han, og han er træt af de mange officielle statsproklamationer om mosaikkens dyder 

i forhold til smeltediglen. Multikulturalismen vil aldrig kunne træde i stedet for en 

nødvendig ”sans for historien, eller for det moderne Canadas historiske rødder, eller 

for vores multinationale kompleksitet (engelsk-Canadisk, Quebec-canadisk og 

indfødt), eller for en civil bevidsthed, hvor etnisk, religiøs eller racemæssig identitet 

må indtage anden rang i forhold til de ting, vi har fælles som canadiere, eller for vore 

politiske værdier” (Resnick 2005: 62).  

 I en kommentar til Justin Trudeaus udtalelse om det postnationale Canada 

skrev en ung filosofistuderende ved McGill University i Montreal, at det forekom 

ham ”intuitivt svært at opbygge en følelse af formål blandt canadiere på så løse 

begreber og værdier som ”post-national”, ”åbenhed”, ”respekt”, ”medlidenhed” og 

”viljen til at arbejde hårdt”. Hvis Trudeaus idealer skulle have nogen betydning for 

canadiere, så skulle de sættes ind i rammerne af Canadas egen nationale fortælling”, 

mente han, for kun på den måde ville ”canadiere føle sig forbundet med et 

identificerbart, afprøvet værdisystem”. Et virkeligt svar på fordomsfuldhed over for 

mennesker af fremmed herkomst lå efter hans overbevisning ikke i at opløse Canadas 

nationale identitet, men derimod i at forny den måde, der blev undervist i Canadas 

historie på. Han mente, at faren for Canada bestod i, at der ikke fandtes en forenende 

nationalitet overhovedet: 
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Det er bekymrende, for national identitet genererer stabilitet og 

sammenhængsevne. I Canadas tilfælde vil en blot post-national identitet 

betyde en udvanding af nationale værdier, indtil de en dag helt forsvinder. 

En fejring af vores diverse historie ville inkludere fortællinger om de 

indfødte, franske og engelske folk. Ideelt set ville en sådan 

historieundervisning skabe større tolerance og samtidig forankre et fælles 

og konkret politisk og socialt værdisystem. Trudeau har ret i at kalde 

vores land yderst mangfoldigt. Men i modsætning til Trudeaus idé om en 

post-national stat, er Canada stadig rent faktisk en nation med en 

befolkning formet af en fælles historie. Ydermere bør Canadas identitet 

som nation aldrig ses som en forhindring, der skal passeres af hensyn til 

opnåelsen af total lighed. I stedet bør Canadas lange tradition for at 

afbalancere forskelligartede og indbyrdes konkurrerende interesser – hvad 

enten de kommer indefra eller er blevet bragt hertil ved indvandring – 

tillægges større vægt for at opfostre en generation af mere tolerante og 

bevidste canadiere. (Devine 2016)  

 

En af Canadas mest respekterede intellektuelle, John Ralston Saul (f. 1947) 

– forfatter og præsident for PEN International siden 2009 – mener, at Canada står i et 

valg mellem enten at være en idé eller at eksistere som et ressourcerigt tomrum i 

stødpudezonen nord for det amerikanske imperium. Han har beklaget, at de canadiske 

politikere diskuterer Quebec-spørgsmålet uden at henvise til historien – ”som om 

landet var kommet ud af en æggeskal dagen før”, og som om canadierne ikke havde en 

fortid og derfor ikke nogen på forhånd givet virkelighed at forholde sig til (Saul 1998: 

11). 

Canadas lange historie betyder dog ikke, at Saul anser staten Canada for at 

være en nationalstat i den forstand, begrebet ofte bliver brugt: en stat med en fælles 

identitet, som borgerne forventes at tilpasse sig. Det har godt nok været den offentlige, 

”centraliserede mytologi” (Saul 1998: 7), som har fået nogle canadiere til at tro, at 

Canada er en nationalstat i lighed med mange andre. Men det er i virkeligheden udtryk 

for en ”kolonial bevidsthed” (ibid.: 16), som har betydet, at canadierne fornægter den 

komplekse virkelighed, de lever i. I stedet for se sig selv som ofre, når de oplever sig 

ude af stand til at leve op til myten, burde de i stedet betragte deres lands kompleksitet 

og manglende tradition for kulturel konformitet som en styrke. Canada bør betragtes 

som et ”eksperiment” (ibid.: 13), som aldrig vil finde sin afslutning, fordi den 

canadiske union kræver en konstant afbalancering af en lang række interesser og 

modsætningsforhold, deriblandt forholdene til de tre lande, som gennem 450 års 

historie har spillet en central rolle for Canada: England, Frankrig og USA.  

Ifølge Saul hviler Canada således på tre dybt rodfæstede søjler, eller 

historiske ”erfaringer”: den indfødte, den frankofone og den anglofone. Hvor meget 

tilhængerne af disse tre traditioner end kunne se sig selv som hinandens modsætninger 
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– eller ligefrem i indbyrdes konflikt – så har de hver især altid været afhængig af de to 

andre: ”Hver af de disse uafhængige størrelser har været vævet ind i de andre to over 

450 år fælles samliv på kontinentets nordlige yderkanter” (ibid.: 91). Canadas 

udfordring har derfor altid været at tilpasse sig denne ”triangulære virkelighed”, som 

betød, at Canada udviklede sig til at være et unikt land ved både at være ikke-

amerikansk og ikke-europæisk (ibid.: 102). Ja, USA er i virkeligheden langt mere 

europæisk end Canada, for USA overtog den europæiske nationalstatsmodel med dens 

”erobrertradition” i forhold til naturen. Canadierne overlevede derimod ved i vidt 

omfang at ”at tilpasse sig deres sted”; dels ved at lære af landets indfødte befolkning, 

dels ved at indrette sig efter de barske geografiske betingelser nord for den 49. 

breddegrad. For ”her bliver man belønnet af at samarbejde med hinanden snarere end 

ved at dominere” (ibid.: 104).  Det er denne komplekse – og derfor ikke-konforme 

selvforståelse – landets indvandrere må lære at forstå, for at de kan blive canadiere, 

mener Saul.  

En anden offentlig intellektuel, journalisten Andrew Cohen (f. 1955), har 

ofte kritiseret canadiernes tendens til at kokettere med deres egen identitetsløshed. I en 

bestseller fra 2007 om ”den ufærdige canadier” hudfletter Cohen ikke bare denne 

tendens, men giver også sit eget bud på hvem canadierne er. Han beskriver dem som 

et hybrid-folk, hvis institutioner, samfund og kultur bærer præg af deres lands historie 

og deres britiske, franske og amerikanske ”forfædre”. Cohen vil have sine landsmænd 

til at forstå, at de har en unik national identitet netop i kraft af deres historie: ”Vi er et 

produkt af erindring, geografi, kompleksitet, ubestemthed. Det er den nationalkarakter, 

vi skal forsøge at forstå. Den er ikke britisk, fransk eller amerikansk. Den er canadisk, 

og det er, hvad vi er som folk” (Cohen 2007: 21). Lige som Saul finder Cohen det 

derfor vigtigt, at canadierne genopdager deres historie og genfinder deres ”fortælling” 

som folk (Cohen 2011). Et folk uden historie vil nemlig ende med ikke at forstå sig 

selv og sine egne værdier og vil derfor gå i opløsning sammen med deres stat; for 

”historien er os”: ”Vi ankom ikke først i går, i dette tomme land […] Vi kom fra et 

sted. Vi gjorde ting sammen. Vi byggede, vi sled i det, vi kæmpede, vi døde. Vi 

overlevede. Men hvor overraskende det end forekommer, så vælger vi ikke at huske 

det, og det har konsekvenser for os som folk” (Cohen 2007: 290).  

Jeg har i denne afhandling vist, at canadiernes identitetshistorie går længere 

tilbage end 1867. Jeg vil på baggrund af mine analyser drage den normative 

konklusion, at hvis canadierne skal holde sammen på deres stat og løse deres problemer 

med indbyrdes konkurrerende og stadig mere selvstændige provinser og med fortsat 

nationalisme i Quebec og blandt de oprindelige folk, så må de lære at bruge deres 

historie som en kilde til fælles fortællinger om værdien af leve i en stat, der både kan 

rumme og imødekomme mange forskellige identiteter og forfølge fælles interesser på 

en måde, som provinserne ikke hver især selv er i stand til. Alternativet til visionen om 

en postnational stat må efter min vurdering derfor være: en besindelse på en historie, 

som har givet Canada og canadierne en kompleks og særlig nordamerikansk identitet i 
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et krydsfelt mellem europæisk, amerikansk og indfødt kultur og under stadig prægning 

og inkorporation af sine indvandrere. 

 
 

Epilog  
 

Jeg indledte min afhandling med at fortælle om Museum of Civilization i Gatineau. I 

oktober 2012 besluttede den konservative kulturarvsminister James Moore at 

”genbrande” det store museum på Ottawa-flodens bred over for Parliament Hill, fordi 

han og premierminister Harper mente, at museet skulle have et nyt navn inden Canadas 

150-års jubilæum i 2017. Det skulle hedde Canadian Museum of History/Musée 

Canadien de l’Histoire. Moore begrundede regeringens beslutning om at omdanne 

museet til et nationalhistorisk museum således: ”Canadierne fortjener et nationalt 

historisk museum, som fortæller vore historier og præsenterer landets skatte for 

verden” (Canada’s History 2012-13).  

Museets formand, Mark O’Neill, fortalte siden pressen, at museet skulle 

fremvise genstande som f.eks. den sidste spiger, der blev brugt ved bygningen af 

Canadian Pacific Railway, opdageren Samuel de Champlains navigationsinstrument 

og portrætter af andre canadiere af historisk betydning. Canadiere og udenlandske 

besøgende skulle forlade museet med en ”dybere forståelse af Canadas unikke og 

fascinerende nationale rejse” (ibid. 10).  

Flere iagttagere og historikere forudså, at udvælgelsen af ”nationale” 

fortællinger, genstande og portrætter ikke ville blive nogen let opgave. Fra begyndelsen 

var der skepsis at spore i offentligheden, og mange var bekymrede over en 

”politisering” af projektet, fordi initiativet kom fra Stephen Harper. Derfor besluttede 

ledelsen at begynde med en række offentlige høringer af forskellige 

befolkningsgrupper. Formanden for Canada’s Historical Society, Deborah Morrison, 

mente dog, at ”det nye museums potentiale for at medvirke til at skabe en national 

ramme for vores historie” var ”nødvendig”, og at ”tiden [var] rigtig” (ibid.: 11).  

I foråret 2014 var medlemmerne af museumsledelsen kommet så langt i 

deres tanker om museet, at dets generaldirektør, Jean-Marc Blais, kunne løfte sløret 

for, hvilke forandringer man kunne forvente. Han begyndte med at fastslå, at 

canadierne lever i en nation. Derefter gik han videre med at opridse Canadas nationale 

værdier: 

 

Canada er en nation som alle andre. Det er en inkluderende, progressiv, 

tolerant og multikulturel nation, der lader sig lede af principper om 

fairness og lighed. Som samfund er vi stolte over, hvad vi har opnået og 

lærer af vores fejltagelser. Vore to officielle sprog er afgørende træk ved 

vores identitet, og som canadiere hylder vi vor kulturs diversitet og 

rigdom. Vi ser ud over vore egne grænser og forstår vor plads i 
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fællesskabet af nationer. Vi nærer dyb respekt for rule of law og 

principperne om frihed og demokrati. (Blais 2014: 14)  

 

Blais indvarslede, at der i en ny Canadian History Hall, som ville udgør 

museets sammenbindende og vigtigste del, ville blive ”fortalt en national historie, der 

fra mange perspektiver ville belyse de begivenheder og personligheder, som har formet 

vort land”. Denne ”fortælling” ville ikke kun handle om alle de positive sider af 

Canadas historie, men også om landets konflikter og eksempler på ”fordomme og 

uretfærdighed” som f.eks. udryddelsen af Newfoundlands oprindelige befolkning, 

oprettelsen af tvungne kostskoler for indianske børn og forflytninger af japanere under 

Anden Verdenskrig. Man ville lade de forskellige grupper, som havde oplevet disse 

uretfærdigheder, selv fortælle deres historie. Formålet med det nye museum var således 

at fortælle Canadas historie på en måde, som samlede føderationen og helede fortidens 

sår og splittelser.  

 I april 2017 havde jeg lejlighed til at interviewe arkæologen David 

Morrison, som siden 2012 i sin egenskab af forskningsdirektør havde været ansvarlig 

for at kuratere museets Canadian History Hall. Han fortalte mig om, hvordan de, der 

havde lavet den tidligere Canada Hall, havde undgået at præsentere kontroversielle 

emner af frygt for at blive mødt med kritik. Derfor havde de valgt at indrette 

udstillingen som en gade, man som besøgende gik ned ad, mens man blev vist scener 

fra Canadas fortid, men ikke bestemte begivenheder og specielt ikke begivenheder, 

som canadierne opfattede forskelligt. Men i 2012 havde han og hans medarbejdere 

set, hvordan det var lykkedes for The Canadian War Museum at vise en udstilling om 

krigen i 1812, der gjorde det muligt at belyse vanskelige spørgsmål fra forskellige 

perspektiver. ”Den udstilling var vi meget imponeret over, og den viste vejen for os,” 

sagde Morrison (Böss 2017).  

 Hvordan man tolker historiske begivenheder og tillægger dem positiv eller 

negativ betydning, afhænger nemlig af, hvem der fortolker den, fortsatte han: 

”Hvilken del af samfundet, man kommer fra, hvad man lært af sine forældre eller i 

skolen, eller om man har engelsk eller fransk baggrund, eller er indfødt, kineser, 

katolik eller protestant. Det var meget vigtigt for os, at vi ikke skabte et hierarki af 

perspektiver eller præsenterede en officiel version af historien. Men i modsætning til 

vores forgængere, mente vi, at det var en dårlig idé at fortie historiens konflikter. Hvis 

man ønsker at forstå, hvad det er at være canadier, må man også forstå, hvad vi har 

været uenige om” (ibid.). 

 Jeg spurgte til sidst Morrison om, hvorvidt han syntes, det var en god idé, 

regeringen havde fået om at genbrande museet som et museum for Canadas historie, 

eller om der var tale om en rent politisk markering fra Stephen Harpers side. Morrison 

svarede, at der var tale om et politisk initiativ, som de fleste canadiske historikere, 

også han selv, havde været glade for. 
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