
   

Kort om USA, Puritansk(Winthrop), 7årskrig & uafhængighedserklæring 
 

Supermagt: Størrelse, økonomi, militær,  

I 1630 forlod John Winthrop(puritansk leder og guvernør i kolonien Massachusetts New England 

på østsiden) sammen med 101 andre puritanere England, fordi de var modstandere af den 

anglikanske kirke. 

 

Winthrops opfattelse af det gode samfund 

Vi skal følge rådet fra Mukas bog: Handle retfærdigt, elske barmhjertighed og i ydmyghed 

vandre med gud. Han kæmpede for biblen som en norm for kirkens renhed ved at afskaffe 

den anglikanske kirke.  

Idealet var arbejdsomlighed og flid, afvisning af unødvendighd verdslig fornøjelse, og hvor 

arbejdet blev opfattet som et religiøst kald, og økonomisk fremgang sås som tegn på at Guds 

nåde var med én. 

 

7 Årskrigen 

Syvåreskrigen varede fra 1756-1763.(Fire store kontinenter: EU, Afrika, Amerika og Asien)  

  

De stridende parter var Storbritannien, Preussen og Portugal på den ene side og Frankrig, 

Østrig, Spanien, Rusland og Sverige på den anden 

  

De kæmpede om det der nuvlrende er Ohio.  

1759 - Annus mirabilis (Miraklernes år) - England vandt.  

13 britiske kolonier 

  

Amerikanerne gjorde modstand, fordi England krævede skatter til at dække krigsskaderne.  

  

I 1774 mødtes medlemmer fra 12 af de 13 koloniers provinskongresser i Philadelphia for at 

diskutere mulighederne for større selvbestemmelse og en fælles kurs over for de engelske 

stramninger af told og skattelovgivningen.  

  

Sammenstød melem engelske mænd og militsgruppe i Massachutts forsamling skabte Den 

amerikanske Uafhængighedskrig 

  

Hren i 1775 gik George Washington(første præsident) som øverstkommanterende.  

  

d. 4 juli 1776 = 1776 independence day = frit og selvstændigt land.  

Udløber af oplysningstiden = ret til frihed.  

 

 



   

Uafhængighedserklæringen 1776 

1. Syn på mennesket og på det gode samfund via Uafhængighedserklæringen 

De mener det er en selvfølge, at mennesket har rettigheder, da alle er født ens. Kolonierne 

bør være frie og uafhængige og enhver politisk forbindelse mellem dem og staten 

Storbritannien skal opløses.  

  

  

2. Hvordan skal det forstås, at alle mennesker er skabt lige? Hvordan kan denne tankegang 

siges at være en reaktion imod forhold i Europa i 1700-tallet? 

Det er en tanke der er udsprunget af oplysningstiden. Tanken kommer slaveriet til gode i og 

med de har været undertrygt af de hvide blot på grund af deres hudfarve.  

  

3. Sammenlign Uafhængighedserklæringens og Winthrops syn på det gode samfund. 

Hos Winthrop er samfundsidealet var arbejdsomlighed og flid, afvisning af unødvendighed 

verdslig fornøjelse, og hvor arbejdet blev opfattet som et religiøst kald, og økonomisk 

fremgang sås som tegn på at Guds nåde var med én, ligesom de mener i 

uafhængighedserklæringen, på trods af at Winthrop mener at deres mening er den eneste 

rigtig, mens den anden accepterer alle synsvinkler.  

  

Drømmen og amerikansk politik 

  

4. Sammenligning og vurdering af republikanernes og demokraternes syn på Amerika som 

det gode samfund. 

(Bill Clinton eller Obama) Demokraternes verdenssyn er bygget op som et 

samfundsfællesskab der er åbent og frit for alle. De mener, det er fundamenteret af 

mennesker fra hele verden og er meget multikulturrent. Det er et land der styres af loven, og 

alle bliver accepteret uanset hvor man er fra. De mener at de repræsenterer fremskridtet.  

  

(George W. Bush) Republikanerne mener USA er mere en enestående nation. Det er 

mulighedernes land og er givet et bedre alternativ end det land de kommer fra. Værdierne 

kan passe til alle. Man er fri og uafhængig og egen lykkes smed. Modsat det gamle EU med 

tyrannisk og undertrykkende overklasse.  

 

6. Hvordan kommer den puritanske arv og Uafhængighedserklæringens visioner til udtryk 

i Obamas takketale? 

Han mener, man skal hige efter sig mål. Man skal arbejde og kæmpe for succes.  

 


