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I sommeren 1783 overvejede Gustav III et angreb på Sjselland og Kobenhavn 
for at tvinge den danske regering til at afstå Norge. Hans fortrolige rådgiver 
Johann ChristophToll havde staerke betaenkeligheder ved projektet, så meget 
mere som det lod til at danskerne var kommet under vejrs med planerne. 
Toll foreslog derfor at sende en spion til Kobenhavn, og i sin bror, major 
Toll, mente han at have den rigtige mand til jobbet: han kunne nemlig passere 
for indfodt dansker, "så väl possederar han deras ohyggeliga språk".1 

Tre år senere, i 1786, rejste til gengaeld en dansk spion rundt i Skåne og 
gjorde optegnelser om terraenet, muligvis med henblik på en dansk invasion. 
Han havde held med sit forehavende, for så vidt som vores kendskab til ham 
skyldes en redaktion af hans optegnelser, som synes at stamme fra et dansk 
militasrarkiv og som for et par år siden blev erhvervet af Malmös stadsarkiv.2 

Hvis han overhovedet blev antastet, var hans daekhistorie åbenbart 
overbevisende: han var i Skåne for, med kongelig underst0ttelse, at gore 
forarbejder til et vasrk om den store nordiske krigs historie. Lasrde rejsende 
var på det tidspunkt ikke noget saersyn i Skåne, og derfor var risikoen for 
afsLaring ringe, selv om Scheel "talade ett, fastän begripligt, främmande 

1 Erik Lönnroth, Den stora rollen: Kung Gustaf III spelad av honom själv (Stockholm 1986), 84-
94; citatet s. 89. 
2 Lars Jörwall, "Grannen på obskyr visit i Skåne 1786", Grannar emellan. Årsbok för Riksarkivet 
och Landsarkiverne 199J, 83-101. 
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språk".3 

De to spionhistorier er betegnende for det dansk-svenske forhold sidst i 
1700-tallet. Siden freden 1720 havde det stået klart at stormagterne ikke ville 
acceptere forskydninger af magtbalancen i Norden, men som det fremgår 
var hverken revancheplaner eller det gamle arvefjendskab blevet lagt på hylden 
af den grund. De svenske forsog på at vriste Norge fra Danmark fortsatte 
også under Gustav IIIs efterfolgere og lykkedes jo, under sendrede 
storpolitiske konstellationer, i 1814. Danmark havde naeppe seriöse planer 
om at tilbagerobre Skånelandene, men provede til gengasld ved flere 
lejligheder - bl.a. i 1743 og 1810 - at få valgt en dansk kandidat som svensk 
tronfolger eller konge.4 

Til gengasld svingede forholdet mellem de to lande uberegneligt mellem 
krigs- og revancheplaner den ene dag og onske om national udsoning og 
kulturel kontakt den nasste.^Egteskabet mellem den danske prinsesse Sofie 
Magdalene og kronprins Gustav i 1766 var således et forsog på politisk 
afspsending, og for at vise sin gode vilje afskaffede Danmark ved den lejlighed 
en national mindedag, nemlig den 11. februar, dagen for stormen på 
Kobenhavn i 1659. Dette träsk vakte imidlertid betydelig modstand, isaer 
blandt kobenhavnerne som uanfasgtet vedblev at fejre dagen.5 Meget bedre 
gik det ikke da man indgik en defensiv alliance i 1794. Igen provede eliten at 
lancere tanker om broderskab og forsoning. Helsingorpraesten Andreas 
Wöldike omtalte Sverige som det "sasrdeles agtbare broderland" og 
opfordrede til at man glemte det "dumme nationalhad" og at Danmark, 
Norge og Sverige som "trillingeriger" ville "fra nu af og evig, evig elske 
hverandre".6 Men meget tyder på at der stadig herskede omend ikke 
nationalhad, så i hvert fald modvilje mod Sverige i brede kredse. Verbet 
"svenske" var så sent som i 1830'erne synonymt med "snyde" eller "stjaele", og 
det var en almindelig opfattelse at skandinavismen kun var for byboere og 
intellektuelle og aldrig ville slå folkelig rod. Til gengasld hadede svenskerne 
danskerne (hasvdede den russiske gesandt Nesselrode i 1844), og endnu o. 

3 Jörwall, "Grannen på obskyr visit", 92. I juli 1788 gennemrejste en dansk ingenierkaptajn 
L0nborg den rute, en dansk invasionshaer utvivlsomt skulle have fulgt hvis krigen samme år 
ikke var blevet begraenset til et indfald fra Norge. Georg Christensen, "Danskes rejser i Sverige", 
Samlaren: tidskrift får svensk litteraturhistoriskforskning, ny följd, bd. 3 (1922), 175-207, her s. 190. 
4 Jörwall, "Grannan på obskyr visit", 96-99. 
5 Harald Ilsoe, "Danskerne og deres faedreland. Holdninger og opfattelser ca. 1550-1700", i: 
Dansk identitetshistorie, I: Fsedreland og modersmål, ed. Ole Feldbask (Kjabenhavn 1991), 56. 
6 Citeret Michael Bregnsbo, "Praesterne og de fremmede", Siden Saxo 1990/4, 46. 
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1800 skal smålsendingene have betragtet danskerne som en slags varulve.7 

Man skal imidlertid vasre opmserksom på at lige så vel som fredsperioden 
efter 1720 altså ikke uproblematisk pegede frem mod den skandinaviske 
förbrödring i 1840'erne, så var der omvendt i konfliktperioden fra 1400-tallet 
til 1700-tallet en raekke eksempler på at der mellem krigene blev etableret 
fredelige personlige og kulturelle kontakter mellem de to folk.8 Kritik af 
kongernes meningslose krige, der blev påtvunget de skandinaviske folk, findes 
der talrige eksempler på, tidligst måske i Olaus Petris kronike fra o. 1540 
(men först trykt 1818). En tanke som også dukker op med mellemrum er 
hvor meget staerkere Norden ville vasre hvis Danmark-Norge og Sverige 
sluttede sig sammen i stedet for at slås. Den danske udenrigsminister A.P. 
Bernstorff skrev således i 1785 at når de to lande "slutter sig sammen ved en 
fredelig og förnuftig politik, kan de gensidig foroge hinandens velfaerd."9 

Men nok så bemasrkelsesvaerdig var måske praesten Henrik Gerners vers 
ved Christian Vs salving i 1671. Gerner havde under krigene 1657-60 vaeret 
involveret i den såkaldte Kronborg-sammensvaergelse, og da den blev 
optrevlet blev han domt til döden og kun reddet i sidste ojeblik ved udveksling 
med en dansk krigsfånge i svensk varetasgt. Alligevel kunne han i sin hyldest 
til kongen (der formede sig som vers fremsagt af lande der angiveligt tidligere 
havde vaeret del af det danske rige) lade Sverige udtale: 

Ret Aldrig skal nogen os skade 
Hvormeget de monne os hade; 
Naar vi vende Rygge 
Med trygge 
Til hin anden fast 
Uden Svig og Last 
Baade Skib og Mast 
Staar med anden brast 
Ingen skal os tvinge 
Beringe 
Fiende hver for Borde skal springe.10 

7 Michael Roberts, The Sivedish imperialexperience (Cambridge 1979), 68. 
8 Jeg har skitseret dette i "Patriotic perceptions: Denmark and Sweden, 1450-1850", i Nations, 
nationalism, andpatriotism in theEuropeanpast, ed. C. Björn, A. Grant og K. Stringer (Kobenhavn 
1994), 161-176. 
9 Depeche af 30. august 1785 til den danske gesandt i Stockholm, citeret i Jörwall (1997), 83. 
10 Dansk barokdigtning, ed. Erik Sonderholm (Kobenhavn 1969), II, 156-171. 
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Det dansk-svenske arvefjendskab har altså vaeret et noget mere 
kompliceret fasnomén end historiebogerne ssedvanligvis fremstiller det. I 
virkeligheden har det vseret genstand for långt mindre forskning end man 
skulle tro, og det skyldes at det fra begyndeisen var et problem for både 
dansk og svensk historiografi. Den akademiske historieskrivnings 
gennembrud sidst i 1800-tallet skete som bekendt i nationalstatslig regi. 
Det fik i denne sammenhaeng to vigtige konsekvenser. 

For det förste var det efter den skandinaviske förbrödring uheldigt at de 
opbyggelige historier om nationale triumfer så tit havde bradrefolket som 
ofre. Sverige kunne måske slippe af sted med blot at naevne krigene med 
Danmark som ubetydelige sideshows i stormagtstiden, men Danmark ville 
få svare problemer med at skabe en slagkraftig nationalpatriotisk fortselling 
uden at nsevne diverse soheltes bedrifter mod svenske flåder.11 

For det andet skrev historikerne ud fra den opfattelse at nationerne 
essentielt havde eksisteret siden tidernes morgen (primordialisme), og de 
var tilbojelige til at se også de middelalderlige konflikter som "dansk-svenske 
krige", selv om de i hvert fald fra Engelbrekt og frem til det stockholmske 
blodbad klart indeholdt et moment af borgerkrig. De antog også eksistensen 
af ret konstante nationalkarakterer og fjendebilleder. Nyere nationalis
meforskning afviste denne primordialisme og tenderede til at erklaere ikke 
blot nationalisme, men også national identitet for en ren 1800-tals 
konstruktion, eller i hvert fald noget der ikke kunne taenkes uden den franske 
og industrielie revolution som forudsaetninger. Men på det sidste er der 
indtruffet en tydelig reaktion mod dette synspunkt. Det betyder ikke at man 
er vendt tilbage til primordialismen og tror at man med udbytte kan skrive 
om for eksempel "danskhedsfolelsens vsekst" (undertiden på den danske 
historiker Vilhelm la Cours bog Fadrelandet fra 1913). Men i adskillige lande 
har forskningen i "identitetshistorie" peget på at man både i og for 1700-
tallet kan spore en "statspatriotisme" og en brug af "nationale" temaer, selv 
af konger og aristokratier der normalt betragtes som "over-" eller "a-
nationale".12 Det er indlysende at appeller til denne tidlige nationalfolelse 

11 Problemet kunne naturligvis löses. Da den danske forfatter Carit Etlar (pseudonym for Carl 
Brosbell, 1816-1900) i 1853, på en tid hvor Tyskland havde positioneret sig som Danmarks nye 
arvefjende, skrev sin roman Gengehevdingen om Svend Poulsen og hans guerillakrig mod de 
svenske tropper i Danmark 1658-59, lod han således skurkene vsere tyske lejesoldater som 
kaptajnerne Manheimer og Ziegler, der skasndede "den haederlige svenske nations navn", mens 
den asgte svenske kaptajn Kernbok (sic) var "så brav som nogen af os" og handlede "mod sine 
fjender sådan, som vi vil tove med at handle mod vore venner". 
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ikke indebar en anerkendelse af politisk, endsige da social lighed, og vi ved 
alt for lidt om hvordan appellerne blev modtaget, men de ville nasppe vasre 
blevet brugt hvis de ikke kunne formodes at få en vis virkning. 

Et i denne sammenhaeng relevant eksempel på "tilbagedatering" af na
tional identitet fmder man i den allerede flere gange citerede Dansk 
identitetshistorie, der udkom i fire bind i 1991-92. Vaerket blev konciperet ud 
fra den hypotese at Danmark var tidligt ude med den slags nationalisme, der 
ellers normalt ses som en reaktion på den franske revolution og 
Napoleonskrigene. Der opstod en "markant dansk identitet" i 1740'erne, ikke 
mindst i opgoret med den tyske dominans i administrationen, og med 
indforelsen af Indfodsretten i 1776 "nåede den nationale udvikling sin 
hidtidige kulmination", som vaerkets redaktör Ole Feldbask udtrykte det (I, 
in). 

Denne tese har udlost en omfattende debat, som jeg ikke her skal gå i 
detaljer med. Kort kan det siges at kritikken kom fra to hold, der ved förste 
ojekast kunne synes modsigende. En raskke anmeldere påpegede at hele 
pointen i loven om Indfodsretten var at give eneret på offentlige embeder til 
folk der var fodt i det danske monarki, som ud over kongeriget Danmark 
også rummede Norge, Slesvig og Holsten. Det var rigtigt at man derved 
udelukkede ansogere fra andre dele af Tyskland (som dog kunne få dispen-
sation hvis de investerede större summer i dansk landbrug eller industri), 
men om noget dansk monopol var der ikke tale, og hele hensigten var netop 
at ligestille danske, norske og holstenere i monarkiet. Samtidig blev det 
kritiseret at de dansk-tyske modsaetninger blev overbetonet i modstillingen 
af en "borgerligt-progressiv" danskhed og en "aristokratisk-reaktionaer" 
tyskhed, hvad der vanskeligt lod sig forene med den politiske opdeling 
omkring de sam tidige landboreformer, hvor flere forende fortalere var tyskere, 
mens et aerkedansk parti afjyske godsejere provede at forhindre dem. Andre 
nationale modsaetninger, som mellem dansk og norsk inden for monarkiet, 
eller mellem dansk og svensk, blev stort set ikke behandlet. 

Den anden type kritik kom bemasrkelsesvaerdigt nok fra én af bidragyd-
erne til vaerket. Mens redaktionen som nasvnt havde besluttet at lade 1700-
tallet vaere udgangspunktet "ud fra en antagelse om, at national identitet 
först på det tidspunkt bliver et anliggende for samfundsgrupper uden for 
magthavernes kreds" (1,18), påviste historikeren Harald Ilsoe i et foredrag, 
der senere blev optaget i vaerket, at forestillinger om og identificering med 

12 Adrian Hastings, The construction of nationhood (Cambridge 1997); Linda Colley, Britons: 
Theforging of a British identity, ijoy—i8jy (London 1992). 
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"faedernelandet" kunne spores lgengere tilbage - til 1640'erne, 1620'erne, måske 
endda 1570'erne. Debatten om brugen af indfodte eller fremmede i landets 
tjeneste viste sig at vaere långt seldre end 1740'erne; men dertil kom naturligvis 
at store dele af den patriotiske litteratur blev til i förbindelse med eller som 
reaktion på de dansk-svenske krige.13 

Lsengere går Ilsoe ikke tilbage, og det er der heller ingen grund til at jeg 
gor i denne sammenhaeng hvor fokus er på 1700-tallet. Lad det derfor blot 
vaere understreget at de grundlasggende gensidige forestillinger om "dansk" 
og "svensk" identitet blev etableret ved hjaelp af systematisk officiel propa
ganda fra 1400-tallet og fremefter. Disse fjendebilleder blev efter bedste evne 
spredt i de to befolkninger, og de fik et långt efterliv. Propagandaen skabte 
nationalhad, som så fik yderligere nasring fra de gentagne krige - som så 
igen gav nyt stof til propagandaen. 

Generelt synes i de tidlige faser det svenske fjendebillede af danskerne at 
have stået stserkere end danskernes af svenskerne, måske fordi krigene mest 
foregik i Sverige. Der blev skabt et rimelig konsistent billede af danskerne 
som upålidelige, trolose og grusomme. "Svenska män / vakten eder än / för 
de danskas natur / de är grymma som djur", hedder det i Gotlandsvisen (c. 
1450), der også sammenligner danskerne med skorpioner. Og springer vi 
frem til begyndeisen af 1700-tallet, sidder legationspraesten Sven Agrell i 
Konstantinopel og horer om slaget ved Helsingborg 1710, hvor "våra, genom 
Guds nåd, haft en fullkommelig seger över sin otrogna og menediska granne". 
Da han senere hörte den danske version af hvad der var sket, var han derfor 
knap nok overrasket over at den var fuldstaendig forskellig: "Detta är nu de 
danskas, och utan tvivel, efter deras medfödda art, prål- och lögnaktige 
berättelse."14 

I det store og hele var det danske fjendebillede det samme, blot at det 
naturligvis her var danskerne der var "oprigtige", dvs. trofaste, asrlige og 
ordholdende, mens svensken var som en falsk og giftig slange og optrådte 
"forsigtigt", dvs. beregnende og bedragerisk. Den danske sejr ved Nyborg i 
november 1659 blev omtalt på denne måde: 

13 Ilsoe (1991), 27-88. 
14 Ase Karlsson, "Främling eller vän? Svenskar i Turkiet på 1700-talet", i: Främlingar - ett 
historiskt perspektiv, ed. Anders Florén & Asa Karlsson (Uppsala 1998), 79. Det sätter tingene i 
perspektiv at Agrells omtale af tyrkerne var afbalanceret og uden fjendtlighed. 

148 



Landet, som Svensken har taget forsigtig -

Ja det maa siges - med Bedrageri 

Haver de Danske nu vundet oprigtig, 
Og det kan siges med Mandighed fri.15 

Nu er det måske ikke saerlig overraskende at officiel propaganda, specielt i 
krigstid, tilskriver modparten alle slette og sine egne alle gode egenskaber. 
Mere interessant er det at billedet snart blev mere asymmetrisk derved at 
svenskerne tidligt indrammede danskerne en betydelig snuhed, så at de alt 
for tit vandt det tilbage i forhandlinger, som de ved deres fejhed og uduelighed 
havde tabt på slagmarken. Versioner af dette billede kan blandt andet findes 
i Johannes Magnus'latinske Sverigeshistorie (1554) og hos Axel Oxenstierna, 
og så sent som i 1911 dukkede det op i en heftig debat om dansk og svensk 
nationalkarakter udlost af Gustav Sundbärgs Det svenska folklynnet, hvor 
det bl. a. hed at danskerne gennem historien havde vist "en åbenbar ulyst til 
loyalt at opfylde påtagne forpligtelser". Sundbärgs landsmand, forfatteren 
Carl Laurin, kunne berette at det var en almindelig talemåde i Sverige at 
"giver man sig af med danske, bliver man altid narret" ("er det ikke ganske 
beskedent sagt af os?", tilfojede han), og at en svensker typisk så på en dansker 
som "en officer på en snu grosserer".16 

Men lad os vende tilbage til 1700-tallet. På dette tidspunkt var "våre 
Arffiender de Dansche" (således et kancellidokument fra 1568) veletableret i 
svensk bevidsthed, omend de naturligvis måtte konkurrere om bevågenhed 
med "vår gamble Arffiende Ryssen" (Gustav II Adolf i 1615). For danskerne 
var svenskerne derimod endnu hovedfjenden, som man betragtede med 
udprseget mistillid, ikke mindst fordi de svenske versioner af Nordens historie 
forekom så åbenlyst urimelige. 

Da danskeren Matthias Paulsen kom til Stockholm i 1699 som hovmester 
for en dansk adelsmand der deltog i Karl XIIs kröning, blev han chokeret 
over den aktive indsats man her gjorde for at bevare mindet om det 
stockholmske blodbad: 

Det er ej at beskrive, hvad Had de Svenske indprente deres B0rn mod de Danske og 
conserverer endnu det Kammer og det Vindue paa stor Torvet hvor udi Kong Christian 
2en stod og saa paa at saa mange Mennesker og umyndige uskyldige bleve aflivede. I 

15 Ils0e (1991), 64. 
16 Rasmussen (1994), 152,155. Disse ideer lever stadig. I förbindelse med den nye 0resundsbro 
er det gentagne gange blevet nsevnt at en heldig integration må baseres på en förening af svensk 
organisation og dansk handelstalent. 11999 beklagede en notits i Sydsvenska Dagbladet at den 
stigende danske eksport af svinekod tog markedsandele fra den skånske produktion: "God 

svensk kvalitet och djurhållning räcker inte mot rödvit smartness" (19.3.). 
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samme Stue er hans Portrait med en Relation neden til om hans grumme Tyrannie, og 
om helligdagene gaaer gemeen Mand, ved got veirligt med deres Bom paa Kammeret 
da de forklare de unge omstasndelig, hvorledes tilgik, hvilken Historie de vanligen 
continuere, i deres Almannakker, paa det den stsedse skal vasre i frisk minde, og de 
gemeene ved slig Impression kand fatte desto större had.17 

Dertil kom at der i alle bedre folks hjem fandtes et portrast af kongen ("i fuld 
storrelse, mestendeels til hest") og derunder uvaegerligt en fremstilling af 
"en Bataille, hvor de blaae idelig hugger de rode i Ryggen." Og på 
Drottningholm var der dels meget dansk krigsbytte udstillet, dels var den 
store sal fyldt med malerier "om alle de Victorier, de Svenske praetenderer 
baade til Lands og Vands at have emporteret over de Danske, hvoraf endeel 
er malede, med [mod] de Svenskes bedre Vidende..."18 

Mellem krigene var tonen ofte helt anderledes venlig. Det skyldtes blandt 
andet at flere fredsslutninger indeholdt bestemmelser om at man i fredstid 
skulle undgå nedssettende og diffamerende bemasrkninger om modparten 
(en dansk prsest blev i 1595 faktisk demt i en sådan sag).19 Men dette er ikke hele 
förklaringen. Der eksisterede som nasvnt en latent "protoskandinavisme", 
som igen og igen fik folk til at interessere sig for nabolandet, så snart krigen 
var h0rt op og man dermed ikke lasngere kunne mistaenkes for maskepi med 
fjenden. 

11720 skrev Jacob Bircherod, en ung embedsmand der var med den danske 
fredsdelegation i Stockholm, en ganske vist stasrkt kritisk, men samtidig munter 
og afslappet dagbog fra sin rejse gennem Sverige. Han noterede at både 
danske og svenske betragtede modparten som falsk og upålidelig (hvis et 
barn faldt gennem isen, sagde svenskerne at "isen er dansk", påstod Bircherod). 
Men, tilf0jede han, selv havde han endnu ikke modt en uaerlig svensker!20 

De naeste årtier blev en fredsperiode mellem Danmark og Sverige, men 
det forte ikke til meget tsettere kontakt. Den senere danske litteratur
historieskrivning, prseget af nationalisme og skandinavisme, skulle ligefrem 
beklage at Danmark ikke havde knyttet kulturelle förbindelser til Sverige 

17 Citeret Georg Christensen (1922), 182. Hele Paulsens beretning er udgivet af Christensen i 
Karolinska Förbundets Årsbok (1923), 215-233. 
18 Det samme overgik naturligvis svenskere i Danmark. Teologen Sven Bredberg blev venligt 
modtaget i Kabenhavn i 1708, men han blev noget pikeret da han i Universitetsbiblioteket i 
Kjabenhavn så nogle illustrationer af diverse dansk-svenske slag hvor "de swenska handlingar 
woro mächta förringade". Se Harald Ils0e, "Laerde förbindelser mellem Danmark og Sverige 
ca. 1660-1720", i Beger, biblioteker, mennesker: et nordisk festskrift tilegnet Torben Nielsen (K0benhavn 
1988), 564. 
19 Jon Jensen Kolding, se Rasmussen (1994), 167. 
20 Jacob Bircherods Rejse til Stockholm 1720, ed. Georg Christensen (Kobenhavn 1924), 59, 93. 
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(og England), som kunne have modvirket den tyske og franske indflydelse.21 

Kontakterne var overvejende dynastiske. 11743 pravede Christian VI således 
at blive svensk tronfolger, og fik det skudsmål af bonderne på rigsdagen at 
han var "den, der med os svenske er nsermest förbunden gennem religionens 
renhed, lovens overensstemmelse, ssedernes lighed og selve sprogets enhed".22 

Men valgt blev han ikke, og som nasvnt ovenfor forte heller ikke Sofia 
Magdalenas bryllup med den senere Gustav III til nogen varig afspzending 
- tvsertimod. Gustav IIIs tiltrasden 1772 udloste nervöse mobiliseringer, for 
diplomati hindrede et krigsudbrud. 11773 får Danmark en aftale med Rusland 
som fjerner "den gottorpske trassel" og spraenger den indkredsning, man 
frygtede med gottorpere på den svenske trone. Til gengseld ser svenskerne 
aftalen som et nyt eksempel på de dansk-russiske forsog på at indkredse 
dem. 

Som nsevnt i begyndeisen blev 1780'erne en kritisk periode i det dansk
svenske forhold. Krisen kulminerede i den kortvarige krig i 1788, hvor 
Danmark uenthusiastisk opfyldte sin aftale med Rusland om gensidig bistand. 
Krigen blev senere bedömt som en "operettekrig" og findes knap omtalt i 
nyere danmarkshistorier, og mens det er velkendt hvordan Gustav udnyttede 
krigen og det latente danskerhad til at forbedre sin personlige popularitet 
efter fiaskoen i Finland, er det mindre kendt (også i Danmark) at Frederik 
VI brugte den til at befseste sit ry for patriotisk tapperhed. Kobenhavn blev 
smykket med elaborerede dekorationer der takkede for freden og betonede 
det ubrydelige sammenhold mellem Danmark og Norge. Den "milde 
overfortolkning af begivenhederne" som danskerne med Karin Krygers ord 
anlagde, gik ud på "at Danmark havde sejret, og at kronprinsen ved sin 
resolutte handlekraft havde sparket Sverige på pläds og sikret freden".23 

I samme årti kom det til et opgor på kulturfronten, som involverede på 
den ene side Danmarks kongesang (og alternative nationalsang) "Kong 
Christian stod ved hojen mast", på den anden side den svenske nationalopera 
Gustaf Wasa, og derigennem to af tidens störste digtere, Johannes Ewald og 
Johan Henrik Kellgren. Historien demonstrerer instruktivt hvordan man i 
Danmark på denne tid vekslede mellem fjendskab og onske om forsoning.24 

I sommeren 1779 skrev Johannes Ewald teksten til syngespillet "Fiskerne". 

21 N.M. Pedersen, Bidrag til den danske Literaturs Historie, V:1 (2.utgKabenhavn 1870), 86—88. 
22 Citeret Lars Lindeberg, Arvefjenden (Kebenhavn 1985), 256. 
23 Lönnroth (1986), 191; Karin Kryger, "Dansk identitet i nyklassicistisk kunst. Nationale tendenser 

og nationalt sserpraeg 1750-1800", i: Dansk identitetshistorie, I (1991), 356-364, citatet s. 357. 
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Heri forekommer "Kong Christian" som en romance, hvor den unge fisker 
Knud lovsynger livet på soen. De tre förste strofer handier om de dansk
norske sohelte Christian IV, Niels Juel og Tordenskjold og deres bedrifter 
mod svenske flåder, den fjerde besynger mere generelt soen som "de danskes 
vej til ros og magt". Udlaegningen i förste strofe af slaget ved Kolberger 
Heide i 1644 som en dansk sejr er mildt sagt tvivlsom, men sådan blev det 
traditionelt betragtet på grund af kong Christians heltemodige optraeden 
efter at han havde fået sit ene oje skudt ud, og Ewald har naeppe opfattet 
teksten som saerlig kontroversiel eller for den sags skyld specielt anti-svensk.25 

I 1779 var alt roligt mellem Danmark og Sverige, og Ewalds tekst er da 
snarest inspireret af den almindelige bolge af helstatspatriotisme efter 
Indfodsrettens indforelse, blandt andet udtrykt i Ove Mallings Store oggode 
Handlinger udfort af Danske, Norske ogHolstenere ixjli) ~ bemserk den dansk
norske ligevaegt hos Ewald mellem de ikke-kongelige sohelte. Som sagt kunne 
det vasre vanskeligt at digte patriotisk i Danmark uden at naevne svenskere. 

Men uanset Ewalds intentioner var der andre som så det politiske 
spraengstof i teksten. Da Fiskerne havde premiere på Det kongelige Teaters 
scene den 31. januar 1780, var de förste tre strofer udeladt - også i det 
ledsagende teksthaefte — og det vedblev de med at vasre frem til stykkets 
sidste opforelse i 1814, mens den fjerde strofe blev foredraget i form af en 
cavatine skrevet af komponisten Johann Hartman. Som påvist af Niels Martin 
Jensen havde dette ikke, som först antaget, asstetiske, men derimod politiske 
årsager. Det afsloredes da der i 1786 udkom en tysk oversaettelse af Fiskerne, 
hvori de tre famöse strofer var medtaget. En anmelder fandt dette fuldt 
berettiget og tilfojede: "Vi ville ogsaa onske den optaget paa Skuepladsen, 
thi, efter Gustav Vasa, er hiin Delicatesse fuldkommen utidig". Med andre 

24 Det folgende bygger på de to grundige unders0gelser af Niels Martin Jensen, "Et sanghistorisk 
problem. Gammelt og nyt om Kong Christian stod ved hojen Mast", Fund og forskning i Det 
kongelige Biblioteks samlinger 12 (1965), 67-84 ogTorben Krogh, "Kong Christian stod ved hojen 
Mast", i samme, Musik og Teater (Kobenhavn 1955), 111-123. 
25 Uffe 0stergaard fremsatte i 1991 den påstand at der i kongesangens förste strofe ("Kong Christian 
stod ved hojen mast / i rog og damp. / Hans vserge hamrede saa fast / at gotens hjelm og hjerne 
brast", osv.) oprindelig havde stået "svenskens" i stedet for "gotens", men at teksten i 1830'erne var 

blevet asndret under hensyn til de skandinavistiske stromninger; se "Hvorfor hader vi svenskerne? 
Danmarkshistorierne mellem svensk og tysk", i ANationella identiteter i Norden - ettfullbordat projekt?, 
ed. Anders Linde-Laursen 8c Jan Olof Nilsson (Stockhom 1991 = Nord 1991:26), 146 note 32. 
Påstanden accepteres af Anders Linde-Laursen, Det nationales natur: studier i dansk-svenske 
relationer (Lund 1995), 214 note 57. 0stergaard anforer intet belseg for påstanden. Ewalds tekst er 
akribisk udgivet, og hverken i udkast, renskrift eller forstetryk forekommer afvigelsen, se hans 
Samlede Skrifter, III (Kobenhavn 1916), 187-188 og VI (Kobenhavn 1924), 161-162, 246-247. 
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ord: efter Kellgrens og Naumanns Gesamtkunstwerk, der ved premieren i 
januar 1786 havde udlost tumultariske begejstringsscener hver gang danskerne 
fik stryg på scenen, beh0vede danskerne virkelig ikke laengere vasre så 
fintfolende. 

Det var de også kun delvis. De tre f0rste strofer blev ikke kun trykt på 
tysk, men også på dansk i flere skillingstryk og sangboger, heriblandt i P.D. 
Basts Sange til Tidsfördriv for Danske og Norske Krigere fra 1794 — det år hvor 
Danmark og Sverige indgik en defensivalliance. Det affodte en reaktion fra 
den radikale digter Peter Andreas Heiberg. En af hans sange var blevet fjernet 
fra bogen under henvisning til politiske betaenkeligheder, men hvordan kunne 
man så optage "Kong Christian", spurgte Heiberg, en sang der indeholdt 
"stodende Udtrykke mod en allieret Naboemagt"? En anmeldelse hseftede 
sig ved at samlingen indeholdt sange "som det ikke vilde vasre artigt at synge, 
naar der var Svenske med i Selskabet." Resultatet blev at Bast udelod sangen 
fra andenudgaven. Og fra Det kgl. Teater var den som sagt stadig bandlyst, 
selv om melodien blev spillet og fik et långt efterliv da den blev optaget i 
ouverturen og slutningskoret i Kuhlaus og Johan Ludvig Heibergs nationale 
syngestykke Elverhoj i 1828.26 

I 1790'erne blev i den franske revolutions kolvand den politiske frihed 
indskraenket i både Danmark og Sverige, dog sådan at politisk forfulgte i 
det ene land tit blev bevilget asyl i det andet. Baron Carl Frederik 
Gyllembourg-Ehrensvärd var én af dem der blev landsforvist for 
meddelagtighed i kongemordet 1792 og derefter S0gte til Danmark, hvor 
han boede hos P.A. Heiberg, hvis kone han i övrigt giftede sig med efter at 
Heiberg selv var blevet landsforvist (til Paris) i 1799. Heiberg var ikke vejen 
omkring Sverige, men det var til gengasld en anden radikal digter, Malthe 
Conrad Bruun, der tilbragte et års tid, dels på Ven, dels i Stockholm, for han 
efter uforsigtigt at vaere vendt tilbage til Danmark måtte folge efter Heiberg 
til Paris.27 

Napoleonskrigene skulle inddrage Danmark-Norge og Sverige i 
yderligere en kort krig i Norge 1808-09, °g 1 en mindre trasfning i 1813. 
Begge blev glemt endnu hurtigere end krigen i 1788. Alligevel markerede 
netop årene 1809-13 övergången fra 1700-tallets ganske vist afdaempede 
politiske konflikter til 1800-tallets skandinaviske kulturunion. 

26 Niels Martin Jensen (1965), 70-71. Gustaf Wasa blev oversat til dansk i 1796. 
27 Bruun, der i Paris skulle blive en berömt geograf og litteraturkritiker under navnet Malte-
Brun, laerte sig under opholdet i Sverige så godt svensk at han blev rost for sine digte på dette 
sprog (ligesom han kom til at skrive fransk som en indfodt); derimod talte han både svensk og 
fransk med kraftig jysk accent. 
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Frederik VI af Danmark håbede ved flere lejligheder at blive accepteret 
som svensk konge eller tronfolger. Under krigen i Norge 1809 overvejede 
han en invasion af Skåne, og han sendte balloner over Sundet med et 
temmelig talentlost propagandaskrift (forfattet af Gyllembourg-Ehrensvärd). 
Efter at Carl 13. var blevet konge, og til trods for at 1809-forfatningen lå 
temmelig långt fra den danske enevaslde, forsogte Frederik så at blive valgt 
til tronfolger. Da Christian August (Carl August) blev foretrukket, erklserede 
Frederik svenskerne for en nation af oprorere, noget der naturligvis ikke 
forbedrede hans chancer da Carl Augusts pludselige dod i maj 1810 skabte 
en ny åben situation. Ikke desto mindre kastede Frederik sig ud i kampen 
med brug af et våben som vi ovenfor så ham benytte sig af i 1786: spioner. 

Denne gang var det dog ikke officerer eller ingeni0rer, men forfattere og 
laerde der under daekke af kongelig stötte til videnskabelige studier blev sendt 
af sted for at "bearbejde stemningen og rapportere hjem om forholdene". 
Det drejede sig om folk som historikeren Christian Molbech, litteraten 
Rasmus Nyerup og den senere så beromte sprogvidenskabsmand Rasmus 
Rask (der dog var meget ung og muligvis ikke helt har forstået hvad opgaven 
gik ud på). Nogen udprzeget succés fik de dog ikke. De blandede sig i in-
terne litteraere debatter og fik det skudsmål at "deras umgängessätt har rätt 
mycket af den danska plattheten". Det gik så vidt at den svenske statsminister 
Lars v. Engeström bad Tegnér om at tage til genmaele mod Molbech og 
straffe "en utlännings djerfhet, hvilken skildrat lika okunnigt som ointressant 
Nordens litteratur, Nordens berg och Nordens folk, för hvilket intet danskt 
hjerta klappar."28 

Ikke desto mindre var Molbechs Breve fra Sverige iAaret 1812, der udkom 
i tre bind mellem 1814 og 1817, et gennembrud for dansk kendskab til svensk 
litteratur og kultur (skönt det må medgives at danske boger om Sverige 
indtil 1840'erne sikkert med rette antager at laeserne ved meget lidt om Sverige 
og ikke kender de mest almindelige svenske ord). Molbech etablerede mange 
kontakter, og hans breweksling med svenske forfattere og videnskabsmaend, 
som blev udgivet, er af betydelig interesse. Som Georg Christensen bemaerker, 
er Molbech den förste der registrerer folkepsykologiske forskelle mellem de 
enkelte landskabets befolkning. I övrigt vurderer han også - her i modsaetning 
til Jacob Bircherod der i 1720 fandt at de svenske var mere frie i deres omgång 
og brugte faerre komplimenter end danskerne - at svenskerne var mere 
ceremonielle, stive og afmålte og brugte for mange komplimenter!29 Men 

28 Christensen (1922), 190-191. 
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hermed har vi forladt de egentlige fjendebilleder og er övre i de mere uskyldige 
stereotype modbilleder, der dog også har vist sig ganske levedygtige. 

29 Christensen (1922), 194-195. 
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