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Forord
Den 29. juni 2011 mødtes jeg med regionsrådsformand Pia Kinhult, Region Skåne.
Vi drøftede en række forskellige ting.
Hurtigt kom snakken dog hen på den frustrerende udvikling i Øresundsregionen.
Sagen er, at mulighederne i at udvikle en
integreret Øresundsregion er enorme. Det
er de både økonomisk og på anden vis. Og
der er vel at mærke ikke tale om, at mulighederne bliver taget fra andre regioner.
Der er ikke tale om et nulsum-spil på nationalt plan.
Der er tale om, at perspektiverne for både
det danske og svenske samfund, set som en
helhed, er enorme. Derfor er det også frustrerende, at de to samfund nu 20 år efter,
at det blev besluttet at bygge broen over
Øresund, ikke har været i stand til at realisere mulighederne fuldt ud.
Der er mange årsager til, at det på 20. år
endnu ikke er lykkedes at skabe en fuldt
integreret Øresundsregion. Rigtigt mange
mennesker har svært ved at forstille sig
en fremtid, der adskiller sig markant fra
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nutiden. Mange kan ikke se de nationale
interesser i at udvikle integrationen. Institutionelle barrierer på nationalt niveau
modarbejder regionalisering. Etc. etc.
Vi diskuterede det yderst relevante spørgsmål, hvad man kan gøre, og kom frem til
en konklusion, der var meget simpel: I
udgangspunktet bliver man nødt til at erkende de kulturelle barrierer, der er. Man
bliver nødt til at lære landene at kende.
Problemet er, at vi tror, de er meget mere
ens, end de er. Det gælder både kultur og
lande som helhed.
Derfor besluttede vi at igangsætte et projekt, der skulle beskrive kulturelle og samfundsmæssige forskelle mellem Danmark
og Sverige. Resultatet blev denne bog.
Bogen er blevet til på baggrund af den
viden, jeg havde i forvejen. Den er ikke
blevet til på baggrund af nye undersøgelser, kildestudier mv. Ej heller er der blevet
gennemført spørgeskemaundersøgelser og
interviews med almindelige mennesker og
eksperter på enkeltområder.
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Bogen skal derfor forstås som det, den er:
Et hurtigt udarbejdet overblik skrevet af
en person, som i 20 år har arbejdet med
dansk-svenske relationer. Formålet var
hurtigt at få skabt et praktisk anvendeligt
grundlag for mennesker, der arbejder med
og i dansk-svenske sammenhænge. På sigt
kan man så udarbejde et mere dybtgående
og mere dokumenteret materiale.
Jeg vil gerne slutte dette forord af med en
pointe, som jeg mener er ekstremt vigtig:

Igen og igen har jeg som dansker set svenske virksomheder gå ind på det danske
marked og tabe endog meget store beløb,
fordi de ikke havde et ydmygt forhold til
de kulturelle forskelle. Man kan eksempelvis ikke sidde i Stockholm uden kendskab
til Danmark og dansk kultur og planlægge
strategi for produktion, markedsføring mv.
på det danske marked uden meget store
økonomiske risici. Jeg vil vove at påstå, at
svensk erhvervsliv har tabt milliarder på
myten om, at landene er ens.
Uffe Palludan, september 2012
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1. Resume
Endelig betyder det, at dansk og svensk
kultur har så meget til fælles, at man, når
man skal beskrive kulturerne, meget let
kommer til at overvurdere forskellene,
da det er dem, man beskriver – og at de
forskelle, man beskriver, måske set fra en
tredje part er forkerte. Når man beskriver
dansk kultur som mere maskulin og individuel end svensk, så er det netop set i
forhold til Sverige. Set fra Sydeuropa forholder det sig sådan, at man vil beskrive
den danske kultur, som danskere beskriver
den svenske.

Det er meget vanskeligt at diskutere kultur, fordi kultur ikke kan måles objektivt.
Man kan ikke undgå at være subjektiv.
Det sete afhænger af øjnene, der ser. Derfor er denne bog om Danmark og Sverige
– danskere og svenskere – bevidst skrevet
personligt.
Det store problem er, at øjnene, der ser,
selv repræsenterer en kultur. En dansker
vil vurdere svenskere ud fra danske normer, ikke svenske. Det skaber grundlag for
mange misforståelser.

Med dette forbehold omkring vanskelighederne ved at beskrive kultur indledes
beskrivelsen af Danmark og Sverige – danskere og svenskere – med en beskrivelse af
landenes og folkenes udgangspunkt.

Man kan sammenligne det med computere, der er programmeret forskelligt. Læser
man en fil ind, der er skrevet på et computersprog på en computer, der er programmeret med et andet computersprog, lykkes
det sjældent.

Det danske udgangspunkt er de danske øer, mens det svenske er de svenske
søer. Det får meget store konsekvenser:
De danske øer ligger i Østersøens udløb
i Nordsøen – to internationale farvande.
Danmark ligger og har gennem historien
altid ligget åbent i forhold til udlandet på

Et andet problem, er at beskrivelser af ”de
andres” kultur ofte anvendes til at understøtte billedet af egen kultur. Danskere
spejler sig i svensk kultur, og hvis det billede skal være positivt, så skal billedet af
Sverige være negativt.

- 6 -
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storie gennem 1.000 år, da den er filteret
sammen med den danske historie.

godt og ondt. Det betyder, at Danmark på
den ene side er påvirket af udlandet og på
den anden side forsvarer sig mod den påvirkning.

Generelt kender danskere heller ikke til
den svenske historie. Hvis man over for en
dansker nævner, at Sverige og Polen engang har haft fælles konge, eller nævner
den svenske ”stormagtstid”, vil danskeren
være blank. Selv den svensk-finske historie
kender danskerne ikke til. Derfor beskrives de to landes historie.

I Sverige er det og har det gennem århundrederne været lige modsat. Landet
ligger lukket inde i sig selv. Hovedstaden
er sølandets forbindelse til omverdenen,
der ligger bag Skærgården, som i virkeligheden er et sømilitært forsvarsværk, naturen har skabt. Konsekvensen er, at svenskere er mere åbne over for udlændinge og
ser udlandet som noget spændende. Man
kan altid trække sig ind i sig selv. Det kan
Danmark ikke.
Danmarkshistorien og Sverigeshistorien
beskrives. Pointen er, at vi ikke kender
hinandens historie, selv om vi snakker om
”Norden”.

I forlængelse af den beskrevne historie
beskrives den historiske identitet. Specielt
Danmark er kendetegnet ved, at nationalromantikken kom til at definere selvbevidsthed, og krigsnederlaget i 1864 spiller
en helt afgørende rolle for dansk identitet og nationalkarakter også i dag. Det var
først i 1864, at Danmark blev skabt som en
nationalstat.

Generelt kender svenskere ikke til den
dansk-tyske historie. Svenskere kender
ikke til det dansk-tyske grænseproblem. I
bogen beskrives ikke bare den danske historie, men også den slesvig-holstenske hi-

Herefter diskuteres den danske og svenske geografi. Det er en væsentlig pointe,
at Danmark gennem historien gradvist er
blevet beskåret til sin kerne, mens Sverige
er betydeligt større og omfatter flere re-

- 7 -
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en idealarbejder er forskelligt i de to lande.
Den skötsama svenske arbejder som ideal
er et fuldstændigt ukendt begreb i Danmark. En forskel, der blandt andet også
skyldes, at det danske socialdemokrati oprindeligt kun var et byarbejderparti, mens
det svenske også var et landarbejderparti
og dermed et folkeparti.

gioner med forskellig selvopfattelse. Det er
også en central pointe, at det betyder, at
hvis man overfører billedet af det ene land
til det andet, dvs. tror, at Danmark er som
Sverige eller omvendt, vil man tage fejl,
og det kan få alvorlige konsekvenser for
blandt andet virksomheder.
Herefter diskuteres den sociale baggrund.
Det oprindeligt meget fattige Sverige med
selvstændige bønder og brugssamfundene
diskuteres i forhold til det oprindeligt feudale Danmark og den selvstændige bondeklasse, der blev skabt i forbindelse med de
danske landbrugsreformer. I forlængelse
deraf diskuteres folkekultur, traditioner og
religiøse strømninger. Det er en væsentlig
pointe, at frikirkerne i Sverige har bidraget til at forme det moderne Sverige, mens
Grundtvig tilsvarende har formet det moderne Danmark, så landene på nogle områder kulturelt er meget forskellige i dag.

I forlængelse deraf diskuteres folkebevægelserne i de to lande. I Danmark Grundtvig og højskolebevægelsen samt andelsbevægelsen, i Sverige afholdsbevægelsen og
folkeoplysning samt arbejderbevægelsen.
Herefter diskuteres offentlig forvaltning.
Det er en central pointe, at dansk og svensk
statsforvaltning har rødder, der går helt tilbage til 1600-tallet. Det danske til enevælden, det svenske til Oxelstiernas forvaltningsreformer. Systemerne er så forskellige,
at de har ført til misforståelser på allerhøjeste plan. Man kan næsten ikke forstille sig
to mere forskellige systemer. Efter et afsnit,
hvor de to landes organisering på lokalt og
regionalt niveau diskuteres, beskrives de
politiske partier i de to lande.

Det ytrer sig blandt andet i forskellige opfattelser i politik omkring statens rolle. En
forskel, der også afspejler sig i de to landes
socialdemokratiske partier. Selve billedet af

- 8 -
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Bogen afsluttes med et kapitel om organisation og ledelse, som også er meget
forskellig i de to lande. Konklusionen er,
at dansk ledelse i Sverige vil være en katastrofe samtidig med, at svensk ledelse i
Danmark også vil være det.

- 9 -
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2. Indledning
Da de danske og svenske politikere i 1991
indgik regeringsaftalen om at bygge Øresundsbroen og dermed reelt besluttede, at
den skulle bygges, var det uden dybtgående overvejelser om, hvad man kunne opnå
gennem et tæt dansk-svensk samarbejde,
nationalt og regionalt.
Visionen om at udvikle en integreret
Øresundsregion blev først formuleret hen
ad vejen flere år senere. Nok kunne man
finde ud af, at der skulle bygges en bro
mellem landene, men i virkeligheden var
landene meget fremmede over for hinanden. Man talte om nordisk samarbejde,
men det var i virkeligheden noget meget
abstrakt ud over, at politikere kunne mødes og snakke sammen.
Visionen om at skabe en integreret Øresundsregion er imidlertid noget meget
konkret. Visionen er, at det enkelte menneske, der lever ved Øresund, i fremtiden
ikke skal føle sin mobilitet begrænset af
nationalstatsgrænsen og dermed skal opleve, at ”rummet”, han eller hun lever i,
bliver udvidet. Og det gælder ikke kun

det enkelte menneske, det gælder også organisationer, virksomheder mv. Kort sagt:
Visionen om at skabe en Øresundsregion
handler om at skabe øgede muligheder for
mennesker og samfund.
Da der bor mange mennesker ved Øresund, er disse muligheder på samfundsmæssigt plan meget store: I en afstand af
30-40 km fra det danske brohoved og fra
Helsingør bor der 1,9 mio. mennesker. I
Vestskåne, Malmö-Helsingborg, bor der
8-900.000 mennesker. Potentielt set er
det en og samme storbyregion. På Sjælland, der er et samlet arbejdsmarked, der
ligger inden for en radius af 100 km fra
brohovedet, bor der 2,4 mio. mennesker, i
arbejdsmarkedsregion Malmö 700.000 og
i Skåne 1,3 mio. Disse tal siger noget om
potentialet.
Det består dels i at udnytte kritisk masse
på en række områder, dels i at udnytte den
synergi, der skabes gennem forskelligheder.
I lyset af at det nu er mere end 20 år siden,

- 10 -

8894_Bog indhold 2012_OK.indd 10

19/10/12 10.57

man besluttede at bygge broen, er det meget beskedent, hvad man har fået ud af broen.
På den ene side er det bevist, at mulighederne er reelle. Da den danske/københavnske højkonjunktur toppede i 2008,
var boligpriserne i København presset op
på et niveau, der gjorde det umuligt for
almindelige mennesker at købe boliger i
byen. Mennesker blev af økonomiske årsager presset til at købe bolig på Midt-, Sydog Vestsjælland og på Fyn. I den situation
valgte mange danske at flytte til Malmö
og Skåne i øvrigt. Samtidigt var arbejdskraftsmanglen i København meget stor,
mens der var beskæftigelsesproblemer på
den anden side af Sundet. Konsekvensen
blev, at skåninge i tusindvis fik arbejde i
Danmark.
Et simpelt regnestykke viser det økonomiske perspektiv: Antallet af pendlere er
stadigt ca. 20.000. Antager vi, at blot de
10.000 alternativt ikke ville have kunnet
finde arbejde i Sverige og derfor ville have
været uden for produktion, og at deres
arbejdspladser ville have været ubesatte i

Danmark, så svarer det til, at Danmark og
Sverige i fællesskab ville være gået glip af
den produktion, 10.000 mennesker skaber.
Det er ikke urimeligt at regne med, at en
sådan medarbejder skaber værdi af størrelsesordenen 400.000 kroner årligt. Det vil
sige, at det danske og svenske samfund på
grund af disse 10.000 pendlere er blevet 4
milliarder kroner rigere pr. år. (I løbet af
ganske få år har broen således samfundsmæssigt betalt sig tilbage.) Det ses intuitivt, at der er et enormt samfundsmæssigt
tab knyttet til de høje broafgifter.
Det er et stort tal, men det er 20.000
pendlere ud af en befolkning på 3-4 mio.
bestemt ikke. Tværtimod. Nok synliggør
pendlingen potentialerne, men de er reelt
ikke blevet udnyttet. Og det er de heller
ikke på en række ikke økonomiske områder, dvs. kulturelt, menneskeligt, sportsligt
etc. Det danske og det svenske samfund
går glip af rigtigt meget økonomisk og på
anden vis – det må i virkeligheden være
ufatteligt rige samfund, siden de har råd
til det!

- 11 -
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Det ovennævnte regnestykke er ikke bare
interessant på grund af tallets størrelse,
men fordi det viser, at gevinsten ved Øresundsintegration ikke bare er regional. Det
er Danmark og Sverige, som har fået den
– og det er tilsvarende hele Danmark og
hele Sverige, der taber, når man ikke evner
at fjerne de barrierer, der er for Øresundsintegrationen. Sverige har sparet sociale
udgifter til dem, der alternativt ikke havde
haft arbejde. Sverige har fået en valutaindtægt. Og hvad vigtigere er: Noget, der
kunne have udviklet sig til livsvarige sociale problemer for unge svenske, er undgået. Tilsvarende har de danske virksomheder og dermed Danmark vundet ved, at
virksomheder har kunnet få arbejdskraft
og dermed har kunnet udvikle sig.
Iblandt får man et indtryk af, at provinsielt
tænkende lokalpolitikere i begge lande fra
lokaliteter langt fra Øresund ikke bare har
svært ved at forstå perspektiverne, men
heller ikke ønsker dem udnyttet. De er
blevet præget af populistiske beskrivelser
om byer og regioner som værende konkurrenter. Det er i allerhøjeste grad en

sandhed med modifikationer. Sagen er,
at naboregioners økonomiske udvikling
smitter af på hinanden. Går et fx godt i
Oslo, så smitter der positivt af på udviklingen i Danmark og Sverige, i København
og Stockholm. Det er generelt ikke byer
og regioner, der konkurrerer, men virksomheder. Göteborgs største konkurrent
er hverken Stockholm, Malmö, Oslo eller
København, men Wolfsburg – og Stockholms største konkurrent er Nokia!
Selv i forbindelse med turismen er det
næppe særligt reelt at nabobyer konkurrerer. Turister besøger ofte nabobyer og
lande på samme rejse. Derfor har begge
lande og ikke bare Skåne og Sjælland en
interesse i, at Øresundsregionen udvikles.
Men det er som nævnt ikke rigtig lykkedes endnu.
Sagen er nemlig, at der stadig er en masse
barrierer mellem landene, begyndende
med en dårligt organiseret kollektiv trafik,
spændende over urimeligt høje brotakster
til egentlige administrative og kulturelle
barrierer, som forhindrer en integreret

- 12 -
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Øresundsregion i at skabe sig selv.
Blandt barriererne er det generelt manglende kendskab til det andet land, om hvad
det er for et land, herunder hvilke kulturelle forskelle der er mellem landene.
I det følgende vil ”Danmark og Sverige
– danskere og svenskere” blive beskrevet
ud fra en række forskellige vinkler med
det formål at mindske i hvert fald nogle af
barriererne.

- 13 -
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3. Kulturel relativitet
Når man skal beskrive et land og et folk
– eller to lande og folk – i relation til hinanden, står man foran en meget vanskelig
opgave. Det sete afhænger nemlig af øjnene, der ser, og dermed bliver billedet eller
billederne subjektive. Det er ikke muligt at
beskrive kultur objektivt.
Naturligvis kan man lave objektive målinger, men det meget begrænset, hvad der
kan måles.
Man kan også spørge dem, der kender noget til kulturerne: Hvordan er de? Men så
er det, at det afhænger af øjnene, der ser.
Spørger man fx. en svensker, hvordan danskere er, så vil han i det omfang, han er i
stand til at frigøre sig fra fordomme og stereotyper, hvad han næppe er 100 %, hæfte
sig ved forskelle. Han vil beskrive det, som
adskiller danskere fra svenskere, men giver
det et fyldestgørende billede? Naturligvis
ikke. Lighederne er mindst lige så vigtige.
Ja, faktisk vigtigere.
Uanset om der er tale om store eller små,
mange eller få forskelle, vil det være dem,

der kommer til at tegne billedet. Er der
således kun små forskelle, er det sandsynligt, at billedet vil gøre dem meget mere
betydende, end de i virkeligheden er.
Spørger man en europæer, hvordan en kineser ser ud, vil svaret være noget i retning
af: ”De har gul hud og skæve øjne.” Det
svar er sådan set rigtigt, men bag svaret ligger en anden – en helt anden og meget
vigtigere – sandhed, nemlig at ”alt andet”
er mere eller mindre identisk.
Samtidigt får man med beskrivelsen af de
andre indirekte en beskrivelse af ”sig selv”.
Når man spørger kinesere, hvordan europæere ser ud, vil de hæfte sig ved europæernes lange næser, hvorved de jo reelt
beskriver deres egne næser.
Hertil kommer som nævnt fordomme og
stereotyper. Danskere og svenskere er nabofolk, og vi har derfor ofte mødtes og har
derfor nogle grundfæstede billeder af hinanden. ”Danskere er uformelle og afslappede”, svenskere er ”stive og formelle”.
Billederne ligefrem understøtter hinanden

- 14 -
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ved at være hinandens negationer, men er
de sande? De er i hvert fald ikke primært
baseret på vore egne personlige erfaringer,
men på det, vi har fået at vide. De er udtryk for noget, vi har lært. Som dansker
ved jeg, at svenskere er stive og formelle,
men sådan er langt fra alle de svenskere, jeg
selv kender.Til gengæld kender jeg mange
danskere, der er det.

og mest sympatiske” må vi nødvendigvis
fremhæve de andres negative sider. Her
spiller også fordomme og stereotyper ind
og understøttes.

Det handler om vore nationale billeder af
hinanden. Problemet med dem er, at de
ikke bare handler om de andre, om fx det
danske billede af svenskere og det svenske billede af danskere.Tværtimod handler
de om os selv som national gruppe.Ved at
beskrive ”de andre” beskriver vi ”os selv”.
Og så er vi jo alt andet end upartiske, for
vi har naturligvis meninger om os selv.

Samtidigt er det en pointe, at når man taler om danskeres billeder af svenskere og
svenskeres billeder af danskere, så er det
sådan, at man i Danmark bruger Sverige
som spejl, mens det modsatte ikke rigtigt
er tilfældet. Det betyder, at karakteren af
det danske billede af Sverige og det svenske billede af Danmark ikke er den sammen. Danskerne må næsten pr. definition
tegne et negativt billede af svenskerne, da
de ellers ville tegne et negativt billede af
sig selv. Det er ikke tilfældet for det svenske billede af danskerne, da de ikke spejler
sig i billedet af danskerne.

Vi bruger med andre ord de andre som
spejl. Dermed handler beskrivelserne af
”dem” slet ikke om dem, men om ”os
selv”. Spejlet bliver brugt til at skabe en
national identitet, men billedet behøver
bestemt ikke at være sandt, for for at tegne billedet af os selv som ”verden bedste

Slutresultatet er imidlertid, at vi får et billede af, hvordan ”de” er, hvordan ”danskerne” er, hvordan ”svenskerne” er, hvordan
de andre er, som er en stor generalisering,
der ikke tager højde for regionale og individuelle forskelle. Billederne er nationale
generaliseringer.
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Svenskere er, som svenskere er – danskere har aldrig hørt om forskelle mellem
Gnosjö og Nordland, mellem Skåne og
Stockholm. Danskere er, som danskere er
– svenskere har aldrig hørt om mentalitetsforskelle mellem Midtjylland og Lolland, mellem Jylland og København.
I Danmark, hvor man historisk har haft et
modsætningsforhold til Tyskland, har man
naturligvis en række stereotyper, der fortæller, hvordan tyskere er. Men giver det
mening at regne katolske bayere, protestantiske holstenere, vinbønder fra Vestfalen og
(før krigen) østprøjsere og balttyskere fra
Estland og Letland som en gruppe med
bestemte egenskaber, der afviger på præcist
samme måde i forhold til danskere? Det
kunne vel egentligt godt tænkes, at protestantiske holstenere og danskere lignede
hinanden indbyrdes mere end de ligner
katolske alpebønder. Giver det overhovedet mening at tale om, hvordan svenskere
er, uden at man gør sig klart, om man taler
om skåninge eller nordlændinge? Trods alt
er der 2.000 km fra Skåne til Nordland
– og de har hver sin historie, hver sit er-

hvervsgrundlag og klima?
Det at Sverige er et stort land, og der er
langt fra det svenske kerneland til Skåne
– målt på alle måder – gør, at danske billeder af svenskere ikke rigtigt beskriver
skåningene, da man på grund af historien
har fortrængt bevidstheden om Skånes
eksistens og derfor forholder sig til det
officielle Sverige, Stockholm og stockholmerne. Samtidigt betyder det, at der
findes i hvert fald to helt forskellige billeder af Danmark i Sverige. Det skånske
og det stockholmske. For skåningene er
Danmark og naturligvis i særlig grad København nærværende, mens København
for stockholmere er meget langt væk. Også
derfor findes der ikke eet svensk billede af
Danmark.
Diskussionen om de nationale egenskaber og karakterer handler også om, at vi
(endnu) i 2011 tænker med udgangspunkt
i de nationale identiteter og billeder, der
opstod, da nationalstaterne blev skabt for
godt 150 år siden. Før den tid eksisterede
de ikke. Der er naturligvis enorme regio-
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nale forskelle, som vi ikke må glemme.
Alt dette fører så frem til den helt centrale pointe. Når jeg som dansker møder
en udlænding, så vurderer jeg instinktivt
det, han gør, på baggrund af det, man gør
i Danmark, dvs. på baggrund af, at jeg er
dansk. Jeg tænker ud fra danske normer
og værdier. Er det forkert at gøre noget
bestemt i dansk kultur, og en bærer af en
anden kultur gør det, så gør udlændingen
set med mine øjne noget forkert! Men det
gør han ikke ud fra sine egne.
Jeg så engang et klip i tv fra en naturkatastrofe i Indonesien. En mand stod og forklarede, at han havde mistet hele sin familie, mens han grinede. For mig var det helt
underligt, at det måtte indebære, at han
morede sig over situationen. I virkeligheden er det sådan i mange asiatiske kulturer,
at man griner for at dække over forlegenhed og problemer.
Når han taler, hører jeg med andre ord
det, jeg hører, ikke det, han siger! Jeg kan
ikke forstå, hvad han siger, før jeg har fået

det kulturelt oversat. Men er det ikke det
sidstnævnte, der er det rigtige? Og omvendt: Når jeg taler, så hører han ikke det,
jeg siger, men det, han hører. Kort sagt:
Når vi taler sammen, så hører jeg ikke det,
han siger, og han hører ikke, det jeg siger!
Vi taler forbi hinanden. Her er det, det
dansk-svenske problem opstår.
Det begynder allerede, når man sender en
e-mail. Svenskeren sender mig en mail og
skriver ”Hej Ulf ”! At indlede en mail med
”hej” er læst med mine danske øjne noget
ungdommeligt, smart, friskfyragtige, men
ikke rigtigt seriøst. Ja, rent ud sagt overfladisk.
Men sådan mente svenskeren det ikke.
Allerede dermed er kommunikationen
afsporet. Dertil kommer, at han tilsyneladende ikke har forstået, at jeg hedder Uffe
– et helt almindeligt navn i Danmark. Det
står på min dåbsattest.Vidste jeg ikke bedre,
ville jeg tro, han havde fået mit navn galt i
halsen. Men det er ikke tilfældet. I Sverige
er Uffe nemlig alene et kælenavn, venner
giver dem, som hedder Ulf, så når jeg præ-
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senterer mig med et Uffe, ved svenskeren,
at jeg hedder Ulf og svarer mig dermed
med det formelle Uffe. Samtidigt tænker
han, at det typisk dansk, at jeg omtaler mig
selv med mit kælenavn – en typisk afslappet social dansker. Stereotyperne er allerede bekræftet. I Sverige har man nemlig kælenavne for de fleste navne. På den
måde bliver Bo til Bosse, Lars til Lasse og
altså Ulf til Uffe i venskabeligt lag.
Men det bliver værre endnu, for straks
svarer jeg mailen med et ”Kære Sören”,
som, når han ser mailen, reagerer med at
tænke, at nu bliver det godt nok lidt intimt.... Kort sagt: Vi hører ikke, hvad den
anden siger, hvis vi ikke kender sproget.
Han ved ikke, at det er kutyme i Danmark
at indlede formelle breve med et ”kære”.
Sådan er det med sproget, og det gælder
også sproget i overført forstand, kulturen.
Man kan næsten tale om, at mennesker er
kulturelt og sprogligt programmerede på
samme måde, som computere er programmerede. Hvis et givet input ikke svarer til

programmet, vil det ikke kunne blive indlæst, eller hvis det lykkes, så vil det blive
indlæst forkert.
Heri ligger naturligvis kimen til utallige
misforståelser, dannelse af stereotyper og
fordomme. Når vi så samtidigt bruger dem
til at stive os selv af som værende de bedste, så siger det næsten sig selv, at der er et
enormt grundlag for misforståelser, konfliktdannelser mv.
Men når det er sagt, så er der også reelle
forskelle mellem lande, nationer mv. Og
hvis de ikke er erkendte, så rummer også
de kimen til misforståelser og konflikter.
Det er altså meget vigtigt at forstå, hvad
kulturel relativitet handler om.
Samtidigt er det også meget vigtigt at kende til de reelle forskelle, der er, selv om de
kan være umulige at identificere objektivt.
At vide, at ”det, den anden siger, ikke er det,
jeg hører”, er naturligvis ikke nok til at forstå, man må også have en eller anden fornemmelse af, hvad det egentligt er, han siger.
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Dette er emnet for denne bog. Vi danske
og svenske kender ikke hinanden særligt
godt. Faktisk kender vi hinanden i uhyggeligt ringe grad. Der opstår derfor ofte
misforståelser. Vi kan godt lide at pege
fingre ad hinanden og fremhæve forskellene, men når det virkeligt kommer til
stykket, i internationale sammenhænge, så
er det en udbredt ”fordom”, at vi ligner
hinanden meget mere, end vi gør. Det vil
sige, det gør vi også – spørg kineserne –
men der er også forskelle, endda betydende nationale forskelle, der giver anledning
til misforståelser og konflikter.
Vi kender ikke hinandens baggrunde, dvs.
hinandens historie, selv om historien former mennesker. Adskillige gange er jeg i
øresundsregionale sammenhænge blevet
spurgt af svenskere/skåninger, om man
kan lære noget af det dansk-tyske grænseland om, hvordan man skaber en region.
Kendte de Sønderjyllands historie, ville de
næppe have stillet dette spørgsmål. For at
skære det ud i pap: For nogle år siden kom
jeg til ved en konference at sidde ved siden af en sønderjysk pige og spurgte til det

dansk-tyske forhold i dag. Hun svarede, at
hjemme hos os er det stadigt sådan, at børnene
ikke leger røvere og soldater, men danskere og
tyskere og de skyder stadigt tyskere. Hun kom
fra en by med blandet befolkning. Så lidt
ved vi om hinanden.
Jeg vil påstå, at det generelt manglende
kendskab og den manglende kulturelle
forståelse i særdeleshed mellem vore lande
(der også handler om manglende kendskab
til os selv) koster erhvervslivet milliarder i
fejlinvesteringer og forkerte satsninger, der
baseres på en tro på, at stort set alt i Stockholm og København ligner hinanden, at
Sverige og Danmark ligner hinanden, og
det er muligt omkostningsfrit at overføre
standardkoncepter for virksomhedsdrift
fra den ene by til den anden, fra det ene
land til det andet uden nogen som helst
lokal tilpasning til kulturforskellene.
Sagen er, at forretningskulturerne i Danmark
og Sverige er meget forskellige, og det er helt
nødvendigt at forholde sig til forskellene, hvis
man skal have forretningsmæssig succes. Det
er der mange, der ikke har gjort – og fået.
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Tilsvarende fungerer organisationer ikke
på den samme måde i de to lande. Måden,
man diskuterer på, er forskellig, og selv
perspektivet i det at diskutere er ikke det
samme, og beslutningsprocesser i organisationer er derfor helt forskellige. Det betyder igen også, at en aftale i Danmark og
i Sverige ikke er helt det samme. Selv måden, det er legitimt at lyve på (det er det
i alle kulturer), er forskellig i de to lande.
Kulturforskellene er altså ikke bare et
spørgsmål om, at folkekulturen er forskellig. Det er organisations-, virksomheds- og
forvaltningskulturen også.
Det betyder, at ledelse er noget forskelligt
i de to lande. Derfor virker det unægteligt
noget grotesk, når man kan finde bøger,
der handler om ”Scandinavian management”. Det er lige som om, niveauet giver
sig selv.
Også på det administrative plan trives misforståelser om lighed med alvorlige konsekvenser til følge. Jeg har altid moret mig
over ”Nordisk Administrativt Forbund”,

en forening for nordiske embedsmænd,
som udgiver tidsskriftet ”Nordisk Administrativt Tidsskrift”, hvor embedsmænd,
administrationsforskere mfl. skriver artikler til hinanden under den implicitte antagelse, at de administrative systemer i vore
lande ligner hinanden så meget, at man i
artiklerne kan se bort fra dem. Resultatet er, at artiklerne skrevet af svenskere er
uforståelige for danske læsere og omvendt
– og tidsskriftet er som tidsskrift helt uden
”nordisk” perspektiv. De svenske artikler
har kun svenske referencer og kan kun læses af svenskere. De danske har tilsvarende
kun danske referencer og kan kun læses
af danskere. Man kunne lige så godt have
udgivet to forskellige tidsskrifter: Et dansk
og et svensk.
Sagen er, at man stort set ikke kan forestille
sig to administrative systemer, der afviger
mere fra hinanden end det danske og det
svenske. Begge systemer skriver sig tilbage
til 1600-tallet. I Sverige forvaltes der stadigt ud fra Oxelstiernas forvaltningssystem,
der var udviklet til formynderregeringerne,
mens det danske afspejler enevældens behov.
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Lad mig give to konkrete eksempler på
konsekvenserne: Da de to landes regeringer havde indgået aftalen om at bygge
Øresundsbroen, gik to helt forskellige processer i gang i de to lande. I Sverige skulle
Vattendomen prøve beslutningen. I Danmark gik man i gang med at planlægge,
for nu var beslutningen klar, og et par uger
efter tog den danske trafikminister som et
mediestunt det første spadestik. I Stockholm kunne man chokeret læse på avisernes løbesedler ”Danskerne bygger broen”.
Da der så flere år efter kom meldinger fra
Sverige om, at beslutningen nu skulle forelægges Vattendomen, før man kunne træffe
endelig beslutning, troede man i Danmark,
at Sverige var ved at trække sig ud af aftalen. Jeg er blevet fortalt, at selv den danske
statsminister Poul Schlütter var af den opfattelse! Det vil sige, hvis det er rigtigt, at
embedsværket i København ikke er i stand
til at informere en dansk statsminister om,
hvordan svensk administration fungerer,
herunder tolke, hvad der foregår i Sverige.
Er det så mærkeligt, at der opstår misforståelser mellem almindelige mennesker?

På et tidspunkt forlød det, at det skulle
”prøves”, om det var ”lovligt” at lukke
Barsebäck, da svenske politikere havde
lovet danske politikere det. Det gjorde
den daværende danske indenrigsminister
Thorkild Simonsen så frustreret, at han offentligt stillede spørgsmålstegn ved, hvorvidt der var demokrati i Sverige.
Konsekvensen af de kulturelle og administrative forskelle er også, at samarbejdet
over Øresund ikke fungerer så godt, som
man kunne ønske. Det er der mange eksempler på. Der er ingen tvivl, om at vore
lande dermed mister store udviklingsmuligheder, som det er svært at se, at landene
kan opnå på anden vis. Hvis det ikke lykkes at bygge bro over de forskellige forskelle ved Øresund, vil både danskere og
svenskere i fremtiden blive fattigere mennesker – både økonomisk og på anden vis.
Og det gælder også danskere uden for den
snævre Øresundsregion, altså mennesker i
det øvrige Sverige og Danmark – ja, også i
Stockholm og i Jylland!
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I det følgende er det tanken at give en
beskrivelse af de forskelle, der er mellem
landene og menneskene, mellem Sverige
og Danmark. Forskelle er der på mange
planer, begyndende med geografi og historie, spændende over social og erhvervsmæssig struktur og religion til politik og
kultur i dag. Undervejs i beskrivelserne
vil man opdage, at det hele hænger sammen og danner, hvad man kunne kalde en
svensk og en dansk logik. Denne bog
er et forsøg på at indkredse dem. Og i et
større perspektiv at bryde grænser ned og
bidrage til at skabe den Øresundsregion,
begge lande har en vital interesse i bliver
udviklet.
Det sker ved at se Sverige fra Danmark
og Danmark fra Sverige, så der må tages
et forbehold: Det er umuligt at undgå at
være subjektiv. Det er som nævnt årsagen
til, at denne bog er holdt i første person.
Til syvende og sidst rummer den mine
iagttagelser og vurderinger, men jeg håber,
de kan være nyttige for andre.

og Sverige har mange dimensioner og
ytrer sig i mange forhold. Der er de små
forskelle, som man ikke direkte lægger
mærke til, men som, fordi de er der, er
med til at skabe en følelse af afstand.
Jeg kan bare tage mig selv som foredragsholder i de to lande. Noget så simpelt som
en konference, hvor der holdes et antal
foredrag, skulle man umiddelbart tro ville
være det samme i to lande, der ligner hinanden, men det er ikke tilfældet. Og det er
kun et eksempel på, hvordan der i dagligdagen er forskelle overalt.
Allerede når konferencen begynder, er der
forskelle. Svenskerne starter tidligere end
danskerne. Måden, man optræder på, er
heller ikke helt den samme. Danske foredragsholdere vil ofte indtage en mere ydmyg og undskyldende attitude end svenskere. Man kunne også sige, at de spiller
rollen som uprofessionelle amatører for at
være på niveau med publikum og dermed
også klæder sig mere afslappet. Det gør
man ikke i Sverige.

De kulturelle forskelle mellem Danmark
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Ofte er konferencer organiseret forskelligt.
Mange gange har jeg oplevet, at man i Sverige iscenesætter en foredragsrække som et
talkshow i tv, hvor foredragsholderen holder sit oplæg og efterfølgende interviewes
af en ”studievært”. Efterfølgende bliver de
bedt om at blive på scenen og sætte sig i en
til lejligheden opstillet sofa, så der til sidst
afsluttes med en debat mellem indlægsholderne, der sidder rundt om sofabordet. Det
har jeg aldrig oplevet i Danmark. Det viser,
at miljøerne omkring konferencer i Danmark og Sverige er helt adskilte fra hinanden. Ideen med at organisere en konference som et talkshow er rigtig god, men
der er stort set ingen danske arrangører
af konferencer, der er blevet inspireret af
svenske konferencer til at gøre det.
Også frokosten forløber forskelligt. Er der
et tag selv-bord, stiller svenskere op i kø,
og ofte er køen og ventetiden meget lang,
mens danskere blot går til bordet fra alle sider. Efter frokosten frustreres svenskere ved
danske konferencer over, at der ikke serveres
kaffe. Til gengæld forventer de ikke, at der
er en kaffepause i løbet af eftermiddagen.

Også når der siges tak til foredragsholder,
er formen forskellig. Ved svenske konferencer får man en gave. Den overdrages
til foredragsholderen på scenen på en sådan måde, at man fornemmer, at konferencelederen overdrager den på vegne af
alle tilhørerne. ”Vi vil gerne sige tak for et
meget interessant oplæg.”
I Danmark derimod, siger ordstyreren bare
tak på egne vegne til taleren, når foredraget er færdigt. På den måde er der også i
den sammenhæng et kollektivt element i
Sverige og et individuelt, subjektivt element i Danmark.
I Danmark vil gaven typisk være tre flasker rødvin, næsten altid Bordeaux. Ordstyreren går hen til taleren og rækker ham
flaskerne, hvor den svenske ordstyrer højtideligt overrækker gaven og giver hånd.
Den danske mangel på stil har det i værste
tilfælde, jeg har oplevet givet sig udslag i,
at ordstyreren, da en foredragsholder var
på vej ned ad trappen fra podiet, fra talerstolen sagde følgende: ”Og så er der jo det
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med vinen. Det står nogle flasker til dig ude i
garderoben!”
I Sverige betyder alkoholpolitikken, at det
kun sjældent er vin, som er gaven. I stedet
gives en ting, ofte en uinteressant bog, der
har relation til opdragsgiveren, og som er
specielt udgivet til at blive brugt i sådanne
repræsentative sammenhænge.
Sådan kan man blive ved på område efter
område. Konferencer er bare et eksempel,
nemlig et område, jeg kender til. Pointen
er, at sådan vil det være på område efter
område. Det er små ting, men man fornemmer en anderledeshed, når man krydser Øresund. Med begrebet ”kulturel relativitet” in mente kan de også føre til, at vi
får forkerte indtryk af hinanden. ”Vi hører
ikke det, de andre siger”. Måske falder en
dansk foredragsholder igennem i Sverige
og en svensk i Danmark, uden at man forstår, at det skyldes, at vil vi taler to sprog
– også i overført betydning.
Den franske sociolog Dominique Bouchet,
som er professor på Syddansk Universitet,

har engang beskrevet forskellen mellem
danske og franske foredragsholdere: En
dansk og en fransk foredragsholder mødtes ved en konference, hvor de begge skulle
holde foredrag, og bagefter blev de spurgt,
hvad de syntes om hinanden. Franskmanden svarede, at da han snakkede med danskeren på tomandshånd, virkede han meget
sympatisk, man der skete noget mærkeligt,
da danskeren gik op på talerstolen, for så
opførte danskeren sig meget arrogant over
for publikum. Danskeren svarede på det
samme spørgsmål, at da han snakkede med
franskmanden på tomandshånd, syntes han,
at han virkede meget sympatisk, men der
skete noget mærkeligt, da franskmanden
gik op på talerstolen. Han opførte sig arrogant over for publikum. Pointen var, at
danskeren, da han gik op på talerstolen,
vendte ryggen til publikum og kiggede
ned i gulvet, hvilket i en dansk sammenhæng udtrykker ydmyghed og respekt over
for publikum, mens franskmanden opfattede det som et udtryk for disrespekt. Han
strammede sit slips og stak næsen op for at
vise respekt over for publikum, hvilket danskeren opfattede som udtryk for arrogance.
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Det siger sig selv, at danskere, svenskere og
franskmænd på den måde misforstår hinanden. De klæder sig også forskelligt og bruger en given påklædning til at sende signaler, som, når man krydser grænserne, let kan
blive misforstået. På teambuildings-kurser
kan man opleve, at svenskere klæder om til
at være afslappede for bagefter at tage det
formelle tøj på igen, mens danskere klæder
om til at være formelle. Man kan næste sige
det på den måde: Danskere sender et signal,
når de har slips på, mens svenskere sender et
signal ved ikke at have det.
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4. Forskellige udgangspunkter
Danmark versus Sverige
Hvor skal man begynde, når man skal beskrive de to lande og deres folk? Jeg tror,
man må starte med begyndelsen. Det sted,
folkene har deres ”vugge”. Der, hvor danere, götere og svea-folket levede i tidernes morgen.
Det tror jeg, fordi steder præger mennesker. Dels direkte, men også indirekte ved,
at steder har en omverden, dvs. forskellige
steder har forskellige relationer til omverdenen, som mennesker, der lever der, må
forholde sig til.
Går vi tilbage i tiden, var det, som bandt
mennesker sammen, ikke land, men tværtimod vand. I vikingetiden bandt vandet
de skandinaviske lande sammen i en sådan grad, at de allerede var ved at blive
forenede i kongedømmer århundreder
før, at mange andre europæiske lande blev
samlet. Det gjaldt både Norge, Sverige og
Danmark.
Ser man på den gamle grænse mellem
Danmark og Sverige, er den tydeligt de-

fineret af, hvor vand binder sammen, og
land adskiller. Skovene i Småland var naturgrænsen. Kattegat bandt Jylland sammen med Halland og Sjælland. Lillebælt
bandt Jylland og Fyn sammen. Storebælt
bandt Fyn og Sjælland sammen, og Øresund bandt Sjælland og Skåne sammen,
mens Østersøen knyttede Skåne sammen
med Falster, Blekinge og Bornholm. Skåne
var dansk kerneland. Administrativt valgtes
de danske konger på de tre landsting i Jylland, på øerne og i Skåne.
Norge var et langt land bundet sammen
af en kyst, Norwegen, Norway – den
norske vej, søvejen Og Sverige? Sverige
var de store søers kyster og opland, hvor
Stockholm havde en central beliggenhed
som samlende brohoved mellem Sverige
og Østersøen. Danmark var et ørige, som
også omfattede de to halvøer Jylland og
Skåne. Midtvejs mellem Danmark og Sverige lå Gotland med Visby.
Jeg tror, der i denne beskrivelse ligger en
kim til en forståelse af Sverige og Danmark. Men inden jeg kommer dertil, er
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der endnu en ting, der skal præciseres. I
svensk selvopfattelse er det svenske kerneland Dalarna. Det vil jeg gerne korrigere.
Jeg mener, det er de svenske søer, der er
det svenske kernevand. Men det er selvfølgeligt ikke noget ”land”, så helt præcist er
det de svenske søers kyster og deres baglande,
herunder Dalarna. Men Dalarna er dog i
den svenske fortælling kernen.
Tilsvarende var Danmark de danske øers kyster.
I udgangspunktet var Sverige et sørige,
mens Danmark var et ørige – og med hver
sin beliggenhed. Lad os derfor se lidt på,
hvad beliggenheden indebar.
De svenske søer var omgivet af land, som
det var vanskeligt og farligt at begive sig
igennem. Der var farlige dyr, og risikoen
for overfald var stor, da lyssky elementer
kunne gemme sig i skoven. De lå med andre ord i en relativ isolation. Sverige er historisk et land i relativ isolation.
Stod man på kysten og kiggede ud på vandet og så et skib, kunne man næsten være

sikker på, det var lokalt eller havde et lokalt ærinde, dvs. at det efter al sandsynlighed var venligsindet. Der var med andre ord
trygt ved de svenske søer.
De danske øer lå ved Østersøens udløb, og
forbi øerne sejlede alle mulige fremmede
skibe. Skibe fra Nederlandene, fra Saksen (Bremen), mod Rusland (Novgorod),
Baltikum, den nuværende polske og tyske
østersøkyst – og naturligvis Sverige.
Det var, hvis man stod på kysten af en af
de danske øer og så et skib i det fjerne,
umuligt at vide, om det var en ven eller
fjende. Der var med andre ord utrygt ved de
danske øer.
Det må have præget menneskene – dengang som nu. Svenskerne har altid kunne
trække sig ind i det trygge søland, mens
danskerne har været i en konstant forsvarsposition.
De nuværende hovedstæders placering illustrerer det. Stockholm er præcist der,
hvor søernes udløb i Østersøen er smal-
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lest. I Stockholm samles Sverige. Mod vest
er søerne – Sverige. Mod øst Skærgården
som et stort sømilitært anlæg og derudenfor Østersøen. Skulle en fjende angribe,
ville han næppe komme længere end dertil, hvilket også var tilfældet, da russerne
angreb i store nordiske krig i 1710 og igen
i Napoleonskrigene.
Københavns placering er helt anderledes.
Byen blev officielt grundlagt, da biskop
Absalon af Roskilde i 1167 lod anlægge
en borg ved Øresund mellem øerne Sjælland og Amager for at beskytte forbindelsen mellem to af det daværende Danmarks
hovedbyer, Lund i Skåne og Roskilde på
Sjælland mod overfald fra vendernes side.
Venderne var slaviske, ikke kristne stammer, der levede langs den nuværende tyske
og polske Østersøkyst og som udgjorde
en stor trussel for søfarten i den sydlige
Østersø, ligesom de overfaldt kystområderne i nærheden. I Danmark var der derfor en konstant risiko for overfald.
Placeringen af både Roskilde og Lund

var strategisk valgt. Det var ikke en tilfældighed, at de ikke lå ud til Øresund, hvor
København og Malmö i dag ligger. En sådan beliggenhed ville have været for farlig.
Derfor lå de inde i landet, men dog sådan, at de kunne nås pr. skib.Vand bandt jo
sammen. Roskilde lå i bunden af Roskilde
fjord, som man barrikaderede ved at sænke
gamle vikingeskibe, så fjender ikke kunne
nå byen. Og Lund lå ud til Höje å, der
dengang havde sit løb gennem byen. De
to byer var således på en gang sikrede mod
overfald fra søsiden og forbundet med søværtsforbindelser til omverdenen.
Forskellen mellem Danmarks og Sveriges,
Københavns og Stockholms geografiske
udgangspunkt er ikke til at tage fejl af. I
Sverige kan man skelne mellem det trygge
Sverige og det spændende, men utrygge
fremmede, der dog ikke er mere farligt, end
at man kan forlade det og vende hjem til
trygheden. I Danmark er denne skelnen
ikke mulig, da man befinder sig midt i det
fremmede og ikke kan trække sig tilbage og
derfor altid må være i en forsvarsposition.
Samtidigt har begge lande naturligvis væ-
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ret ekspansive. Men forskellen er, at Sveriges ekspansion skete uden for Sverige i
det fremmede, og siden er historien om
det blevet omformuleret til eventyr som fx
det om stormagtstiden, man kunne fortælle om hjemme i Sverige, mens Danmarks
ekspansion skete gennem integration af
Danmark og nabolande og derfor ikke var
mulig at skelne fra udviklingen i Danmark
– dog i nogle tilfælde i lande langt væk.
Billedet tegner sig allerede meget langt
tilbage. Man kan fx se på det, som er blevet kaldt landenes første hovedstæder, de
to handelsbyer Birka og Hedeby. Igen er
forskellene i den geografiske placering slående. Birka lå ved Mälarens kyst. Hvem
kunne handle der? Svenskere med fremmede, der var der i et fredeligt ærinde, naturligvis.
Hedeby derimod var placeret ved Danmarks sydgrænse, hvor internationale
trafikstrømme krydsede hinanden. Der
handlede fremmede med fremmede. I Jylland var der fra gammel tid en nord-sydgående vej – Hærvejen eller Oksevejen –

som blev brugt til at drive levende dyr ad
til de store markeder i Tyskland. Hedeby
lå ved hærvejen, men vigtigere var det, at
Hedeby lå, hvor Jylland er smallest set med
skibstrafikkens øjne. Hedeby lå, hvor floden Slien løb ud i Slesvig Fjord. Sejlede
man ind i Slien, kom man til et sted, hvor
Jylland kun er 14 km bredt, idet floden
Ejderen fører ud i Nordsøen. Og da den
tids skibsfarende ikke kunne runde Skagen uden meget store risici, valgte man at
slæbe skibene over Jylland de14 km. Hedeby var altså et internationalt brohoved
mellem Østersøen og Nordsøen, mellem
Danmark og kontinentet.
Men ikke kun det. Det sted, hvor Jylland
var smallest, var der naturligvis også en narturgrænse mellem Danmark og det sydlige
naboland, der langt tilbage ikke var befolket med tyskere, men af slaviske stammer.
Der opførte danskerne et kæmpemæssigt
voldanlæg, Dannevirke, som siden skulle
komme til at symbolisere Danmark i nationalromantisk tænkning.
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Man ser det tydeligt for sig: Det svenske
søland, Birka, Stockholm, en relativt isoleret verden, og det danske ørige midt i
de internationale trafikstrømme: Hedeby,
Roskilde, Lund og København med overhængende risiko for konfrontation med
fremmede. Hedebys skæbne illustrerer det.
I 1034 blev byen overfaldet af den norske
vikingekonge Hårderåde og blev brændt
ned. Man valgte ikke at genopføre den,
men anlagde i stedet en ny by et par km
væk, vore dages Slesvig by.
Billedet af det trygge Sverige uden direkte
naboer og det åbne Danmark holder sig
gennem århundrederne. I den svenske
stormagtstid førtes krigene uden for Sverige. I Napoleonskrigene nåede russerne
ikke længere end til den stockholmske
skærgård, mens englænderne bombede
København. I første verdenskrig søgte
begge lande at være neutrale. Det lykkedes
fuldt ud for Sverige, men Danmark måtte
under tysk pres minere de indre danske
farvande, så den engelske flåde blev lukket
ude af Østersøen. Men Danmark evnede
dog at holde sig ude af krigen. I anden

verdenskrig lykkedes det igen Sverige at
opretholde neutraliteten, mens Danmark
blev besat af Tyskland som led i tysk ekspansion mod nord til Norge. Geografien
bestemte, hvad der skete.
Den svenske neutralitet blev en så stor
succes, at man endda gjorde den til en
ideologi. I virkeligheden afspejler den det
gamle billede, at man kan trække sig ind i
sig selv og være urørlig som en snegl med
sit sneglehus, nu blot som en ideologi. Set
udefra virker svensk politik på dette punkt
naiv, da andre ikke har haft muligheden for
at holde sig neutrale, og den eneste grund
til at Sverige ikke er blevet involveret i begivenhederne er, at ingen har fundet anledning til at involvere Sverige. Mon ikke
også Belgien kunne have tænkt sig at være
neutral i de sidste krige?
Heroverfor står danske forsøg på at dukke
sig og ikke blive ramt af begivenhederne.
Det skal også forstås på baggrund af det
danske krigsnederlag i 1864 til Preussen
og Østrig-Ungarn, som vil blive beskrevet
senere, da det er helt afgørende for at for-
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stå dansk mentalitet. Her skal det nævnes,
at det, der skete i 1864, netop var, at fordi
Danmark grænser direkte op til ”fjenden”
og ikke ligger beskyttet på samme måde
som Sverige, kom det til konflikt. Den
danske ”underdog”-mentalitet – mindreværdskompleks, om man – vil og dyrkelsen af det lille går tilbage tiden efter
nederlaget. Den ytrede sig desuden i og
blev yderligere styrket af Danmarks pinligt
beskedne indsats i anden verdenskrig, som
danskerne så har forsøgt at tørre af sig ved
at pege på Sveriges endnu mere pinligt
fraværende indsats.
I Sverige har den succesfulde neutralitet –
og følelsen af, at man altid kan trække sig
ind i sig selv – ført til mental åbenhed i
forholdet til udlandet, som ikke ses i Danmark. Sverige er et åbent, lukket land. I Danmark har det, at landet ligger åbent, gjort,
at man trækker sig ind i sig selv. Danmark
er et lukket land, der ligger åbent.
Det betyder også, at de to lande har to helt
forskellige forhold til det nordiske. I Sverige ser man Norden som en udvidelse af

Sverige, noget der kan løfte Sverige internationalt og skabe et større hjemmemarked for dens svenske industri og udbrede
svenske politiske ideer. I forhold til de andre nordiske lande ser Sverige sig selv som
storebror. Sat på spidsen ser man Norden
som Storsverige.
Den danske opfattelse af Norden ses ved
grænsen til Tyskland. Der flager den danske stat med det svenske flag (sammen med
de andre nordiske flag) som et symbol på,
at dette ikke bare er Danmarks sydgrænse,
men Nordens sydgrænse. Norden som en
understregning af grænsen til Tyskland. Et
forsvar. Norden som bagstopper. Ved færgehavnen i Rødby og ved grænsen i Kruså
(ved Flensborg) er der simpelthen på den
danske side fem flagstænger. I midten en
stor med det danske flag og på hver side af
den to mindre med det islandske, norske,
svenske og finske flag.
Altså igen et billede af det trygge Sverige
og Danmark i en forsvarsposition. Netop
derfor blev det et så meget desto større
chok i Sverige, da det viste sig, at Sveri-
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ge lå som et åbent land for udenlandske
krigsskibe, da en russisk ubåd dukkede op
i Skærgården ved Karlskrona. Samtidig
med, at man var dybt rystet i Stockholm,
sejlede der dagligt – og det gør der stadig –
atomarmerede russiske krigsskibe gennem
de indre danske farvende gennem Øresund 1-2 km fra det centrale København
og gennem Storebælt, Danmarks centrum.
Det svarer til, hvis der sejlede atombevæbnede krigsskibe fra en fjendtligsindet
stormagt gennem Stockholms skærgård,
Mälaren og videre mod Väneren. Det var
dagligdag i Danmark, men i Sverige gav
det et chokbølger i samfundet.

udløste Cubakrisen. Igen det lukkede Sverige, der chokeret opdagede, at det befandt
sig i verden, og det ufrivilligt åbne Danmark.

Danmark har i øvrigt også haft sin
”ubåds”-affære, som illustrerer forskellen.
Den startede, da man på Langelandsfortet,
som overvågede indsejlingen til Storebælt
fra syd, i 1963 observerede et russisk transportskib med en mærkelig dækslast på vej
op i Storebælt. Hurtigt kom fly på vingerne og tog de relevante fotos: Der var ingen
tvivl. Det var missiler, der kunne monteres
med atomvåben, beregnet på opsætning
på Cuba med henblik på at nå USA. Det

Når man fra det svenske kerneland skal se
ud, må det nødvendigvis være via Stockholm ud i Østersøen. Derfor orienterer
man sig mod Østersøen, mens Danmark
mentalt lukker af i forhold til nabolandene, specielt Tyskland, men også Østersøen
– og Sverige. Det handler langt fra kun om
beliggenheden, men i lige så høj grad om
historien, der så igen handler om beliggenheden.

Jeg tror, det er svært at undervurdere geografiens betydning. Fra København er der
2 km til internationalt farvand. Da muren
faldt, kunne man høre en begejstret udtalelse i Stockholm om, at nu var der kun
”400 km til Riga – til Europa”. For bagsiden af den trygge isolation er følelsen af at
være isoleret, at der er langt til alt. Isolation
skaber udlængsel. Og det er der også tradition for i Sverige.
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Skåne
De nationale udgangspunkter er Mälardalen – Stockholm og Danmark – København, men Sverige er andet og mere end
Mälardalen. Sverige er bl.a. også Skåne,
Vestsverige og Nordland, hvor det stockholmske billede naturligvis ikke holder,
selv om man i Stockholm ikke kan forstå,
at verden kan se anderledes ud, end den
gør det set fra Stockholm.
Det stockholmske virkelighedsbillede er
så dybt funderet blandt stockholmere, at
de ikke engang gør sig klart, at de ikke
er i Stockholm, når de er i andre svenske
landsdele. Det fører nogle gange til groteske situationer, som da jeg i Malmö engang i 1990’erne overværede et foredrag
om Østersøregionen. I en hel time talte
en stockholmsk foredragsholder i Malmö
kun om Tallinn og Skt. Petersborg. Den 45
minutter lange sejltur de 20 km over Sundet havde tilsyneladende været en rejse
1.000 km mod nordøst. Da jeg kiggede i
programmet, så jeg, at emnet var ”udviklingsperspektiver i den sydlige Østersø”.

Naturligvis spiller forskellige regioners
forskellige geografiske udgangspunkter
også ind, når man skal tegne et billede
af den måde, man tænker på. Skånes udgangspunkt er, at det har været dansk, men
det har man stort set ”glemt”. Eller rettere
sagt: Bevidstheden derom har den svenske
stat udslettet. Men det betyder ikke, at man
i Skånes geografiske bevidsthed genfinder
det midtsvenske billede. Skåne ligger, hvor
Skåne ligger. Skåne orienterer sig mod
kontinentet, dvs. mod Danmark og Slesvig-Holsten og det øvrige Tyskland samt
mod Polen. Stockholm er mere isoleret.
Der orienterer man sig mod Østersøen,
mod Finland, Skt. Petersborg og Baltikum
– og den øvrige verden. Hvis Sverige ligger
mentalt fjernere Europa, så ligger Sverige
nærmere den øvrige verden.
Det, at den geografisk virkelighed i Mälardalen er en og i Vestsverige og Skåne er en
anden, betyder, at Sverige er et mentalt delt
land. Det er en meget vigtig pointe, som
vil blive uddybet senere.
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Og Danmark? Danmark vender sig indad.
Nogen vil måske mene, at den aktive danske krigsindsats i forskellige angrebskrige i
de senere år, i Afganistan, Irak og Libyen,
er udtryk for noget andet. Det er det også
– det var et forsøg på at gøre op med indadvendtheden og med arven fra 1864! Det
er derfor, man ikke kan forstå Danmark
uden at kende den slesvigske historie, som
i virkeligheden er kernen i den danske historie.
Kort sagt: Rigtigt meget kan forklares med
geografien og historien. Det sidstnævnte er
emnet for de næste kapitler.
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5. Historie
Den danske historiker Uffe Østergaard skriver i sin bog Europa, at Danmark
og Sverige er to af ganske få europæiske
lande, som har eksisteret som stater siden
middelalderen. Han funderer over, at det
måske er årsagen til, at netop Danmark og
Sverige er så skeptiske, som de er, i forhold
til europæisk integration. Deri har han
sikkert en pointe, med det hører i denne
bogs sammenhæng også med, at det også
betyder, at de to stater stort set altid – dvs.
med undtagelse af Kalmarunionen – har
været uafhængige af hinanden.
Dermed har de trods det fælles ophav, vikingetid, sprog mv. udviklet sig forskelligt. Det er derfor ikke mærkeligt, at de to
lande er forskellige på mange områder. De
har ikke trods romantiske ideer om ”Norden”, skandinavisme mv., som blev udtrykt i 1800-tallet, særligt meget til fælles.
Nok har socialdemokratierne i moderne
tid haft tæt kontakt med hinanden og
samarbejdet om udviklingen af velfærdsstaten, men selv de er meget forskellige,
både partier og velfærdsstater – og i øvrigt
blev den socialdemokratiske bevægelse

importeret fra Tyskland og er ikke noget
særligt nordisk.
Danmark og Sverige har som selvstændige
nabolande gennem århundrederne påvirket hinanden, men landene har hver især
haft helt forskellige relationer ud i verden.
Danmark har været i et tæt samspil med
det nordlige Tyskland, Sverige med Rusland og Polen. Og når det kommer til
stykket, så kender vi ikke engang hinandens historie.
Det blev i forrige afsnit nævnt, at Danmarks historie er nært knyttet til den
dansk-tyske grænse. Det skal forstås på den
måde, at den holstenske adel – det såkaldte
ridderskab – i århundreder spillede en afgørende indenrigspolitisk rolle i Danmark.
Samtidigt skal det forstås på den måde,
at fortællingen om grænsen begyndende
med Hedeby og Dannevirke er kernen i
fortællingen om det nationale Danmark,
som den blev formuleret i 1800-tallet. Den
er naturligvis ikke objektiv. Det er historie
aldrig. Men den skabte identitet, som førte
til handling og skabte ny historie, som er
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forudsætningen for at forstå Danmark –
også i dag.
I dette kapitel diskuteres Danmarks og
Sveriges historie. Danmark har en stor
middeladerhistorie, mens Sverige har en
stor historie efter Kalmarunionens sammenbrud. Derfor indledes med Danmarkshistorien. Det sker på to niveauer.
Dels gennemgås Danmarkshistorien kort,
dels gennemgås den sønderjyske historie
noget mere uddybende. Derefter gennemgås den svenske historie og til sidst diskuteres Skåne i forhold til dels dansk, dels
svensk historie.
Man kan diskutere, hvor meget historien
betyder for det moderne menneske. Men
der er ingen tvivl om, at vi også i dag er
præget af vores historie, selv om det ofte
er ubevidst. Begivenheder, der ligger flere
hundrede år tilbage, og fortællingen om
dem – som kan være helt anderledes end
virkeligheden var – ligger dybt i os og former vores karakter. Det er bare ikke muligt
at beskrive præcist. Derfor vil det være naturligt at beskrive den ”officielle” historie.

Det gælder i særlig grad Danmarkshistorien, for danskerne var et af de folk i
Europa, der i allerhøjeste grad blev formet af nationalromantikken i 1800-tallet.
Fortællingen om dansk storhed i middelalderen spillede derfor en afgørende rolle
i dannelsen af det moderne Danmark, der
opstod ud af konflikterne med Tyskland i
1800-tallet.
Men også svenskere er præget af den svenske historie – og om ikke på anden vis så
ved, at den svenske historie er anderledes
end den danske. Det er i sig selv en del
af den svenske historie, at socialdemokraterne, da de i årtier havde haft magten, forsøgte at afskaffe historien. Men også det
var en følge af svensk historie. Sverige blev
ikke lige så stærkt som Danmark – men
dog også – præget af nationalromantikken.
Men iblandt kan man møde svenskere, der
mener, at Sverige er et moderne land, der
er uafhængigt af sin historie. Det var netop historien om Sverige i 1950’erne og
1960’erne. I dag er der en modreaktion
mod historieløsheden, som kan ses i enhver svensk boghandel. De er fyldt med
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bøger om tidligere svenske krigseventyr,
den såkaldte stormagtstid.
Det er af en svensk historiker blevet formuleret på den måde, at Sverige kulturelt
havde et stort 1700-tal, mens Danmark
havde et stort 1800-tal. Sverige blev således i høj gradet præget af oplysningstidens
idealer.
Selve ideen om at afskaffe historien har
også fandtes i Danmark, og følgen er et
gensidigt ukendskab til vore landes historie, så det er meget sandsynligt, at bare en
kort opsummering af de vigtigste begivenheder Danmarks- og Sverigeshistorien
kan bidrage til at skabe en forståelse mellem landene, som det ellers ikke vil være
muligt at skabe. Man skal ikke tro, at selv
de vigtigste begivenheder er kendte ”på
den anden side af Øresund”. Svenskere
ved ikke noget om den dansk-tyske historie, danskere ved tilsvarende heller ikke
noget om den svenske stormagtstid.
Danmark er i dag ”et lille land” og har en
identitet som sådan, men med en stor hi-

storie, der understreger, at landet ikke længere er stort. Sverige derimod er stadigt
stort – i hvert fald i egen selvopfattelse –
og med en spændende fortid som ”stormagt”, et sandt eventyr. Som noget helt
unikt svensk ser man nærmest storheden
i nederlaget, da ”stormagtstiden” ophørte.
Den danske storhedstid finder sted i middelalderen og frem til og med Kalmarunionen, ved hvis sammenbrud det moderne
Sverige fødes, og Danmarks tilbagegang
bliver en realitet. Man har sågar som en
parallel til Polens historie talt om Danmarks tre delinger: Først tabet af Skåneland, så Norge og endelig Slesvig-Holsten.
Det er ud af den historie, det moderne
Danmark skabes.
Hertil kommer naturligvis fortællingerne
om Sverige som industriland og Danmark
som landbrugsland, som udspringer af at se
Sverige som ”det moderne land” og Danmarks søgen efter ny identitet efter 1864.
Sverige udvikles som bekendt efter bruddet med Kalmarunionen, men det mo-
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derne Sverige har sin identitet i oplysningstidens idealer, i industrialismen og
socialdemokraternes vision om at opbygge
et folkehjem – en identitet, der i de senere
år dog er kommet i krise.
5.1. Danmark
I udgangspunktet ligner Danmark og Sverige hinanden ved at have en glorværdig
vikingetid, men de danske og svenske vikinger så hver sin vej. De danske vikingetogter gik mod vest, mod England og
Normandiet, de svenske mod øst ad de
russiske floder. Både danske og svenske nåede Middelhavet, men ad hver sin vej via
hhv. Gibraltar og Bosperus.
Det er tidligere blevet nævnt, at Danmark
som land ligger åbent i forhold til udlandet.
Det betyder både, at landet ligger sårbart i
forhold til omverdenen, og at det har været
mere oplagt for Danmark at ekspandere i
udlandet, da omverdenen ligger åben for
ekspansion. Danmark har altid haft et tættere og mere direkte forhold til alle sine
nabolande end Sverige, hvor man lettere
har kunnet skelne mellem ude og hjemme.

Middelalderen
I 1000-tallet, dvs. ved overgangen fra vikingetiden, hvor det danske kerneland var
det sydlige Jylland, var der særdeles tætte
forbindelser over ”Vesterhavet” til England, og Danmark underlagde sig store
dele af vore dages Midtengland. I en periode havde landene endda fælles konge.
England har med andre ord været dansk,
og Danmark er den sidste fremmede magt,
der har regeret over England.
I dag er en konkret følge deraf, at mange
danske ord indgår i det engelske sprog.
Dagligdags ord som kam, stol, flaske, kvinde genfindes i gammelt engelsk som com,
stool, flask og queen. Det er en konkret
påpegning af, at der har været tale om reelle tætte bånd mellem mennesker og ikke
bare det, populærhistorien beskriver som
frygtelige vikingetogter og overordnede
statsdannelser.
Danmarks tid i England sluttede med slaget ved Hastings i 1066, men lige siden
har der været tætte bånd mellem Danmark
og England – og dansk økonomi har i høj
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grad gennem århundrederne været knyttet sammen med den engelske baseret på
samhandel og dansk landbrugseksport.
Faktisk bidrog den danske eksport af landbrugsprodukter til den engelske arbejderbefolkning til den industrielle revolution i
Skotland og siden England. Det vil sige, at
dansk økonomi allerede på det tidspunkt
var tæt integreret i ”verdensøkonomien”.
I 1100-tallet førte Danmark sammen med
sakserne (tyskerne, som levede syd for floden Elben, der har sit udløb ved Hamborg)
korstog i Østersøen. Indtagelsen af den
vendiske borg Arkona på Rügen i 1169
er simpelthen vendepunktet i Østersøens
historie, der dannede basis for en fortyskning af hele Østersøområdet.
I perioden efter 1169 blev Danmark en
”stormagt” i Østersøen. Formelt kom hele
den sydlige Østersøkyst under Danmark.
De holstenske grevers magt blev stækket,
og byen Lübeck, som var blevet grundlagt
i 1144, fik dermed frihed til at udvikle sig
samtidigt med, at den danske magt over
den sydlige Østersø betød, at de vendiske

sørøverier blev begrænset, og der var basis
for tysk ekspansion i Østersøen. Det skete
med udgangspunkt i brohovedet Lübeck,
som lå mellem de tyske lande og Østersøområdet og Rusland, dvs. den vigtige
russiske by Novgorod. Som en mellemstation på vejen grundlagdes Riga tidligt – i
år 1201 – og konflikter med den lokale
befolkning gjorde korstog i dette område
naturlige. Men også de danske kongers
ekspansion fortsatte.
I 1218 bad bisp Albert af Riga kong Valdemar, der snart skulle få øgenavnet ”Sejr”,
om hjælp til et korstog i Estland. I sommeren 1219 gik en stor hær i land ved Lyndanise ved det nuværende Tallinn, og på
selve 50-årsdagen for erobringen af Arkona på Rügen stod slaget, hvor det danske
flag, Dannebrog, siges at være faldet ned
fra himlen som et tegn på den forestående
danske/kristne sejr. Frem til 1346 forblev
Estland dansk. Tallinn – tanna linn – betyder på estisk ”den danske by”.
Estlands danske historie er en del af historien om Danmarks fortid, og at det
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var der, Dannebrog faldt ned fra himlen,
er et højdepunkt i den danske nationalromatiske historiefortælling – ligesom at
det lige præcist skete på 50-årsdagen for
indtagelsen af Arkona. Hollywood kunne
ikke have gjort det bedre. Endnu i dag står
datoen for de to sejre – 15. juni – i danske
kalendere som ”Valdemarsdag”, da begge
konger, der vandt slagene, hed Valdemar.
Det er naturligvis en officiel flagdag – den
dag, Gud gav danskerne flaget! Det er ikke
mærkeligt, at flaget spiller en særlig rolle
for danskere.
Men kort tid efter den danske sejr i Estland blev den danske dominans i Østersøen brudt. Det skete, da byerne Lübeck og
Hamburg dannede en alliance for at bryde
den danske konges kontrol over floderne
Elben (til Hamburg) og Trave (til Lübeck).
Ved slaget i Bornshöved lykkedes det i 1227
at bryde det danske søherredømme, og vejen for en massiv tysk ekspansion i Østersøområdet var åben.
Med den tyske ekspansion i Østersøen
svækkedes den danske stat gradvist. Ty-

skerne kom til at dominere handelen på
Østersøen, og den tyske orden udviklede
sig også til en stærk militær magtfaktor
med egne statsdannelser under den tyske
kejser, blandt andet Livland og Preussen.
Den tyske kolonisering af Østersøen betød, at Lübeck udvikledes til en stærk handelsby, og der opstod med årene en naturlig interessemodsætning mellem Danmark
(Slesvig og siden Øresund og Flensborg)
og Lübeck om, hvem der skulle dominere
handelen mellem Østersøen og Nordsøen.
Denne konflikt mellem Hanseforbundet
og Danmark er en af de røde tråde, der
kendetegnede Danmarkshistorien gennem
århundreder. I perioder truede den Danmarks overlevelse, men den endte med, at
Hanseforbundet udspillede sin rolle.
Konflikten med Hanseforbundet/Lübeck
ses i Danmarkshistorien sammen med den
holstensk-slesvigsk-danske historie, som
senere vil blive diskuteret, som udtryk for
et kontinuert dansk-tysk modsætningsforhold. Det er i denne sammenhæng en
vigtig pointe, at Hanseforbundet faktisk
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var et rent tysk foretagende – ikke tyske
købmænd kunne simpelthen ikke blive
optaget i forbundet. Det var samtidigt et
forbund, der støttet af militærmagt koloniserede lande, der ikke var tyske, og monopoliserede handelen i Nordeuropa.
Det betyder, at ordet ”Hansa” er negativt
ladet i Danmark – helt modsat i Sverige.
Det virker derfor utroligt pinligt og dumt,
når historieløse svenske erhvervsfolk taler
begejstret om at genskabe Hansaen over
for fx danske, men også over for polske
erhvervsfolk, der ser Hansaen som udtryk
for tysk national ekspansion på deres bekostning. Sverige er som bekendt det eneste land – Tyskland inklusive – der ikke har
et anspændt forhold til Tyskland.
Danmark kom i konflikt med stort set
alle naboer og i indre splid. De mange
krige førte til gældsætning af landet, der
endte med at være pantsat til holstenske
og mecklenburgske grever. I perioden
1332-40 stod Danmark sågar uden konge.
I stedet regerede de tyske grever. På det
tidspunkt kunne man forestille sig, at den

danske stat ikke ville have overlevet. Men
det gjorde den.
I 1340 blev den holstenske grev Gerhard,
som havde Jylland i pant, myrdet. Det
gjorde, at greverne erkendte, at det var
nødvendigt, at der var en dansk konge, og
man valgte en ny ”Valdemar” – en søn af
den gamle konge – til konge. Han indløste panten med henblik på at samle riget
igen.Til dette formål solgte han Estland til
den tyske orden, det eneste, der var tilbage
af det danske rige, der ikke var pantsat, og
det lykkedes Valdemar ”Atterdag” på kort
tid at få samlet riget. Og kort tid efter underlagde han sig både Øland og Gotland.
Det blev ”atter dag”.
Konsekvensen var, at Valdemar Atterdag
kontrollerede såvel Øresund og dermed
Skånemarkedet som den vigtige hansestad
Visby på Gotland. Det var en alvorlig trussel og udfordring mod Hanseforbundet,
der derfor dannede union med Holsten
og Norge-Sverige. Og i 1362 blev Danmark, eller mere præcist Helsingborg, der
vogtede over gennemsejlingen af Sundet,
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angrebet. Byen holdt stand, og der blev
indgået våbenhvile. Den brugte Valdemar
til at skabe en alliance med de pommerske
hertuger, Den tyske Orden og den polske
konge.
I 1370 brød krigen ud igen, idet hansestæderne nu var allierede med Mecklenburg,
de holstenske grever og Sverige. Hansaens flåde trængte op i Øresund og angreb København, som overgav sig ligesom
Helsingør, Malmö, Falsterbo og Skanör.
Ved freden i Stralsund 1370 fik Hansaen
kontrollen over Skåne samt over 2/3 af
indtægterne fra borgerne i Helsingborg,
Malmö, Skanör og Falsterbo i 15 år.
Kalmarunionen
Da freden blev sluttet i Stralsund, gik
Hanseforbundets alliance imidlertid i opløsning, og Danmark kunne styrke sin
position. I Sverige var hertug Albrecht af
Mecklenburg nu blevet konge, men var
meget upopulær. Det fik dronning Margrete i Danmark til at øjne en chance.
Hun bar også titlen dronning af Sverige
– en titel, som hun havde fra den nu af-

døde, afsatte norske kong Haakon. Hun
kom i konflikt med Albrecht, som søgte
at få Hanseforbundet med sig i et angreb
på Danmark. Det mislykkedes, og kort efter gav Hanseforbundet Skåne tilbage til
Danmark i overensstemmelse med fredstraktaten fra Stralsund, hvilket bestemt
ikke var i Albrechts interesse eller i overensstemmelse med hans intentioner.
I Sverige var utilfredsheden med Albrecht
samtidig stor, og den svenske adel henvendte sig derfor direkte til Margrete for
at få hjælp. Det kom til et slag, hvor Albrecht blev taget til fange. Tilbage var kun
Stockholm, hvis befolkning primært var
tysk, som støttede Albrecht. Der opstod
stridigheder mellem byens tyske og svenske befolkning, og tyskerne besluttede sig
derfor til at rense byen for modstandere
og dræbte og forviste byens ledende svenskere.
Margrete belejrede derefter byen og blokerede havnene. Det fik Mecklenburg til
at udruste en stor kaperflåde, som overfaldt
danske skibe og skulle undsætte Stockholm. Resultatet blev, at Østersøhandelen

- 42 -

8894_Bog indhold 2012_OK.indd 42

19/10/12 10.57

blev lammet. Det lykkedes mecklenburgerne at bryde blokaden af Stockholm,
men Albrecht var stadigt i dansk fangenskab. Hanseforbundet ville have fred, da
krigen blokerede for handelen, og truede
derfor Danmark med krig til at gå med til
fredsforhandlinger. Freden blev indgået i
1395. Albrecht skulle frigives i tre år mod
en meget stor løsesum. Hvis den ikke blev
betalt, skulle han tilbage i fangenskab, og
ellers skulle Stockholm udleveres til Margrete.
I 1395 blev Albrecht løsladt, men da løsesummen ikke blev betalt, overgik Stockholm til dronningen. Året efter blev hendes søsterdattersøn Erik (af Pommern)
hyldet som konge af Sverige. Nordens
samling var fuldbyrdet. Nu var stabiliteten
i Østersøområdet genoprettet. I 1397 var
Kalmarunionen en realitet. Billedet af Kalmarunionen er i Danmark positivt, et billede på Nordens samling, men ikke dansk
storhed.

sammen på Kalmarunionen, og da Gustav
Wasa med sin bondehær brød ud af den,
var den reelt brudt sammen. Men unionen
mellem Danmark og Norge med Island og
Grønland skulle holde i over 400 år.
Det var rundt om i Europa meget normalt, at skibs- og vejfarende skulle betale
toldafgifter for passage af bestemte steder.
Der var dels tale om egentlig brugerbetaling for anlæg og vedligeholdelse af dem,
men også betaling for opretholdelse af lov
og orden. Da den internationale skibsteknologi blev udviklet, så skibene kunne
runde Skagen, flyttedes den internationale
trafikstrøm mellem Nord- og Østersøen
fra Sønderjylland til Øresund.
Selv om der ikke var tale om et menneskeskabt trafikanlæg, accepterede den internationale trafik, at den danske konge
afgiftsbelagde trafikken gennem Øresund,
og gennem århundrederne blev Øresundstolden en vigtig kilde til den danske stats
finansiering.

Efter Kalmarunionen
Det blev som bekendt vanskeligt at holde
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Øresundstolden blev bevaret indtil 1857,
da USA nægtede at betale den.
I begyndelsen af 1500-tallet var der borgerkrig i Danmark. Den vil senere blive
beskrevet. Her skal blot nævnes, at den
førte til, at reformationen i Danmark gennemførtes i 1523, hvilket i praksis indebar,
at kongemagten begik et statskup over for
den indtil da magthavende katolske kirke.
I Norge opfattes reformationen derfor
som et statskup, der betød, at landet fra at
have været i union med Danmark nu blev
underlagt Danmark.
Reformationen var mere dramatisk, end
man umiddelbart forestiller sig. Den katolske kirkes ejendom blev ødelagt overalt. Klostre blev nedlagt og revet ned. Den
katolske hovedby Lund oplevede, at mere
end 20 kirker blev ødelagt.
Danmarks rolle i 30-årskrigen, der dannede basis for den svenske ”stormagtstid”,
indskrænkede sig til den første tid, hvor
den danske konge led nogle nederlag og
derfor måtte trække sig ud, men som pro-

testantiske lande var Danmark og Sverige i
princippet allierede. 15- og 1600-tallet var
en periode præget af en lang række krigshandlinger mellem Danmark og Sverige,
der fulgte i kølvandet på den nye svenske
storhedstid.
I 1645 måtte Danmark-Norge ved freden i
Brømsebro afstå Gotland, Ösel (Saaremaa),
Halland (for en tid), Jämtland og Härjedalen til Sverige, og i 1658 ved freden i
Roskilde tabte Danmark de østdanske
landsdele Skåne, Bornholm, Blekinge og
Halland og de norske Bohus og Jemtland
samt Trondheim. Fornyede krigshandlinger førte til, at der blev sluttet endelig fred
i 1660, som indebar en bekræftelse af Roskildefreden, idet dog Bornholm og Trondheims Len blev leveret tilbage (vil blive
uddybet i kapitlet om Sveriges historie).
En af årsagerne til det danske tab af de østdanske landsdele var, at staten var svækket af interessemodsætninger, idet adelen
havde stor magt. Som konsekvens af den
erkendelse indførtes i 1660 enevælde i
Danmark. Dvs. kongen og kongen alene
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bestemte og stod for styringen af staten.
Enevælden skulle komme til at vare helt
til 1849. Siden forsøgte Danmark forgæves
at få de tabte østdanske landsdele tilbage,
senest i 1720.
1600-tallet var den merkantilistiske periode, og Danmark udviklede sig til et mindre kolonirige. I Indien etableredes kolonien Trankebar, og Danmark etablerede et
universitet i Serampore, der stadigt eksisterer. I Afrika etableredes forter langs den
vestafrikanske kyst, bl.a. ved Akra i Ghana,
som kom til at spille en vigtig rolle i slavehandelen, og i Vestindien etableredes også
en lille koloni på øerne Skt. Thomas, Skt.
Jan og Skt. Croix, hvor der produceredes
sukker. Charlotte Amalie på Skt. Thomas
udviklede sig til en af de vigtigste havnebyer i Vestindien og var på et tidspunkt
Danmark næststørste by.
I slutningen af 1700-tallet førte de moderne tanker til et besynderligt intermezzo i
Danmarkshistorien, da den sindssyge, men
enevældige konges livlæge Struensee reelt overtog statsmagten og gennemførte

reformer. I 1784 gennemførtes således
bondereformer, der betød, at stavnsbåndet,
der indebar, at bønder var forpligtede til at
leve deres arbejdsliv i en bestemt egn, blev
ophævet. Denne reform har betydet meget i den danske nationale fortælling om
det danske folk, da historien om det nationale Danmark efter 1864 skulle omskrives
til et folk af bønder. Frihedsstøtten, som
symboliserer, at bønderne fik deres frihed,
står på Vesterbrogade foran Københavns
Hovedbanegård.
Snart skulle det imidlertid gå helt galt. I
Napoleonskrigene blev København i 1807
i det, som er blevet kaldt historiens første
terrorbombardement af en civilbefolkning,
tvunget til at udlevere flåden, der var en af
Europas største, til englænderne. Danmark
prøvede at være neutral, og handelen lukrerede i en periode voldsomt på neutraliteten, men slutresultatet blev, da Danmark
blev tvunget i alliance med krigens taber
Frankrig, at Danmark mistede Norge og at
statsbanken gik bankerot.
Det interessante er, at i den nationalro-
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mantiske historiefortælling blev englændernes forbrydelser hurtigt glemt, selv om
der vitterligt var tale om et terrorbombardement af en civilbefolkning. Baggrunden
var det nationale modsætningsforhold, der
opstod mellem danske og tyske inden for
den danske stats rammer.
Dermed er vi fremme ved dannelsen af det
moderne Danmark. Den korte udlægning
af historien er, at der opstod en reformbevægelse, der krævede en fri forfatning til
afløsning af enevælden inspireret af de frie
forfatninger, der blev indført efter Napoleonskrigene i andre lande. Samtidig opstod
efter Wienerkongressen, hvor Europas reorganisering efter nationale principper var
på dagsordenen, en national bevidsthed
blandt både tyske og danske i det dansktyske grænseland. Der opstod en borgerkrig, da de tyske i hertugdømmer Slesvig
og Holsten ønskede selvstændighed, som
den danske stat med støtte fra Rusland fik
slået ned. Inden krigens afslutning havde
den svækkede kongemagt dog måttet give
det danske folk en fri forfatning – Grundloven i 1849. Ved fredsforhandlingerne

forpligtede Danmark sig til, at de to hertugdømmer forblev hertugdømmer under
kongen, men ikke fik fælles grundlov med
Danmark. Da de nationalliberale politikere
brød dette løfte ved at ville udskille Holsten helt og til gengæld indlemme Slesvig
helt i Danmark, førte det til krig mellem
Danmark og det tyske forbund, dvs. Preussen og Østrig, som Danmark tabte med
det resultat, at begge hertugdømmer blev
tabt.
Det Danmark, der også efter tabet af Norge var en relativt stor multikulturel stat,
mistede dermed næsten halvdelen af sin
befolkning. Danmark mistede det økonomisk mest udviklede område, Holsten. Til
gengæld blev Danmark nu en stat med en
national homogen befolkning og med en
fri forfatning. Danmark var kort sagt et helt
nyt land, hvor stort set alt var forandret.
Det land skulle formulere sin identitet
med det nye udgangspunkt, man havde
efter 1864. Derfor er det, der skete i 1864,
så afgørende, hvis man vil forstå Danmark.
Derfor beskrives den dansk-slesvigsk-hol-
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stenske historie i det følgende – og helt
fra før middelalderen, fordi det ellers ikke
er muligt at forstå den yderst komplekse
sammenhæng.
5.2 Hertugdømmerne Slesvig og Holsten
Det danske kongedømmes og de to hertugdømmer Slesvig og Holstens historie
har været flettet ind i hinanden gennem
århundrederne, og det er derfor nødvendigt for at forstå Danmarkshistorien at forstå det dansk-holstenske samspil gennem
århundreder. I det følgende beskrives det,
og i virkeligheden er det en beskrivelse af
dansk indenrigspolitik gennem 1.000 år,
som foregår uden for Danmark.
Det er imidlertid en historie, som er uhyre
kompliceret, men den rummer kimen til at
forstå Danmark også i dag. Og netop nu, hvor
man skal til at bygge en fast forbindelse over
Femer Bælt, bliver den særligt vigtig, for når
tunnelen står færdig, vil svenskere, danskere og
tyskere skulle samarbejde i mange sammenhænge, og der vil svenskere uden kendskab til
den historiske baggrund meget let komme til
få sig nogle gevaldige overraskelser.

I det forrige afsnit blev Hedeby beskrevet
som Danmarks første hovedstad – noget,
som egentlig er noget vrøvl, for for 1.000
år siden var der ikke noget, der hed hovedstæder, og byen var ikke nogen regeringsby. Men det var den vigtigste by, som det
dog er en overdrivelse at kalde dansk, for
det var en international handelsby. Men i
en nationalromantisk 1800-talsudlægning
var det Danmarks første hovedstad, som
altså i dag ligger i Tyskland.
Samtidigt var Danmarks sydgrænse, Hedeby og Dannevirke, om noget et nationalt
symbol, ikke mindst fordi grænsen altid
havde eksisteret. Pointen er, at den af mennesker definerede ”grænse” for Danmark
skaber det, som naturen skabte for Sverige:
Tryghed. At tale om ”en grænse” er altså i
Danmark det samme som at tale om tryghed. Det er i det lys, den danske diskussion
om grænsebomme skal ses. Historien ved
Danmarks sydgrænse i middelalderen begynder tidligt. Arkæologiske udgravninger
kan i øjeblikket datere Dannevirke tilbage
til tiden omkring år 5-600. Det var længe
før, der levede tyskere (saksere) umiddel-
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bart syd for grænsen. Dannevirke var altså
oprindeligt en dansk grænse i forhold til
de slaviske naboer mod syd og øst, ikke
tyskerne.
En af de tidligste beretninger om Hedeby handler om den danske kong Godfred, der 808 ødelagde en slavisk by, der
hed Reric, som lå, hvor Lübeck ligger i
dag, og derefter flyttede byens købmænd
til Hedeby. Da Gorm den Gamle så var
konge i Danmark omkring 1000, overtog
sakserhertugen Heinrich I kongemagten i
det tyske rige og brugte alle sine kræfter
på at samle det, hvorfor han også rykkede
med en hær mod nord og lagde den tyske
grænse ved Hedeby, som han indtog. Det
var i 930’erne.
Gorm den Gamles søn Harald Blåtand generobrede så byen igen i 983 samtidigt med,
at han overgik til kristendommen, hvorved
der opstod basis for en dansk-tysk kristen
alliance mod de ikke kristne slavere i øst,
venderne. Alliancen blev beseglet i 1025,
hvor den tyske Konrad I formelt overgav
den danske konge erobringerne fra 983.

I 1043 trængte vendere ind på dansk område og måtte slås tilbage. Det skete ved
slaget på Lyrskov hede 28. september 1043
og blev afgørende for den fremtidige udvikling. Venderne erkendte nemlig herefter, at samarbejde med folkene i vest, danskere og saksere, var en nødvendighed, og
deres fyrste Godshalk indkaldte præster til
Østholsten (området øst for Kieler fjord)
og grundlagde en by Liubice, som hundrede år senere skulle blive til den saksiske
by Lübeck.
Nogle vil måske mene, at det er at gå lige
langt nok tilbage, når man vil diskutere,
hvordan danskerne vs. svenskere er. Men
det er det ikke, for det handler om, at den
danske nationale identitet blev skabt gennem de nationalromantiske fortællinger
om fortidens stortid og konflikter – og
dette var begyndelsen. Dannevirke er det
danske nationale symbol.
Invitationen af de tyske præster førte ikke
til en egentlig kolonisering af Østholsten.
Men 100 år senere i 1138 erobrede sakserne Østholsten, og byen Liubice blev øde-
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lagt. Et par år senere – i 1143 – grundlagde
de så en ny by, Lübeck, der skulle få stor
betydning for Danmarks udvikling. Lübeck blev den første tyske by ved Østersøen og kom til at blive et vigtigt brohoved
for korstog og handel i Østersøen. Men
endnu var Hedebys afløser, Slesvig by, en
meget vigtigere handelsby, og det var den
til et stykke ind i 1200-tallet, da den tyske
kolonisering af Østersøen rigtigt satte ind.
Efter erobringen af Østholsten organiserede Adolf II, som også grundlagde Lübeck,
en omfattende tysk indvandring til Østholsten. Da tyskerne var venderne kulturelt
overlegne og blandt andet bragte ploven og
trevangsbruget til området, måtte den oprindelige befolkning se sig marginaliseret
og kom til at tjene på de holstenske godser. Dermed blev det holstenske ridderskab
en magtfuld klasse, som også fik interesser
i landet mod nord op mod Dannevirke i
det, som i dag er det centrale Holsten.
Med ekspansionen op i Holsten og ud
imod øst blev det holstenske ridderskab
som nævnt en magtfuld faktor, der også
udvidede deres interesseområde i Slesvig.

Gennem århundrederne forsøgte de derfor, at gøre deres magt gældende i relation
til Danmark. Da de fik fodfæste nord for
Dannevirke, fik de en direkte interesse i
hertugdømmet Slesvigs udvikling. Slesvig
fik dermed en blandet dansk og tysk overklasse,
og langsomt skete en fortyskning af det sydlige
Slesvig.
Her skal man gøre sig klart, at Danmark
var et kongedømme, hvis sydgrænse gik
ved Kongeåen, dvs. syd om byen Kolding.
Syd for grænsen lå hertugdømmet Slesvig, som oprindeligt havde en ren dansk
befolkning. Grænsen mellem Slesvig og
Holsten var den, vi har diskuteret ved Slien, Dannevirke og Eideren. Syd herfor lå
det oprindeligt slaviske land, tyskerne koloniserede, Holsten, som aldrig har været
dansk befolket. Historien om de to hertugdømmer Slesvig og Holstens indbyrdes
forhold og forholdet til det danske kongehus er uhyre kompliceret, men også kernen i meget vigtige kapitler i den danske
historie. Gennem hele historien var der
et modsætningsforhold mellem den holstenske adel, ridderskabet og den danske
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kongemagts interesser. Historien viser som
nævnt også, hvordan Danmarks og hertugdømmernes historie er filteret ind i hinanden.
Gennem historien vekslede Slesvigs forhold til Danmark fra tid til tid. De holstenske grever kom til at spille en aktiv
rolle i den danske udvikling. I en periode
måtte hertugen af Slesvig garantere holstenerne, at hertugdømmet aldrig måtte
forenes med Danmark, og på et andet tidspunkt lykkedes det nærmest at skabe en
forening af Slesvig og Holsten. Og da ridderskabet valgte den danske konge Christian I til hertug, blev det præciseret, at det
var hans person og ikke Danmarks konge,
man havde valgt. Således lykkedes det ridderskabet i 1460 at aftvinge den danske konge et
løfte om, at de to hertugdømmer for altid skulle
være et hele. Denne formulering skulle få
stor politisk betydning. Alternativet til et
samlet Slesvig-Holsten kunne have været
et samlet Danmark-Slesvig, hvilket indebar, at Slesvig og Holsten blev delt.
Ikke desto mindre var en personalunion

dog en realitet, hvor den danske konge var
hertug af både Slesvig og Holsten. Men
ved hans død opstod problemer, da hans
sønner var arvinger til hertugdømmerne
og den ene også til den danske kongekrone.
Løsningen blev at splitte begge hertugdømmer op i en række enklaver som et
skakbrædt, hvor den ene søn fik de sorte
felter, den anden de hvide, således at ingen
fik hele Slesvig eller hele Holsten, der således ikke blev delt ved grænsen mellem
Slesvig og Holsten. På den måde forblev
Slesvig og Holsten et hele samtidig med,
at den danske konge kunne være hertug i den ene del af dem. Dermed blev
Slesvig og Holsten opdelt i såkaldt ”kongelige dele” og ”hertugelige dele” – de
sidstnævnte blev også kaldt de gottorpske
dele efter hertugsædet på Gottorp slot ved
Slesvig by.
De to brødre, der var hertuger i hver deres dele af Slesvig og Holsten, kong Hans
og hertug Frederik, enedes i 1500 om
at starte en krig mod det frie bondeland
Ditmarsken, som den tyske kejser regnede
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med til Holsten. Det skulle højst overraskende ende i en sejr for bønderne, der
således sejrede over selve Kalmarunionskongen! For kong Hans var nederlaget katastrofalt. Hans støtte i Danmark svækkedes, og da Sverige faldt fra unionen, førte
hans kamp for at genoprette unionen til
konflikt med Lübeck og i 1510 blev der
erklæret krig mellem Danmark-Norge og
Lübeck. For hertugdømmerne blev det
en alvorlig trussel, og kongen stillede krav
om, at handelen mellem hertugdømmerne
og Lübeck blev standset. Det skete, hvilket
specielt købmændene i Flensborg havde
en interesse i, men ellers var det naturligvis ikke i slesvigernes og holstenernes
interesse. For ridderskabet blev det derfor
stadig mere klart, at der var et interessefællesskab mellem dem og hertug Frederik på Gottorp slot. Samtidigt skabtes tætte bånd mellem
købmandsinteresserne i Flensborg og det danske
kongehus.
Christian II og borgerkrig
Da kong Hans døde i 1513 og afløstes af
Christian II, styrkedes forholdet mellem

hertugen i Gottorp og ridderskabet yderligere, da det var kendt fra Christian II’s
virke som vicekonge af Norge, at han ikke
var nogen ven af adelen. Fra den danske
adel sendtes også følere til Frederik om,
hvorvidt han ville overtage den danske
trone. Men han takkede nej. Og i 1513
blev kong Christian II hyldet som hertug
af den kongelige del af Slesvig og Holsten.
I 1519 førte Christian II et felttog mod
Sverige, og da Gustav Wasa søgte tilflugt
i Lübeck, kom konflikten mellem Danmark-Norge og Lübeck igen i fokus. Efter
Stockholms fald 1520 og det stockholmske blodbad meddelte Christian II, at han
nu var herre over Lübeck. Senere offentliggjorde han en plan om etablering af et
nordisk handelsselskab, der skulle overtage
hanseaternes handel. Men på baggrund af
det svenske oprør mod Christian II søgte Lübeck at udnytte situationen til at få
slesvig-holstenerne med i en alliance mod
kongen. Det afslog de og fastholdt deres
neutralitet, og da der udbrød krig mellem
Danmark-Norge og Lübeck igen, lykkedes det at få kongen til at acceptere Sles-

- 51 -

8894_Bog indhold 2012_OK.indd 51

19/10/12 10.57

vig-Holstens neutralitet. Resultatet blev
stadigt tættere bånd mellem ridderskabet
og hertug Frederik.
Imidlertid var utrygheden ved Christian II
så stor i den danske adel, at der blev dannet
en sammensværgelse, der opfordrede hertug Frederik til at blive konge. Han forholdt sig først afventende, men da en del af
det slesvig-holstenske ridderskab, som var
i kongelig tjeneste, opsagde deres troskab
over for kong Christian, stod det klart, at
de havde gjort fælles sag med oprørerne i
Danmark, og hertug Frederik sendte kong
Christian II et fejdebrev 7. marts 1523. Efter at have sendt det skyndte han sig nordpå for at mødes med de nørrejyske oprørere. Snart var kongens sag tabt og hertug
Frederik lod sig hylde som Danmarks konge
i Viborg den 26. marts 1523 som kong Frederik I. Og den 14. april kunne han modtage
ridderskabets hyldest som Slesvig og Holstens
ene-hertug.
Kong Frederik I døde i 1533. Arvehyldningen af Christian som hertug skete i
Kiel i juni 1533, men i kongeriget kunne

der ikke opnås enighed trods påvirkning
fra udsendinge fra ridderskabet. I stedet
kunne de bringe en ny unionsaftale med sig
hjem, hvor kongeriget og hertugdømmerne blev
stillet over for hinanden som to lige og jævnbyrdige stater.
Den jyske adel proklamerede hertug
Christian som konge, Christian III. Men
grev Christoffer af Oldenburg organiserede et oprør mod den nye konge til fordel for den afsatte Christian II. Det endte i
borgerkrig, Grevens Fejde. Lübeck øjnede
dermed en chance og støttede oprørerne.
Dele af den sjællandske og skånske adel
og byerne København og Malmö rejste
sig støttet af Lübeck og oldenburgske og
mecklenburgske tropper. Bønder i Nørrejylland gjorde oprør mod adelen. Grev
Christoffer modtog for Christian II’s regning Skåne og blev kåret som rigsforstander på Christian IIs vegne af det sjællandske landsting i Ringsted.
Imidlertid lykkedes det Christian III at
aftvinge Lübeck fred, hvorved store troppestyrker kunne frigøres til indsats mod
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oprørerene. En adelshær gik nu til angreb
på oprørerne i Nørrejylland og nedkæmpede dem. Lederen af bondehæren, Skipper Klement, blev fanget og henrettet.
Den svenske konge Gustav Vasa sendte
en hær mod Skåne til støtte for Christian
III. Den skånske adel støttede den svenske
konge, men Tyge Krabbe på Helsingborg
slot støttede grev Christoffer. Svenskerne
angreb slottet, hvor udenfor en hær af lübeckere og malmöborgere under ledelse
af Jörgen Kock havde forskanset sig. Men
pludselig lod Tyge Krabbe slottets kanoner
skyde mod forsvarerne og overlod slottet til svenskerne, som brændte byen ned.
Dermed var det østensundske Danmark
tabt for grev Christoffer. Men Malmö og
København holdt stand, og byerne blev
belejret, men overgav sig i 1536. Grevens
Fejde var forbi.
I 1537 kunne Christian III lade sig krone i
København. Han var dermed både konge af
Danmark og hertug af hele Slesvig og Holsten.
Men i 1544 lykkedes det imidlertid alligevel
den danske kongeslægt at gennemføre en deling
af Slesvig og Holsten. Baggrunden var, at de
to hertugdømmer var kongefamiliens ar-

velande, hvilket tvang kongen til at dele
med sine brødre. Delingen skete igen for
at varetage ridderskabets interesser ikke
ved grænsen, men hertugdømmerne blev igen
opdelt i en række enklaver, som brødrene delte
mellem sig. Denne gang blev hertugdømmerne
dog ikke delt op i to, men tre grupper af enklaver.
Slesvig var et dansk len, hvilket betød, at den
danske konge i Slesvig formelt var lensherre for
de to hertuger Hans og Adolf og sig selv, mens
den tysk-romerske kejser var lensherre for de tre
hertuger i Holsten.
De tre hertugers forsøg på at varetage deres interesser har ført til, at man har efterrationaliseret, hvad der skete ud fra en
national synsvinkel. Kongen var naturligvis ”dansk”, og når hertugerne i Gottorps
havde andre interesser og blandt andet allierede sig med den svenske konge, var de
naturligvis ”tyske”. I virkeligheden var de
lige så danske som de danske konger.
Det, som hertugerne på Gottorp søgte, var
at skabe en alternativ stat, Slesvig-Holsten i
modsætning til Danmark-Norge, men det
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havde de ikke styrke til. Ved freden i Roskilde, hvor Danmark afstod Skånelandene,
efter at den svenske hær havde angrebet
Danmark i ryggen, hvilket var muligt på
grund af alliancen med Gottorp, mistede
den danske konge lensoverhøjheden over hertugen på Gottorp slot. Formelt blev han nu selvstændig, men reelt blev han helt afhængig af den
svenske konge, og da den svenske ”stormagtstid” afsluttedes med den store nordiske krig i
1720, blev de to hertugdømmer Slesvig og Holsten i 1720 indlemmet i det danske monarki.
Dermed var historien om hertugerne på
Gottorp slot, som kæmpede for at skabe
en alternativ stat, endegyldigt afsluttet.
Hertugdømmerne i det danske monarki
På Gottorp slot havde det tyske kancelli,
den tyske administration af hertugdømmerne, haft til huse siden Frederik I. Det
drejede sig om dele af udenrigspolitikken
og regulering af rets-, skole- og kirkeforhold. Nu flyttedes det til København, der
således blev en by med to statsadministrationer:
En dansksproget og en tysksproget. Dermed
blev København et tysksproget administrativt
center for dele af hertugdømmerne. Samtidigt

var der et dansk kancelli, der administrerede Danmark og Norge på dansk. Det tyske
kancelli fik til huse i ”den røde bygning”,
der blev indviet i 1721 mellem Børsbygningen og Christiansborg, hvor det danske
finansministerium i dag har til huse.
Dette er baggrundshistorien for, hvad der
kom til at ske i 1800-tallet.Ved indgangen
til det århundrede var Danmark, Slesvig og
Holsten en multinational stat – ikke bare
bestående af danskere og tyskere, men også
nordmænd, islændinge, befolkninger i kolonierne etc. Men i 1800 spillede det nationale ikke nogen større rolle. Det var helt
almindeligt i Europa, at stater var multinationale. Faktisk regnede man det slet ikke
som noget. Det var først da overklasserne rundt om i Europa opdagede folkene
og begyndte at beskæftige sig med dem,
at folkene ”vågnede” rundt om i Europa.
Det skete også i Danmark, Slesvig og Holsten samtidig med, at kravet om en fri forfatning blev formuleret.
På den måde blev det, man kan kalde dannelsen af det moderne Danmark, grundlaget for det danske demokrati og udvik-
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lingen af den nuværende danske identitet,
baseret på udviklingen af et nationalt modsætningsforhold mellem dansk og tysk og
et samspil mellem udviklingen i Danmark,
Slevsig og Holsten.

byen Kiel så den nyoprettede stat Belgiens
forfatning og den norske Eidsvoldforfatning som forbilleder, og kravet blev i Kiel
formuleret som ”en fri forfatning i et samlet
og udelt Slesvig-Holsten”.

De slesvigske krige og forfatningskamp
Frem til 1849 var den danske stat en meget gammeldags stat med et enevælde, der
gik tilbage til 1660. Danmark og hertugdømmerne blev som nævnt forvaltet fra
København på dansk og på tysk, således at
Danmark uden Sønderjylland blev forvaltet på dansk, mens hertugdømmerne Sønderjylland/Slesvig (bortset fra de nordligste dele) og Holsten blev forvaltet på tysk,
selv om folkesproget i Slesvig bortset fra i
de sydligste områder var dansk. Man var
altså i den absurde situation, at dele af det
danske Sønderjylland ikke blev forvaltet
på dansk fra København, men på tysk!

Kongemagtens svar på presset blev først
etableringen af rådgivende stænderforsamlinger. For at markere, at Holsten og Slesvig var to forskellige hertugdømmer, og der netop
ikke var tale om et samlet Slesvig-Holsten, oprettedes en stænderforsamling i hvert af hertugdømmerne, og for at sikre balancen mellem
hertugdømmerne og Danmark oprettede
ligeledes to stænderforsamlinger i Danmark. For at undgå kritik af statsmagten
placeredes stænderforsamlingerne ikke i
de vigtige byer som København, Kiel og
Altona (ved Hamborg), hvor oppositionen
var stærk, men i Itzehoe i Holsten, Slesvig
by i Slesvig,Viborg i Jylland og i Roskilde
på øerne.

Den enevældige kongemagt kom efter
Napoleonskrigene under pres fra det tyske forbund, som Holsten, ikke Slesvig var
medlem af. Kravet om en fri forfatning
blev rejst. De intellektuelle i universitets-

Det er en væsentlig pointe, at der mellem
de liberale holstenere og de liberale danske
slesvigere til at begynde med ikke var noget nationalt modsætningsforhold. Tværti-
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mod, de støttede hinanden i kampen for
en fri forfatning.
Hensigten med at oprette stænderforsamlingerne var naturligvis at dæmpe kritikken, og det lykkedes sådan set også. Kravet
om en fri forfatning var ikke i det holstenske ridderskabs interesse, mens kravet
om et selvstændigt udelt Slesvig-Holsten
var det.
I mellemtiden ”vågnede” sønderjyderne (i
Nordslesvig) nationalt, og der opstod et
folkeligt krav om dansk forvaltning, det
vil sige dansksproget lovgivning, skole- og
kirkesprog. Symbolsk kulminerede den
nationale kamp i Sønderjylland, da Peter
Hiort Lorentzen i stænderforsamlingen
i Slesvig gjorde skandale ved at tale på
dansk og vedblev med at tale på dansk. Man
var målløs.
Sønderjydernes nationale sag endte med
at appellere til de liberale i hovedstaden, og
der opstod dermed en alliance, der skulle blive til en national-liberal bevægelse, der
skulle få afgørende betydning for Dan-

mark. De liberale fik flertallet af pladserne
i øernes stænderforsamling i Roskilde, og
de fik dermed en platform for deres politiske kamp.
Imidlertid opstod et nationalt modsætningsforhold mellem det nationalt danske og det nationalt tyske. Også tyskerne
”vågnede” nationalt. Blandt tyskerne blev
det danske styre mere og mere forhadt,
mens billedet af tyskerne i Danmark blev
mere og mere præget af den opfattelse, at
de ville fortyske Slesvig. Stænderforsamlingen i Slesvig, der jo ikke repræsenterede folket,
gik så vidt som til at udtrykke ønsker om, at
Slesvig blev optaget i Det Tyske Forbund, og
mange danske debattører mente, at det eneste
rigtige svar var at forene Danmark og Slesvig
defineret ved Slesvigs grænse til Holsten ved
floden Ejderen og Dannevirke. Samtidigt ønskede de danske nationalliberale nu indført en
fri forfatning for Danmark og Slesvig. Det, der
oprindeligt havde været en kamp for en fri forfatning, var blevet til et krav om enten et samlet
og udelt Slesvig og Holsten eller en fri forfatning for både Danmark og Slesvig.
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Her kan der være grund til at summere
op: Hertugdømmet Slesvig var ud fra en
national dansk synsvinkel en integreret
del af Danmark, som det holstenske ridderskab gennem historien havde forhindret i at være forenet med Danmark. Og
nu, hvor de nationalliberale kæmpede for
en fri forfatning gældende for Danmark,
måtte den naturligvis omfatte hele Danmark. Men gennem historien var en stor del af
befolkningen i det sydlige Slesvig blevet tysksproget og følte sig knyttet til Holsten, hvorfor
den tyske bevægelse krævede et fortsat samlet og
udelt Slesvig-Holsten.
I 1948 var der tysk oprør, og borgerkrigen
var en realitet. Og i 1849 måtte den udfordrende kongemagt opgive enevælden. Der
indførtes en fri forfatning for kongeriget Danmark uden Slesvig.
Krigen 1848-51 kaldes også første slesvigske krig. Det lykkedes København med
støtte fra udlandet at slå oprøret ned. Men i
fredsaftalen, Londontraktaten, lovede Danmark
i 1852 det internationale samfund, at SlesvigHolsten forblev i kongeriget som hertugdømmer

og dermed ikke kom til at høre direkte under
den danske grundlov. Deri i lå kimen til anden slesvigske krig.
Den danske sejr dannede på baggrund af
de smertelige nederlag i Napoleonskrigene, hvor Danmark på grund af tabet af
flåden var blevet degraderet til en tredjerangsstat, basis for en voldsom national begejstring i Danmark. Det var baggrunden
for, at nationalromantikken i Danmark
blev usædvanligt stærk. I 1850’erne fik de
nationalliberale så magten i Folketinget, og
under parolen ”Danmark til Ejderen” ville
de have lagt Slesvig ind under grundloven.
I marts 1863 erklærede den nationalliberale regering, at den vil skille det tyske Holsten helt
ud af kongedømmet og i stedet underlægge Slesvig Danmark helt. Det stred mod Londontraktaten om, at hertugdømmerne ikke måtte deles.
Det tyske forbund rasede over kundgørelsen.
Trods kraftige internationale advarsler
vedtog Rigsrådet den nye forfatning i november.To dage efter døde kongen, og den
nye konge blev presset til at underskrive
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forfatningen. Den danske regering havde
fuldstændigt fejlvurderet situationen. Den
internationale støtte, som Danmark tidligere havde fået, var væk – både fordi man
brød Londontraktaten, og fordi de venner,
man tidligere havde haft, bl.a. Rusland, nu
ikke så en interesse i at støtte et land med
en moderne forfatning. Rusland stod samtidig i en taknemmelighedsgæld til Preussen, som i 1863 havde givet Rusland lov til
at slå et polsk oprør ned i den del af Polen,
som hørte under Rusland.
Krigen i 1864 var ikke nogen borgerkrig, men
en international krig mellem Danmark og det
tyske forbund repræsenteret ved de to store tyske
stater Preussen og Østrig. Selve krigsforløbet
er der ikke megen grund til at beskrive
her. Der kan henvises til Tom Buk-Swientys fremragende ”Slagtebænk Dybbøl –
18. april 1864” fra 2008. Danmark blev løbet
over ende. Først opgav man Dannevirke uden
kamp. Uheldigvis var floderne, der dannede grænsen, frosset til, og Dannevirke,
der ellers på det tidspunkt var svært bevæbnet, var reelt forsvarsløst, da tyskerne
kunne gå over floderne og angribe bagfra.

Tilbagetrækningen skete til Dybbøl skanse ved
Sønderborg, men danskerne kunne ikke holde
den, da de antalsmæssigt – og i øvrigt også
teknologisk – var tyskerne underlegne.
For den prøjsiske ministerpræsident og
udenrigsminister Otto v. Bismarck var den
første brik til Tysklands samling faldet på
plads. For Danmark var katastrofen total.
Bismarck tilbød Danmark en ny grænse nogenlunde der, hvor den nuværende ligger, hvilket
også modsvarede den kulturelt bestemte grænse.
Men de nationalliberale takkede nej. Danmarks grænse var Ejderen, det var deres
hovedsynspunkt, og i stedet kom grænsen
til at ligge ved Kongeåen, således at hele
Slesvig blev prøjsisk. Dermed var Danmark blevet halveret og samtidig blevet til
en nationalstat. I den situation skulle Danmark nu skabe sig en ny statslig identitet.
Det vil senere blive diskuteret, for det er
her, kernen i, hvad det sige at være dansk,
skal findes. Men først skal vi se, hvordan
Sverige udviklede sig.
5.3 Sverige
Danskeres kendskab til Sverigeshistorien
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er meget vag. Den består stort set i, at danskere ved, at Sverige er landet på den anden side af Øresund, at Danmark har været
i krig med Sverige masser af gange, og at
Danmark engang for meget længe siden
har tabt Skåne, Halland og Blekinge, som
man i øvrigt vil have svært ved at udpege
på et landkort. Med til billedet hører også,
at Norden engang har været samlet i Kalmarunionen, som man derudover ikke ved
noget om bortset fra, at den var udtryk for
noget positivt, nemlig nordisk samarbejde.
Og så har vi vikingetiden til fælles. Derfor
vil mange ting i Sverigeshistorien komme
som en overraskelse for de fleste danskere.
Sådan noget som den svenske stormagtstid
har man aldrig hørt om.
I afsnittet om Danmarkshistorien blev det
nævnt, at Danmark har en stor historie
før Kalmarunionen, altså i middelalderen,
mens Sverige har en stor efter. Det betyder, at der ikke er så meget at fortælle om
Sverigeshistorien før det 16.århundrede,
men der er dog noget, der er vigtigt.
Tiden før Kalmarunionen
Langt tilbage i tiderne har forbindelsen fra

”Sverige” til omverdenen været gennem
den stockholmske skærgård mod øst. I vikingetiden gik togterne den vej, og allerede før de kristne korstog rettede sig mod
Østersøen, bosatte mennesker fra Sverige
sig i kystområderne på den anden side af
Østersøen – i Finland (og i beskedent omfang også i Estland), hvor svenskerne kom
til at udgøre en del af en lokale befolkning.
Sverige antog officielt kristendommen
samtidig med Danmark og Norge. Da de
kristne korstog så satte ind, førte svenske
konger korstog i Finland, som danskerne
fx. gjorde det i Estland, og der skete en
egentlig kolonisering langs Den finske
Bugt og Den botniske Bugt. Men noget modsætningsforhold mellem svenske
og finske var der ikke, i hvert fald ikke i
den fælles svenske og finske fortælling om
den tid, og det er en væsentlig forskel på
Finlands og fx Estlands historiefortælling.
(Esterne førte ”frihedskrig” mod danskere
og tyskere, mens finnerne ikke gjorde det
mod de svenske korsriddere.)
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Finland udvikledes således som et land
med både svensk og finsk befolkning som
en naturlig del af den svenske konges rige.
Sveriges nabo mod øst var således ikke
Finland, men Novgorod (Rusland) – og
et vigtigt tema i Sverigeshistorien er den
svensk-russiske grænse. Gennem århundrederne var der konflikt mellem Sverige
og Rusland, mens der udvikledes en fælles
svensk-finsk kultur i Finland – det er også
derfor, Finland i dag er en naturlig del af
Norden. Det er derfor ikke uden grund, at
Sverige modsat Danmark ser sig selv som
– og har identitet som – et Østersøland.
Det gamle Sverige var bundet sammen af
Østersøen. Men samtidig lå det svenske
kerneland langt fra Østersøen bag Stockholms skærgård, der var en af naturen
skabt fæstning.

ret til sin kerne, så er Sverige blevet ”drejet rundt” og har dels mistet noget, dels
fået noget andet. Sverige er med andre ord
mere sammensat og består af forskellige
regioner, der afviger fra hinanden.

Det gamle Sverige var ikke bare bundet
sammen af Østersøen. Det var et land, der
lå øst-vest, og ikke et land som vore dages Sverige, der ligger nord-syd. Hverken
Skåne eller Nordland var svensk. Det er en
væsentlig forskel på Danmark og Sverige,
at mens Danmark gradvist er blevet beskå-

Efter Kalmarunionen
Kalmarunionen var fra starten handicappet af de store afstande. Der var derfor hele
tiden et dansk-svensk modsætningsforhold, der endte med, at Sverige med Finland løsrev sig. Dvs. egentligt var det udfaldet af en svensk borgerkrig mellem en

I middelalderen udvikledes naturligvis
også relationer til naboerne i Norge og
Danmark, og i perioder havde Norge og
Sverige sågar fælles konger.
Da den danske Margrete fik udvirket dannelsen af Kalmarunionen i 1397, og hendes søsterdattersøn Erik af Pommern blev
gjort til konge for unionen, blev han konge for et kæmpe område, der omfattede
Danmark, Norge med Island og Grønland,
Sverige med Finland, og blev samtidig
hertug i Slesvig og Holsten.
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bondehær under ledelse af Gustav Vasa og
svenske unionstilhængere. De førstnævnte
vandt militært, og i 1521 blev Gustav Vasa
udråbt til konge over Sverige. Kalmarunionen var dermed i praksis opløst.
Herefter handlede det for Gustav Vasa om
at skabe en stærk stat, dvs. en stærk kongemagt. Den store trussel var kirken, der
jo reelt var en stat i staten. I 1527 indledtes reformationen i Sverige, kirkens ejendom blev konfiskeret, og båndene til den
internationale katolske kirke blev brudt.
Udadtil blev det en periode uden store
krige, indadtil en periode præget af kulturel isolation, men også konsolidering, der
indebar, at Sverige, da Gustav Vasa døde i
1560, var præget af stabile forhold indadtil
og udadtil.
Erik den XIV arvede kronen, men hans
tre brødre skulle ifølge Gustav Vasas testamente tilgodeses ved at blive hertuger i
hver sit hertugdømme. Dette skabte konflikter mellem brødrene, da hertug Johan,
som var herre på Åbo slot (Turku), giftede
sig med den katolske polske prinsesse Ka-

tarina Jagellonica, som han fik sønnen Sigismund med, som blev opdraget katolsk
i Polen. Siden skulle Sigismund blive både
polsk og svensk konge.
I 1558 angreb Rusland den estiske grænseby Narva, som hørte under den livlandske
orden, der var under opløsning, og nervøse borgere i Reval (Tallinn) henvendte sig
til den svenske konge om støtte mod truslen fra øst. Samtidigt bad nervøse borgere
i Riga Polens konge om hjælp. Resultatet
blev, at størstedelen af Estland kom under den
svenske krone 1561, mens Livland (Riga
og det nordlige Letland samt det sydlige
Estland) kom under Polen. Med russerne
udbrød der krig, som kom til at vare i 25
år. Også med Danmark blev der krig (den
nordiske syvårskrig 1563-70), men med
Polen blev der sluttet fred, der holdt helt
til 1599.
I 1587 blev Sigismund konge i Polen, og
da hans far Johan III døde fem år senere,
arvede han også tronen i Sverige. Sverige og
Polen havde nu fælles konge, en katolik. Det
skabte interne konflikter i Sverige. I 1593
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rejste Sigismund til Polen og Sverige blev
regeret af hertug Karl, mens han var væk.
Adelen frygtede, at hertug Karl tiltog sig
for meget magt og havde det godt med
en svag konge, der befandt sig i Polen. Det
kom til intern strid, hvor adelen tog Sigismunds parti. På sin side lovede Sigismund
at tage tilbage til Stockholm og indkalde
en rigsdag, men holdt ikke aftalen og blev
afsat af rigsdagen 1599. Hertug Karl fik nu
magten, og i 1604 antog han kongenavnet
Karl IX.
Da Karl IX døde i 1611, var Sverige i krig
med Polen, dels som følge af problemerne omkring Sigismund, dels som følge af
konflikten om Baltikum. Der var status,
at Sverige fortsat havde Estland, mens Polen
havde Livland. I hans dødsår udbrød der
også krig med Danmark.
I 1611 arvede den kun 17-årige Gustav
Adolf II tronen og blev konge af Sverige.
Selv om han var umyndig, fik han lov til
at tiltræde regeringen, idet han dog først
lovede at give adelen betydelig magt. Hans
regeringstid skulle ikke bare blive kende-

tegnet af en voldsom styrkelse af Sverige
udenrigspolitisk og militært. Indenrigspolitisk blev perioden kendetegnet af et
omfattede administrativt reformarbejde:
Såvel centralforvaltningen som den lokale
forvaltning og retsvæsenet blev omfattet af
reformerne, der den dag i dag præger den
svenske administration. Militæret blev også
omorganiseret. Det havde tidligere været
baseret på hvervede udenlandske soldater.
Nu skabtes et nationalt militær. I det hele
taget blev Sverige, der jo var en ung stat,
der var opstået ud af bruddet med Kalmarunionen, organiseret efter sin tids mest
moderne principper. Sverige fik på den
måde et moderne og dermed mere effektivt militær og forvaltning end nabolandene, fx Danmark. Det var en af årsagerne til
den kommende svenske militære succes.
Da Gustav Adolf besteg tronen, overtog
han tre uafsluttede krige. Men efter at der i
1613 blev sluttet fred med Danmark, kunne Sverige fokusere på krigen med Rusland, som var svækket på grund af borgerkrig. Ved freden i Stolbova måtte Rusland
afstå Ingermanland (det er området mellem

- 62 -

8894_Bog indhold 2012_OK.indd 62

19/10/12 10.57

Finland og Estland, hvor Skt. Petersborg
i dag ligger), og hele den finske bugt blev et
svensk indhav.
Herefter tog Sverige striden op med Polen, og i 1621 erobredes Riga og det øvrige Livland. I 1626 flyttedes stridighederne
til det polske Preussen, og da der blev våbenstilstand i 1629, havde der formelt været krig med Polen i 30 år – helt tilbage til,
da Sigismund var blevet afsat som svensk
konge. Livland blev nu formelt svensk.
Dette er baggrunden for det særlige svenske forhold til Estland og Letland. Engang
har Riga været Sveriges anden by. Under det svenske styre svækkedes den tyske
overklasses privilegier i de to baltiske stater, og nationalistiske baltere taler derfor
om svensketiden som ”den gode tid”.
Stormagtstiden
Svenskerne omtaler 1600-tallet som stormagtstiden – en tid, man stadig er stolt
af. Modsat andre lande, der jo næsten alle
har haft en storhedstid engang, synes man
i Sverige ikke at have lidt noget mentalt

nederlag, da det var slut. Nok afsluttedes stormagtstiden brat med udslettelsen
af den svenske hær i Poltava i Ukraine i
1709. Men måske skyldes det, at alle den
svenske stormagts krige med sejre og nederlag udspandt sig uden for det egentlige
Sveriges grænser – i Rusland, Baltikum,
Polen, Tyskland, Danmark og Norge. De
enorme lidelser, de svenske konger påførte
nabolandene, indgår derfor ikke i fortællingen om den svenske storhed, der i stedet får karakter af eventyr. Stormagtstiden
står som en fjern og spændende tid, og der
mange bøger, der omhandler denne spændende periode i Sverigeshistorien, der således stadig lever i den svenske bevidsthed
og præger svensk mentalitet. Fraværet af
et mentalt nederlag gør, at Sverige stadig
føler sig som en stormagt – omend en lille
af slagsen. Her er historien om, hvad der
skete.
Samtidig med den svenske ekspansion i
Østersøen foregik der en voldsom krig i
det tyske rige: Trediveårskrigen (1618-48),
der skulle ødelægge store dele af Europa.
I udgangspunktet var det en krig mel-
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lem katolikker og protestanter, men efterhånden blev krigen blandet sammen
med andre konflikter, bl.a. krigen mellem
Frankrig og det af habsburgerne styrede
Spanien, og da habsburgernes skibe i slutningen af 1620’erne dukkede op ved de
tyske Østersøbyer, udgjorde de en trussel
mod Sverige, som var i konflikt med det
katolske Polen. Et habsburgerstyret katolsk
Tyskland ville blive en stormagt i Østersøen og truede dermed de svenske ambitioner. Gustav Adolf overbeviste Rigsrådet
om, at det bedste var at gribe offensivt ind
i Tyskland og støtte de protestantiske kræfter i landet.
I 1630 steg svenskerne i land på den pommerske kyst. På dette tidspunkt var de
protestantiske fyrster i Sydtyskland allerede besejrede, mens dem i nord forholdt
sig neutrale. Hæren bevægede sig mod syd
gennem det protestantiske Nordtyskland,
og ved Breitenfeld lidt nord for Leipzig
vandt svenskerne en overraskende sejr i
1631. Med den som udgangspunkt lykkedes det Gustav Adolf at opbygge en alliance af protestantiske fyrstestater. Der re-

krutteredes lejesoldater, og en stor del af
Tyskland kom under Gustav Adolfs kontrol, da han ved et slag i Lützen lidt syd for
Leipzig faldt i 1632.
Da Gustav Adolf døde, var hans tronarving,
datteren Kristina, umyndig. Der etableredes
endnu en ”formynderregering”, hvor embedsværket i princippet tog ledelsen på vegne af adelen, og krigsførelsen fortsatte i Tyskland. Sverige forsøgte at få kontrollen over
nordtyske havnebyer og landområder. Men i
1634 blev svenskerne besejret i Nördlingen
i Bayern, og de blev tvunget mod nord. Fra
1636 blev den svenske militære magt genopbygget, og der førtes en række felttog i det
østlige Tyskland og i Böhmen.
Med udgangspunkt i, at den svenske hær befandt sig i Nordtyskland, benyttedes nu lejligheden til at angribe Danmark ”i ryggen”,
hvilket skete i 1643, da Jylland blev angrebet
fra syd. Ved freden i Brömsebro 1645 afstod
Danmark-Norge Gotland, Ösel (Saaremaa),
Halland, Jämtland og Härjedalen til Sverige.
Samtidig i 1645 var den svensk (-franske)
sejr i trediveårskrigen sikret, og i 1648 blev

- 64 -

8894_Bog indhold 2012_OK.indd 64

19/10/12 10.57

den vestfalske fred sluttet. Sverige fik byenWismar med omegn og Pommern, nærmere
betegnet Forpommeren med Rügen, en del af
Bagpommeren med Stettin og den østlige bred
af floden Oder, samt hertugdømmet BremenVerden (dog ikke byen Bremen).
Dermed var Sverige den stærkeste magt i
Nordeuropa. Den svenske stormagt var en
realitet. Det hører dog med til billedet af
Sverige som den dominerende magt ved
Østersøen, at Danmark var den dominerende sømagt.
Efter trediveårskrigen kontrollerede Sverige nu ikke blot den nordlige Østersø,
men også store dele af den pommerske
kyst og byen Wismar. Strategien havde
været klar. Det gjaldt om at underlægge
sig kystbyerne og dermed sikre den svenske stat toldindtægterne fra Østersøhandelen. Men en væsentlig del af Østersøkysten
var ikke under svensk kontrol: Nu rettede
Karl Gustav blikket mod Polen.
De lande, der drev handel på Østersøen, var
naturligt bekymrede over den svenske magt.

Det gjaldt specielt Nederlandene og Danmark, og et svensk angreb på Polen ville dermed få storpolitiske følger.Alligevel anså Karl
Gustav, at tiden var inde. Polen var samtidig
stærkt svækket af krig med Rusland og i indre opløsning. I 1655 brød Sverige våbenstilstanden med Polen og angreb de polske
områder fra Livland og fra Pommern. Krigen
skulle ikke blive den forventede svenske succes.
Sverige var selv svækket efter trediveårskrigen, og nogle hævder, at krigen blev startet,
fordi Sverige ikke var i stand til at brødføde sin hær. Derfor var det hensigtsmæssigt,
at den var i ”fjendeland”, hvor den kunne
brødføde sig selv gennem plyndringer.
Til en begyndelse gik den svenske fremrykning hurtigt, men så mødte svenskerne stor
modstand. Det stod nu klart, at svenskerne
havde gabt over for stor en mundfuld, da de
svenske tropper var fordelt forskellige steder
i det store polske rige. De havde ikke ressourcer til at underlægge sig Polen. Samtidigt
erklærede Rusland krig, og der opstod folkelige oprør mod svenskerne i Polen, og Litauen og Østrig dannede alliance med Polen.
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Krig mod Danmark
I slutningen af juni forlod Karl Gustav
Polen for i stedet at gå mod Danmark,
nærmere betegnet Jylland, hvorfra han
fortsatte over Fyn og det tilfrosne Langelandsbælt, og det endte med ved freden i
Roskilde i 1658, at Danmark tabte de østdanske landsdele Skåne, Bornholm, Blekinge
og Halland og de norske Bohus og Jemtland
samt Trondheim.

indebar en bekræftelse af Roskildefreden,
idet dog Bornholm og Trondheims Len blev
leveret tilbage.

Karl Gustav var dog ikke tilfreds med freden i Roskilde og erklærede Danmark
krig igen, steg i land på Sjælland og belejrede København. Men en nederlandsk
flåde brød den svenske sø-blokade, København overgav sig ikke. Et sidste forsøg på at indtage København blev gjort i
februar 1659, da en svensk hær gik over
det tilfrosne Øresund, og en stor del af den
svenske hær blev tilintetgjort. Den 13. februar 1660 døde den svenske kong Karl
Gustav X, og da der ikke var nogen arving
til tronen, tiltrådte en ny formynderregering, idet dog kongens slægtninge bevarede stor magt. Den 27. februar 1660 sluttes
fred mellem Danmark og Sverige, hvilket

For Sverige havde krigen i Polen vist, at der
var en klar grænse for landets ekspansionsmuligheder, selv om man havde stor succes
i krigen mod Danmark. I de efterfølgende
år svækkedes Sverige gradvist. Der blev i
1661 sluttet fred med Rusland og indgået
en alliance med den danske konges fjende,
hertugen på Gottorp Slot. I 1666 forsøgte
svenskerne uden held at indtage Bremen
by. I 1668 i indgik Sverige i den verserende
konflikt mellem Frankrig på den ene side
og Nederlandene og England på den anden og gik i alliance med sidstnævnte.

Den 23. april 1660 sluttedes der fred mellem Polen og Sverige, den tyske kejser og
Brandenburg. Den polske konge Kasimir
frasagde sig sit krav på den svenske krone,
og Sverige fik bekræftet, at Estland og Livland hørte under den svenske krone.

I 1672 blev Karl XI myndig og overtog
tronen. Sverige skiftede side i konflikten
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mellem Frankrig og Nederlandene og
England. I 1674 angreb Sverige Brandenburg, da landet havde forpligtet sig til at
angribe Tyskland, hvis Tyskland angreb
Frankrig, hvilket netop var sket. I 1675
besejres svenskerne ved Fehlberlin, hvorefter Nederlandene erklærede krig mod
Sverige, og Sverige mistede alliancen med
Gottorp. I december kapitulerede den
svenske besiddelse Wismar, da den danske
flåde belejrede byen. I 1676 gjorde svenskerne et forsøg på at udslette den danske
flåde og sendte 60 skibe mod Danmark og
Pommern, men blev besejret af den danske flåde. I 1677 blev den svenske flåde sat
helt ud af spillet, da den blev besejret af
den danske ved slaget i Køge Bugt. Danmark og Nederlandene beherskede nu
Østersøen. I 1678 faldt de svenske besiddelser i Stralsund og Greifswald efter et
dansk-brandenburgsk angreb, og herefter
var svenskerne for en tid drevet helt ude
af Tyskland. Den 5. april 1697 døde Karl
XI. Det var nu tydeligt, at den svenske
stormagtstid var ved at rinde ud, hvilket
ultimativt skete i den store nordiske krig.

Den store nordiske krig
Den nye kong Karl XII tiltrådte i 1697,
og i 1698 blev hans søster Hedvig Sofia trolovet med Frederik IV af Gottorp.
Ægteskabet var klart politisk og bekræftede alliancen mellem Sverige og Gottorp
mod Danmark. Danmark indgik kort efter en hemmelig antisvensk alliance med
Sachsen, hvis kurfyrste August II også var
polsk konge. Rusland tilsluttede sig den
antisvenske alliance gennem et forbund
med August II. I januar sluttede Sverige
forbund med sømagterne England og Nederlandene.
Den 12. februar 1700 angreb saksiske
tropper Riga, men svenskerne forsvarede
byen. Da den svenske regering hørte om
angrebet og det samtidige danske angreb
på gottorpske fæstninger, steg svenskerne i
land i Danmark understøttet af den engelske og nederlandske flåde. Danskerne blev
tvunget til ikke at bistå Sveriges fjender. I
september gik russiske tropper til angreb
mod Ingermanland og indledte en belejring af Narva. Den 20. november 1700
sejrede svenskerne stort.
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Den 9. juni 1701 krydsede svenskerne floden Düna ved Riga og angreb sakserne.
Året efter indledte Karl XII sit polske felttog. Det svenske engagement i Polen betød,
at russerne havde frit spillerum i Livland,
og i 1703 rykkede de frem til Den finske
Bugt og anlagde Sankt Petersborg på land,
som formelt stadigt var svensk. Herefter
fortsatte krigen med svingede krigslykke,
men 28. juni 1709 mødet Zar Peters hær på
40.000 mand den svenske hær ved Poltava i
Ukraine. Det blev afslutningen på den svenske
stormagtstid. 8.000 svenske soldater blev
dræbt, og 3.000 blev taget til fange. Det
svenske tilbagetog var en realitet. Mod den
svenske konges ordrer valgte Adam Ludvig
Lewenhaupt at kapitulere ved Perevolotjna
med de tilbageværende 18.000 mand.

Rusland. Trods tabene beholdt Sverige
Finland, men den nye svensk-russiske
grænse blev trukket vest for den vigtige by
og fæstning Viborg.

Men krigen fortsatte, og i 1710 nåede russerne helt til den stockholmske skærgård,
men altså heller ikke længere. Ved freden
i Nystad 1721 blev de nye magtforhold
ved Østersøen stadfæstet. Rusland fik ikke
blot Livland og Estland, men også de indre
dele af Den finske Bugt, Ingermanland.
Sankt Petersborg lå nu i det retsmæssige

Til gengæld kom Norge i union med Sverige. Herefter kom Sverige til at gennemleve en lang fredelig periode. De nationale
vækkelser rund omkring i Europa førte i
1800-tallet ikke landet ud i krige, og landet
gennemlevede heller ikke de forfatningskampe, mange andre lande oplevede i midten af det nittende århundrede.

I forbindelse med Napoleonskrigene nåede
russerne igen den stockholmske skærgård,
men denne gang trak russerne sig ikke fra
Finland igen, da de frygtede, at kontrollen
over indsejlingen til Sankt Petersborg kunne komme i hænderne på Ruslands fjender.
Således mistede Sverige i 1809 Finland, som
blev et autonomt storfyrstedømme under
den russiske zar. Finland fik fuld kulturel
autonomi, men udenrigspolitikken blev
kontrolleret af Rusland, der havde militær i
landet. (Begrebet finlandisering i den kolde
krig har således en historisk baggrund.)
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5.4 Skåne
Efter denne beskrivelse af Danmarks og
Sveriges historie kan man måske bedre
forstå landene. Historien er en ud af mange brikker til dannelsen af billedet af den
svenske logik – og dermed forskellen på
den danske og den svenske logik. Men
hvordan indgår Skåne i de to historier?
Det korte svar er, at Skåne slet ikke indgår i historierne som andet end, at der var
nogle krige, og ved freden i Roskilde blev
Skåne, som tidligere havde været dansk,
svensk. Slut!
Men er det så enkelt? Naturligvis ikke,
men der er det rigtige i det, at frem til
freden i Roskilde var Skåne en fuldgyldig dansk landsdel, der på ingen måde var
mindre dansk end fx Sjælland. Og der er
heller ingen, der beskriver Sjællands historie som noget selvstændigt, fordi også
Sjælland var og er en fuldgyldig dansk
landsdel. Før 1658 giver det derfor ingen
mening at beskrive Skånehistorien som et
selvstændigt kapitel af Danmarkshistorien.
Men det betyder ikke, at vigtige kapitler

i Danmarkshistorien ikke foregår i Skåne
– og det der er en klar tendens til at fortrænge i Danmarkshistorien ved ikke at
nævne, at de foregår i Skåne.
Når man er i Lund, er man i den gamle
danske hovedby, som, hvis Skåne havde
været dansk i dag, måske endda ville være
blevet udnævnt til dengang at have været
dansk hovedstad. I Lund er man i dag stolt
af, at man i middelalderen kaldte byen
for ”Metropolis Danae” – i Danmark ved
man det ikke.
Lund var den katolske kirkes hovedstad
– ikke bare i Danmark, men i Norden –
frem til reformationen. Og når Danmark
i middelalderen spillede en vigtig rolle i
Østersøen, så var det naturligvis i høj grad
fordi, Danmark var et Østersøland på
grund af Skåne, Bornholm og Blekinge.
Ligeledes er Skånemarkedet, der også omfattede den i dag danske side af Øresund,
Dragør, en meget vigtig del af Danmarkshistorien. Det hører også med til historien,
at da Danmark overdrog Skåne til Sverige,
var Malmö Danmarks næststørste by.
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I svensk historie er Skånes danske fortid
helt fortrængt. Skåne findes således slet
ikke før 1658, og det må være meget mærkeligt for skåninger at læse Sverigeshistorien, der stort set ikke handler om Skåne
– og i fald det er tilfældet, så som ”vores”
fjende, dvs. modsætning.
I den svenske historie indgår Skåne fra
1600-tallet blot som en svensk landsdel –
det lille intermezo, hvor Skåne i 1300-tallet var pantsat til de mecklenburgske grever og vendte sig til den svenske konge,
tages som udtryk for, at Skåne i virkeligheden altid har været svensk. Sådan er
det ikke. Men det er heller ikke sådan, at
Skåne har været dansk i nutidig forstand. I
1600 fandtes nationerne naturligvis, men
det meget begrænset, hvad der var af national identitet blandt den tids bønder.
Men Skåne blev forsvensket. Det er
ikke emnet for denne bog. Metoderne i
1600-tallet var ekstremt inhumane. Ikke
bare myrdedes hele landsbyer, men store
dele af den danske befolkning blev deporteret fra Skåne til Baltikum. Skåne blev

udsat for en egentlig svensk kolonisering.
Og naturligvis er den svenske kolonisering
af Skåne et vigtigt kapitel af Sverigeshistorien og Danmarkshistorien, som det bare
ikke har været bekvemt at skrive om. Så
selv om den svenske stat længe opretholdt
forbud mod kontakter over Sundet – man
oprettede fx universitetet i Lund for at
bryde kontakten til København, forbød
bøger på dansk etc. etc. – så kan man stadig
høre skåninge fortælle, at det reelt først var
med moderne radio og tv, at sproget blev
svensk, og at de indtil da talte dansk!
Men på samme måde, som Skåne ikke er
en historisk region i den danske tid, er
Skåne det heller ikke i årene derefter. Skåne har nemlig ikke haft politisk autonomi
– og det er det, historikerne regner med, når
de taler om ”historiske regioner”. Således
er Slesvig og Holsten historiske regioner,
ikke Skåne og Sjælland. Men det betyder
ikke, at Skåne bare er en integreret del af
Sverige, der ikke afviger fra Mälardalen
ved at have en anden historie, beliggenhed
og identitet – og med udviklingen af Øresundsregionen bliver det helt klart.
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Dermed udfordres også både Sverige/
Stockholm og Danmark/København. I
virkeligheden mangler begge lande at
forholde sig til Skåne – begge lande har
fortrængt historien, og det er netop det,
der ytrer sig i, at begge hovedstæder har så
svært ved at forholde sig til udviklingen af
en integreret Øresundsregion.
Byen Københavns selvopfattelse er godt
nok, at som by er den del af en mulig
Øresundsregion. Men man skal huske
på, at fortrængningen af Skånes eksistens
var så stor, at det, at man i de seneste 20
år overhovedet er blevet klar over Skånes
eksistens, er nyt. Indtil diskussionen om
Øresundsregionen kom på dagsordenen,
var det danske og også det københavnske
billede af Sverige, at det var det land, man
kom til med færgen til Helsingborg, som
var en uinteressant by, man skulle forbi for
at nå op i det rigtige Sverige, Smålands
skove. I det billede indgik Skåne ikke. Ej
heller storbyen Malmö, ikke universitetsbyen Lund. Bjarne Andersen, som arbejdede for Øresundskomiteens sekretariat
i 1990’erne, havde dengang gjort det til

en vane, når han holdt foredrag, at spørge
danske forsamlinger, om de vidste, hvor
mange mennesker der boede i Malmö.
Svaret var næsten altid ”under 100.000”.
Sådan noget kan naturligvis kun forklares
gennem manglende kontakt, der skyldes
en historisk fortrængning.
Stockholms selvopfattelse består stadig i,
at byen som Sveriges hovedstad binder de
svenske søer, det rigtige Sverige, sammen
og derfor er et naturligt centrum. Det er
Stockholm ikke set fra Skåne. Men man
ser slet ikke Skåne fra Stockholm.
Jeg har nogle gange, når jeg har været i
Stockholm, haft fornemmelsen af, at man
i Stockholm ikke bare orienterer sig mod
øst, mod Baltikum, men også, at man er
mere interesseret i Baltikum end i Skåne.
Det hænger sammen med det tidligere
beskrevne billede af Sverige som et land,
der er delt. I Skåne og Stockholm står man
med ryggen til hinanden og ser hver sin
vej.
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Den danske fortrængning af Skånes eksistens kan forklares ved, at den danske nationale selvopfattelse blev skabt i 1800-tallet, dvs. efter, at Skåne blev svensk. Der
findes et citat af Grundtvig – manden, der
er blevet kaldt den danske nationalstats
grundlægger – hvor han taler om Ejdergrænsen til Tyskland som lige så naturlig
som grænsen i Øresund.
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6. Historisk identitet
Det er i dag meget vanskeligt at forstå,
hvad danskerne følte efter 1864. Danmark
med en tusindårig historie som et vigtigt
land i Europa var decimeret til stort set ingenting. Danmark, der havde regeret over
England, Østersøen, Norden og havde haft
og til dels havde kolonier i Afrika, Vestindien, Asien og Grønland, skulle nu skabe
en helt ny identitet som en småstat, der
ikke havde andre muligheder end at tilpasse sig, hvad der skete i omverdenen.
Depressionen var så voldsom, at man seriøst diskuterede at nedlægge Danmark som
stat og simpelthen overlade den ene del af
landet til Tyskland, den anden til Sverige.
For et par år siden kunne en historiker vise,
at den danske konge egenhændigt havde
søgt dansk optagelse i det tyske forbund efter krigen. Det blev straks udlagt, som om
han var landsforræder, men i virkeligheden
forsøgte han blot at holde sammen på en
stat, hvis hovedland var Holsten. Men det
var ikke billedet af Danmark i den nationalromantiske identitet, der blev skabt efter
1964, og som i dag definerer det danske.

Resultatet blev under alle omstændigheder, at et helt nyt Danmark blev skabt
– for første gang var Danmark ikke en
multinational stat, men dansk! I 1864 blev
nationalstaten Danmark født. I overensstemmelse med tidens romantiske idealer
beskrev man alt ”det typisk danske”, dvs.
definerede en national dansk identitet.
Nu kiggede man i stedet indad. Resultatet
blev en dyrkelse af folket: Det nye Danmark bestod af Jylland – et land, der hidtil
havde været en af de mest tilbagestående
og ligegyldige landsdele. Nu blev Jylland
idealiseret. Det danske folk bestod af stolte,
selvstændige bønder, og det var deri, den
danske storhed bestod. Man gjorde simpelthen det, der ikke var stort, det ”lille”,
til et ideal. Man gjorde det ikke at have
imperialistiske ambitioner til ideal. Man
fremhævede de særlige kvaliteter, der var
i folket og i den enkelte som et ideal. Det
folkelige. Danmark som bøndernes land,
hvor det, der var på det jævne, var godt
nok, og det ikke handlede om at tænke
stort og have ambitioner: ”På det jævne at
blive, det tjener os bedst”, hed det.
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Samtidig kom præsten N.F.S. Grundtvig
om nogen til at formulere den danske
identitet: Grundkernen i grundtvigianismen var det folkelige og det, at der er noget godt i hver enkelt, der kan udvikles, at
frelse opnås gennem den enkeltes tro, at
ingen skal vide bedst på andres vegne. Det nye
Danmark skulle skabes gennem folkeoplysning, der tog udgangspunkt i den enkelte
og de enkeltes forskelligheder, og der udvikledes folkehøjskoler og andelsvirksomheder, hvor bønderne stadig havde kontrol
over produktionen. Og så skabte man et
motto: ”Hvad som udad tabes, skal indad vindes”. Konkret gik man i gang med at opdyrke den jyske hede og skabte dermed nyt
agerland. Danmark voksede indad.
Men hvordan passer storbyen København
ind i dette billede? Det var skæbnens ironi,
at der i kølvandet på den tyske samling
opstod et voldsomt industriaaliseringsboom i Tyskland, som også forplantede sig
til København, der i 1890’erne oplevede
et voldsomt boom, som gjorde byen til
den suverænt største i Norden. Industrialiseringen faldt sammen med en voldsom

vækst i befolkningen på landet, og der
skete derfor en kraftig vandring fra land til
by. Københavns befolkning nærmest eksploderede – også på grund af indvandring
fra Sydsverige. Der opstod derfor et markant modsætningsforhold mellem provinsen/Jylland/det rigtige Danmark og København, der selv i dag betyder, at der er
grænser for, hvor meget København kan få
lov til at udvikle sig.
Samtidig udvikledes i kølvandet på krigen
og den følgende tysk-nationale undertrykkelse af den danske befolkning i Sønderjylland forståeligt nok en voldsom frygt
for alt tysk. I Danmark fulgte man udviklingen i Sønderjylland og havde dybe følelser for de undertrykte danskere. Billedet
af tyskerne var, at de var gale militarister.
Hele perioden fra 1864 og frem til første
verdenskrig var der et politisk spørgsmål
i Danmark, som overskyggede alle andre,
og som delte de politiske grupperinger:
Spørgsmålet om Københavns befæstning.
Svenskere, der besøger København, har
måske lagt mærke til, at der i Øresund ved
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indsejlingen til Københavns Havn er nogle små øer. Det er søforter. På landsiden er
der ved kysten to store forter. Kastrup Fort
mod syd på Amager, og i nord Charlottenlund Fort. Bag Charlottenlund Fort er der
store områder, som er gravet op, og som
kan oversvømmes, mens der vest om København langs ringmotorvej III er en lang
vold. Volden lå med andre langt uden for
byen, så en belejret by ville kunne brødføde sig selv med landbrugsprodukter.
Dette kæmpe anlæg, som blev opført i
slutningen af 1800-tallet, var efter den tids
forhold et helt enormt projekt, der mere
end tåler sammenligning med vor tids
Storebælts- og Øresundsbroer. Baggrunden for at man gennemførte dette megaprojekt, var en reel angst for at blive angrebet. Sagen var, at Danmark kontrollerede
indsejlingen til Østersøen, og den svage
stat kunne let efter 1864 blive angrebet
at de stormagter, der havde en interesse i
det:Tyskland, Rusland og England, der alle
havde interesse i at kontrollere Østersøen.
Anlægget synliggør i dag, hvilken enorm
frygt man reelt havde for landets overle-

velse, som stod og faldt med landets hovedstad.
Som nævnt var der imidlertid langt fra
konsensus om anlægget af den københavnske befæstning. Jævnfør afsnittet om
de politiske partier så kom projektet til at
dele vandene. Uden for København blandt
bønderne var støtten begrænset, og de
mest yderliggående liberale, Det Radikale
Venstre, fik kampen mod projektet som sin
mærkesag under slogannet ”Hvad skal det
nytte?”. I kølvandet på 1864 kom der således også en stærk antimilitaristisk bevægelse i Danmark. Imidlertid blev projektet gennemført, fordi statsminister Estrup
kunne regere på provisoriske finanslove
uden at have flertal imod sig i parlamenterne.
Jeg hørte for nogle år siden en historie, som
blev bragt i et radioprogram i Danmarks
Radio, og som illustrerer den danske angst
for Tyskland så sent som i 1890’erne, altså
30 år efter krigen. Det handlede om, hvorfor tobaksfabrikant Hirschsprungs samling
af dansk guldalderkunst har til huse i en
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udstillingsbygning i København (i Østre
Anlæg) og ikke i Århus. Oprindeligt havde han godt nok foræret København samlingen, men byen så sig ikke i stand til at
bygge en udstillingsbygning, og det hørte
man så om i Århus, der straks tilbød sig
og ville bygge en. Men så besøgte komponisten Johannes Brahms København, hvor
han så Thorvaldsens museum, som begejstrede ham. Efter besøget kunne en avis
citere ham for at have talt om, at ”når vi nu
flytter dette museum til Berlin...” Resultatet
blev et ramaskrig, og en følge blev, at man
ikke ville flytte kunstsamlingen til Århus,
fordi man vurderede, at sandsynligheden for, at
Århus blev tysk, var større end sandsynligheden
for, at København blev det! Om han har sagt
det eller ej, er ikke det væsentligt. Det illustrerer en stemning 30 år efter krigen.
Og det fortæller meget om den danske tyskerangst.
Samtidig skal man være opmærksom på, at
der bestemt ikke herskede varme følelser
for danskere blandt de tyske i hertugdømmerne. Det danske styre var før 1864 forhadt, og efter Tysklands samling og de sejr-

rige krige over Danmark, Østrig (1866) og
Frankrig (1871) var den nationale selvdyrkelse i Tyskland meget stor.
I 1914 brød første verdenskrig ud. I Berlin udbrød der glædesdemonstrationer
ved tanken om, at der skulle være krig.
Forventningerne var på baggrund af de
mange vellykkede krige, at det kun kunne
ende i en stor sejr. Som bekendt gik der
anderledes, og kimen til Hitlers magtovertagelse var lagt – krigsnederlag får meget
voldsomme konsekvenser.
Danmark søgte under første verdenskrig at
være neutralt, og det lykkedes da også at holde Danmark ude af krigshandlinger, men efter tysk pres måtte den danske regering bøje
sig og minere de indre danske farvande.
Efter krigen førte det tyske nederlag til,
at englænderne krævede, at der blev afholdt folkeafstemning om den dansk-tyske
grænses beliggenhed, og grænsen kom til
at ligge, hvor den ligger i dag. Det var i
1920. ”Genforeningen” er stadig en af de
helt store danske nationale begivenheder,
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der mindes hvert år. Ud fra et dansk synspunkt var det dog tragisk, at Flensborg,
Slesvigs hovedby, som havde halvt dansk
befolkning, forblev tysk. Ifølge en nationalromantisk udlægning var byen rent
dansk og havde været Danmarks næstvigtigste by, men tyskerne havde stationeret
embedsmænd, jernbane- og postfunktionærer mv. der, så flertallet stemte tysk. I
virkeligheden stemte en del af den danske
arbejderbefolkning tysk, fordi arbejderbevægelsen var international.

stille sig, hvordan det danske mindretal syd
for grænsen havde det som ikke-tyskere i
Nazityskland. Konsekvensen var, at sårene
fra 1864 ikke kunne heles på grund af begivenheder, der kontinuert fandt sted op
i det 20. århundrede, og som ribbede op
i dem helt til og med anden verdenskrig.
Med til historien hører også, at der i Danmark nord for grænsen nu var et tysk mindretal, som, da Tyskland besatte Danmark
den 9. april 1940, modtog de tyske tropper
med begejstring.

I forlængelse af afstemningen opstod en
alvorlig krise i Danmark. Der opstod en
bevægelse, der krævede, at Flensborg blev
dansk trods afstemningsresultatet, mens regeringen accepterede afstemningsresultatet. Det endte med, at kongen afskedigede
regeringen, da han også ønskede Flensborg
indlemmet i Danmark. Påskekrisen opfattes i dag som det sidste eksempel på, hvordan kongemagten har udnyttet sin stadigt
formelle politiske indflydelse.

Den tyske besættelse af Danmark blev i
danskernes øjne endnu en bekræftelse af,
hvordan ”tyskerne” er. Billedet var sådan
set ikke anderledes andre steder i Europa,
men i Danmark fik det tilføjet det perspektiv, at sådan har de altid været. Anden
verdenskrig var udtryk for, at der ikke var
noget nyt under solen. Efter krigen blev
en flytning af grænsen igen et debatemne, men besindige politikere fastholdt
1920-grænsen, selv om Storbritannien
foreslog det, og der i lokalbefolkningen i
efterkrigens tyske ragnarok ville have været et flertal for en grænserevision.

Kort tid efter, i 1933, fik Hitler magten,
og det kræver ikke megen fantasi at fore-
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I stedet blev der indgået en traktat, BonnKøbenhavn-erklæringen, der sikrer mindretallene på begge sider af grænsen deres
rettigheder. I 2011 har forholdet mellem
danskere og tyskere ikke været bedre i
mange, mange år. I skrivende stund har
Flensborg sågar dansk overborgmester og
der er dansk deltagelse i den slesvig-holstenske regering. Men med til historien
om den positive behandling af det danske
mindretal syd for grænsen hører også, at
en stor del af Slesvig-Holstens befolkning
i dag er efterkommere af flygtninge fra de
tidligere tyske østprovinser Pommern og
Østpreussen og dermed ikke som slesvigere og holstenere er bærere af den slesvigholstenske historie.
Det, som er pointen, er, at det, der skete i
anden verdenskrig, ikke set ud fra en dansk
selvopfattelse var en enkeltstående begivenhed, men udtryk for en lang kontinuert
proces, som vi først nu omkring 2011 er
ved at se blive brudt. Siden 1948 har Danmark været allieret med Vesttyskland, dvs. i
64 år – vi nærmer os tiden. hvor ingen ”i
mands minde” kan huske, der ikke har væ-

ret fred. Men som nævnt i forrige kapitel:
Når børnene leger i de sønderjyske landsbyer, skyder de stadig tyskere.
Det nationale besynges
En af de måder, man skaber national identitet på, er naturligvis gennem den nationale historiefortælling. Det er derfor, historie et fag, der – historisk – har handlet
om andet end at få blotlagt, hvad der virkelig skete. Historiens funktion er i høj grad
at være identitetsskaber. En af måderne,
historien kan kommunikeres på, specielt i
tiden før de elektroniske medier slog igennem, er gennem sange. Både i Danmark
og i Sverige har der været en sangkultur.
I Danmark har den stået meget stærkt. De
danske gudstjenester er sanggudstjenester,
på højskolerne er sang en vigtig bestanddel. Og det sker stadig i forbindelse med
foredragsarrangementer, at man indleder
med en sang.
Mens jeg skrev på denne bog, blev jeg
inviteret til at holde et foredrag om trafikpolitik, og mødet blev indledt med en
sang. Da den var sunget, sagde ordstyreren,
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at sangen handlede om Sønderjylland. Det
er på den måde, at historien lever i nutiden
og bliver en del af den.
Den sønderjyske historie ligger dybt i
dansk mentalitet, som man derfor ikke kan
forstå uden at kende historien. Derfor har
jeg valgt at bruge så meget plads på den.
Bare for at tage et enkelt lille eksempel:
Dansk Folkepartis symbolpolitiske projekt
om at genindføre grænsebommene kan,
selv om det var rettet mod kriminelle indvandrere fra Østeuropa, kun forstås i lyset
af historien.
Det, der skete i 1864, betød som nævnt,
at en helt ny selvopfattelse skulle etableres.
Resultatet er, som den danske europahistoriker Uffe Østergaard har påpeget, at
der i Danmark findes næsten to af hver
ting! To nationalsange, to første jernbaner,
to andet universitet etc., nemlig en fra før
1864 og en efter.
Således fx to nationalsange. Nedenfor
gengives først den gamle, i dag kaldet
kongesangen. Den handler om Danmarks

storhed og dyrker militær magt.
Kong Kristian stod ved højen mast
(Johannes Ewald, 1779)
Kong Kristian stod ved højen mast
i røg og damp.
Hans værge hamrede så fast,
at gotens hjælm og hjerne brast.
Da sank hvert fjend ligt spejl og mast
i røg og damp.
Fly, skreg de, fly, hvad flygte kan!
Hvo står for Danmarks Kristian,
hvo står for Danmarks Kristian, i kamp?
Niels Juel gav agt på stormens brag:
Nu er det tid! Han hejsede det røde flag
og slog på fjenden slag i slag.
Da skreg de højt blandt stormens brag:
Nu er det tid!
Fly, skreg de, hver, som ved et skjul!
Hvo kan bestå mod Danmarks Juel,
hvo kan bestå mod Danmarks Juel, i strid?
O, Nordhav! glimt af Wessel brød
din mørke sky!
Da ty’de kæmper til dit skød,
thi med ham lynte skræk og død.

- 79 -

8894_Bog indhold 2012_OK.indd 79

19/10/12 10.57

bearbejdelse. Det er i den sammenhæng,
at sangen, vi sang forleden, skal ses. Det er
i øvrigt en meget smuk sang, men meget
melankolsk.

Fra vallen hørtes vrål, som brød
den tykke sky:
Fra Danmark lyner Tordenskjold.
Hver give sig i himlens vold,
hver give sig i himlens vold, og fly!

Det haver så nyligen regnet (Johan
Ottosen, 1890)
Det haver så nyligen regnet,
det har stormet og pisket i vor lund.
Frø af ugræs er føget over hegnet,
åg på nakke og lås for vor mund.
Årets løb har sin lov,
der blev lyst i vor skov,
ak, hvor kort, indtil alt er stormens rov.

Du danskes vej til ros og magt,
sortladne hav!
Modtag din ven, som uforsagt
tør møde faren med foragt,
så stolt som du mod stormens magt,
sortladne hav!
Og rask igennem larm og spil
og kamp og sejer før mig til,
og kamp og sejer før mig til, min grav!
Når sangen indledes med, at kongen stod
i røg og damp, så er der tale om kanonrøg. Sangen giver et fuldstændigt billede af
Danmark som det af Sverige fra stormagtstiden. Op til første slesvigske krig blev der
naturligvis skrevet en masse kampsange.
Mest kendt er den om den ”tapre landsoldat” med omkvædet ”Så derfor vil jeg slås,
som tapper landsoldat”.
Efter nederlaget var billedet et andet. Nu
skulle sangene fungere som national sorg-

Det har regnet – men regnen gav grøde,
det har stormet – men stormen gjorde
stærk.
Som de tro’de, at skoven alt var øde,
så de vårkraftens spirende værk.
For de gamle, som faldt,
er der ny overalt,
de vil møde, hver gang der bliver kaldt.
Og de tro’de, at hjertebånd kan briste,
og de tro’de, at glemmes kan vor ret!
De skal vide, de aldrig ser de sidste,
de skal vide, at ingen bliver træt.
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den danske natur og den danske storhed i
tider, der lå meget tilbage.

Thi som årene randt,
sås det: båndene bandt,
kræfter fødtes for kræfterne, som svandt.

Der er et yndigt land (Adam Oehlenschläger, 1823)
Der er et yndigt land,
det står med brede bøge
nær salten østerstrand
nær salten østerstrand.
Det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark,
og det er Frejas sal,
og det er Frejas sal.

De kan spærre med farver og med pæle,
de kan lokke med løfter og med løn.
Fælles sprog giver vore tanker mæle,
fælles vilje gør kampdagen skøn.
Nye stridsmænd skal der,
nye stridsmænd skal her
slutte kreds om den fane, vi har kær.
Ja - det haver så nyligen regnet,
og de træer de drypper endnu,
mangen eg er for uvejret segnet,
men endda er vi frejdige i hu;
viger ej ud af spor,
for vi kender det ord:
Det har slet ingen hast for dem, som tror,
– viger ej ud af spor,
for vi kender det ord:
Det har slet ingen hast for dem, som tror.

Der sad i fordums tid
de harniskklædte kæmper,
udhvilede fra strid
udhvilede fra strid.
Så drog de frem til fjenders mén,
nu hvile deres bene
bag højens bautasten,
bag højens bautasten.

Det siger næsten sig selv, at i den situation duede sangen om Kong Kristian ikke.
Derfor måtte man finde en ny nationalsang, den nuværende. Det blev en nationalromantisk sang fra 1823, der besang

Det land endnu er skønt,
thi blå sig søen bælter,
og løvet står så grønt
og løvet står så grønt.
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Og ædle kvinder, skønne mø’r
og mænd og raske svende
bebo de danskes øer,
bebo de danskes øer.
Hil drot og fædreland!
Hil hver en danneborger,
som virker, hvad han kan
som virker, hvad han kan!
Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler
sin top i bølgen blå,
sin top i bølgen blå.
Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler
sin top i bølgen blå,
sin top i bølgen blå.
Heroverfor kan man så sætte den svenske
nationalsang. Den udmærker sig ved, at
det ikke er Sverige, som besynges, men
Norden. Kun et sted nævnes Sverige,
nemlig i sidste vers: ” Med Gud skall jag
kämpa, för hem och för härd, för Sverige,
den kära fosterjorden. Jag byter Dig ej,
mot allt i en värld”. En smuk kærlighedserklæring til hjemstavnen, der ikke er truet.

Du gamla, du fria
Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.
Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.
Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Jag städs vill dig tjäna mitt älskade land,
din trohet till döden vill jag svära.
Din rätt, skall jag värna, med håg och
med hand,
din fana, högt den bragderika bära.
din fana, högt den bragderika bära.
Med Gud skall jag kämpa, för hem och
för härd,
för Sverige, den kära fosterjorden.
Jag byter Dig ej, mot allt i en värld
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.
Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden.
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Forskellene er slående. Der er en rød tråd
til indledningsafsnittet om de svenske søer
og de danske øer. Og når jeg så er i gang,
kan jeg røbe, at jeg til foredragsarrangementet ikke sang med, men læste den følgende sang i sangbogen. Det var den, der
inspirerede mig til dette afsnit. Den handlede også om Sønderjylland – det gjorde
nemlig et helt kapitel sangbogen! Teksten
var mere direkte, men til illustration af den
nationale identitet synes jeg, den også skal
med her:
Ja, landet er lidet
(digt af M.P. Ejerslev: ”Sydslesvig”.
I ”Snoghøjsangbogen”, 1937)
Ja, landet er lidet, fra hav til fjord
er der næppe en halv dags fart;
for den, som målte det skridt for skridt,
blev det stort og dyrebart.

I slægt efter slægt, i vår og i høst,
fra marsk, over sletten til Sli,
har bonden med arbejdsmødige trin
målt ager og hede og sti.
Var landet end lidet, dets skæbne blev stor,
gav genlyd fra bælter og sund;
dets tro blev vore prøve, dets nød blev
vort fald,
dets håb bliver sang i vor mund.
Ja, landet blev stort gennem landsmænds
tro,
blev dyrt gennem tabte slag,
blev Danmarks skæbne og dansk symbol
gennem nat og den dæmrende dag.

For tredve tusinde trætte mænd,
der målte det fod for fod
hin bitterlig kolde vinternat,
blev det stort gennem sorg og blod.
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7. Geografi
Det følger umiddelbart af ovenstående beskrivelser, at Danmark er kernen i noget, der engang var større – et land, hvis
hovedstads beliggenhed symboliserer det:
Engang lå København midt i Danmark. I
dag ligger København i en dansk udkant
langt fra ”hovedlandet” Jylland. Danmark
er mentalt delt op i to dele Hovedstaden
og Jylland, også kaldet øst og vest.
Så længe landet trafikalt var bundet sammen af vand, var det ikke så markant. Ad
vandvejen var der ikke langt mellem København og de mange havne i Østjylland.
Der var tætte trafikale bånd mellem København og en 30-40 byer i form af ruteskibsfart. Men i dag er det land, som knytter mennesker og økonomi sammen, og
Danmark er opsplittet i en række øer, som
målt i ”tidsafstand” ligger relativt langt
fra hinanden. Selv efter anlægget af Storebæltsbroen, som binder Danmark sammen, er der ”langt” mellem København og
Nordjylland. Da vand bandt sammen, var
det sted i Jylland, der lå nærmest København, Nordjylland.

Sverige derimod har nok mistet Finland,
men er blevet ”drejet rundt” og er i dag
stadig geografisk stort. Samtidig ligger
Sveriges hovedstad nogenlunde i landets
midte, ligesom den lå midt i SverigeFinland. Arealmæssigt er Sverige ca. otte
gange større end Danmark. Hvor Danmark er ”300 km langt” er Sverige 2.000
km” langt”. Det indebærer, at der i Sverige
modsat Danmark er regioner, der har et
meget forskelligt geografisk udgangspunkt,
og som derfor har en forskellig geografisk
selvopfattelse og forskellige relationer til
omverdenen.
Set med svenske øjne er Danmark meget lille. Med et areal på 43.000 km2 er Danmark
ikke større, end at arealet vil kunne rummes
inden for en cirkel med en radius på 120
km. Det er derfor en kæmpe fejl, hvis man
som svensker begynder at overføre svenske
regionsbegreber og afstande til Danmark. På
den anden side skal man gøre sig klart, at
danskerne identitetsmæssigt er bønder, og
bønder er ikke mobile. Bønder er knyttet
til det sted, de bor. Men selvfølgeligt er det
også ved at være fortid i Danmark.
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Jeg kom selv som københavner til at opleve det for et par år siden, da jeg boede
sammen med nogle venner i et sommerhus
på Mols, som er den halvø, der ligger nord
for Århus og vender mod øst ud i Kattegat. Da vi kom til huset, mødte den lokale
bondemand og hans kone, der var hyret
til at passe på det, op for at se, hvad der
skete, da der var lys i det. Vi fik så en lang
snak. Konen havde fået job på det nybyggede lokale plejehjem, som de var glade
for var blevet bygget, for så kunne hun jo
få arbejde. Det snakkede vi så om, mens vi
sad og kiggede ud over Ebeltoft Vig over
på byen Ebeltoft syv km væk, da en af os
sagde, at når hun havde bil, så kunne hun
vel egentligt også arbejde i Ebeltoft. Men
nej – det var for langt væk. På den måde
er Danmark nok et lille land, men mentalt
kan afstandene være store alligevel. Det er
det, som også ytrer sig i de to danske modsætninger, nemlig mellem land og by og
mellem hovedstad og provins.
Til gengæld er Sverige set med danske
øjne et meget stort land, men befolkningen i Sverige er ikke så forfærdeligt meget

større end i Danmark. I 2011var Sveriges
befolkning 9,4 mio., mens Danmarks var
5,6 mio. Der er med andre ord en meget
stor forskel i befolkningstæthed. Men også
i Danmark er der områder, der et tyndt
befolkede.
Når man i Danmark taler om udkantsområder, taler man om områder, der ligger
3-40 km fra vigtige centre med alle funktioner og måske endda et universitet, mens
der i Sverige i bogstaveligste forstand kan
være ubefolkede områder, der ligger 500
km fra nærmeste middelstore provinsby.
For en svensker kan det synes grotesk,
men føromtalte Mols ligger faktisk kun 50
km fra Århus – altså i forstadsafstand. Det
er et helt forskelligt udgangspunkt og det
får selvfølgeligt konsekvenser.
7.1 Det regionale Danmarksbillede
Der er i Danmark som i Sverige et modsætningsforhold mellem hovedstad og
provins – og det er der i de fleste lande,
som har store hovedstæder, hvor magten
er koncentreret. Der vil altid være et modsætningsforhold mellem center og periferi,
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mellem magt og dem, som magten udøves
over, og i begge lande er hovedstæderne
relativt store i forhold til landenes samlede
økonomi og befolkning.
Specielt København er i forhold til Danmark meget stor – så stor, at man kan sige,
at Danmark kun består af to landsdele,
nemlig Hovedstaden og provinsen, af hvilke der kun er en. Alligevel er det som om,
magtforholdene i de to lande er modsatte.
I Stockholm er det som om, man opfatter
sig selv som verdens naturlige centrum og
kan tillade sig at negligere det øvrige Sverige i langt højere grad, end København
kan tillade sig det i Danmark. Det er som
om, Sverige er stockholmsk, mens det er
som om, Danmark er jysk, og København
må fungere på jyske præmisser.
Det er fx det, som gjorde, at den danske
stat i årevis trænerede bygningen af en
Øresundsbro og kun accepterede byggeriet, fordi det var brugerfinansieret. På
samme måde bremsede den danske stat
udbygningen af Kastrup lufthavn. Derfor
blev den privatiseret, så der på den måde

blev åbnet op for, at lufthavnen kunne
låne midler til de nødvendige investeringer, som staten ikke ville bevillige, selv om
man havde ramt kapacitetsloftet. I dag har
Jylland omvendt Europas længste motorvejsnet målt i forhold til befolkningstallet,
og det udbygges stadig. Og frem til indvielsen af den københavnske metro i 2002
var København den største by i Europa
uden tunnelbaner.
Måske skyldes det netop det forhold, at
Danmark består af to regioner, hovedstaden og en forenet provins, som er størst,
mens Sverige består af en hovedstad og
en række indbyrdes splittede regioner, der
har helt forskellige virkeligheder som
udgangspunkt. Et eksempel, jeg selv oplevede for nogen år siden, var, da jeg var
i Stockholm og skulle have deltaget i et
tv-program om Øresundsregionen. I sidste øjeblik på hotelværelset blev jeg ringet
op af STV, som nu pludselig vurderede,
at et indslag om et grænseregionalt samarbejde bedre kunne handle om et finsksvensk samarbejde mellem to små byer. På
den måde spiller man i Stockholm fuldt
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bevidst svenske regioner – i dette tilfælde
Nordland og Skåne – ud mod hinanden
for at undertrykke dem. Det ville være
utænkeligt i Danmark.
I Sverige er der mange forskellige landskaber ud over Mälardalen, det svenske kerneland. Hvor Stockholm og København er
nogenlunde lige store, så er Sverige uden
for hovedstaden 2-3 gange større befolkningsmæssigt set, men altså fordelt over et
enormt areal med meget store afstande.
Hvor man altså nogle steder i Jylland kan
finde mennesker, der – omend det var et
ekstremt eksempel – synes, at syv km er
for langt at pendle i bil, så er det mange
steder i Sverige helt normalt at køre 80
km for at handle ind – og det er altså ikke
bare i Nordsverige, men også i fx Småland.
Kort sagt er der et helt forskelligt forhold
til geografien i de to lande.
Man kan fx sammenligne Småland med
Danmark. Småland har et areal svarede
til Jyllands, eller 2/3 af Danmarks, men
har kun 750.000 indbyggere, som endda
er fordelt på et par store byer. Resten af

Småland er med andre ord skov. Det betyder, at svenske byer ikke bare ligger langt
fra hinanden, de er selvstændige verdener,
mens de danske byer ligger så tæt, at de
(bondekulturen er ved at være død) er ved
at smelte funktionelt sammen.
Som nævnt skelner man ofte mellem et
Øst- og et Vestdanmark. Det er en opdeling, der opstod, da Danmark i 1930’erne
blev bundet sammen med et landsdækkende hovedlandevejsnet og broer, mens
der stadig opretholdtes færgedrift over
Storebælt og Kattegat. Opdelingen er blevet et begreb, som specielt politikere fra
Fyn og Jylland har dyrket som et samlende
begreb imod København. Det har betydet,
at fokus i dansk politik i mange år har været Jylland.
I virkeligheden er det regionale Danmarksbillede meget mere nuanceret. For
det første er der ikke længere nogen naturlig skilleline gennem Storebælt nu,
hvor broen er bygget. Tværtimod betød
den, at Danmark er blevet meget lille. Jeg
kan give et personligt eksempel: Hvis jeg
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skal holde foredrag i Danmarks tredjestørste by, Odense på fx Odense Congress
Center, så kan jeg regne med fra min garage på Amager, tre km fra Rådhuspladsen
i København, fem km fra Øresundsbroens
brohoved at være fremme på fem kvarter.
Før broen blev bygget, skulle jeg have taget et indenrigsfly, og ofte var en overnatning nødvendig. Det betyder selvfølgelig,
at opdelingen i øst og vest ikke længere
giver mening. Med yderligere fem kvartes
kørsel vil jeg kunne nå Århus, den danske
vestkyst eller den tyske grænse. Dette betyder naturligvis rigtigt meget for logistik,
lokalisering af virksomheder, arbejdsmarkeder mv.
Danmark har to centre, nemlig ud over
København også Østjylland.
København ligger på Sjælland og dominerer hele øen, men man skal ikke være
blind for, at der historisk har været en sjællandsk region, som har været noget helt
andet end København. Men i dag betyder det moderne samfunds mobilitet – der
er intet sted på Sjælland, der ligger mere

end 100 km fra Københavns centrum – at
den sjællandske økonomi er københavnsk.
Kort sagt: Høje københavnske lønninger
har kvalt fremstillingserhvervene på hele
Sjælland, der i dag er helt afindustrialiseret.
Sjælland er ét arbejdsmarked. På Sjælland
bor der i dag 2,4 mio. indbyggere.
Syd for Sjælland ligger øerne Lolland og
Falster, som er kendt som et økonomisk
problemområde. Der bor godt 100.000
mennesker, hvor af mange af nød må
pendle til København, hvilket i dansk
sammenhæng er ekstremt, mens det i en
svensk vil forekomme som mere naturligt.
Fyn er Danmarks centrum, men ser sig i et
modsætningsforhold til København og har
derfor været ude af stand til at udnytte de
endda meget store udviklingsmuligheder,
Storebæltsbroen gav øen ved at gøre den
til Danmarks centrum, da broen blev indviet i 1996 og 1997. Hovedbyen Odense,
Danmarks tredjestørste by med 200.000
indbyggere, er en gammel industriby, der
gradvist marginaliseres i det regionale
Danmarksbillede. I en afstand af ca. 30 km
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ligger hele øen Fyn med 500.000 indbyggere, men det er et område, hvor er ikke
sker ret meget.
Modsætningen hertil er det såkaldte trekantområde, som man kommer til, når
man passerer Lillebælt fra Fyn til Jylland.
Så kommer man direkte til byen Fredericia, som sammen med nabobyerne Vejle og
Kolding har gjort sig til et erhvervsmæssigt dynamisk center. De tre byer danner
en trekant og ligger hver 20 km fra hinanden. Normalt regnes også byen Horsens
med til trekantområdet. Horsens ligger 20
km nord for Vejle. Det samlede byregionale netværk har 3- 400.000 indbyggere.
Det lykkedes trekantområdet at udnytte
de muligheder, Storebæltsbroen skabte, da
Fyn ikke udnyttede dem. Det ses tydeligt
på motorvejen mellem Odense og trekantsområdet. Om morgenen går trafikken mod vest, om aftenen mod øst.
Området har i de senere år udviklet sig til
det danske logistikcenter, og en række erhvervslokaliseringer markerer dette tydeligt. Logistikafhængige virksomheder har

derfor, når centraliseringen i brancherne
har ført til koncentration af produktionen,
valgt at lokalisere den i trekantområdet.
Arla har placeret sit centrale mejeri i industriområdet Taulov mellem Fredericia og
Kolding. Carlsberg sit eneste danske bryggeri i Fredericia, og Danish Crown – det
danske storslagteri – er placeret i Horsens.
60 km nord for Horsens ligger Århus,
Danmarks anden by, som oprindeligt blev
udviklet af staten som Jyllands hovedstad
midt på den jyske østkyst, hvor man placerede afdelinger af forskellige statslige
institutioner. Der placerede man nationalstaten Danmarks andet universitet, når
man fraregner alle de andre universiteter,
hvis eksistens man har fortrængt, da de
blev grundlagt i områder, der ikke længere er danske, nemlig universiteterne i
Kiel, Serampore, Oslo og Reykjavik – alle
grundlagt under dansk styre og før Århus
Universitet.
Århus kan på mange måder beskrives som
Jyllands Uppsala eller Lund – et universitet med en by. Århus er dog Danmarks
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andenstørste by, men er i forhold til København meget lille, faktisk mindre end
Malmö uden omegnskommunerne og
Lund. Den er dog i disse år kendetegnet af en relativt kraftig vækst, der skyldes den vidensintensive industri. Sammen
med trekantområdet danner byen et samlet område – Østjylland – der udgør det
andet danske center. Med hertil kan man
også regne byen Randers 40 km nord for
Århus.
50 km vest for Århus ligger Herning-Ikast,
som er kendt for sin innovative kultur, det
danske Gnosjö. I Midtjylland er jorden
dårlig. Landet var oprindeligt dækket af
hede, men efter 1864 dyrkede man heden
op ud fra mottoet ”Hvad udad tabes, skal
indad vindes”. Alle byerne i det område er
derfor grundlagt i perioden derefter. Historien om Herning siger, at det er mennesker selv, der har skabt det hele, hvilket
gør, at de tror på selv de vildeste ideer og
realiserer dem. Det er fx området, hvor
den danske tekstilindustri lå. Da internationaliseringen i 1980’erne slog tekstilindustrien ud i hele Vesteuropa, overlevede

den i Midtjylland. Men da Berlinmuren
faldt, flyttede den dog til Baltikum. I stedet
udvikledes en stor tøjdesignindustri, og
udflytningen defineres i dag som en stor
erhvervsmæssig succes for området.
Nordjylland ligger ucentralt i forhold til
det europæiske eksportmarked og i forhold til København og har stadig en vis industri, der dog er under afvikling. Aalborg
er Danmarks fjerdestørste by. I de senere år
har det kendetegnet byen, at man har fået
etableret et nyt universitet, der gør meget
for at markedsføre sig. Men generelt er de
danske udkantsområder altså Lolland-Falster, Nordjylland og Vestjylland.
7.2 Det regionale Sverigesbillede
Sverige er et set med danske, men også
europæiske øjne geografisk stort land med
en i forhold dertil meget lille befolkning,
som er koncentreret i et relativt lille antal
store byer, der ligger langt fra hinanden,
mens der stort set ikke er nogen befolkning uden for byerne. Nedenstående tabel giver en oversigt over kommuner med
mere end 100.000 indbyggere.
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Svenske kommuner med mere end
100.000 indbyggere
			
Antal 1.000
Stockholm				851
Göteborg				515
Malmö					300
Uppasala				198
Linköping				147
Västerås				137
Örebro					136
Norrköping				130
Helsingborg				130
Jönköping				128
Umeå					116
Lund					111
Borås					103
Sum				
3002
I Sverige er der tre storbyer. Man taler om
trianglen mellem dem. Der er dels Stockholm, som naturligvis ikke kun består af
Stockholms kommun, der har 851.000
indbyggere, men også af en række forstadskommuner. Imidlertid er Statistisk
Centralbureau ophørt med at opgøre indbyggerantallet i Storstockholm, som var et
begreb, der modsvarede det begreb, man

heller ikke længere bruger i Danmark,
Hovedstadsregionen, der jo efter strukturreformens gennemførelse er et begreb,
der bruges i en helt anden sammenhæng.
I stedet kalder man Stockholms Län for
Storstockholm, hvilket ville svare til, at
man i Danmark kaldte Sjælland for Storkøbenhavn.
Den næststørste kommune, Göteborgs
kommun, har 515.000 indbyggere, hvilket
heller ikke modsvarer byregionen Göteborg, ligesom de 300.000, Malmö Stad nu
rummer, heller ikke svarer til Malmös byområde, der omfatter en række omegnskommuner og også Lund, der reelt er samme by som Malmö, men som psykologisk
ser sig i et modsætningsforhold dertil. Alligevel viser tabellen noget centralt. De tre
kommuner er markant større end andre
svenske kommuner, og man taler derfor i
Sverige om de tre storbyer.
Storbyer har ifølge sagens natur et meget
stort pendlingsopland. Hvis man derfor ser
de län, de tre byer ligger i, som de tre svenske centre, der altså hver især er på størrelse

- 91 -

8894_Bog indhold 2012_OK.indd 91

19/10/12 10.57

med Sjælland, så fordeler indbyggertallene
sig således: Stockholms Län 2.064.000,
Västre Götaland (Göteborg) 1.582.000
og Skåne 1.248.000. Sætter man disse tal
i forhold til Sveriges geografi, fås et klart
billede af, at Sverige faktisk har tre centre,
som ligger langt fra hinanden. Der er 450
km fra Göteborg til Stockholm og 650 km
fra Malmö.
Hvad der imidlertid også er en pointe, er,
at tre län, der geografisk udgør en forsvindende lille del af Sveriges samlede areal, har
4,5 mio. indbyggere ud af de nævnte 9,4
mio. Det betyder, at i det store land, som
Sverige også er uden de tre län, bor der
knapt 5 mio. indbyggere, og de bor jævnfør tabellen også i en række store byer: Af
de 13 kommuner med over 100.000 ligger
de otte uden for de tre län, og af de kommuner, der har over 75.000 indbyggere,
ligger 16 uden for de tre storbylän. De 16
kommuner har samlet 1,8 mio. indbyggere, hvilket sammen med de tre storbylän
svarer til 6,2 mio. indbyggere. Altså uden
for de tre storbylän og de 18 største byer,
der hver har over 75.000 indbyggere, bor

der kun 3,2 mio. mennesker på et areal,
der er 400 km x 2.000 km.
Det betyder to ting. Dels er store dele af
landet øde. Dels ligger de nævnte bysamfund
isoleret i forhold til hinanden. 20 byer lagt på
en 2.000 km lang linje ligger 100 km fra
hinanden, men dertil kommer, at Sverige
er 400 km bredt. Der er altså virkelig tale
om store afstande. Det betyder også, at selv
om byerne sådan set er store, så mangler de i
mange sammenhænge kritisk masse. Det er
baggrunden for, at Stockholm kan indtage den
position, byen gør i Sverige. Det er stort set
det eneste sted, der er kritisk masse for en
lang række aktiviteter – i hvert tilfælde
indtil nu, hvor Skåne er blevet knyttet til
København.
Det har tidligere været nævnt, at Småland
arealmæssigt er på størrelse med Jylland,
men kun har en befolkning på 750.000.
Nu kan vi tilføje, at en stor del af den
befolkning bor i nogle ganske få byer. I
Jönköping Län bor 127.000 ud af länets
samlede befolkning på 337.000. I Kronobergs Län, hvis samlede befolkning er
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på 184.000, bor 83.000 i Växjö, og i Kalmar Län bor 69.000 i Kalmar ud af länets
samlede befolkning på 233.000. I de tre
län, som udgør Småland, bor altså samlet
753.000 mennesker, men kun 475.000 bor
i Småland uden for de tre vigtigste byer –
på et areal som Jylland – og der er da en
række andre større byer i Småland.
Det er et helt andet billede end Danmark.
Det er derfor, det giver mening at se de
svenske byer som selvstændige verdener.
Hertil kommer det erhvervsstrukturelle
forhold, at rigtig mange af dem er baseret
på en enkelt industri. Man taler i den sammenhæng om one company towns, men
det kommer vi til i det erhvervsøkonomiske afsnit.
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8. Geografisk identitet
De forskellige svenske regioner har ifølge
sagens natur helt forskellige regionale udgangspunkter og dermed også identiteter.
Kalder man det svenske søland – Svealand
– og det egentlige Götaland for en region
– det svenske kerneland – så fremgik det
af de historiske afsnit, at de er det trygge
Sverige langt fra andre lande, som man
derfor heller ikke rigtigt forholder sig til.
Og det er kernelandet, der udtrykker den
nationale identitet, som altså nogle regionale identiteter strider imod. I en europæisk sammenhæng er det helt unikt, at et
land ikke ser sig selv i forhold til naboerne.
Det skyldes, at man ikke har nogen direkte
naboer at relatere sig i forhold til fra kernen.
8.1 De nationale billeder
I Danmark udgør Sverige og ”svenskerne” et spejl, hvori ”danskerne” kan se sig
selv. Ligesom store europæiske lande som
Tyskland og Storbritannien måler sig i
forhold til Frankrig. Konsekvensen er, at
”svenskere” ikke i samme grad har et forudfattet, fordomsfyldt og negativt billede
af danskere, sådan som danskere har det af

”svenskere”. Der udkommer med jævne
mellemrum bøger i Danmark om ”Sverige og svenskerne” jævnfør fx bøgerne af
Flemming Behrend og Mikael Jarlvig. Bøger, som, hver gang de udkommer, vækker
stor opsigt i begge lande og sælger godt.
Men det er vigtigt at forstå, at de slet ikke
handler om det, de giver sig ud for. De er
spejlbilleder af Danmark og danskerne og
handler om, hvor vidunderlige danskerne
er. (Men selvfølgeligt kan der godt stå
nogle sandheder i dem.)
I det trygge svenske kerneland er udlandet
langt væk. Men samtidig fremstår udlandet
som noget spændende i forhold til det kedelige Hverdagssverige. I Sverige har man
et helt særligt forhold til det man kalder
”kontinentet”, som også omfatter Danmark. Det er det, som ligger langt væk, og
som man kan rejse til. Der er der spændende, og der alt lovligt. Der er man fri for
forbud og regulering. Det er et sted, man
kan tage hen og slå sig løs, men når det
er sagt, så vil man også gerne tilbage i de
trygge rammer igen.
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I en moderne tid får det, at man ikke har
nogen direkte naborelationer, den specielle konsekvens, at det globale bliver mere
nærværende. Når der er langt til Europa,
er der mentalt tilsvarende kortere til andre
verdensdele, hvilket også er en opfattelse,
den svenske udvandringshistorie og globale industri understøtter. Sverige ser sig
som et stort land, som har en vigtig rolle
at spille i verden.
Fra søerne retter fokus sig mod Stockholm og Østersøen, og Stockholm har en
identitet som et centrum. Stockholm er
centrum i Sverige, og Sverige er et meget centralistisk land. I udvidet forstand ser
man sig i Stockholm som centrum i Norden og i Østersøen. Som en stockholmer
har skrevet i en af de bøger, jeg har læst
om Østersøen: ”Der findes egentligt kun en
Østersøby – og det er Stockholm, for det er kun
Stockholm, der har regeret over et Østersøimperium.” Sådan er den stockholmske selvog verdensopfattelse.
Man har ikke tabt fortidens storhed, man
bærer den stadig. Man er det naturlige

centrum, og er der noget, der rykker ved
det, ”så kan det ikke være rigtigt”. Man er
den naturlige leder. Det mener man virkeligt. Man sidder rent faktisk i Stockholm
og laver politikker for, hvad andre lande
skal gøre. Man blander sig fuldt bevidst i
andre landes indre anliggender. Også det
er naturligvis en følge af, at man ikke har
direkte naboer og dermed nabokonflikter,
som man har lært af, og som for stort set
alle andre lande er et grundvilkår. Men
gør er det naturligvis kun, fordi man vil de
andre lande det godt. Derfor vil man hjælpe dem til at føre den rigtige miljøpolitik, den rigtige socialpolitik etc. Og derfor
markedsfører man sig internationalt med
egen selvopfattelse: ”Stockholm er Capital
of Scandinavia”. Hvad man ikke forstår, er,
at det kan man ganske enkelt ikke tillade
sig at gøre. At det er en totalt og i bogstaveligste forstand grænseoverskridende
opførsel.
Stockholm kigger mod øst, mod Østersøen – og er dermed ikke en del af Vesteuropa. Stockholm orienterer sig mod
Rusland, Finland, Baltikum, Polen og
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Tyskland frem for mod Norge og Danmark og slet ikke mod Nordsøen. Man
skal ikke glemme, at Tyskland før krigen
også var et Østersøland, og at Stockholms
naboby Riga frem til første verdenskrig
havde tysk bystyre.
Dette får en besynderlig konsekvens:
Stockholm orienterer sig mod det gamle
Sverige, før Sverige blev drejet rundt – og
vender dermed ryggen til det Sverige, der
eksisterer i dag. I bogstaveligste forstand
vender Stockholm ryggen til Vest- og
Sydsverige. Iblandt kan man få den fornemmelse, at man i Stockholm slet ikke
har opdaget, at Skåne er blevet svensk. Ser
man på de stockholmske mediers dækning
af Skåne, er den næsten ikke eksisterende,
mens dækningen af Baltikum er ganske
omfattende. I lyset af, at Stockholm er
Sveriges – ikke Baltikums – hovedstad, er
det ganske bemærkelsesværdigt.
I Göteborg ser verden helt anderledes ud.
Der kigger man ikke mod øst. Tværtimod
orienterer havnebyen på Vestkysten sig
mod vest, mod Nordsøen og verdenshave-

ne og i et vist omfang også mod Danmark.
Det betyder, at verden ser helt forskellig
ud fra set fra Stockholm og set fra Göteborg.
Det betyder, at geografisk er Sverige et kulturelt delt land. Det betyder, at hele perspektivet på verden er forskelligt. Derfor er det
vigtigt, hvis man vil forstå svenskerne, at
det i virkeligheden er meget forkert at
generalisere om svenskere – afhængigt af,
hvorfra de kommer, tænker de forskelligt,
har forskellige referencerammer og forskelligt perspektiv. Jeg har mødt mennesker, der formulerer det på denne måde:
”Jeg lærte først rigtigt at forstå svenskerne,
da jeg fandt ud af, at Sverige er et kulturelt delt land.” Der er en verden til forskel
på at orientere sig mod England og mod
Rusland.
I Skåne orienterer man sig tilsvarende
mod vest og syd, dvs. mod Danmark, det
nordlige Tyskland og Polen. Det delte
Sverige består således på den ene side af
Vestsverige (Göteborg) og Sydsverige og
på den anden side alt det andet. Man får
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dermed et billede af Sverige som et land,
hvor man i de tre storbyer står med ryggen til hinanden og kigger hver sin vej og
skaber sin identitet derudfra.
Skåningerne kigger som nævnt mod vest
og syd. Men modsat danskerne, der har
den problematiske historie i Slesvig-Holsten og har haft et historisk modsætningsforhold til Hanseforbundet, har Skåne
overtaget det positive svenske billede af
Tyskland, da den dansk-skånske historie
er fortrængt. Derfor ser man frem til indvielsen af Femern Bælt-forbindelsen og
muligheden for at skabe tætte kulturelle
bånd mellem Øresundsregionen og Nordtyskland.
At Skåne orienterer sig mod København,
siger næsten sig selv, hvis man kigger på et
dansk-svensk landkort. Skånes befolkning
lever oven i købet for en stor dels vedkommende i Vestskåne, og man skal ikke
ret langt væk fra Øresund, før der bliver
øde, og det bliver der ved med at være,
lige til man når Linköping, Norrköping og
Stockholm. Fra Malmö ophører den tætte

bebyggelse, når man efter 20 km har passeret Lund. Derefter er der 500 km, hvor
der stort set ikke er andet end skov. En
halv time fra Malmö ligger Københavns
centrum, der er tolv minutter til Kastrup.
Hele Danmark ligger meget nærmere end
Stockholm – og med en Femern Bæltforbindelse også hele Slesvig-Holsten og
Hamborg. Der er næsten lige så langt til
Stockholm som til Bruxelles.
Det stockholmske forhold til Danmark
handler også i høj grad om forholdet til København. Historisk har København været
brohovedet til kontinentet, hvorfra de nye
ideer er kommet gennem århundrederne,
herunder ikke mindst den for Sverige helt
afgørende socialdemokratiske arbejderbevægelse, som oprindeligt var tysk. Fra storbyerne Berlin og Hamborg kom den til
København, hvorfra den kom til Malmö og
endte med blive statsbærende og skabe det
moderne Sverige. Hvor Danmark spejler
sig i Sverige, mens Sverige ikke spejler sig i
Danmark, så måler Stockholm sig i forhold
til København, mens København ikke i samme grad måler sig i forhold til Stockholm.
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I efterkrigstiden var København i mange
år brohovedet for lufttrafikken mellem
Stockholm og det øvrige Europa. Geografien tilsagde det, men i Stockholm følte
man, at det ikke kunne være rigtigt, ligesom
man følte, at det ikke kunne være rigtigt, at
København var en større by. Så hver gang
der kom tal frem, der viste, at Stockholm er
størst, begejstredes man over det i Stockholm, og det blev en nyhed, det stockholmske telegrambureauet hver gang sendte og
sender ud, som om det var vigtigt.
Jeg husker, at Arlanda, Stockholms Lufthavn, før den svenske bobleøkonomi i begyndelsen af 1990’erne sprang, et enkelt
år havde flere passagerer end Kastrup. Det
førte til, at man opsatte en stor udstillingsplanche i lufthavnen i Arlanda med en tabel over Europas syv største lufthavne målt
på passagertal. Nr. syv var Arlanda, og ud
for tallene for Arlanda var der en fodnote,
som sagde, at ”nr. otte er Kastrup”. Noget
tilsvarende ville være fuldstændigt utænkeligt i København. København måler sig
ikke i forhold til Stockholm.

Nogenlunde sådan kan det overordnede
geografiske billede af de to lande tegnes.
Det betyder noget. Debatten om mange
ting, fx. den konkrete politik i de to lande,
præges af det. Et eksempel kunne være,
at man fra svensk side har forsøgt at lobbye højhastighedstog igennem i Danmark,
men det lykkes ikke rigtigt. For Sverige
er det ud over et industripolitisk projekt
et projekt, der binder landet sammen, og
som psykologisk kan bryde Mälardalens
og Stockholms geografiske og historiske
isolation. Altså et vigtigt projekt, mens det
i Danmark er vigtigere at bygge broer, hvis
man vil samle landet, og så føler man ikke,
at man har behov for at bryde en geografisk barriere til udlandet. Dertil kommer,
at Danmark mangler et koncentreret center nr. to. Hvor det er naturligt at forbinde Stockholm med Göteborg og Malmö
med det centralistiske transportmiddel,
som jernbanen er, så vil man, hvis man
skal forbinde København med Jylland, og
man vælger Århus som mål, koble 90 % af
Jyllands befolkning af – og det giver ikke
rigtig nogen mening.
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Befolkningstætheden betyder også meget.
Man har simpelthen et forskelligt forhold
til afstand. Man behøver bare at tage til
Småland, hvor det er helt naturligt at køre
80 km frem og tilbage for at handle, mens
man i den jyske bondekultur er så tæt
knyttet til jorden også i dag, at en køretur
på ti km er næsten for lang!
Danmark fik efter 1864 en identitet som
et landbrugsland, hvilket betyder, at indtil
nu, hvor det moderne landbrug bortrationaliserer enhver brug af arbejdskraft, har
Danmark ikke bare været et land med en
stor befolkningstæthed. Landet har samtidig haft en stor befolkning på landet, dvs.
overalt. Set med svenske øjne findes der
ikke øde områder i Danmark.
Hvor danskerne er knyttet til jorden, har
man i den svenske industrikultur ikke den
samme binding til geografien. Det betyder, at man også i Skåne har et helt andet
afstandsbegreb, end man forestiller sig i
Danmark.
Sverige er primært et skovland, der netop

er kendetegnet af store ubefolkede områder. I dag består Sverige i virkeligheden af
en række mellemstore byer, der ligger så
langt fra hinanden, at de udgør selvstændige verdener, mens Danmark tilsvarende
også består af byer, som ligger tæt på hinanden, og hvorimellem der er en relativt
tæt bebyggelse og befolkning. De danske
byer indgår derfor funktionelt i større byregionale netværksstrukturer, der i disse år
truer byernes selvstændige identiteter. Når
byerne i Danmark ligger 20-30 km fra
hinanden og er forbundet med motorvej,
så betyder det, at de ligger 10-15 minutter
fra hinanden.
Danmark har været et land, hvor landbruget har stået stærkt og til dels stadigt står
stærkt – også som en magtfaktor – med
det resultat, at der i Danmark har været
en grundlæggende konflikt mellem land
og by ud over konflikten mellem provins
og hovedstad, som også har haft et politisk udtryk, hvor man helt modsat Sverige
aktivt har bekæmpet industrialiseringen af
landet og udviklingen i hovedstaden.
Sverige er et industriland og har (haft)
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identitet som det. Politik er derfor blevet tilpasset industriens behov. Mange af
de svenske byer er one company towns.
Men selv om de fleste svenske virksomheder har et lokalt udgangspunkt, så har
de næsten alle lokaliseret deres hovedsæde
i Stockholm. Det er meget specielt og afspejler netop den svenske geografi. Befinder ledelsen i en virksomhed sig isoleret
i en svensk by langt fra alt andet, får den
ikke dækket sine behov for at have kontakt med et bredere miljø, med potentielle
medarbejdere, med infrastrukturer i bred
forstand. Der er simpelthen ikke kritisk
masse nok andre steder end i Stockholm
– og nu i Øresundsregionen.
Samtidig er der et element af kollektivitet
i den svenske kultur, der også udtrykker
sig på ledelsesniveau i virksomhederne. De
forskellige virksomheder, hvis hovedsæder
er i Stockholm, samarbejder indirekte og
formulerer fx ofte fælles strategier. På et
tidspunkt var fokus på Østersøen, et andet
på internettet etc. Tilsvarende er der ofte
et samarbejde mellem svenske virksomheder i udlandet.

Sådan er det slet ikke i Danmark. Der er
afstandene så små og trafikforbindelserne
så gode, at en hvilken som helst lokalisering er god nok. I Jylland har alle de
store virksomheder som fx Danfoss, Lego,
Grundfoss og B&O fasthold deres ledelser
decentralt, dvs. i Nordborg, Billund, Bjerringbro og Struer – fire små byer. Baggrunden er naturligvis, at Jylland ikke er
ret stort, og at der derfor fra nævnte steder
kun er en kort køretur til fx Århus. Der
er 250 km motorvej fra Aalborg, Nordjyllands hovedby, til den danske-tyske grænse,
dvs. under to timers kørsel. Det er noget
andet end afstanden fra Nordland til Skåne.
Det får selvfølgeligt betydning. Kender
man ikke et lands geografi, kan det være
svært at drive virksomhed i landet. I det
isolerede Stockholm har man den forkerte opfattelse, at Norden er en relativt
homogen region, og at man befinder sig
i det nordiske center. I virkeligheden tror
man, at de nordiske nabolande i grove
træk minder om Sverige, men sådan er det
på mange områder, fx det geografiske, slet
ikke, men jævnfør senere heller ikke på det
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kulturelle. Når det overhovedet kan lade
sig gøre at få den vrangforestilling i Stockholm, handler det om, at man i stedet for at
være det nordiske center er meget langt fra
alle de nordiske naboer, som man derfor
rigtigt ikke kender. Man kan ikke spørge
om vej på gaden i Stockholm på dansk.
Man forstår ikke dansk! De virksomheder,
der har lokaliseret deres hovedsæder og
formulerer deres strategier med udgangspunkt i det stockholmske verdensbillede,
risikerer at tabe milliarder og gør det på
det danske marked, men også andre steder i Norden, fx i Norge. Det måtte fx
SAS’ ledelse i Stockholm erkende, da den
overførte det svenske billede af et lands
geografi til Danmark. Telia er et andet eksempel.
Lad os se på eksemplet SAS. Udgangspunktet var kendskabet til Sverige. Landet
består af en række byer, der hver for sig er
isoleret i forhold til hinanden, og de vigtigste og største af dem har en lufthavn. Hver
by er derfor en luftfartsmæssigt selvstændig verden, hvor hver lufthavn har monopol. Derfor antog man implicit, at det også

var tilfældet i Danmark. Da EU åbnede op
for udenrigsflyvning fra provinslufthavne,
stillede man sig derfor i SAS det naturlige
spørgsmål, om der var et trafikalt grundlag for flyvning fra de danske provinslufthavne, som man naturligvis med det svenske udgangspunkt opfattede som naturlige
monopoler på det lokale marked. Derfor
var det bare at lave en testrute fra den største danske provinsdestination til den største udenlandske destination. Altså etablerede man en testrute mellem Århus, den
næststørste by i Danmark, og London, den
største udenrigsdestination. Århus lufthavn
Tirstrup måtte være den danske parallel til
Landvetterlufthavnen ved Göteborg
Da det viste sig, at der kun var et begrænset
trafikgrundlag for flyvning mellem Århus
og London, vidste ledelsen i Stockholm,
at der ikke var et marked for udenrigsflyvning fra nogen dansk provinslufthavn.
Men så en dag lå der en stor international lufthavn i Billund ”in the middle of
nowhere” med direkte forbindelser til alle
væsentlige lufthavne i Nordeuropa – og
SAS havde mistet halvdelen af det danske
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marked. SAS’ ledelse havde ikke forstået,
at Jylland ikke er større end Småland, og
at Billund med en beliggenhed midt i Jylland havde hele Jylland og Fyn med over
tre millioner indbyggere som sit naturlige
opland. Kort sagt: Geografien betyder meget. I det senere afsnit om kultur vil denne
pointe blive yderligere understreget.
8.2 Norden og nordisk identitet og
relationen Danmark-Sverige
Der er i hvert fald tre vinkler på, hvad
Norden er i Danmark og Sverige – en
dansk, en skånsk og en op-svensk. De er
meget forskellige og afspejler, at det i sig
selv at tale om Norden som noget, der
er klart defineret, er yderst problematisk.
Samtidig er de med til at tegne billedet af
de to lande.
Det danske billede udspringer af grænsekonflikten med Tyskland. Danmark
var den svage part og de nordiske lande
potentielle alliancepartnere. Den danske
identitet som nordisk skal ses som udtryk
for et modsætningsforhold til det tyske.
Som nævnt flager den danske stat med alle

fem nordiske landes flag ved grænsen. De
frivillige svenskere, der faldt i 1864, mindes i Sønderjylland med store monumenter, men det var den svenske stats manglende støtte til Danmark, der reelt betød,
at Norden ikke blev samlet.
1800-tallets skandinaviske bevægelse –
skandinavismen – var specielt stærk i
Skåne, i miljøet omkring Lunds universitet. Det afspejlede, at Skåne på den ene
side havde været dansk og derfor havde en
dansk historie og på den anden side samtidig havde en svensk nutid. For at kunne
rumme det var det naturligt at se Danmark
og Sverige som en helhed, og Skåne så sig
selv som en bro mellem landene.
Det op-svenske billede er anderledes. Fra
Stockholm er der langt til de andre nordiske lande. Finland, som historisk var
en svensk landsdel, ligger geografisk og
historisk og vel også kulturelt nærmest.
Hvis man ikke ser Finland som en del af
Skandinavien, vil det være mere naturligt
at tale om Norden end at tale om Skandinavien eller alternativt regne Finland
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med til Skandinavien, hvad man ikke gør
i Danmark. Det er derfor, man besynger
Norden i den svenske nationalsang.
Hvis man ligger relativt isoleret og ikke
direkte har nogle naboer, som man har
haft konflikter med i nyere tid, føler man
sig ikke truet og omfavner derfor gerne
de nordiske naboer uden rigtigt at kende
dem. Fra Københavns centrum er der 15
km til Sverige, fra Stockholm er der 600
km til Danmark.
Derfor er det op-svenske billede af Norden billedet af et nordisk fællesskab, et
udvidet Sverige bestående af Sverige og
nabolande, som man naturligvis befinder
sig i centrum af grundet definitionen af
Norden (= Sverige og Sveriges naboer).
I virkeligheden er der ikke bare langt til
Danmark og Norge, der er så langt, at man
ikke kender landene og derfor har en række fejlagtige billeder af dem gående ud på,
at de andre nordiske lande ligner Sverige
meget mere, end det er tilfældet.

8.3 Øresundregionens identitet
Med udgangspunkt i beskrivelserne af
Danmark og Sverige skulle det nu være
muligt at give et billede af Øresundsregionen.
Udgangspunktet for diskussionen af Øresundsregionen har helt klart været bygningen af broen. I en geografisk beskrivelse
af Øresundsregionen vil det derfor være
naturligt at tage udgangspunkt i broen. Alternativt kunne man også have taget udgangspunkt i selve Øresund fra Gilleleje
– Kullen til Stevns – Falsterbo.
Der er 16 km fra det danske brohoved Kastrup til det svenske Lernacken. Målt i tid
er der i runde tal – tog er noget hurtigere,
biler nogenlunde så hurtige og busser lidt
langsommere – 8 minutter mellem brohovederne (120 km/t = 2 km/min).
Det danske brohoved er lufthavnen i Kastrup, som i luftlinje ligger syv km fra
Københavns centrum. Lernacken ligger
tilsvarende syv km fra Malmö centrum i
luftlinje. I køretid med tog tager det 28
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minutter at køre fra Københavns Hovedbanegård til Malmö Trianglen med stop
bl.a. halvvejs i Kastrup Lufthavn.
På baggrund af Københavns og Malmös
størrelser er bygningen af broen derfor en
dramatisk begivenhed set med de to staters, Danmarks og Sveriges, øjne, da de
sociale strukturer i København og Malmö
og på Sjælland og i Skåne på sigt må antages at kunne smelte sammen.
Hele Sjælland med 2,4 mio. indbyggere,
Vordingborg, Korsør, Kalundborg, Helsingør, ligger kun godt en times bilkørsel fra
Malmö – og omvendt Sveriges tredjestørste by ligger kun en time fra hele Sjælland.
Malmös kommun har 300.000 indbyggere, men Stormalmö omfatter derudover
en række andre forstæder samt universitetsbyen Lund med 46.000 studerende.
Stormalmö har dermed over 500.000
indbyggere, og arbejdsmarkedet skønnes
af Statistisk Centralbureau at være på ca.
700.000 indbyggere.
Perspektiverne i at udvikle en integreret

Øresundsregion er dermed meget store.
Det er de i mange sammenhænge. Forsknings- og universitetssamarbejder er oplagte, samarbejder mellem sygehuse rummer store muligheder, på kulturområdet
er mulighederne store etc., etc. Samlet kan
mulighederne i integration siges at bestå af
to vigtige forhold: Dels kritisk masse, dels
synergi, der opstår ud af forskellighederne,
at vi har forskellige kompetencer på de to
sider af Sundet. Den kritiske masse knytter
sig til fx de specialiserede arbejdsmarkeder,
forskning, til kulturlivet og til fx lufthavnen i Kastrup, som dels får et løft ved at
kunne øge sit passageropland og samtidigt
forbedrer Skånes internationale tilgængelighed dramatisk. Synergi opstår, når man
fxvil drive virksomhed på den anden side
af Sundet og får direkte adgang til viden
om det andet land, adgang til medarbejdere derfra etc.
Udviklingen i Øresundsregionen har på
baggrund af de store muligheder været
skuffende. Men på baggrund af de beskrevne forhold ikke overraskende. De to
nationalstater har gennem passivitet mod-
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arbejdet processen og dermed udnyttelsen
af de store samfundsmæssige muligheder
ud fra fejlagtige uformulerede opfattelser
af, at vækst og udvikling inden for rammen
af en nationalstat er et nulsum-spil, hvilket
indebærer, at udvikling i Øresundsregionen vil skade andre regioner og ikke det,
der virkeligt vil være tale om: Gavne udviklingen også i Jylland og i Stockholm.
Et andet problem er naturligvis det generelt
manglende kendskab til landene – det er
det, denne bog bl.a. forsøger at råde bod på.
Tidligere diskuteredes det regionale Danmarks – og Sveriges – billede. I forbindelse
med en diskussion af Øresundsregionen
skal man være opmærksom på, at med til
det regionale Danmarksbillede hører dog
også, at man i forskellige regioner har et
forskelligt forhold til nabolandene. Der
er således en tendens til, at Østdanmark
(Sjælland) er mere orienteret mod Sverige,
end Jylland er det. Specielt før internationaliseringen af tv betød det, at sjællændere
kunne forstå svensk, mens jyder ikke kunne. Omvendt er der en orientering mod

Tyskland i Jylland, men som det historiske
afsnit har klargjort det, er der også en markant reservation i relationen. I Jylland, måske bortset fra i Nordjylland, er man slet
ikke orienteret mod Sverige.
I virkeligheden vender Danmark sig på grund
af sin historie indad og vender dermed ryggen
til alle sine nabolande. Det mærker man i dag
i Skåne. Man skal derfor være klar over, at
noget, som man ikke må gøre, er at påpege
egen storhed i forhold til Danmark, for så
rører man ved det nationale danske mindreværdskompleks – noget stockholmere
er mestre i, hvilket er et problem i forhold
til dansk-svensk samarbejde og bidrager til
at skabe et dårligt dansk billede af ”svenskere”, hvilket også rammer Skåne. Problemet er dog ikke større, end at danskere
sædvanligvis vil finde det komisk, fordi de
også opfatter Sverige som et lille land i en
international sammenhæng. Set med danske
øjne er det netop det, at begge lande er små, som
gør, at det er naturligt at samarbejde.
Der dog er en udvikling i gang i den danske del af Øresundsregionen. Da man for
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20 år siden besluttede at bygge Øresundsbroen, var der stort set ingen i København
og på Sjælland, der så broen som et regionalt projekt. Man havde et forhold til
Sverige svarende dertil, men Skånes og
Malmös eksistens havde man ganske enkelt fortrængt, så projektet kunne pr. definition ikke være regionalt.
Jeg husker en oplevelse fra de tidlige
1990’ere fra en af de første Øresundskonferencer. Jeg var inviteret til at tale. Det
samme skulle Københavns overborgmester,
og før konferencen blev jeg ringet op af
den embedsmand på rådhuset, som skulle
skrive hans tale. Han vidste ikke, hvad han
skulle skrive, og da vi tidligere havde haft
kontakt med hinanden i anden sammenhæng, ringede han til mig og spurgte, hvad
jeg ville sige, for så kunne borgmesteren jo
svare. Jeg fortalte ham så lidt om visionen
om Øresundsregionen og bagefter sagde
han – som var en midaldrende akademiker,
der havde levet hele sit liv i København, ”at
han jo måtte indrømme, at han aldrig selv havde
været i Malmö”. Det var altså den person,
der skrev den københavnske overborgme-

sters første taler om Øresundsregionen!
Det var udgangspunktet.
Set i det lys er det sket meget. I dag ved
man godt, at Malmö og Skåne eksisterer
– også i de københavnske medier. Det er
i sig selv en voldsom forandring, men det
er kun i København og på Sjælland, man ved
det, dvs. i kommuner og regioner – ikke i
staten, der jo altid halter efter samfundsudviklingen og er helt indadvendt, og heller ikke i Jylland. Så når Danmark har en
jysk trafikminister, så kan han i et samspil
med embedsmændene udarbejde en alternativ plan for jernbanedriften, som DSB
First står for, der kun dækker Danmark,
og ikke se noget problem i, hvis DSB First
skulle kollapse, at planen ikke også omfatter trafikken på Øresundsbroen og mellem København og Sydsverige. Danmarks
trafikminister ved stadig ikke, at Skåne og
Malmö eksisterer, da han kommer fra Jylland og endda kommer fra den bondekultur, der er beskrevet ovenfor.
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9. Råvare- og erhvervsgrundlag
Det hører med til fortællingen om Danmark, at landet ikke har nogen råstoffer.
Det er også rigtigt. Der er ingen miner,
bortset fra de store kalkbrud i Aalborg og
Fakse på Sjælland samt forskellige grusgrave mv. – og så nu i nyere tid olien i Nordsøen, der faktisk er en væsentlig årsag til,
at dansk økonomi har været så stærk, som
den har været de seneste 10-15 år, hvor
Danmark har været energimæssigt selvforsynende

Ifølge fortællingen lever danskerne derfor
ikke af naturens rigdomme, men af at arbejde. Det er de individuelle bønders selvopfattelse. Selv muligheden for at opdyrke
den jyske hede har danskerne selv skabt.
Det er gennem uddannelse, forædling af
landbrugsprodukter mv., at den danske
velfærd er skabt – og gennem handel og
transport. Skibsfarten har spillet en meget
stor rolle – og gør det stadigt – idet Maersk
Line er verdens største containerrederi.

Fortællingen om, at der ikke har været råstoffer, handlede i virkeligheden om, at der
ikke var basis for at udvikle en industri, og
derfor var der ikke andre muligheder for
at udvikle Danmark end at udvikle landet
som landsbrugsland. På den måde forsøgte
landbrugsinteresser med stor succes at holde industrialiseringen af Danmark nede.

I fortællingen om de frie danske bønder
spiller de danske folkehøjskoler en helt afgørende rolle som dem, der oplyste bønderne. De blev baseret på N.F.S. Grundtvigs ideer om, at udvikling af mennesker
kommer indefra i den enkelte, ligesom
ægte frelse kommer indefra og ikke kan
opnås gennem ydre handlinger.

Det danske erhvervsgrundlag har derfor
været jorden og havet og forarbejdelsen af
fødevarer. Den danske industri er på denne måde i høj grad en fødevareindustri,
der forarbejder landbrugets og fiskeriets
produkter.

Med til billedet af Danmark hører dog
også, at København og nogle af de store
provinsbyer som fx Odense, Aalborg mv.
omkring 1900 havde en kraftig industriel vækst. Danmark udviklede en meget stor skibsværftsindustri, og der var et
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værft i næsten hver eneste større havn.
Der udvikledes fødevareindustrier, tekstilindustrier, værktøjsindustrier baseret på
hjemmemarkedet. Det industrielle center
i første del af det 20. århundrede var dog
helt klart København.
Det er i høj grad en myte, at Danmark
ikke er eller har været et industriland. Ser
man på statistikken, så er en lige så stor del
af den danske som den svenske befolkning
beskæftiget i ”fremstillingserhverv”. Tager man samtidig højde for, at kvinderne
i Danmark og Sverige i modsætning til i
det meste af det øvrige Europa fuldt ud
er på det formelle arbejdsmarked og dermed indgår i arbejdsstyrken, som dermed
er større set i forhold til befolkningstal,
så er industrien i Danmark en af de største i Europa. Man kan undre sig over, at
denne virkelighed ikke indgår i billedet
af Danmark. Det skyldes dels den danske
identitet som landbrugsland, dels landbrugslobbyismen. Men det skyldes også
karakteren af den danske industri. Der
mangler store synlige ikke landbrugsproduktforarbejdende industrier med forbru-

gerbrands som fx Elektrolux, Ericsson og
Volvo. Den danske industri består primært
af små virksomheder med mindre end 500
ansatte, der producerer nicheprodukter.
Heroverfor står Sverige som et land af
skove. Skovbruget er historisk et af de vigtige primære svenske erhverv. Rundt om i
det store land har der fra gammel tid været mange skovbrug, og der har også været
minebrug mv., der har udnyttet naturens
rigdomme. Der har derfor fra gammel tid
rundt om i Sverige i skovene været isolerede samfund, der enten har været baseret
på skovbruget eller en eller anden form for
råstofudvinding. Disse samfund, ”brukssamhäller”, spiller en vigtig rolle, hvis man
vil forstå svensk mentalitet.
Med til billedet af Sverige hører dog også,
at Sverige har haft mange små landbrug,
som på grund af jordens dårlige bonitet
har haft vanskeligt ved at brødføde bønderne. Sverige var derfor langt op i det
20. århundrede et meget fattigt land, mens
Danmark havde relativt velstående landbrug. Det er baggrunden for den massi-
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ve svenske udvandring, der fandt sted fra
1870’erne og frem – en udvandring, der
også fandt sted til Danmark. I sidstnævnte
tilfælde skete det ofte ved, at sydsvenske
sæsonarbejdere blev hyret til at arbejde
for de danske landbrug og så blev i landet, eller ved, at sydsvenske emigranter, der
skulle have været til Amerika med skib fra
København, blev i København. Det er en
historie, der ikke er så kendt – der var faktisk flere hundrede tusinder svenskere, der
emigrerede til Danmark – da den bryder
med nationalstatslogikken, hvorfor den
forties både i Danmark og i Sverige. (Et
kuriøst eksempel på historieforfalskningen kan man finde på Amerikakaj i Københavns Havn. Amerikakaj var den kaj,
hvorfra skibene til Amerika sejlede, og
hvor Danske Regioner i dag har til huse i
et ombygget pakhus. På kajen har man fået
den gode ide at lægge fliser med navnene på nogle af emigranterne. Der er flere
hundrede sådanne fliser, men mærkeligt
nok er der ikke et eneste svensk navn!)

hvor arbejderne stod i et afhængighedsforhold til ”brukspatronen”, som ofte har
levet op til rollen som en slags ”far” for
sine arbejdere. Nogle af disse samfund har
udviklet sig til de i forrige afsnit omtalte
”one company towns”. I disse byer er der
udviklet en arbejderkultur, som man ikke
kender i Danmark, måske bortset fra på
Lolland-Falster, hvor man havde de store
industrielt drevne landbrug. Senere vil det
forhold, at det svenske socialdemokrati
gennem sit folkehjemsprojekt i virkeligheden har søgt at udmønte værdierne fra
små brugssamfund på samfundsmæssigt
plan, blive diskuteret.

Brukssamhällerne var små isolerede og
selvstændige nærmest feudale samfund,

Det svenske stål skabte grundlag for udviklingen af det moderne svenske sam-

Det var først rigtigt med koloniseringen
af ”fremtiden land”, Nordland, at industriel minedrift kom til at spille en afgørende rolle for Sveriges udvikling. Koloniseringen fandt rigtigt sted i slutningen af
1800-tallet og begyndelsen af 1900-taller
og havde nærmest karakter af at være udviklingen af et nybyggerland.
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fund, der dermed først blev udviklet relativt sent omkring 1920. Med det som
udgangspunkt dannedes basis for den store
svenske maskinindustri – SKF, Alfa-Laval,
Volvo etc. – som en industri, der fra starten
var baseret på eksport.
Dermed er vi fremme ved at kunne sammenfatte udviklingen i Danmark og Sverige.
Danmarks erhvervsgrundlag har været
selvejerlandbrug og fiskeri, andelsejede
eksporterende fødevareindustrier, handel,
skibsfart og en række industrier i byerne,
som primært var baseret på hjemmemarkedet. I dag er den danske industri i høj
grad en nicheindustri, og det er kun relativt få virksomheder, der har over 500
ansatte. Til gengæld har Danmark store
virksomheder inden for handel, transport
og service.

i den svenske hovedstad med henblik på
at udnytte de muligheder, der er der som
eneste sted i Sverige med henblik på global orientering.
Logikken bag den danske og den svenske industri er kort sagt helt forskellig og
bidrager til billedet af den danske og den
svenske logik.
Den får også en anden konsekvens. Dansk
og svensk økonomi udvikler sig ikke parallelt, men nærmest kontra-cyklisk. Når det
går godt i Danmark, går det dårligt i Sverige – og omvendt. Det giver Øresundsintegrationen et helt særligt perspektiv i form
af synergimuligheder. Når arbejdsløsheden
er stor i det ene land, mangler det andet
arbejdskraft – og omvendt. Sker der et internationalt konjunkturskifte, slår det øjeblikkeligt igennem i Sverige, mens der går
halvandet år, før det sker i Danmark.

Sveriges udgangspunkt har været brugssamfundene og siden store internationalt
orienterede industrier, der har haft et lokalt udgangspunkt i en ”one company
town”, men hvis ledelse har lokaliseret sig
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10. Den sociale baggrund
I 1800-tallet var Sverige et betydeligt fattigere land end Danmark. I 1800-tallet var
Sverige dels præget af de nærmest feudale
brukssamhäller, der havde dannet grundlag for en arbejderkultur, dels de frie, men
meget fattige bønder. I brugssamfundene
så den enkelte sig som et uvildigt objekt
for omverdenens, herunder brukspatronens positive og negative ageren. De fattige havde bevaret deres selvstændighed,
fordi der ikke var noget produktionsoverskud i den dårlige jord. For dem var udvandring en mulighed, så 100.000-vis af
fattige svenske bønder udvandrede. Det
var i det 1800-tals Sverige, at den svenske folkekultur udvikledes. Det var i det
Sverige, at frikirkernes med deres enkle
budskaber om, hvad man skulle gøre for at
blive frelst, slog igennem.
Danmark var i højere grad præget af et
velstående landbrug med mange relativt
velstående bønder og byer med håndværksvirksomheder, selv om der naturligvis i 1800-tallets Danmark også var mange
fattige. Oprindeligt havde Danmark været
feudalt, men som en konsekvens af land-

boreformerne, ophævelsen af stavnsbåndet
og udskiftningen af jorden fik Danmark en
stor klasse af frie selvstændige bønder. Det
var i det Danmark, den danske folkekultur
udvikledes. Det var i det Danmark, Grundtvigs lyse kristendomssyn slog igennem.
For fattige mennesker, der er truet på
overlevelsen, tilgodeser religion andre behov end for mere velstående mennesker. I
fattige egne vil en pietistisk kirke, der lægger vægt på, hvad man konkret kan gøre
for at forsage ”djævelen” og blive ”frelst”,
have et godt udgangspunkt, mens en mere
livsglad kirke vil kunne slå igennem i mere
velstående egne.
Sådan var det naturligvis i begge lande. Og
i begge lande var alkoholmisbrug udbredt
og kampen mod alkoholisme en oplagt
social opgave. Frikirkerne fik imidlertid
ikke det samme fodfæste i Danmark som
i Sverige. Det samme gjaldt afholdssagen.
Men der var store regionale forskelle.
I Danmark tænker man, når man nævner
et mørkt kristendomssyn, på indre mission
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og på de fattige vestjyske fiskersamfund
som stedet, hvor bevægelsen kom til at stå
stærkt. Det var også der, afholdsbevægelsen
slog stærkest igennem, selv om den ikke
spillede så tæt sammen med indre mission
som de svenske frikirker og afholdsbevægelsen i Sverige.
I Sverige var der også store regionale forskelle. Der, hvor frikirkerne virkeligt slog
igennem, var blandt de fattige bønder i
Småland. Men som i Nordvestjylland i
Danmark var det sådan, at billedet ændredes fra by til by. I dag er det stadig sådan,
at de byer, hvor frikirkerne stod (og står)
stærkest, har udviklet sig til meget mere
dynamisk end de byer, hvor den undertrykkende statskirke dominerede. Kendt er
byen Gnosjö i Småland, hvor man under
den økonomiske krise i begyndelsen af
1990’erne gjorde en interessant opdagelse.
Mens alle talte om, at der var behov for at
hæve uddannelsesniveauet som et svar på
krisen, opdagede man, at der i Gnosjö med
et lavt uddannelsesniveau ikke var nogen
arbejdsløshed. Det viste sig, at der i byen
var mere end en virksomhed pr. indbygger!

Da man gennemførte folkeafstemningen
om totalforbuddet mod alkohol, var der
som nævnt 51 % på landsplan imod, men
i det relativt velstillede skånske bondeland
stemte 73 % imod, og i Malmöhus Län,
hvor jorden er bedst, var modstanderandelen endda 81 %. Eneste sted, hvor modstanden mod alkoholforbuddet var større
end i Skåne, var i Stockholm. Modsætningen til Skåne var Nordland, hvor ¾ gik
ind for et totalforbud mod alkohol. Det er
en klar afspejling af sociale strukturer.
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11. Folkekultur, traditioner og religiøse strømninger
I det følgende diskuteres dansk og svensk
folkekultur. Som nævnt allerede i indledningen er kultur noget relativt, der kun
kan diskuteres subjektivt. Da beskrivelser
af de andres kultur samtidig tjener til beskrivelse af ”os selv” og dermed indgår i
identitetsskabelse, er det et meget vanskeligt emne at diskutere – det ligger snublende nært at viderebringe fordomme.
Folkekulturen har mange elementer, og
de vigtigste elementer må nødvendigvis
udskilles subjektivt. Det danske billede
af svensk folkekultur består af billeder af
mai-firande, mai-stænger, dalarheste bondekultur mv. Men det er ikke det vigtige,
og det har meget lidt at gøre med vore
dages storbykultur. Tilbage er dog stadig
billedet af stilige svenskere, der er ”alt for”
seriøse, og man kommer hurtigt til at diskutere (fordomme) om ”Forbudssverige”.
Svenskerne vil tilsvarende typisk se danskerne som afslappede og ubekymrede.
Billederne er naturligvis fordomsfyldte,
men der er også noget om dem. Der er
forskelle – endda store – for så vidt angår
forholdet mellem det kollektive og det in-

dividuelle i Danmark og Sverige, og det
udmøntes blandt andet i – jeg tør næsten
ikke nævne det – synet på alkohol.
Det afspejler noget grundlæggende, at alkoholforbud er en utænkelig tanke i Danmark, mens man i Sverige i 1922 afholdt
folkeafstemning om at indføre et totalforbud mod alkohol ligesom det amerikanske, og at forslaget faldt med det lavest
mulige stemmetal imod, nemlig 51 %. Det
eneste virkemiddel mod alkoholforbrug,
man har anvendt i Danmark, er afgifter på
alkohol, som endda ikke blev indført på af
alkoholpolitiske årsager. Afgiften indførtes
fordi, der under første verdenskrig (i 1917)
opstod kornmangel, som ville føre til spekulation i form af hamstring af (kornproduceret) spiritus og stærkt stigende priser.
Afgiftens formål var at inddrage spekulanternes potentielle gevinster.
Forskellene i folkekulturen i de to lande
stikker dybt, og det handler langt fra kun
om alkohol. Man fornemmer i høj grad i
Sverige en forbindelse til tidligere tiders
lokale fællesskaber på landet, mens man i
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Danmark er meget mere individuel, både i
måden, man fejrer noget på, og hvad man
fejrer. Man kan nærmest kalde svensk kultur for en fællesskabskultur, mens den danske er mere individuel. Man kan også formulere det på den måde, at svensk kultur
er mere feminin end dansk. Det ytrer sig
blandt andet i, hvad man fejrer, og hvordan
man fejrer det.
I Danmark fejres en lang række individuelle, personlige begivenheder, som ikke fejres
i Sverige. Det gælder bryllupsdage, fx sølvbryllup, festligholdelsen af konfirmation,
fejring af jubilæer på arbejdspladser.
Til gengæld har man i Sverige forskellige
kollektive fejringer. Mest oplagt er det at
nævne fejringen af midsommeren som en
stor fest, hvor man rejser majstangen og
danser rundt om den, mens den danske
Skt. Hans aften ikke tillægges den samme
vægt. Men også krebsegilder leder tankerne hen på tidligere tiders fællesskaber.
Gennemgår man et kalenderår, vil man se,
at heller ikke helligdagene er de samme,

og selv de religiøst bestemte fester adskiller sig fra hinanden. Eksempelvis fejres
julen ikke på samme måde. Juleaften er i
Danmark børnenes fest, i Sverige en rigtig
fest for de voksne. Så hvis danskere synes,
det går meget vildt til for sig juleaften i
Bergmanns Fanny og Alexander, så er det
ikke kun fordi, Bergmann er kreativ. Til
gengæld spiser danskere julefrokost første
juledag. Det gør svenskere ikke. Juleaften
spiser svenskerne typisk skinke, danskerne
and eller gås, eventuelt flæskesteg,
Den 6. januar var dagen, da de tre vise
mænd fandt Jesus-barnet i Betlehem. I
Danmark kaldes dagen for Helligtrekonger, i Sverige Trettondedagen. Dagen er i
Sverige en helligdag. Det er ikke tilfældet
i Danmark. Til gengæld siger man i Sverige, at julen varer helt til den 13. januar,
tjugondag jul. Juletræet skal nu smides ud.
Det giver anledning til endnu en fest, hvor
træet ”plyndres”. Det er et ganske nyt fænomen, som opstod for godt hundrede
år siden. Der hænges slik og smågaver på
træet, som børnene får ved plyndringen.
Men først skal julen danses ud med dans
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omkring granen, som det er skik juleaften
i Danmark.
Når julen fejres forskelligt i de to lande,
er det en yderligere illustration af, at Danmark og Sverige er to forskellige sociale
og kulturelle ”rum” og ikke et ”Norden”.
Men helt adskilt er landene naturligvis
ikke. I de senere år har man i Danmark
overtaget den svenske Lucia-tradition.
Det samme gælder de øvrige helligdage.
Skærtorsdag er alt lukket i Danmark, ikke
i Sverige. Store Bededag er en specielt
dansk helligdag, som Norge også har fra
danskertiden.
Fejringen af midsommeren er nævnt. I
Sverige danser man omkring en midsommerstang, som er prydet med løv og
blomster – og indtager store mængder alkohol. I Danmark tænder man bål Sankt
Hans aften og brænder en dukke, der forstiller en heks.
I min søgen efter svar på spørgsmålet om,
hvad der adskiller svenskere fra danskere,

faldt jeg for mange år siden over en videnskabelig artikel udarbejdet af den danske historiker Sidsel Eriksen på baggrund
af et disputatsarbejde om emnet. Artiklen
havde overskriften ”Vækkelse og afholdsbevægelse. Et bidrag til studiet af den svenske og den danske folkekultur”, og for mig
var den dengang en øjenåbner. Hendes
grundlægende tese er, at den nationale folkekultur historisk grundlæggende set har
hængt sammen med, hvilket kristendomssyn der igennem attenhundredetallet slog
igennem i den brede befolkning i de to
lande.
Det afspejler sig også i, at afholdsbevægelsen fik forskellig gennemslagskraft i de to
lande. I Sverige blev den en folkebevægelse, som sammen med frikirkerne og deres
kristendomssyn kom til at præge svensk
folkekultur og på langt sigt også det svenske socialdemokrati og dets vision om at
skabe et folkehjem. Heroverfor fastholdtes
i Danmark det lutherske kristendomssyn,
og Grundtvig kom i høj grad til at blive
kulturskaber med en omfortolkning af
lutherdommen og et lyst kristendomssyn,
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hvor han lagde vægt på, at den enkelte står
frit over for Gud. Kendt er hans udtalelser om ”menneske først, kristen så”, og at
han ”med velraaed hu (foretrak) en god
Ruus frem for den aandelige Total-Afholdenhed”.
At jeg ikke er den eneste, der har oplevet,
at hendes tanker sætter tingene i relief, fik
jeg et billede af, da jeg skulle holde foredrag på en nordisk socialpolitisk konference, hvor jeg blandt andet fremlagde hendes
analyser. Efter konferencen kom tre danske socialmedarbejdere hen til mig.
De var narkobehandlere fra Vesterbro i
København, og de forklarede, at svenskerne på konferencen var rablende gale. De
ville tvangsbehandle narkomaner, og de
ville have, at det skulle man også gøre i
de andre nordiske lande – de havde nærmest insisteret på det. Men det stred mod
al deres professionelle viden og erfaring.
Hvis folk ikke selv vil afvænnes, kan det
ikke lade sig gøre, fortalte de, og det var
i øvrigt udtryk for uetisk menneskesyn at
bruge tvang. Faktisk var de så ophidsede

og chokerede over svenskerne, at de seriøst havde overvejet at udvandre i højlydt
protest, fortalte de.
I virkeligheden var vi kommet lige ind i
ovenstående diskussionen om ”forbud og
tvang i Sverige vs. individuel frihed i Danmark”, som ifølge Sidsel Eriksens teori kan
skrives tilbage til, at de anglosaksiske missionskirker vandt grobund i Sverige, men
ikke i Danmark. Og det er en meget vigtig
diskussion, for den handler langt fra kun
om religion og alkohol, den handler helt
grundlæggende om politiske holdninger
og værdier, der blandt andet udmøntes i
socialpolitikkens virkemidler, og som afspejler grundlæggende forskelle mellem
Danmark og Sverige. Det handler ganske
enkelt om forskelle i det almindelige menneskesyn i de to lande. I Sverige lægger
man vægt på at hjælpe næsten – også gennem tvang, i Danmark på at give næsten
frihed til at hjælpe sig selv. Og ”man” er i
Sverige ”svenskerne” og i Danmark ”danskerne”. Dermed handler det om folkekultur.
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Det handler således ikke bare om forbud – fx om, hvorvidt rygning er tilladt,
og om, hvorvidt man må gå over for rødt
lys (hvad man må i Sverige, men ikke i
Danmark) eller ej. Det handler om det, der
ligger bag. Holdninger og kultur. I Danmark tror mange, at der er flere forbud i
Sverige end i Danmark – det er der ikke.
Det handler om, hvad man forbyder, og det
misforstår debattører, som tror, at det bare
er et spørgsmål om politik. Men det ligger
langt dybere og er dermed et spørgsmål
om grundlæggende kulturelle forskelle
mellem de to lande, der rækker ud over
det snævert politiske.
Debatten i Danmark er nogenlunde sådan,
at Sverige er en formynderstat, der ikke
bare regulerer borgerne gennem forbud,
men i det hele taget forsøger at styre borgernes individuelle liv. Billedet af forbud
består af alkoholforbud, tvangsbehandling,
overgreb fra de sociale myndigheders side
i form af et uforholdsmæssigt stort antal
tvangsfjernelser af børn, forbud mod sexkøb etc., etc. Staten ved kort sagt bedst og
krænker set med danske øjne dermed ba-

sale individuelle frihedsrettigheder. I Sverige vil man omvendt mene, at man tager
medmenneskenes problemer som alkoholisme, folkesundhed, narkoproblemer, børnemishandling og prostitution alvorligt og
handler med henblik på at hjælpe medmenneskene.
I Stockholm er man så langt væk fra
Danmark, at man, jævnfør tidligere, ikke
kender Danmark og ikke hører den danske diskussion, hvorfor svenske politikere
igen og igen fører sig frem i nordiske fora
med ”formynderiske” forslag uden nogen
som helst forståelse af en dansk kontekst,
hvorved alle danske fordomme om ”Forbudssverige” kontinuert bekræftes. Men
selvfølgelig er der tale om reelle kulturforskelle, når danske narkobehandlere seriøst
overvejer at udvandre i protest. Det, som
svenskere mener godt, virker direkte stødende
på danskere! Jeg husker, at en svensk minister i forbindelse medieomtalen i Sverige
af loven, der forbød sexkøb, udtalte, at det,
vi vil, er ”at skabe en ny mand”. Jeg husker sætningen nu mere end ti år efter, så
stødt blev jeg, da jeg læste den i en svensk
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avis. Hvordan kunne hun få sig selv til at
sige noget sådant? Jeg tænkte straks på dr.
Mengele – og at hun dybest set havde et
fascistisk menneskesyn. Staten skal ikke
skabe det nye menneske. Staten er til for
det eksisterende menneske.
De svenskere (skåninge), der kender den
danske debat, svarer danskerne igen med,
at der er lige så mange forbud i Danmark
som i Sverige, hvilket er helt rigtigt. Den
danske stat undertrykker også befolkningen, men det, som er forskellen, er karakteren af forbuddene. De udtrykker et
menneskesyn, en kultur. Ud fra et svensk
synspunkt er danskerne useriøse og lader
stå til, mens svenskerne ud fra et dansk syn
er formynderiske.
Men skåningerne har ret. Det er virkelig
forbudt at gå over for rød lys i Danmark,
og danskerne overholder troskyldigt forbuddet, selv når der ikke er nogen trafik.
Men forbuddet vedrører ikke individet direkte, som de svenske forbud gør. Det er
ikke formynderisk i relation til det enkelte
individ, at man har en færdselslov.

Jeg føler det selv sådan: Som livslang dansk
ikkeryger har jeg fx undret mig over den
svenske rygepolitik – og er blevet voldsomt irriteret over den. Ikke fordi jeg har
noget imod forbud mod rygning af hensyn
til indåndingsluft, indeklima mv., tværtimod. Men måden, den bliver udmøntet på
– ikke bare af offentlige myndigheder, men
også af private virksomheder, fx restauranter
og hoteller – støder mig. Det er som om,
det handler om noget andet. Der er simpelthen flere skilte med cigarretter med
en rød streg over end nødvendigt, nogle
gange nærmest sygeligt mange, og de er alt
for store. Det er altså ikke rygeforbuddet,
men skiltningen, der støder mig. Også som
ikkeryger føler jeg mig omklamret.
Jeg husker engang, jeg boede på et lille
svensk hotel. Det var delt op i to afdelinger
– en for rygere og en for ikkerygere. De
to afdelinger var adskilt af en branddør. På
den var der et stort 20 x 20 cm ikkerygerskilt – ikke bare et lille diskret skilt, men
et stort skilt lige ved dørhåndtaget. Man
kunne simpelthen ikke undgå at se det, det
var rent ud sagt anmassende. Det var som

- 118 -

8894_Bog indhold 2012_OK.indd 118

19/10/12 10.57

om, man forsøgte at sige noget mere end
bare det, at hotellets ikkeryger-afdeling var
bag døren, hvor der selvfølgelig ikke måtte
ryges. Jeg gik gennem døren og kom til
min hoteldør, hvorpå der var endnu et
stort skilt, der fortalte, at jeg nu gik ind i
et ikkeryger-værelse, som om jeg ikke var
klar over det efter at have set det forrige
skilt, der ikke kunne overses. Og da jeg så
kom ind på værelset, stod der minsandten
på sofabordet endnu et skilt. ”Tak, fordi du
ikke ryger”, stod der. Omklamringen føltes
total. Det er sådanne oplevelser, danskerne
tænker på, når de taler om Forbudssverige, men hvad er det egentlig, det handler
om? Og omvendt: Hvad er det, der gør, at
danskere reagerer spontant imod sådanne
skilte, som svenskere finder naturlige og
selv opsætter? Hvad ligger bag?
Jeg husker hotelværelset, fordi jeg beskrev det i min dagbog. Jeg skrev også, at
man skulle tro, der var tale om djævleuddrivelse. Der var noget nærmest religiøst
over det. ”Tak, fordi du ikke ryger”, stod der.
Hvorfor skulle de takke mig? De kunne
ret beset være ligeglade. Det var som om,

de ville takke mig for ved ikke at ryge at
hjælpe dem til heller ikke at ”falde i” eller
omvendt, at de direkte ville hjælpe mig til
ikke at ryge og derefter ville takke mig for
at gøre, som de ville have? Altså at de og
jeg hjalp hinanden i den fælles sag mod
den onde rygning.
For en dansker en fuldstændig fremmed
verden. En verden, som stockholmeren i
sin manglende viden om Danmark antager også er danskerens. En verden, som får
danskerne til at tale om Forbudssverige,
hvorved tanken ledes hen på staten. Pointen er imidlertid, at det ikke bare handler
om staten, men derimod om fællesskabet,
vi´et og kollektivet. Politikken og staten udmønter bare det, som er i kulturen. Nemlig at gøre det, som er sund fornuft, hvilket
”vi” jo er enige om.
Omvendt vil man i Danmark, selv når
sund fornuft taler for forbud, argumentere
imod sådanne forbud, fordi de vedrører den
enkeltes eget liv. Da man for et par år siden
diskuterede og næsten gennemførte rygeforbud på danske værtshuse, endte man i et
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typisk dansk kompromis, der gik ud på, at
på små værtshuse, som er under 40 m2, må
der fortsat godt ryges, da man ellers risikerede at ødelægge velfungerende sociale
miljøer for værtshusenes stamkunder, der
typisk er alkoholiserede pensionister. Dem
skal der også være plads til – de skal have
lov til at leve deres liv. At loven ikke bliver
håndhævet, siger sig selv, men i kølvandet
på loven har flere og flere værtshuse alligevel indført rygeforbud af hensyn det
fysiske miljø. Altså et helt andet perspektiv
end det svenske. En cost bennefit-analyse
af rygeforbud ville i Danmark falde ud
som en afvejning af de gener, man påfører
rygere gennem forbuddet (costs), mod de
fordele, andre får gennem frisk luft (bennefits) – i Sverige ville et bennefit være at
afvænne rygeren.
Det kræver ikke megen fantasi at trække
en linje til tobakspolitikken i dag fra alkoholpolitikken i går. Det er kirken og
alkoholpolitikken, Sidsel Eriksen diskuterer, og i forhold til tobaksdiskussionen er
der den store forskel, at afholdsbevægelsen
har været en virkelig folkebevægelse – en

livssag for hundredetusinder af mennesker,
som helt klart er blevet præget af bevægelsen og dens værdier, der kort sagt har
været kulturskabende. Så selv i dag vil de
værdier, den stod for, leve videre – selv
blandt mennesker, der ikke er afholdende
– i form af måder at tænke på. Det er det,
som udmønter sig i synet på rygning i dag,
men også i mange andre ting.
Det er samtidigt Sidsel Eriksens pointe,
at afholdsbevægelsen har spillet sammen
med religiøse bevægelser og på helt forskellig vis i Danmark og i Sverige. Hendes
pointe er, at når afholdsbevægelsen slog så
stærkt igennem, som den gjorde i Sverige,
så skyldes det, at den spillede sammen med
frikirkerne. De havde samme værdigrundlag og dermed kulturskabende indhold.
I den religiøse sammenhæng kunne man
ikke skelne mellem religion og afholdenhed, kirke og afholdsbevægelse, der havde
samme kulturskabende karakter, som på
grund af samspillet blev så markant.
Den svenske lutherske statskirke søgte som
den lutherske kirke i Danmark at holde af-
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holdsbevægelsen nede, men frikirkerne fik
tag i befolkningen, og de spillede sammen
med afholdsbevægelsen. Hun mener, at
frikirkerne og afholdsbevægelsen i Sverige
i langt højere grad har præget den svenske
arbejderbevægelse, hvorved også socialdemokratiet og socialpolitikken generelt er
præget forskelligt i de to lande.
Heroverfor står Danmark, hvor den lutherske kirkes modstand mod afholdsbevægelsen begrænsede dens gennemslagskraft.
Frikirker og religiøst præget afholdenhed
slog derfor ikke igennem i sammen grad i
Danmark og kom ikke til at præge kulturen. I stedet kom grundtvigianismen til at
blive kulturskabende.
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12. Folkebevægelser
I 1800-tallet spillede religion en meget
større rolle end i dag og kom til at forme
folkekulturen og præge de forskellige folkebevægelser, der opstod i perioden.
I Danmark fastholdtes grundlæggende
set et lutheransk kristendomssyn – ikke
mindst på grund af Grundtvigs indflydelse. Det var hans skyld, at man indførte
religionsfrihed, men også at der skabtes en
rummelig folkekirke, der kunne opfange
de mange forskelligartede kristne strømninger inden for rammerne af en fortsat
lutheransk folkekirke. Dermed opfangede
folkekirken strømninger, der ellers ville
have været uden for kirken.

domssyn, de stod for, var netop, at man bliver frelst gennem sine handlinger og den
måde, man lever på. Det var med andre
ord klart, hvad der var rigtigt, og hvad der
var forkert, og dermed kunne de troende
hjælpe andre til frelse ved at retlede dem
til det rigtige liv.

Det lutheranske kristendomssyn går ud på,
at tro og frelse skal komme indefra i den
enkelte. Man kan derfor ikke opnå frelse
ved at opføre sig på en bestemt måde og
gennem bestemte handlinger.

Det førte til, at afholdsbevægelsen fik forskelligt grundlag i de to lande. I begge
lande stødte den på modstand fra den lutheranske kirkes side, og da den danske lutheranske folkekirke i Danmark var i stand
til at opsluge mange forskellige kirkeretninger, var der kun en begrænset grobund
for alternative kirkesamfund, der så positivt på afholdsbevægelsen. I Sverige derimod slog frikirkerne igennem i store dele
af befolkningen, og da man i 1860 indførte
religionsfrihed, etableredes der mange af
den lutherske statskirke uafhængige frikirker, der så positivt på afholdsbevægelsen.

I Sverige kom den anglosaksiske missionskristendom, baptisme, metodisme etc. til i
langt højere grad end i Danmark at slå rod
og dermed præge samfundet. Det kristen-

Afholdsbevægelsen mødte voldsom modstand fra den lutheranske kirke. Den mente, ”at man ikke selv kunne gøre noget for
sin frelse: Troen var ikke en menneskelig
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præstation, men noget, som blev givet den
enkelte ved dåben, eller når det behagede Gud, og troen bekræftedes i nadveren.
Denne tro bragte mennesket i en sådan
sindsro, at det umærkeligt forandredes til
det bedre, og dette viste sig så i det daglige levned. Kun den indre forandring, der
fulgte med troen, kunne virkelig frigøre
mennesket fra dets laster. At forsøge at forbedre sig selv var et udtryk for manglende
tro og kunne let føre til selvretfærdighed.
Foreninger, som sigtede på at hjælpe mennesket af med en enkelt last, som afholdsforeningerne gjorde det, var derfor i strid
med god luthersk teologi”, skriver hun
og: ”Den angloamerikanske vækkelseskristendom var derimod fikseret på bekæmpelsen af de menneskelige laster. Kun et
i samfundet veltilpasset menneske kunne
være sikker på sin egen frelse i det hinsides. På dommens dag skulle den enkelte
stå til regnskab for sin livsførelse. I den
angloamerikanske vækkelseskristendom
betonedes derfor den enkeltes aktive bekæmpelse af synd og last, så at hun kunne
vokse i kærlighed og hellighed og dermed nå et stadium af fuldkommenhed, der

kunne give sikkerhed for frelsen. Da drukkenskaben regnedes for en af de alvorligste
laster, blev afholdenhed et naturligt krav”
(p 258).
12.1 Danmark
Grundtvig
Niels Frederik Severin Grundtvig (1783 1872) var en præst som fik en meget stor
betydning i Danmark. Han er ofte blevet
kaldt den danske nationalstats grundlægger. Men han er ikke helt let at få styr på,
for han har givet udtryk for mange forskellige ting gennem sit liv.
Han tog del i tidens politiske debatter. Da
den nationale bevidsthed blev vækket, blev
hans nationale bevidsthed også vækket. På
Skamlingsbanken i Sønderjylland (Nordslesvig), hvor de dansksindede slesvigere
samledes til nationale folkemøder, oplevede han ”den nordiske kæmpeånd”. Han var
aktiv i forfatningskampen (for en fri forfatning), som han i øvrigt ikke var ubetinget
tilhænger af til at begynde med. Men vigtigst var naturligvis hans virke som præst.
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I 1825 gjorden han en ”mageløs opdagelse”, som indebar en nytolkning af lutherdommen. Han indså, at i den kristendomsdyrkelse, der var i de forskellige vækkelser,
hvor kristendommen virkeliggjordes gennem den uforbeholdne tro, var netop den
sande kirke! ”Troen alene kendetegnede
den kristne, og troen var givet den enkelte
ved sakramenterne dåb og nadver. I dåben
fik mennesket troen som gave, og nadveren var en stadig bekræftelse deraf. Og for
at ikke Bibellæsning skulle lede den enkelte på afveje, gjordes alene trosbekendelsen til troens grundlag.” For Grundtvig var
Biblen nok af værdi, men frem for alt var
Grundtvigs skelnen mellem lov og evangelium væsentlig. Biblen gav ikke anvisninger på, hvordan mennesket skal leve.
Kun gennem evangeliets budskab kunne
mennesket forandres indefra.
Men Grundtvigs holdning til de forskellige frikirker og afholdenhed var meget
klar. I tidsskriftet Bragesnak skrev han om
afholdssagen: ”Skiøndt jeg ingenlunde vil
forsværge at drikke Viin, blandt andet, fordi Ordsproget siger, at forsvoren Ting går

snarrest for sig, saa holder jeg dog mest af
den, fordi den seer smuk ud i glasset, løser
mangen Tunge, der ellers kun bruges til at
trygge Drøv, opklarer mangt et ansigt, der
ellers er saa mørkt som Plutos, og endeligt Billed-Sproget aldeles uundværlig til
Speil for det poetisk opmuntrende, oplivende og vederkvægende, fri, mundtlige
Ord, som vi i vore dage saa høit trænge til,
og er dog nær ved, af bare Mådeholdt og
Af-holdenheds-Dyd, at ombytte det bare
blæk som Vinen med det evige Thevand.”
Det førte selvsagt til en debat med afholdsfolkene, men Grundtvig stod på sit.
Grundtvigs kristendomssyn var således
milevidt fra det pietistiske kristendomssyn,
som trivedes i de anglosaksiske missionskirker, og fra de strømninger, der også var
i den danske folkekirke, som Grundtvig
også stod fadder til.
En konsekvens af Grundtvigs kristendomssyn var, at han gik ind for religionsfrihed, og i forbindelse med grundlovens
indførelse etableredes den danske folke-
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kirke som en rummelig kirke, hvor der var
plads til mange forskellige kirkeretninger
– dog kun inden for lutherdommen. Dermed tilgodesås behov for mere vækkelsesprægede kristne retninger i sogne, hvor der
var behov for det. I kirken var der i mange
år strid mellem grundtvigianere og indre
mission, som dog også var en lutheransk
retning. På den måde var der i Danmark
mindre basis for vækst i ikke lutheranske
kirkesamfund end i Sverige, hvor kirken
stod fast, og hvor man, da man indførte
religionsfrihed i 1860, oplevede kraftig
vækst i frikirkerne.
Højskolebevægelsen
Med til billedet af Grundtvig og grundtvigianismen hører også etableringen af
grundtvigianske folkehøjskoler. Den første i Rødding i Sønderjylland. Ideen med
folkehøjskolerne var at udvikle folket, dvs.
den enkelte bonde på dennes præmisser
som et frit og selvstændigt individ med
udgangspunkt i det, den enkelte selv rummede. Det var altså ikke tanken, at man
oppefra skulle prædike noget som helst,
herunder faglig viden, ned til ”eleverne”.

Der var tale om, at højskoleophold skulle
åbne op for den enkeltes udvikling som
menneske – helt parallelt til synet på kristendommen, hvor troen skulle komme
indefra, når Gud ville det.
Folkehøjskolerne kom til at spille en meget stor rolle i udviklingen i det danske
samfund. De indebar, at den enkelte styrkedes som individ, og der udvikledes fællesskaber mellem mennesker, en folkelighed, der i egentlig forstand var grundlag
for udvikling af demokratiet.
Grundtvigs lyse kristendomssyn blev også
formidlet gennem en helt enorm produktion af psalmer, der besang glæden ved livet.
Andelsbevægelsen
Højskolebevægelsen kan i Danmark kaldes en folkebevægelse. En anden bevægelse, der også kan kaldes en folkebevægelse,
er andelsbevægelsen. I svensk forstand er
det lidt af en overdrivelse at kalde dem for
folkebevægelser, men bevægelser var det.
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På højskolerne udvikledes de danske bønder vidensmæssigt og socialt, og højskolerne kom til at støtte det danske landbrugssamfunds økonomiske udvikling.
En anden bevægelse, der sparang ud af
højskolernes virke, var bønder, som i fællesskab gik sammen og skabte forarbejdningsvirksomheder for landbrugsprodukterne. På den måde etableredes mejerier
og på sigt også slagterier som andelsvirksomheder, som bønderne ejede i fællesskab, og hvor beslutninger blev truffet på
den måde, at hver deltagende andelshaver
havde en stemme.
Andelsbevægelsen blev en del af den danske identitet som et unikt landbrugssamfund.
12.2 Sverige
I Sverige har begrebet folkebevægelse en
helt anden betydning. Frikirkebevægelserne var folkebevægelser. Det samme var
afholdsbevægelsen. Siden også arbejderbevægelsen, og i blandt hører man i dag
kvindebevægelsen omtalt som den nye
folkebevægelse. Det er derfor, man som

dansker noget undrende kan se den tidligere svenske socialdemokratiske statsminister Göran Persson omtale sig selv som
feminist. Og de blev født ud af hinanden.
Afholdsbevægelsen
I Sverige indførtes religionsfrihed i 1860,
og da forskellige vækkelsesbevægelser stod
i modsætning til statskirken, førte det til,
at de fik ret til at udvikles som et egentligt
alternativ til den undertrykkende statskirke. Det gjaldt både metodistiske og baptistiske menigheder. Og i deres kølvand fik
afholdsbevægelsen i Sverige et opsving i
1870’erne.
Medlemmerne af afholdsforeningerne var
i høj grad de samme som dem, der var
medlemmer af frikirkerne, og det er en
pointe, at livet i kirken og livet i afholdsforeningen ikke var til at skelne fra hinanden. Begge steder blev menigheden frelst,
og som Sidsel Eriksen skriver: ”End ikke
en kender ville vel kunne kende forskel
på den religiøse omvendelse på et frikirkemøde og beslutningen om at blive afholdende i en afholdsforening.”
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Med de mange afholdsforeninger, der opstod i 1870’erne opstod et behov for at
koordinere deres arbejde. Generelt var afholdsforeningerne delt i to linjer, dels en
moderat, som udgjordes af Svensk Nykterhetssällskapet, og dels nye stærke engelsk/amerikanskinspirerede absolutistiske afholdsforeninger. Da de sidstnævnte
således ikke var repræsenterede i Svenska
Nykterhetssällskapet, kom det angloamerikanske IOGT (International Order of
Good Templars) til at udfylde tomrummet.
Det fik i 1879/80 et voldsomt gennembrud og kom til at spille en vigtig rolle i
Sverige.
IOGT havde et sindrigt udviklet gradssystem, hvor det næsthøjeste indebar, at man
havde ressourcer til at tage sig af næsten, mens
det højeste niveau indebar, at man kunne
bedømme, hvad der var godt for næsten.
Og så er der jo ikke langt til, at jeg som
ikke ryger føler mig ”omklamret”, eller at
narkobehandlere vil tvangsafvende, og at
man mener, at det skal andre i udlandet
også gøre. Når man har nået den højeste

grad, ”ved man bedst”. Heroverfor står det
luthersk-grundtvigianske syn, at det skal
komme indefra, hvorfor ingen ved bedst.
Folkeoplysning
I Sverige blev afholdsbevægelsen en reel
folkebevægelse, der i samspil med frikirkerne blev kulturskabende.
En af de positive ting, der foregik i regi
af afholdsbevægelsen, var folkeoplysning.
Bevægelsen drev studiekredse – studiecirkler – hvor man i fællesskab udviklede
kredsens deltagere til at blive bedre oplyste
mennesker – det vil sige mennesker, der
var bedre til at leve i samfundet. Det, det
handlede om, var at tilpasse sig. Noget sådant forudsatte naturligvis, at nogen vidste,
hvad der var det rigtige, og at nogen vidste
bedst – og det var der.
Heroverfor stod Danmark, hvor folkeoplysningen udvikledes i de grundtvigianske folkehøjskoler, hvor perspektivet var
udvikling af den enkelte på den enkeltes
præmisser. Det, det handlede om, var at
udvikle sig og vokse som mennesker. In-
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gen vidste, hvad der var bedst for den enkelte. De to opfattelser kunne næsten ikke
blive mere fjernt fra hinanden.
En pointe er også, at et ord som ”folkeoplysning” i Danmark og Sverige derfor
ikke står for det samme, og danskere og
svensker får forskellige associationer, når
de hører det. På samme måde opfattes ordet studiekreds forskelligt.
Arbejderbevægelsen
Som nævnt blev afholdsbevægelsen i Sverige en folkebevægelse, og i Sverige taler
man om folkrørelserne – noget tilsvarende
gør man ikke i Danmark. I forlængelse af
afholdsbevægelsen udvikledes arbejderbevægelsen.
Den kom egentlig fra Tyskland, hvor den
var opstået som en social bevægelse blandt
de mange industriarbejdere, der fandt
beskæftigelse i den industri, der opstod
i forbindelsen med industrialiseringen
af Tyskland efter landets samling i 1871.
Den tyske industri opstod i de store byer
og i forbindelse med minedriften, specielt

i Ruhrområdet og Schlessien. Den tyske
arbejderbevægelse var en byarbejderbevægelse, og den havde vigtige tyngdepunkter
i storbyer som Hamborg og Berlin.
Det tyske økonomiske boom forplantede sig til Danmark, og i slutningen af
1800-tallet oplevede København en vækst
som de nordtyske storbyer og en massiv
industrialisering. I København oplevede
man ligeledes en voldsom vækst i den fattige arbejderbefolkning, som blev stuvet
sammen i spekulationsbyggerier ligesom i
Tyskland. Der var derfor også et tilsvarende grundlag for en social bevægelse. Og
arbejderbevægelsen slog naturligvis også
rod der. Den var fra starten ligesom i Tyskland en byarbejderbevægelse. På landet var
der mange fattige ejedomsløse arbejdere,
de såkaldte husmænd, men de kom ikke til
at være en del af bevægelsen.
I Sverige skete den egentlige industrialisering først senere, dvs. i det tidlige 20.
århundrede, da stålet og mineindustrien
i Nordland blev udviklet. Der havde naturligvis i både Sverige og i Danmark væ-
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ret forskellige småindustrier og minebrug
med en feudal karakter, men det var først
i det 20. århundrede, den moderne industri udvikledes. Det skal dog nævnes, at der
i slutningen af 1800-tallet udvikledes en
række hjemmemarkedsorienterede industrier, bl.a. i Malmö.
Den internationalistiske arbejderbevægelse, der kom til Danmark fra Tyskland,
bevægede sig til Sverige – eller rettere,
den bevægede sig fra byerne Hamborg og
Berlin til København og videre til Malmö.
I Sverige slog den rod blandt de fattige
arbejdere på landet. Hvor arbejderbevægelsen i Tyskland og Danmark var en byarbejderbevægelse, blev den i Sverige en
landarbejderbevægelse, og det var blandt
de fattige på landet, småbønder og arbejdere på brugene, hvor frikirkerne og
IOGT i forvejen havde tag i befolkningen.
Det blev derfor de fattige, som i afholdsforeningernes studiecirkler havde udvidet
deres horisont, der kom til at være de toneangivende medlemmer af arbejderbevægelsen. På den måde førtes frikirkernes

og afholdsbevægelsens værdier ind i det
svenske socialdemokrati, der dermed kom
til at blive noget andet end det danske.
I Sverige blev arbejderbevægelsen den nye
folkebevægelse. I Danmark fik Socialdemokratiet ingen forbindelse med afholdsbevægelsen, selv om der selvfølgelig var
medlemmer, der var afholdende.
En vigtig konsekvens heraf er, at arbejderidealet i de to lande blev meget forskelligt
og dermed billedet af danskeren og svenskeren. En karikatur af en dansk arbejder
er, at han drikker rigtigt mange øl. Et rigtigt arbejderkvarter er kendetegnet af et
stort antal værtshuse, og øl er på godt og
ondt kulturbærende.
Sådan er det ikke i Sverige, hvor alkohol, selv om det ikke blev forbudt, blev
underlagt omfattende restriktioner med
Systembolag, motbok etc. Men det, der
virkelig kendetegner den svenske arbejder,
kan sammenfattes i det unikt svenske begreb ”den skötsama arbejder”. Et begreb, der
dækker over en arbejder, der netop søger
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at leve op til omgivelsernes krav og tilpasser sig gennem at leve et moderat liv præget af selvudvikling, videreuddannelse etc.
Netop denne arbejder lever det rigtige liv,
som svarer til det folkehjem, det svenske
socialdemokrati søgte at skabe i 1950’ernes Sverige, og som egentlig var modeleret over de gamle brukssamfund, hvor nu
brukspatronen bare var erstattet af den
gode stat.
Summerer man det op, er det tydeligt, at
der er en rød tråd fra de to kristendomssyn, den anglosaksisk-amerikanske missionskristendom og det lutheransk-grundtvigianske til billeder af eller – om man vil
– karikaturen af den danske og den svenske arbejder.
Sidsel Eriksen afslutter sin artikel med en
sjov pointe, som fortjener at blive citeret.
De to socialdemokratiske partiers udgangspunkt var naturligvis, at de begge var
imod kapitalen, og i forbindelse med alkohol ”bryggerikapitalen”. Med de fandt
to forskellige virkemidler til at bekæmpe

den. I Sverige søgte man at bekæmpe den
gennem forbud mod udskænkning af alkohol mv. I Danmark oprettede man et
kooperativt bryggeri, Stjernen.
Folkehjemmet
Med til billedet af Sverige hører både identitetsmæssigt og på anden vis den svenske
storhedstid i 1950’erne og 1960’erne, hvor
Sverige så sig selv som et globalt forbillede
og udtryk for modernitet.
Da de svenske socialdemokrater vandt regeringsmagten i 1932’ var det i et Sverige,
der stadig bar præg af fortidens fattigdom,
men samtidigt var det et nyt Sverige på
vej frem baseret på stålet og forarbejdning
af det. Sverige var økonomisk og socialt
på vej. Socialdemokraterne ville ikke bare
skabe et nyt Sverige, de ville skabe et helt
nyt samfund, et folkehjem.
Den socialdemokratiske arbejderbevægelse var nært knyttet til landarbejderbefolkningen og var som sådan mere et folkeparti end fx det danske socialdemokrati. Det
var næsten vokset ud af afholdsbevægelsen
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og dens studiecirkler. Nu ville arbejderbevægelsen skabe den gode stat modeleret
over de gamle brugssamfunds kulturelle
udgangspunkt, hvor staten i bogstaveligste
forstand overtog brugspatronens rolle som
den, der havde og følte ansvar for folkets
tarv. Samtidig kom den socialdemokratiske bevægelse til at udtrykke den opfattelse, som tidligere er beskrevet, hvor nogen
ved bedst om, hvad der er godt for andre
– et bærende princip i folkehjemmet, hvor
staten vidste bedst.
Det socialdemokratiske styre skulle komme til at holde helt til 1976 – altså et uafbrudt socialdemokratisk styre i 44 år. Internationalt en helt uhørt situation, som
naturligvis gav socialdemokraterne mulighed for at realisere deres visioner i langt
højere grad end i andre lande. Men også
en afspejling af den svenske konsensus
omkring opbygningen af folkehjemmet.
Den socialdemokratiske drøm var – også i
overensstemmelse med tidsånden – baseret på troen på sund fornuft og eksperter.
Det nye samfund skulle grundigt planlæg-

ges. Forskellen til Danmark var, at da den
danske velfærdsstat blev grundlagt i Kanslergadeforliget i 1933, var det et politisk
forlig mellem flere partier, mens socialdemokraterne i Sverige havde absolut flertal
til at realisere deres mål.
I 1930’erne var det ikke bare de totalitære
strømninger, der karakteriserede Europa,
det var også troen på den rene fornuft, således som det bl.a. kom til udtryk i funktionalismen – en arkitekturretning, der
var en social bevægelse, som ville bygge
nye boliger med lys og luft for folket som
alternativ til tidligere tiders spekulationsbyggerier.
I anden verdens krig klarede Sverige sig
gennem krigen som neutral og med meget
stor succes. Der dannedes en samlingsregering. Økonomien og industrien klarede
sig formidabelt. Nok måtte man bøje sig
for tyske krav om troppetransporter gennem landet, hvilket så længe, det var ens
støtte til den finske frihedsskrig mod sovjetkommunismen, også var helt i sin orden,
men hurtigt blev det også en støtte til den
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tyske undertrykkelse af det norske folk og
krigsførelsen i Norge.
Da krigen i 1945 var ovre, stod Sverige i
en helt unik situation. Modsat hele det øvrige Europa var industrien intakt – faktisk
var det eneste land, der var samme situation, USA. De øvrige stormagter var alle
lagt i ruiner, og industrien var udbombet
og nedslidt. Selv Danmark, der var kommet stort set uskadt gennem krigen, havde
en helt nedslidt industri. Nu stod Sverige
med en stor maskinindustri og kunne lukrere på genopbygningsarbejdet i Europa,
som blev finansieret gennem den amerikanske Marshall-hjælp.
I 1950’erne nåede Sverige derfor at udvikle
en velfærdsstat, som ikke havde sit lige andre steder. Sverige blev (sammen med USA)
billedet på det moderne i både Sverige og i
udlandet, herunder i Danmark. Det svenske
folkehjem var et moderne samfund baseret
på industrisamfundets logik.
Der var en meget synlig forskel i levestandard i de nordiske lande i de tidlige

1960’ere. Billedligt kan det vel nærmest
beskrives på denne måde: Danmark var
mindst 10 år bagefter Sverige, Norge
mindst 20 år og Finland mindst 30 år
bagefter. I Danmark så man i de tidlige
1960’ere op til Sverige. Nordmændene
var bitre over den svenske støtte til den
tyske krigsførelse mod det norske folk. Og
finnerne udvandrede til deres gamle hovedland, Sverige.
Sverige så sig selv som et forbillede for
Norden og verden i øvrigt. Helt i overensstemmelse med den kulturelle baggrund vidste Sverige bedst. Den historiske neutralitet blev løftet op som et ideal
i den kolde krig, hvor Sverige ikke bare
var uafhængig af de to supermagter, landet
var neutralt. ”Man kunne altid trække sig
tilbage til trygheden bag den stockholmske skærgård.” Man vidste bedst og kunne
derfor blandt andet belære stormagterne,
dvs. USA, når landet førte en set med den
svenske regerings øjne forkert politik. Og
Sverige blev kritiker af den amerikanske
krigsførelse i Vietnam alt imens, at Sverige så sig i en førerposition i den tredje
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I kølvandet på det begyndende økonomiske Wirtschaftswunder i Vesteuropa kunne
den svenske industri nu ekspandere kraftigt på forbrugsmarkederne. Nu realiseredes planerne om at skabe folkehjemmet,
velfærdsstaten. Allerede i 1950’erne fik
medelsvensson sin første Volvo PV 544. I
1960 havde de fleste svenske familier bil
– noget, man kun kunne drømme om i
nabolandene. Og byerne skulle nu tilpasses
det moderne transportmiddel.

nelle boligblokke af beton. I 1940 havde
man nemlig forsket sig frem til, hvordan
den rigtige bolig var. Eksempelvis havde
”Hjemmets Forskningsinstitut” gennem
analyser af opvaskende husmødres iltforbrug fået beskrevet, hvorledes det optimale, det vil sige det eneste rigtige, køkken skulle se ud, når husmoderarbejdet i
forbindelse med opvask skulle minimeres.
Det havde man fundet ved at måle nogle
forsøgspersoners iltforbrug under opvask
i forskelligt indrettede køkkener. Sundhedseksperter havde samtidig fundet ud
af, hvordan man skulle vaske op, nemlig
i en dobbeltvask, så derfor havde man nu
udviklet det rigtige køkken. Alle svenske
køkkener skulle være ens. Og alle svenskere skulle vaske op på den hygiejnisk
rigtige måde.

Allerede i 1936 havde man afholdt en arkitekturudstilling i Stockholm, hvor den
funktionalistiske arkitektur blev præsenteret. Nu skulle hele Sveriges boligbestand
moderniseres. I lighedens navn skulle
svenskerne også langt fra de store byer ikke
bo i små familiehuse af træ, men i ratio-

Nu var tiden inde til at rive fortidens
usunde boliger ned og bygge moderne for
hele folket. Miljonprogrammet gik ud på
at bygge en million standardiserede boliger på 10 år. De gamle byer skulle samtidig
rives ned for at give plads til moderne trafikanlæg og andre faciliteter. Det nye by-

blok, de neutrale lande, som omfattede en
række tredjeverdenslande og lande som fx
Jugoslavien, som man modsat USA ikke
så nogen grund til at kritisere. Ligeledes
solidariserede Sverige sig med en række
antikapitalistiske frihedsbevægelser rundt
om i verden.
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centrum var et storkøb, en Domus eller en
Schou-Epa med gode parkeringsfaciliteter
og et cafeteria, hvor man på maskinel vis
kunne bespise de travle kunder med sund
varm mad. Sverige var lige så moderne
som USA.
På samme vis skulle de sociale problemer
løses rationelt, og i det hele taget kunne
staten sikre borgeren det gode liv. Forbrug
af alkohol blev fortsat reguleret, men da
det blev vurderet, at det var rationelt med
et frit seksualliv, etableredes straks et organ
for seksualoplysning. Sverige fik i udlandet
et image som et liberalt land.
Demokratiet blev udviklet ved, at alle
svenskere blev repræsenteret af foreninger
og interesseorganisationer, som repræsenterede dem i forbindelsen med den statslige politikformulering. Blandt andet blev
de hørt, når vigtige beslutninger kom i
remis. På den måde blev alle inddraget i
konsensusprocessen omkring udviklingen
af folkehjemmet.
Svenskerne kom til at nyde godt af en helt

uhørt velfærd, og svensk økonomi udvikledes, så Sverige gennem mange år var et
af verdens rigeste lande. Oluf Palme kom
på mange måder til at symbolisere folkehjemmets storhed og fald. Han havde meninger om den politiske udvikling i Latinamerika, om Vietnamkrigen, og engang
udtalte han, at for ham begyndte Sverigeshistorien først i 1932 – da socialdemokraterne overtog magten. Faktisk indgik det
i hele det modernistiske projekt, at man
afskaffede historien, da den ikke var rationel. Tiden før 1932 var bare ond.
Efter folkehjemmet
Da socialdemokraterne tabte magten i
1976, var transformationen næsten fuldendt – blot var det ikke lykkedes den gode
stat gennem økonomisk demokrati at
overtage kontrollen med industrien.
I årene derefter skulle Sverige fortsætte sin
udvikling, nu blot med borgerlige regeringer. Da den anden energikrise slog igennem i det øvrige Europa, holdt Sverige sig
fri af krisen – i hvert fald set på overfladen.
Når industrien (midlertidigt) ikke kunne

- 134 -

8894_Bog indhold 2012_OK.indd 134

19/10/12 10.57

afsætte sin produktion, så købte det offentlige op.Var der på det internationale marked ikke basis for salg af lastbiler, havde det
svenske militær behov for lastbiler. Der var
en klar ”samforstand” mellem industrien
og samfundet, og allerede dengang var der
tale om ”et unikt samarbejde mellem den
offentlige og den private sektor” – noget,
som man stadig lægger vægt på.
Da så energikrisen i 1979 ramte den internationale efterspørgsel efter forbrugsvarer,
fortsatte man med at producere, selv om
der ikke var nogen efterspørgsel. Det blev
understreget af, at Volvo kunne meddele,
at næste års model ikke ville adskille sig fra
det foregående års, fordi der var ophobet
så mange biler på lager, at hvis man ændrede modellen, ville konsekvensen blive, at
sidste års produktion ikke længere kunne
sælges som ny. Da det så fortsat var vanskeligt at sælge produktionen, devaluerede
man kronen og dumpede de ophobede
produkter ud på verdensmarkedet. På den
måde overlevede svensk økonomi kriseårene i 1970’erne, og overfladiske tegnede
alt fortsat lyst. Men reelt var konkurrence-

evnefordelen ved at være historie. Faktisk
blev den svenske konkurrenceevne dårligere og dårligere, og svensk industri fik
stadigt sværere ved at klare sig i konkurrencen.
I 1991 skulle det gå galt. I forbindelse med
dereguleringen af finansmarkederne skabtes i slutningen af 1980’erne en bobleøkonomi, der brast i 1991. Den svenske storhedstid var slut.
1990’erne blev i Sverige kriseår, som
1970’erne havde været det i Danmark.
Medlemskabet af EG (Europäiska Gemenskaben) blev som i Danmark 20 år
tidligere et psykologisk brud, der indikerede, at verdens bedste land ikke kunne stå
alene. Socialdemokratiet kunne ikke længere samle folket. Man var identitetsmæssig rådvild.
I store dele af befolkningen begyndte man
nu at drømme sig tilbage til ”de gode gamle folkehjemsdage”, og nostalgien blomstrede i relation til dengang i 1960’erne,
hvor alt var trygt.
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I mellemtiden blomstrede en ny postindustriel klasse af unge yuppier frem. New
Economy var fremtiden, hed det. Sverige
skulle være verdens førende i ny teknologi.
En helt ny økonomi, hvor alle de vante
spilleregler var sat ud af kraft – og en tid
opstod et nyt håb om, at det moderne
samfund kunne rejse sig. Men i 2000 brast
drømmene, da aktiemarkederne igen brød
sammen.
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13. Nationalkarakter
Den svenske historiker Hakon Arrildsson,
som i mange år arbejdede på Roskilde
Universitet, og som boede i Skåne, har beskrevet den grundlæggende forskel mellem danskere og svenskere som udtryk for,
at der i Sverige er en ”oplysningskultur”,
mens der i Danmark er en ”diskussionskultur”. Han skriver den svenske kultur
tilbage til, at oplysningstiden spiller en stor
rolle i Sverige, mens romantikken spiller
en stor rolle i Danmark. Kulturelt havde
Danmark et stort 1800-tal i den periode,
man kalder for ”guldalderen”. Sverige
havde tilsvarende et stort 1700-tal.
De kulturelle forskelle mellem nationer
afspejler sig i det, man kunne kalde landenes nationalkarakter. Den velrespekterede
danske højskolemand, politiker og samfundsdebattør Arne Sørensen (1906-1978)
diskuterer ”de helt og aldeles uforståelige
svenskere” i et essay skrevet mange år før,
nemlig i 1963. Arne Sørensen var medlem
af ”Frihedsrådet”, den alternative danske
regering, der blev dannet, da der opstod et
folkeligt oprør mod den tyske besættelse
af landet i 1943, samt af den samlingsrege-

ring, der blev dannet efter tyskernes kapitulation i 1945.
Han mener, at forskellene mellem de to
landes nationalkarakter skyldes tre grundlæggende forhold. Også han har pointen
om det betydende 1700-tal i Sverige og
det tilsvarende betydende 1800-tal i Danmark. Der er tre lande i Europa, som blev
formet under 1800-tallet og dermed er
blevet stærkt præget af romantikken, skriver han. Det er Norge, Tyskland og Danmark. Han bemærker, at det blandt andet
betyder, at danskere og nordmænd forstår
hinanden meget bedre, end danskere og
svenskere gør. Han mener, at danskere inderst inde ønsker at være nordmænd, men
at en dansker er ”en hæmmet nordmand”.
Rigtigt er det i hvert fald, at den danske
grænsekonflikt med Tyskland og dannelse
af den nationale danske identitet skete i
1800-tallet. Heroverfor står lande, der blev
formet af 1700-tallet. Det var England,
Frankrig, USA og Sverige.
16- og 1700-tallet var svagt i Danmark
på grund af de tabte krige med Sverige,
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mens Sverige blev en stormagt. Sverige og
Østrig vandt på Tysklands bekostning. Han
ser netop Sverige og Østrig som baroklande: Svenskere er barokmennesker, mener
han. Husene er dybtgule huse, og i ingen
andre lande ser man så mange løgkupler
som i de to lande. Han påpeger, at det ikke
er den vulgære udlægning af barokkulturen, han tænker på, men på Mozart, på den
stramme disciplin, de velafbalancerede følelser: Bellman og Ingmar Bergman.
Romantikken gjorde danskerne til intuitions- og udfoldelsesmennesker, men
dovne, når det gælder rationel og stringent
tænkning, mener han. Den kontinuerligt
bevarede fornuft fra det attende århundrede indgår i vore dages (1963’s) industritænkning og amerikanske tænkning, dvs.
det, der i forrige kapitel blev beskrevet
som det moderne.
En anden forskel angår de almindelige
menneskers stilling i samfundet og historien derom. I romantikken dyrkede man
den nordiske oldtid med folkets frihedsog retsarv og troen derpå kom til at forme

de danske politiske partier, som stod for
indførelse af den frie forfatning og dermed det moderne Danmark: ”Venstre”,
det liberale bondeparti, der gjorde op med
adels- og enevældet, og ”Det Radikale
Venstre”, der repræsenterede det jordløse
landproletariat. Pointen er, at det mere var
storytelling end realitet, at der var en frihedsarv i Danmark, hvor folket i århundreder er blevet undertrykt af adelen. Det var
der faktisk Sverige, hvor bonden bevarede
sin frihed fra middelalderen. Men dyrkelsen af frihedsarven spiller en stor rolle i den
danske selvopfattelse og kulturarv.
Det tredje forskel mellem danskere og
svenskere, han fremhæver, udspringer af
det, som jeg også har været inde på: I Norden er finnerne og danskerne ”forsvarsfolk”. Hvor Danmark har haft sine kontakter og konfrontationer med ”Europa”
direkte, så har Sverige historisk haft dem
gennem Danmark. Men i dag (1963) har
Sverige sine kontakter direkte ud i verden,
skriver han.
Det er sat på spidsen, men teksten er også
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skrevet af en frihedskæmper fra anden verdenskrig. Hans pointe er imidlertid, at forsvarsmentaliteten går meget længere end
blot til ikke at ville være fuldgyldigt medlem af EU. (Han ville givetvis have været
modstander af medlemskabet.)
Presset fra det tyske optræder ikke kun
med militær styrke, men, som han skriver,
også med ”formidabel intellektuel styrke”.
Kierkegaard foretog en afværgemanøvre
mod Hegel, Grundtvig mod den tyske romantik.
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14. Statsforvaltning
Dansk og svensk statsforvaltning er meget
forskellig. Begge systemer afspejler politiske
forhold i landene i 1600-tallet. Konsekvensen er, at såvel politikerrollen som embedsmandsrollen er forskellige i de to lande.
I 1611 arvede den kun 17-årige Gustav
Adolf II den svenske trone og blev konge
af Sverige. Selv om han var umyndig, fik
han lov til at tiltræde regeringen, idet han
dog først lovede at give adelen betydelig
magt. Hans regeringstid skulle ikke bare
blive kendetegnet af en voldsom styrkelse
af Sverige udenrigspolitisk og militær, indenrigspolitisk blev perioden kendetegnet
af et omfattede administrativt reformarbejde. Såvel centralforvaltningen som
den lokale forvaltning og retsvæsenet blev
omfattet af reformerne, der den dag i dag
præger den svenske administration. Forfatningsreformen, der stadfæstedes i 1634
efter Gustav Adolfs død, blev skabt af Axel
Oxelstierna. Det er den, som stadig ligger
til grund for svensk statsforvaltning.
Administrativt indebærer det også i dag, at
Sverige styres af en række ”embetsverk”,

der er selvstyrende institutioner, som er sat
i verden for at administrere forskellige lovgivninger og opgaver, og som ikke er underlagt direkte politisk kontrol og styring.
Politiske beslutninger, nye love mv. er i princippet kun gyldige, hvis de er i overensstemmelse med de eksisterende love og det er disse
embetsverks opgave at sikre det. Hvis en
beslutning er modstrid med lovgivningen,
skal den bagvedliggende lovgivning først
ændres, før den nye lov er gyldig. Det kan
således være ganske kompliceret at gennemføre en ny lov, der strider mod den
gældende lovgivning. Og det tager tid.
Pointen med systemet var, at det var selvkørende, når kongen ikke kunne lovgive.
Det var tilfældet, når han eller hun var
umyndig, og det var der flere regenter, der
var eller, når han befandt sig på slagmarken,
dvs. i udlandet. Det er dette selvkørende
system, man stadig har, og som f.eks. førte
til, at et selvstyrende embetsværk uden for
politisk kontrol, Vattendomstolen, skulle
forholde sig til, hvorvidt det var lovligt, at
man byggede Øresundsbroen. Eller hvor
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chokerede danske politikere måtte konstaterede, at embedsmænd begyndte at blande sig i, hvorvidt det var lovligt, at svenske politikere havde indgået en aftale med
danske om at lukke Barsebäckværket.
Heroverfor står det danske system. Efter at
Danmark ved freden i Roskilde (egl. Høje
Taastrup) havde mistet de østdanske landsdele, måtte man erkende, at landets politisk-administrative system var ineffektivt,
og at det havde ført til ineffektiv krigsførelse. Problemet var en svag stat som følge
af manglende opbakning til statsmagten
fra adelens side, hvorfor staten ikke havde
været stærk nok til at forvare sig. Konsekvensen blev i 1660, at man indførte enevælde, dvs. et absolut monarki, hvor kongen i princippet bestemte alt.
I et sådant system må administrationen naturligvis rette ind efter de ordrer og love,
der måtte komme fra kongen. Der var jo
i virkeligheden tale om et diktatur, men
med den forskel til undertrykkende diktaturer, at kongen ikke var en eller anden
magtgal person, som ved et kup havde ta-

get magten for at udøve den og varetage
egne interesser. Der var tale om en person, der var født til en opgave og på Guds
vegne varetog landets interesser.
Problemet i et sådan system er, at man ikke
altid kan forudsige, hvad kongen måtte
mene og gøre, og han kan skifte mening.
Systemet skal derfor være i stand til et rette
ind hurtigt. Problemet under enevældet er
altså præcist det modsatte af det, der var
problemet i Sverige. I Sverige var problemet en fraværende regent, i Danmark
en alt for nærværende, og derfor blev den
danske statsadministration også bygget op
præcist modsat den svenske.
Hvor man i Sverige etablere selvstyrende
”embetsverk”, så staten kunne styre sig
selv, indførte man i Danmark et hierarki,
hvor embedsværket overhovedet ikke havde noget selvstyre, så kongen kunne styre
gennem embedsværket. Endnu den dag i
dag er embedsmænd end ikke nævnt noget sted i dansk lovgivning. Det var kongen og i det moderne samfund ministeren, der styrer. Når danske embedsmænd i
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ministerierne skriver breve under, skriver
de dem ikke under personligt, men PMV,
hvilket betyder ”På Ministerens Vegne”.
Sender man et brev til et ministerium, svarer ministeren altså gennem sine embedsmænd. Danmark har nemlig ministerstyre.
Enevælden i Danmark kom til at eksistere
i næsten 200 år frem til, at grundloven blev
”givet” til det danske folk af kong Frederik
VII den 5. juni 1849. Danmark fik dermed
en moderne forfatning, men det danske
demokrati fungerer stadig administrativt
på baggrund af det administrative system,
der blev skabt til enevælden.
I dag er systemet sådan, at man har tilføjet et parlament (ved den seneste grundlovsændring i 1953 fik Danmark et enkammersystem), som virker sammen med
kongen/dronningen, der fungerer som
mediator og udpeger en statsminister, som
så udnævner en regering. Folketinget kan
stille et mistillidsvotum til regeringen. Det
er så statsministerens ret at udskrive nyvalg, men han kan også nøjes med at træde
tilbage, hvorefter en ny statsminister kan

blive udnævnt uden nyvalg.
Det danske administrative system er altså
et hierarki: Øverst er statsministeren. Han
har udnævnt fagministrene og kan til enhver tid fyre og ansætte nye ministre. Der
er normalt tale om politikere, der er medlemmer af Folketinget, men det er ikke
altid tilfældet.
Hver fagminister leder et fagministerium,
som han/hun har fuldt ansvar for. Sker der
noget forkert i et ministerium, er det ministerens ansvar.
Det politiske system i Danmark fungerer
derfor på den måde, at oppositionen i Folketinget igen og igen søger at finde noget,
der er galt ved den enkelte ministers embedsførelse. Ministeren kommer så i samråd og skal forklare sig. Er forklaringerne
ikke gode nok, opstår en ”ministerstorm”,
som kan føre til ministerens afgang og i
ekstreme tilfælde, hvis statsministerens
holder sin hånd over ministeren til, at regeringen væltes.
I dette system bliver det embedsmændenes
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opgave at hjælpe ministeren, så han gør
det rigtige – juridisk set – og hjælpe ham
med at formulere politik og udføre den, så
man ikke kan kritisere ham.
Ministerierne er bygget op som regelrette hierarkier. Øverst er ministeren, under
ham er departementschefen, som er den
eneste, der har ministerreference. Ministeren leder som nævnt formelt ministeriet.
Det består at et evt. flere (det er dog ikke
almindeligt) departementer. Under departementschefen vil der typisk være et antal
afdelinger, der ledes af afdelingschefer, der
så igen er opdelt i kontorer, der ledes af
kontorchefer. Kontorerne består så igen af
et antal akademiske fuldmægtige. Under
departementet kan der være et eller flere
direktorater og styrelser.
Departementets opgave er at stå for det
politiske arbejde, rådgivning af ministeren,
forberede love, der skal forelægges folketinget, skrive ministerens taler, udarbejde
svar på spørgsmål til ministeren mv.
Direktorater og styrelser skal udføre de

politiske beslutninger ud fra et fagligt
grundlag og drive den virksomhed, der
måtte være knyttet til dem. Direktoraterne og styrelserne indgår i ministeriet og i
ministeriets hierarki. Det hører med til systemet, at det derfor er sådan, at direktører
for direktorater og styrelser typisk refererer til den lavest placerede embedsmand i
departementet.
I praksis har man i perioder set direktorater have stor selvstændig magt, når de
har haft en stærk direktør. Det har man så
i andre perioder søgt at modvirke ved at
ansætte direktører med baggrund i et af
de vigtige ministerier (Finansministeriet).
I det danske system, som altså oprindeligt
er udviklet for, at man til enhver tid ville
kunne tilpasse sig lunefulde indfald fra en
”sindssyg” enevældskonge, har man i dag
alternativt gjort ”den politiske proces’ logik” til autoritet, hvorved der opstår et
modsætningsforhold til det rent faglige.
Det er denne organisation, der var baggrunden for, at den danske trafikminister
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i forbindelse med DSB First-skandalen
forbigik en garanti for togkørsel på Øresundsbroen samtidig med, at han fremstillede sig selv som en handlekraftig minister
ved at fortælle, at han havde en plan B klar
for Øresundstogene (i Danmark alene).
Juridisk lå det uden for han kompetence
at blande sig i private selskabers drift på
Øresundsbroen. Han havde kort sagt ikke
ret til at blande sig!
Da så Københavns og Malmös borgmestre,
Frank Jensen og Illmar Repalu, i fællesskab ville klage deres sag, udtalte Frank
Jensen, at han ville henvende sig til den
svenske minister, mens Illmar Repalu ville
henvende sig til den danske regering.
Heroverfor står nemlig det svenske system.
Den svenske regering fungerer i princippet som et kollektiv, der træffer fælles beslutninger, mens man altså i Danmark har
ministerstyre. Helt ind i regeringen er der
altså et element af kollektivitet i Sverige
og individualitet i Danmark.
I Danmark er det sådan, at en ny lov auto-

matisk skubber en gammel lov bort, mens
en ny lovs lovlighed i Sverige altså først
skal prøves. Hans Magnus Enzenberger
har i bogen ”Åh Europa” på denne baggrund kaldt Sverige for en lovstat snarere
end et egentligt demokrati, netop fordi
politikerne ikke bare kan vedtage love og
beslutninger.
Den svenske regering handler altså i fællesskab. Mens den centrale statsforvaltning
i Sverige primært beskæftiger sig med
lovforberedende arbejde, så er de faglige
kompetencer placeret i selvstændige embetsverk, som er selvstændige, dvs. uden
reference til ministerierne. De skal som
nævnt administrere forskellige lovgivninger – altså sikre, at lovene, de administrerer, bliver overholdt i samfundet, herunder
også af regeringen.
En væsentlig forskel på Danmark og Sverige er også, at svenske ministre har ministersekretærer, der er politisk udnævnt,
mens det danske embedsværk i princippet skal betjene enhver minister. Det er
dog et system, der også i Danmark er ved
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at vakle. Således blev der under voldsom
kritik fra oppositionens side ansat et stort
antal ”spindoktorer” under Anders Fogh
Rasmussens regeringer, men nu, hvor oppositionen har overtaget magten, har den
selv ansat et stort antal spindoktorer.
Forskellen mellem det danske hierarki
og de svenske selvstyrende embetsverk
ytrer sig i, at embedsmænd i Sverige og i
Danmark har en helt forskellig selvopfattelse. Danske embedsmænd er typisk holdningsløse og selvudslettende set i forhold
til svenske, der set med danske øjne ofte
politiserer.
I en svensk selvopfattelse lægger man vægt
på faglighed, planlægning og sund fornuft,
mens man i Danmark altså gør den politiske proces’ logik til det centrale.
I en dansk sammenhæng oplever man
embedsmænd i Sverige give udtryk for
holdninger og vurderinger, som man i
Danmark ville mene var rent subjektive/
politiske. Et eksempel var netop diskussionen omkring lukningen af Barsebäck.

Forskellene er vigtige, fordi de skaber misforståelser i det politiske samarbejde mellem landene. Det skyldes både de forskellige processer, der er i de to lande omkring
fælles beslutninger, og det skyldes forskellige opfattelser af embedsmandsrollen. Beslutningen om Øresundsbroen er et god
illustration af problemerne. I marts 1991
indgik den danske og den svenske regering en aftale om at bygge broen. Regeringerne havde naturligvis grundlag for
beslutningen i de respektive parlamenter,
så dermed var beslutningen reelt taget,
mente man i Danmark, og det var derfor
bare om at komme i gang. Den danske trafikminister lavede herefter et medie-stunt.
Kort tid efter tog han det første spadestik i Kastrup, hvor broen skulle bygges. I
Stockholm var man målløs, og på avisers
løbesedler kunne man læse: ”Danskerne
bygger broen”.
Ud fra en dansk opfattelse kunne embedsværket nu gå i gang med at detailplanlægge broen, for der var jo politisk opbakning
i Folketinget til at bygge, og den basale
pointe i Grundloven er: ”Intet over, og in-
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tet ved siden af Folketinget.” Altså gik alle
danskere ud fra, at man i 1992 var i fuld
gang med at planlægge (hvad man også
var), men så i 1993 forlød det pludselig, at
nogle embedsmænd i noget, der hed Vattendommen, stillede krav til byggeriet, og
at det bestemt ikke var sikkert, at de ville
give tilladelse til byggeriet.

Og så pludselig en dag i slutningen af 1994
blev der sendt en pressemeddelelse ud om,
at Vattendomstolen havde godkendt broprojektet, der med andre ord, set med danske øjne, på grund af svenske bureaukrati
nu var blevet forsinket 3½ år. Nu kunne
man set med danske øjne alligevel begynde
at planlægge projektet.

I Danmark, hvor det ikke er usædvanligt, at beslutninger omgøres, kunne det
kun tolkes således, at den svenske regering havde beordret Vattendomstolen til at
standse brobyggeriet. Når et embedsværk
agerer, kan det i det danske system kun
være udtryk for, at en politisk ordre effektueres. I Danmark er det sådan, at den
nyeste beslutning altid skubber alle andre
beslutninger væk. Danske medier begyndte derfor at skrive om, at svenskerne ikke
ville bygge broen, og beredvillige (betydningsløse) svenske politikere stillede gerne
op og argumenterede imod beslutningen
og forklarede, at den var forkert og ulovlig. I Danmark begyndte man gradvist at
indstille sig på, at der alligevel ikke blev
bygget en bro.

Men så gik det set med danske øjne pludselig uventet stærkt. Kort tid efter blev der
afholdt licitation for byggeentrepriserne,
og snart var byggeriet i gang. Broen blev
som oprindeligt tænkt i 1991 indviet juli
2000, ni år efter at regeringerne havde aftalt at bygge den. Storebæltsforbindelserne
blev til sammenligning besluttet i 1987 og
indviet i 1996 og 1997. Altså havde man
ved Øresund slet ikke været langsommere.
(I overensstemmelse med den danske beslutningsproces havde man oprindeligt
besluttet byggeriet af Storebælt allerede i
1978, men man ophævede beslutningen
igen i 1979 i forbindelse med den anden
energikrise og besluttede i stedet at anlægge det nationale naturgasanlæg.)
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Hvad var det, der var sket? I Danmark
kom det hurtige brobyggeri bag på alle.
DSB havde 1. juli endnu ikke nået at få
funktionsduelige tog, der kunne køre på
broen, og en DSB-direktør måtte på dansk
tv opfordre til, at man udskød indvielsen
af broen også for biler, til DSB havde tog!
Svaret er uhyre enkelt. Da de to parlamenter bekræftede beslutningen, blev
der etableret et selskab, der skulle bygge
broen. Vattendomstolen, der skulle sikre,
at vandlovgivningen i Sverige blev overholdt, indgik derfor i samarbejde med
broselskabet om planlægningen, så den
kunne tilgodese, at svensk vandlovgivning blev overholdt. Da Vattendomstolen
sagde god for projektet, betød det ikke, at
man nu kunne gå i gang med at planlæge,
som danskerne troede, men at projektet
var færdigplanlagt. Vattendomstolen havde
dermed garanti for, at vandlovgivningen
blev overholdt.
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15. Kommuner, regioner, län og landsting
Både Danmark og Sverige er geografisk
opdelt i to administrativt-politiske niveauer foruden det statslige.
Sverige er i dag opdelt i 290 kommuner og
20 landsting, inkl. de to regioner Skåne og
Västra Götaland. Det betyder, at gennemsnitskommunen har 32.000 indbyggere og
gennemsnitslänet har 470.000 indbyggere.
Før strukturreformen, der i Danmark trådte i kraft 1. januar 2007, havde Danmark
271 kommuner og 13 amtskommuner plus
København og Frederiksberg kommuner,
som administrativt var selvstændige amtskommuner. Set i forhold til folketallet var
de danske kommuner og amtskommuner
lidt mindre end de tilsvarende i Sverige.
Strukturreformen, der trådte i kraft 2007,
indebar en ny organisering af Danmark.
Amtskommunerne, som havde selvstændig skatteudskrivning og en lang række
forskelligartede opgaver (specialiserede
sociale opgaver, gymnasier, kollektivtrafik
foruden sygehuse), blev nedlagt og erstattet af fem regioner, som står for driften af

sygehusvæsenet. De skal desuden lave en
regional udviklingsplan. De står også for
kollektiv trafik. Regionerne har ikke ret
til at udskrive skatter. De fleste af de øvrige tidligere amtskommunale opgaver blev
overført til kommunerne. Regionerne er
således i virkeligheden et dekoncentreret
statsligt sygehusvæsen og ikke udtryk for
en regional organisering af Danmark.
I forbindelse med strukturreformen indskrænkedes antallet af kommuner fra 271
til 98. De danske kommuner er således nu
væsentligt større end de svenske.
Forvaltningsmæssigt fungerer det danske
og det svenske system meget forskelligt.
I begge lande holdes kommunevalg hvert
fjerde år.
I Danmark vælges til hver kommunalbestyrelse 9-31 medlemmer (i København
55). Kommunalbestyrelsen udgør kommunens politiske ledelse. Kommunalbestyrelsen vælger blandt sine medlemmer
en borgmester. Borgmesteren repræsente-
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rer ikke hele det politiske spektrum, men
kun flertallets. Han er kommunalbestyrelsens leder og er samtidig født formand for
økonomiudvalget.
I danske kommuner er der normalt udvalgsstyre. Udvalgene sammensættes af
medlemmer af kommunalbestyrelsen, og
hvert udvalg tager vare på et bestemt fagligt område og har en forvaltning under sig.
Typisk vil man foruden økonomiudvalget
have et teknisk udvalg, et socialudvalg, et
kulturudvalg (skole) etc., men bortset fra
økonomiudvalget er kommunerne ikke
forpligtet til at oprette udvalg, og forskellige
kommuner organiserer sig forskelligt. Udvalgene sammensættes efter store politiske
forhandlinger, kompromiser og studehandler mellem partierne. Medlemmer af udvalgene får honorar for deres arbejde.

mensættes på baggrund af partiernes størrelser en kommunstyrelse, som er kommunens styrende organ, altså en slags regering.
Kommunstyrelsen har 9-15 medlemmer
og ledes af en kommunstyrelsensordførende, som man på dansk ville kalde borgmester. Kommunstyrelsen er således sammensat på tværs af de politiske partier – helt i
overensstemmelse med den svenske tradition for kollektiv konsensussøgning.

I danske regioner vælges et regionsråd, der
i praksis forvalter de statslige midler, der
stilles til rådighed for regionens aktiviteter.

Sverige er regionalt delt op i län, som ledes af en länsstyrelse. Länsstyrelsen arbejder som regeringens og rigsdagens forlængede arm i länet. Den vigtigste opgave er
at sørge for at opfylde de mål, som Riksdagen og regeringen har fastlagt inden for
en række forskellige politiske områder,
mens der samtidig tages hensyn til länets
forudsætninger. Länsstyrelsen ledes af en
landshøvding, en slags guvernør, som regeringen udpeger. Dette system blev indført
i forbindelse med Oxelstiernas forvaltningsreformer fra 1634.

I Sverige vælges i hver kommune 31-101
kommunfullmägtige, og ud af dem sam-

I hvert län vælges et landsting, der kan
sammenlignes med de danske nu nedlag-

- 149 -

8894_Bog indhold 2012_OK.indd 149

19/10/12 10.57

te amtskommuner, men de dækker stort
set kun sygehusvæsenet. De kan udskrive
skatter. Administrativt fungerer de som
kommunerne.
I 2000 sammenlagdes som et forsøg Malmöhus Län og Kristiansstads Län til en
samlet region Skåne, der overtog en række
statslige opgaver. Siden er der i Göteborgregionen etableret en tilsvarende region
for Vestra Götaland.
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16. De politiske partier
Det traditionelle billede af de politiske
partier i Danmark og Sverige er meget
ens. Der har gennem årtier været to borgerlige partier, et liberalt og et konservativt/moderat, et centerparti, et dominerende socialdemokrati og endeligt et lille
parti til venstre for socialdemokratiet. Men
i virkeligheden er der store forskelle. Gennem mange år har det politiske billede i
Danmark været mere broget end i Sverige,
men i de senere år er der også i Sverige
sket en udvikling, hvor flere små partier er
opstået. Det hænger sammen med, at det
”gamle” samfund præget af faste sociale
strukturer, hvor hver gruppe i samfundet
havde sit klare politiske ståsted, er blevet
erstattet af en situation, hvor den enkelte
tager stilling fra valg til valg under stærk
medieindflydelse.
Det politiske billede i de to lande er samtidig præget af, at der til det danske Folketing er en spærregrænse på 2 %, mens
den til den svenske Riksdag er på 4 %. Det
betyder, at det er relativt lettere at starte
nye partier i Danmark og opnå parlamentarisk succes. Gennem tiden har der derfor

i Danmark været mange flere små partier
som i en kortere eller længere periode har
været repræsenteret i parlamentet. Gennem mit liv husker jeg følgende ikke længere eksisterende partier, som har været
repræsenteret i folketinget: Centrumdemokraterne, Danmarks Kommunistiske
Parti, Dansk Samling, De Uafhængige,
Fremskridtspartiet, Retsforbundet, Kristeligt Folkeparti, Liberalt Centrum, Ny Alliance, Venstresocialisterne – og halvdelen
af dem har haft ministerposter!
I en debatkultur, hvor alle synspunkter
vurderes, og man ikke søger at finde en
”samforstand” eller en konsensus, men
derimod et kompromis, er det vigtigt, at
alle synspunkter bliver repræsenteret. Derfor er der en logik i, at spærregrænsen i
Danmark er 2 % og i Sverige 4 %. Da
der i Danmark ikke er en konsensuskultur, har man derfor skabt den ”ventil” for
den til enhver tid siddende statsminister, at
hun kan udskrive valg. Igen er det logisk,
at man kan udskrive nyvalg i utide i Danmark, men ikke i Sverige.
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Det er også en væsentlig forskel, at det
danske socialdemokrati ikke i samme
grad som det svenske har haft karakter af
at være et folkeparti, der har forenet hele
folket. Det har historiske årsager. Det at
Sverige har en historisk identitet som et
industriland og Danmark tilsvarende har
en identitet som et bondeland, betyder naturligvis, at der ikke har kunnet skabes en
samfundsmæssig konsensus omkring socialdemokratiet i Danmark, modsat Sverige. Det var ikke det danske socialdemokrati, der skabte det moderne Danmark,
men derimod Venstre, der stod for bondefrigørelse, forfatningskamp, indførelse
af demokrati og opgøret med enevælden,
indførelsen af frihedsrettighederne. Den
danske velfærdsstat blev etableret som et
politisk kompromis på tværs af de politiske
partier og er ikke bare et socialdemokratisk projekt.
Den vigtige politisk kamp i Danmark, forfatningskampen, stod mellem to politiske
grupper, højre og venstre, det etablerede og
bønderne, som kæmpede for frihed. Herunder også retten til at bruge det danske

sprog i Slesvig mod et København, der administrerede dele af befolkningen på tysk.
Grundloven af 1849 førte til dannelsen af
en nationalliberal regering, der ledte Danmark ud i 1864-katastrofen. Men grundloven var ikke perfekt, og det var muligt
for Højre og konseipræsident (statsminister) Estrup i slutningen af 1800-tallet at
regere landet på provisoriske finanslove,
selv om han ikke havde et parlamentariske
flertal. Først ved systemskiftet i 1901 ændredes dette.
Modsætningen mellem Højre og Venstre
er den historiske modsætning i Danmark.
Højre var kongens, adelens og byernes
parti, Venstre bøndernes. Partierne var til
at begynde med løse sammenslutninger,
og det bærende i Grundloven og demokratiet er ikke partier, men enkeltpersoner.
Det præciseres, at det enkelte medlem af
parlamentet er valgt personligt og kun må
stemme efter sin personlige overbevisning.
I det følgende beskrives de forskellige politiske grupperinger i de to lande.
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16. 1 De liberale
Partiet Venstre er som nævnt det danske
bondeparti, men i takt med, at der ikke er
nogen nævneværdig bondeklasse tilbage i
det moderne samfund, har det måttet revurdere sin profil. Landbruget i Danmark
står for mindre end 3 % af beskæftigelsen i
dag. Det har været meget vanskeligt, fordi
partiet har været kernen i et modsætningsforhold mellem landet og byerne og i særligt omfang København. Gennem mange
år forsøgte man at skabe et Hovedstadens
Venstre, men uden held.
I 1980’erne, hvor Danmark havde en borgerlig regering under ledelse af den konservative Poul Schlüter, lykkedes det at
profilere Venstre som ”Danmarks Liberale Parti” og give partiet et nyt mere
ungdommeligt image. Partilederen Uffe
Ellemann-Jensen fik en stærk profil, og i
en række nordsjællandske kommuner, som
historisk var venstrekommuner, lykkedes
det at bevare venstrestyret, når kommunerne omdannedes til udflytterkommuner
fra København. I disse kommuner kom et
nyt liberalt kommunestyre på dagsordenen,

hvor man eksperimenterede med forskellige private måder at løse de kommunale
opgaver på. Historisk ser Venstre sig som
forvalter af den grundtvigianske kulturarv.
Da Venstres Anders Fogh Rasmussen blev
statsminister i 1991, blev det med en politik, der var kopieret fra Tony Blair i Storbritannien – blot med modsat politisk
fortegn: Bevar velfærdsstaten og foren den
borgerlige blok omkring ”værdipolitikken”. ”The New Labour” blev til ”Venstre
– Danmarks Liberale Parti”, et parti for
middelklassen, ikke arbejder- eller bondeklasserne, nøjagtigt som New Labour.
Selv Anders Fogh Rasmussens måde at
optræde i medierne på, hans påklædning
mv. var direkte kopieret fra Tony Blair.
Politisk-strategisk var det genialt, fordi
Socialdemokratiet dermed blev skubbet
væk fra centrum. Ved valget i 2011, hvor
den borgerlige blok mistede flertallet, styrkede Venstre under ledelse af Lars Løkke
Rasmussen, der netop har sit baggrund i
1980’ernes lokalpolitik i Nordsjælland, sin
position som Danmarks klart største parti.
De seneste opinionsundersøgelser giver
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Venstre ca. 1/3 af stemmerne, mens det
næststørste parti, Socialdemokraterne, kun
står til ca. 1/5.
Prisen for successen som midterparti er, at
de ideologisk liberale er utilfredse, og et
nyt liberalt parti, Liberal Alliance, kom i
Folketinget med 9 mandater.
I Sverige er der ikke rigtig en parallel til
det historiske Venstre. I dag er Folkpartiet, liberalarna, som Folkpartiet kalder
sig siden 1990, det, som man bedst kan
sammenligne med det danske Venstre, men
det står meget svagere, og det har ikke sin
baggrund som et bondeparti med en stolt
tradition for at stå for bondefrigørelse.Ved
sidste valg fik det 7,5 % af stemmerne.
Historisk skriver det sig imidlertid meget
langt tilbage – helt til Napoleonskrigene.
Dets historiske liberale, antistatslige synspunkt går tilbage til frikirkernes modsætningsforhold til staten og statskirken. Dets
styrkepositioner er de områder, hvor frikirkerne står stærkest.
Under krigen var det klart antinazistisk og

antikommunistisk. Det har også været en af
de bevægelser i Sverige, der mest markant
har støttet balterne i deres frihedskamp
mod kommunisternes undertrykkelse, og
det har deltaget i de borgerlige regeringer,
der har regeret Sverige i de senere år. Det
kæmper også for kvinders rettigheder og
er pro EU. I de senere år har det ført sig
frem med en mere højrepopulistisk argumentation, men det går ind for, at Sverige
skal være åben for indvandring.
Partiet indgår i den nuværende ”firkløver”regering sammen med Moderaterna, Centerpartiet og Kristdemokraterna. Partiets
formand Jan Björklund er undervisningsminister.
16.2 Det traditionelle højre
Den historiske modpol til det danske Venstre var Højre. I takt med, at demokratiet
blev udviklet, og stadigt større grupper af
almindelige mennesker fik valgret, svandt
dets grundlag ind, og partiet Højre transformerede sig selv til Det Konservative
Folkeparti og som så ser sig som de små
selvstændige erhvervsdrivendes parti.
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Partiet har lidt voldsomt af at være splittet
i to fløje, en ”moderat” socialkonservativ
fløj, der lagde og lægger vægt på ”borgerlig anstændighed”, og en ”konservativ”
højrefløj, der lægger vægt på ”lov og orden”, ”Gud, konge og fædreland” og skattenedsættelser. Striden mellem de to fløje
har efterhånden slidt partiet op, og dets
fremtid er uvis. Det er også tilfældet, fordi
partiets historiske vælgergruppe, små selvstændige erhvervsdrivende, svinder ind.
Ved valget i 2011 havde Det Konservative Folkeparti et katastrofevalg. Venstre
havde profileret sig som et centrumsparti,
og partiet havde i regeringssamarbejdet
stået i skyggen af Venstre. Samtidig havde
en række konservative ministre gjort det
ekstremt dårligt. Dermed blev et historisk
vigtigt parti decimeret til kun at være Folketingets mindste (ud af otte) partier.
Parallellen i Sverige til Det Konservative
Folkeparti er Moderaterna, eller Nya
Moderaterna, som de kalder sig i dag.
De er statsministeren Frederik Reinfeldts
parti. De fik ved sidste valg 30 % af stem-

merne og er dermed i en helt anden situation end den, Det Konservative Folkeparti
er i i Danmark. De udgør partiet, der står
stærkt i Stockholm og storbyerne i øvrigt.
16.3 Midten
Det danske midterparti er Det Radikale
Venstre. Som navnet antyder, har det sit
udspring i Venstre, men har haft mere ”radikale” synspunkter. Historisk profilerede
de radikale politikere sig i 1880’erne og
1890’erne som antimilitarister, da Estrup
med provisoriske finanslove gennemtvang
det enorme københavnske befæstningsprojekt. Socialt var partiets baggrund de
såkaldte ”husmænd”, dvs. det landproletariat, der ikke ejede jord, men kun et hus,
og som ofte arbejdede på godserne. Partiet har derfor samarbejdet med Socialdemokratiet om opbygningen af den danske
velfærdsstat. Det er karakteristisk, at partiet
historisk har stået stærkt i nogle af Danmarks fattigste egne.
Samtidigt samler partiet en gruppe intellektuelle og er traditionelt blevet kaldt
skolelærernes parti. Også Det Radikale
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Venstre ser sig som forvalter af arven efter Grundtvig. Det stod og står for den såkaldte kulturradikalisme, som spillede en
stor rolle omkring 1900, men også i dag.
De stod og står i et diamentralt modsætningsforhold til de kulturkonservative og i
særdeleshed til det, Dansk Folkeparti står
for. Partiet er kulturpolitisk internationalistisk. En af partiets grundlæggere var
Viggo Hørup, som grundlagde dagbladet
Politiken. En anden den internationalt
orienterede Georg Brandes.
I dag har det en selvopfattelse og profil som på ene side et økonomisk meget
”ansvarligt” parti. Den økonomiske politik
spiller en stor rolle for partiet, og det er
som sådan meget ”borgerligt”. På den anden side er det kulturelt i dyb modsætning
til de konservative og Dansk Folkeparti.
Historisk har partiet vekslet mellem at
støtte borgerlige og socialdemokratiske regeringer. Partiets historiske rolle har derfor
altid været at være i en nøgleposition, hvor
radikal støtte er en forudsætning for, at en
regering kan regere. Blandt andre partier

vækker de radikale periodisk en enorm irritation.
I dag har partiet desuden fået endnu en
politisk profil som grønt parti. Skal Det
Radikale Venstre beskrives, kan det måske
bedst gøres ved at se på partiets rolle gennem de seneste år frem til, at det nu er
blevet regeringsparti igen.
Da Anders Fogh Rasmussen i 2001 dannede regering med de konservative, skete
det set med radikale øjne ”helt uhørte”,
at han dannede regering med parlamentarisk støtte fra Dansk Folkeparti, hvorved
Det Radikale Venstre blev overflødigt! Det
havde partiet meget svært ved at forholde
sig til. Da Margrethe Vestager blev formand for partiet, kom hun med nogle meget skarpe udfald mod Dansk Folkeparti
og regeringen og lovede sin fulde støtte
til en kommende socialdemokratisk ledet
regering. Også det var helt uhørt.Traditionelt binder de radikale sig ikke før et valg.
Dermed virkede det som om, der ikke
længere var noget Radikalt Venstre. Regeringsalternativet, Socialdemokraterne og
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SF, meldte meget klart ud, at de ikke ville
lade sig påvirke af de radikales synspunkter, og gennem årene var de radikale helt
tavse og usynlige – indtil foråret 2011.
Så skete det: Et dogme i dansk politik –
efterlønnen (en førpension) – blev debatteret, og de radikale indgik helt uventet
forlig med regeringen uden om Dansk
Folkeparti om en ”tilbagetrækningsreform”. Efterlønsmodtagere er Dansk Folkepartis og Socialdemokraternes kernevælgere. Hele den politiske spillebane var
med et slag ændret. Det Radikale Venstre
var tilbage på det strategisk rigtige tidspunkt umiddelbart før et valg. Men partiet
fastholdt, at det ville støtte en socialdemokratisk regering. Igen havde det placeret
sig i centrum. Det førte økonomisk politik
med de borgerlige partier, men ville støtte
en socialdemokratisk statsminister.
I valgkampen, der kom til at handle om
den økonomiske krise, fremstod de radikale med en helt anden profil end Socialdemokraterne og venstrefløjen. De var
”økonomisk ansvarlige”, og samtidig kun-

ne ingen være i tvivl om, at de ikke ville
have noget at gøre med Dansk Folkeparti.
Resultatet blev en meget stor valgsejr.
De to partier, der i årene op til valget havde
udgjort et regeringsalternativ, tabte begge
valget (herom senere). I dag er der så blevet dannet en Socialdemokratisk-RadikalSF-regering, og regeringsgrundlaget er
nærmest dikteret af Det Radikale Venstre:
Hvor S-SF ville have indført nye skatter,
skal de nu sættes ned. Hvor Socialdemokraterne ville have bevaret den stramme
indvandrerpolitik, lempes den nu. Blandt
andet bliver den også i Sverige kritiserede
grænsekontrol ophævet. (Så nu venter vi
bare på, at Sverige følger trop og ophæver grænsekontrollen på den svenske side
af Øresund.) Danmark skal have verdens
mest ambitiøse klimapolitik. Hvor man
hidtil har talt om 20 % reduktion i CO2
frem til 2020, har den nye danske regering
forpligtet sig til en 30 %’s reduktion. Man
taler om Margrethe Vestager som den reelle regeringsleder.
I Sverige findes der ikke noget direkte
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modstykke til Det Radikale Venstre, men
såvel Centerpartiet som Kristdemokraterna og Miljöpartiet kan kaldes centrumspartier.
Centerpartiet er det historiske bondeparti, men kan altså ikke sammenlignes
med det danske Venstre. Det opfatter sig
som socialliberalt og økohumanistisk, og
det indgår i den nuværende borgerlige regering. Partiformanden er Maud Olufsson,
og partiets Annie Lööf er miljøminister i
regeringen. Partiet har en meget markant
miljøprofil og var fx voldsom modstander
af bygningen af Øresundsbroen, ligesom
det naturligvis er modstander af A-kraft.
Man kunne kalde det et borgerligt grønt
parti, og som sådan ligger det ikke Det
Radikale Venstre så fjernt.
Kristdemokraterna kan også kaldes og
opfatter sig selv som et midterparti og
kan på mange måder sammenlignes med
dets nu forhenværende navnebrødre i
Danmark. De opfatter sig som et kristent
”værdiorienteret ideparti”, som satser på
familiepolitikken og er imod homosek-

suelle ægteskaber. De fik ved seneste valg
5,6 % af stemmerne og står særligt stærkt
i de frikirkelige län. Til forskel fra de danske parallelpartier får de altså en betydelig
andel af stemmerne og indgår i dag i firkløverregeringen.
Det sidste center parti er Miljöpartiet,
som orienterer sig mod den socialistiske
blok. Da der sidst blev dannet regering,
søgte Frederik Rheinfeldt at bejle til dem,
men de afviste det, så det er lige før, det er
forkert at kalde dem et midterparti. Politisk ligger de sammenlignet med Danmark
et sted mellem Det Radikale Venstre og SF.
Ved sidste valg opstillede de sammen med
Socialdemokraterne og Vänsterpartiet som
”De Rödgrönna”. Historisk opstod partiet i forbindelse med folkeafstemningen
omkring A-kraft i 1980.
16.4 Socialdemokratiet
Den socialdemokratiske bevægelse kom
til Skandinavien fra Tyskland. Den kom til
Sverige via København – Malmö. I Tyskland var der tale om en social bevægelse
i den nye arbejderklasse, der opstod i de
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nye industribyer i forbindelse med det industrielle boom efter den tyske forening.
Også i Danmark opstod der i slutningen
af 1800-tallet et industrielt boom, og det
gjorde der faktisk også i Malmö. I København opstod der hurtigt en stærk arbejderbevægelse, og i lighed med den tyske blev
den – omend splittet i forskellige fraktioner – bevægelsen for den nye arbejderklasse i byerne.

Sverige endnu ikke rigtigt havde fundet
sted og først fandt sted et par årtier senere i
forbindelse med udviklingen af stålet, udvikledes partiet som en social bevægelse
blandt de fattige på landet, blandt landarbejdere, bønder og arbejdere i de forskellige ”brukssamhäller”.

Det er en central pointe, at mens Socialdemokratiet i Danmark udvikledes som et
byarbejderparti, så udviklede det sig anderledes i Sverige.

En af mine bekendte, som har boet nogle år i Göteborg, beskrev forskellen med
følgende billede: Hvor symbolet på en
danske arbejderbevægelse er ”Slaget på
Fælleden”, så er det i Sverige ”Oprøret i
Ådalen”. Slaget på Fælleden var et oprør
blandt værftsarbejderne i København, der
udviklede sig til et revolutionært oprør i
1872, som blev slået ned på Fælleden, i dag
Fælledparken, hvor det danske socialdemokrati for at mindes det hvert år holder
sit 1. maj-arrangement. Oprøret i Ådalen
var et oprør langt væk fra de store byer, der
indvarslede Socialdemokratiets magtovertagelse samme år, 1932.

Socialdemokratiet udviklede sig også i
Sverige som en social bevægelse. Men da
udviklingen af den moderne industri i

I kapitlet om de religiøse bevægelser og
folkekulturen blev det beskrevet, hvordan
de anglosaksiske missionskirker spillede en

På den måde fik Danmark et politisk system, hvor forskellige klasser havde hver
sit politiske parti: Bønderne havde Venstre,
landarbejderne havde Det Radikale Venstre og byarbejderne havde Socialdemokratiet, mens håndværkere og handlende i
byerne havde Det Konservative Folkeparti.
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stor rolle i Sverige. Det var i det miljø, den
socialdemokratiske arbejderbevægelse nu
slog rod.
Det svenske socialdemokrati havde som
landarbejderparti kimen i sig til at blive
et folkeparti, og det slog igennem samtidigt med, at det industrielle gennembrud
i 1920’erne slog igennem i Sverige i forbindelse med udviklingen af stålindustrien
og de dertil knyttede maskinindustrier mv.
Da det overtog magten i 1932, kom det til
at symbolisere dannelsen af det moderne
samfund.
Det svenske socialdemokrati så sig som en
kollektiv bevægelse, hvor arbejderne i fællesskab selvudviklede sig og uddannede sig
til et bedre liv, mens partiet kunne blive
den nye samfunds ”brukspatron”, der beskyttede arbejderne og skabte et nyt og
bedre samfund. Det blev tydeligt udtryk
i billedet af det moderne Sverige som et
”folkehjem”.
Det danske socialdemokrati havde som
byarbejderparti en klar klasseprofil, der

stod i modsætning til store dele af folket
på landet og ikke blot kapitalen. Det danske socialdemokrati udsprang af byarbejderbefolkningens sociale kamp for bedre
leveforhold og ser sociale problemer som
noget, der løses gennem bedre sociale forhold og ikke gennem et kollektivt forbedringsprojekt.
Derfor er der også en meget stor forskel
i grundsynet inden for socialpolitikken
i Danmark og i Sverige. Set med danske
øjne er der en hel del tvang i svensk socialpolitik, som man i Danmark står helt
uforstående over for.
Der er her et modsætningsforhold – ikke
bare mellem de to landes socialdemokratier, men mellem landene – der er kulturelt
begrundet. I den svenske forbedringskultur ved man jo bedst, dvs. de i forvejen
frelste ved bedst og kan derfor tillade sig
at blande sig i, hvordan ”næsten” lever. Og
ofte oplever man, at man i Sverige opfatter Danmark som ”næsten”, og at Sverige
derfor blander sig i Danmarks indre anliggender. Set med danske øjne er det uac-
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ceptabelt og stærkt provokerende. Det er
fx tilfældet, når man i Stockholm søger
at udbrede den rigtige politik til resten af
verden med Norden som springbræt.
16.5. Det ekstreme venstre
Danmarks Kommunistiske Parti er
efter Sovjetkommunismens sammenbrud
historie. Det blev det, da de finansielle kilder tørrede ud. Men længe havde Danmark det mest Moskva-tro kommunistiske
parti i Vesteuropa. Partiet stod last og brast
med Sovjetunionen i et og alt.
Efter anden verdenskrig var partiet ligesom søsterpartierne i fx Tyskland, Polen og
Tjekkoslovakiet mv. parat til at overtage
magten i Danmark og indføre sovjetstyre.
Ligesom der havde det efter opgøret med
nazismen opnået en vis prestige i store
dele af befolkningen på grund af den aktive deltagelse i modstandsbevægelsen, hvor
mange kommunister havde sat livet på spil.
Men der var også mange, der huskede, at
kommunisterne forsvarede og var allierede
med nazisterne indtil 1941! Men med oprøret i Ungarn i 1956 og dets forsvar af

Sovjetunionen faldt grundlaget for partiets eksistens reelt bort. Internt i partiet opstod et brud, og et nyt ”venstreparti” med
en mere demokratisk profil blev etableret:
Socialistisk Folkeparti.
I Sverige reformeredes kommunistpartiet, og man kan i høj grad sammenligne
Vänsterpartiet og SF med hinanden.
Efter kommunismens fald har Vänsterpartiet Kommunisterna,VPK, ændret navn til
Vänsterpartiet. Begge partier har set det
som deres opgave at presse Socialdemokraterne mod venstre. På det seneste har
SF dog bevæget sig mod højre for at få del
i regeringsmagten.
I både Danmark og Sverige opstod i slutningen af 1960’erne en venstreradikal fløj.
I Sverige blev den holdt ude af parlamentet
på grund af spærregrænsen på 4 %, mens
den i Danmark kom i Folketinget. I 1966
skete der nemlig det, at Socialdemokratiet
og SF fik flertal, og SF dermed var nødt til
at påtage sig et politisk ansvar for ledelsen
af Danmark. Det kunne partiet ikke holde
til, partiet blev sprængt, og der dannedes
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et nyt venstrefløjsparti,Venstresocialisterne
– et studenterakademiske marxistisk parti,
som i mange år sad i Folketinget.

kommunismens fald. Partiet definerer sig
selv som socialistisk og feministisk og tager
stilling i mellemøstkonflikten imod Israel.

Efter murens fald var det ikke bare DKP,
som mistede terræn, det gjorde hele venstrefløjen til venstre for SF. Resterne af
de forskellige bevægelser samlede sig nu
i Enhedslisten, der i en årrække har siddet i Folketinget, men ikke har haft nogen betydning indtil nu.Ved valget i 2011,
hvor Socialdemokraterne og SF gik samlet
til valg som et alternativ til den borgerlige regering, og der opstod et flertal for
en socialdemokratisk ledet regering, fik
Socialdemokraterne det dårligste valg i
110 år, SF blev halveret, mens Det Radikale Venstre og Enhedslisten fik kanonvalg.
Enhedslisten udgør dermed det parlamentariske grundlag for den nuværende danske regering.

Dets styrkeposition er Nordland, hvor det
står stærkt – både på grund af regionens
udviklingsproblemer og i arbejderkulturen
blandt minearbejderne i de store jernminer. Ved sidste valg fik det 5,8 % af stemmerne. I lange perioder har det støttet socialdemokratiske regeringer.

I Sverige har Vänsterpartiet, der tidligere
var meget moderat og uafhængigt sammenlignet med fx det danske DKP, på underlig vis ikke rigtig ladet sig påvirke af
den internationale udvikling ved og efter

16.6 Det ekstreme højre
Valget i 1973 i Danmark indvarslede en
helt ny periode i skandinavisk politik.Valget er med rette blevet kaldt jordskredsvalget, da det med et slag totalt forandrede
den politiske situation i Danmark. I Folketinget blev de fem ”gamle” partier Venstre,
Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet og SF fra
at have haft alle pladser decimeret til kun
at have 64 % af stemmerne. Samtidig kom
hele fem ny partier ind: Fremskridtspartiet, Centrumdemokraterne, Kommunisterne, Venstresocialisterne og Retsforbundet.
Med Fremskridspartiet og til dels Cen-
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trumdemokraterne var en ny højrepopulistisk bølge sat i gang – den skulle sprede
sig til det øvrige Skandinavien.
Der var i hvert fald tre vigtige og forskellige årsager til, at det skete i Danmark.
Jeg husker det tydeligt: Det må have været
i 1971. Jeg var 15-16 år gammel, da en af
mine lærere i skolen kom hen og spurgte,
om jeg havde set tv dagen før. Det havde
jeg ikke, men alligevel var det en af den
slags oplevelser, man husker ligesom dagen, hvor præsident Kennedy blev myrdet,
11. september etc. Der var sket noget helt
særligt. En velestimeret advokat med en
millionforretning havde været i tv og fortalt, at han ikke betalte skat, for det havde
han ikke lyst til, og det kunne man sagtens
lade være med. Han kunne hjælpe enhver
til at blive nul-skatteyder helt lovligt. Så
håbløst var skattesystemet, havde han fortalt. Stort set hele Danmark havde set monopolkanalen og var i chok. Sådan startede
det. Ingen tvivlede på, at manden, Mogens
Glistrup, der var kendt som ekstremt dygtig, havde ret. Det var som om, selv troen

på det moderne Velfærdsdanmark med et
var revet væk, ”hvis det kunne lade sig
gøre...”. Siden omtalte han skatteunddragelse som noget, der kunne sammenlignes
med frihedskampen under krigen. Det var
den første baggrund for jordskredsvalget.
Den anden var den nationale splittelse, der
opstod op til den 2. oktober 1972, hvor
var der folkeafstemning om det danske medlemskab af EF (De europæiske økonomiske fællesskaber). Det var 27 år efter anden
verdenskrig, som stadig var en vigtig del
af de fleste danskeres personlige erfaring.
Diskussionen op til afstemningen blev
ekstremt følelsesladet.
Årsagen til, at Danmark søgte optagelse,
var alene økonomisk. Kernen i EF var et
fransk-tysk samarbejde, hvor franskmændene (De Gaulle) gennem mange år havde
hindret briterne i at komme med. Set fra
Danmark var EF lig Tyskland, som jf. de
historiske afsnit ikke var noget, man ønskede at blive forenet med. Men nu skulle
Storbritannien optages i EF, og dermed var
den danske landbrugseksport truet. Kun
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ganske få visionære politikere havde visioner, der rakte ud over økonomien, og debatten kom kun til at handle om økonomi.
Ja-kampagnen var massiv. To dage før valget meddelte man, at hvis det blev et nej,
så ville Danmark straks devaluere med 20
%. Dagen efter var valgannoncerne der, og
det blev skåret ud i pap: Man så to billeder af en folkevogn: Ja: 57.000 kroner. Nej:
71.250 kroner – og tilsvarende for hårde
hvidevarer, elektronik, charterrejser etc.
Danmark stemte ja, men landet var splittet.
Det officielle Danmark støttede et ja, men
næsten halvdelen af befolkningen stemte
nej. Det indebar, at en række små hidtil
betydningsløse partier kunne profilere sig
på EF-modstanden.

ster i den københavnske forstadskommune Gladsaxe og folketingsmedlem Erhard
Jakobsen klart for sig. Han var i forvejen
meget kendt som en fremragende borgmester, taler og populistisk højrefløjssocialdemokrat. Han skulle komme til at
udløse valget. Der var en vigtig afstemning i Folketinget, og hans stemme var
afgørende, men han dukkede ikke op, og
den socialdemokratiske statsminister blev
dermed nødt til at udskrive valg. Erhard
Jakobsen forklarede, at han kom for sent,
fordi han bil var løbet tør for benzin.

Og så opstod der en indre værdisplittelse
i Socialdemokratiet, nemlig mellem det
gamle arbejderpartis materielle værdier og
en gruppe unge intellektuelle, der var ved
at overtage partiet, og som havde helt andre værdier.

Dagen efter etablerede han Centrumdemokraterne – et nyt centerparti med
nogle ganske få valgpunkter: 100 % for EF,
afskaffelse af bilskatterne, den lille mands
hus må ikke røres! Han forklarede nu, at
han som socialdemokrat havde kæmpet
hele sit liv for, at den lille mand skulle have
et godt liv, herunder have mulighed for af
få et hus og en bil, og så kom akademikerne i Socialdemokratiet og ville tage det
fra ham.

Det så den socialdemokratiske borgme-

I mellemtiden havde Mogens Glistrup
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stiftet Fremskridtspartiet. Til at begynde med et nærmest anarkistisk parti, der
ville afskaffe staten. Selv militæret skulle
afskaffes og erstattes af en telefonsvarer, der
på russisk sagde ”vi overgiver os”. I udgangspunktet var Fremskridtspartiet ikke
et traditionelt højreparti, men snarere et
anarkistisk parti.
Både Centrumdemokraterne og Fremskridtspartiet kom i Folketinget. Det samme gjorde Retsforbundet, et borgerligt
parti, og Kommunisterne samt Venstresocialisterne på baggrund af den profilering,
de alle tre havde fået som modstandere af
EF-medlemskabet.
Fremskridtspartiet skulle komme til at ryste det etablerede Danmark totalt, men var
til at begynde med ikke fremmedfjendsk.
Mogens Glistrup blev udsat for en massiv personlig hetz, som han i virkeligheden
selv bad om ved at blive ved med at provokere. Det var som om, provokationen var
målet i sig selv. I Folketinget viste det sig
hurtigt umuligt at holde sammen på den
enorme folketingsgruppe (27 medlem-

mer), der i høj grad bestod af ”landsbytosser” – et nyt begreb, der hermed blev skabt
i dansk politik.
Mogens Glistrup blev trængt, og der blev
rejst skattesag mod ham. En af hans sidste
provokationer var, at Danmark var truet
af ”muhamedanerne”. Den almindelige
holdning var, at nu var han da blevet rablende gal, men med den behandling, systemet havde givet ham, var det til en vis
grad forståeligt.
Et af Fremskridtspartiets menige medlemmer var Pia Kjærsgaard, der siden skulle
vise sig som en stor politisk begavelse. Hun
skabte blandt medlemmer af Fremskridtspartiets folketingsgruppe og det kaos, der
var, et helt nyt parti, Dansk Folkeparti,
med nogle andre holdninger end Fremskridtpartiets. Glemt var telefonsvareren med
nedlæggelsen af staten, nu gjaldt det om
at skabe tryghed ved at bekæmpe indvandringen, der skabte utryghed, og støtte
pensionisterne. DF appellerede til tryghedssøgende ældre og slog på, at ”velfærden skulle bevares”. Belært af Fremskridts-
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partiets kaos blev DF ekstremt top-styret.
Truslen fra indvandrerne var den samlende kraft. Men det var i høj grad også Pia
Kjærsgaards person, som betingede partiets succes i de kommende år.
Den socialdemokratiske statsminister Poul
Nyrop Rasmussen slog fast, at partiet ikke
var stuerent på grund af dets holdninger
til indvandrere. Det skulle han aldrig have
sagt, for dermed kom han til at stemple
ikke bare DF’s vælgere, men også mange
socialdemokratiske vælgere, der følte, at
der var noget om snakken, når DF talte
om problemer med indvandringen. De
blev nu skubbet over til Dansk Folkeparti.
Poul Nyrop Rasmussen var i øvrigt selv
blevet statsminister i 1992 på en ikke særlig
stueren måde. Op til valget havde alle opinionsundersøgelser vist, at de borgerlige ville
vinde, og Uffe Ellemann-Jensen ville blive
den næste statsminister. Også dengang (som
i 2011) stod det klart, at man burde reducere
efterlønsordningen, da han tre dage før valget annoncerede, at Socialdemokratiet ikke
ville røre den. Det flyttede et par procent

af stemmerne – nok til, at Socialdemokratiet kunne danne regering, og 14 dage efter ændrede Socialdemokratiet så alligevel
efterlønsordningen. Dette bedrag gjorde de
borgerlige partier så sure, at de bedyrede, at
de ved næste valg ville gøre alt for at vælte
Socialdemokraterne. Det gjorde de ved at
gøre DF til parlamentarisk grundlag for en
Venstre-Konservativ regering.
DF har i de ti år, der gik med VK-regeringen, vist sig som en meget loyal støtte, der
dog hvert år i finanslovsforhandlingerne har
krævet sin pris i form af, at der er sket reelle
og symbolske stramninger i indvandrerpolitikken. Den sidste blev genindførelsen af
en bemandet grænsekontrol – ligesom den
svenske. Det var symbolpolitik, men symbolikken kom til også at virke uden for landets
grænser.
Det svenske modstykke til Dansk Folkeparti
er i dag Sverigedemokraterne, som helt
klart forsøger at kopiere Dansk Folkepartis
succes. De øvrige svenske partier forsøger
at tie partiet ihjel, men det vækker opsigt i
medierne.
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Partiets politik svarer til Dansk Folkepartis, men partiet har en anden baggrund
end Dansk Folkeparti. Hvor DF udsprang
af anarkiet i Fremskridtspartiet, fik Sverige
modsat Norge aldrig et Fremskridtsparti.Til
gengæld har Sverige modsat Danmark altid
haft en lille radikal højrefløj. Der findes nazister i Sverige, som skal tages alvorligt, det gør
der ikke i Danmark.
I Sverige har man dårlige erfaringer fra dengang, partiet Nyt Demokrati førte sig frem.
Det førte til en mordbrand på et asylcenter.
Det er en væsentlig årsag til, at man i Sverige
ser på det yderste højre med dyb bekymring,
mens man i Danmark søger at inkludere
dem i debatkulturen. Det er ikke mærkeligt,
at nazismen i de to lande har haft forskellig grobund. En tysk dyrkende nazisme vil i
Danmark pr. definition være landsforræderisk, mens svenskere ikke har noget problem
med det tyske som sådan, hvorfor en tysk
dyrkende nazisme i Sverige ikke umiddelbart vil blive opfattet på samme måde. Derfor har der ”altid” været en – lille – gruppe
nazister i Sverige, modsat i Danmark.

Det betyder også, at ingen forbinder Dansk
Folkeparti med noget, der minder om nazisme. Partiets fremmedfjendske holdninger
svarer til den historiske danske forsvarsposition, som blev beskrevet i indledningen
til denne bog. Partiet har ikke en nazistisk
baggrund, men vil tværtimod se sig selv i
modsætning til bl.a. Tyskland og Europa og
vil derfor have bevogtede grænser. I den forstand er Dansk Folkeparti ”dansk”. Tilsvarende har partiet profileret sig gennem to
præster, Jesper Langballe og Søren Krarup,
som med et grundtvigiansk udgangspunkt
har hetzet mod islam, fordi islam er en lovreligion, der aldrig vil kunne forenes med et
dansk kulturgrundlag, hvor tro er noget rent
personligt.
I Sverige forbindes Sverigesdemokraterne
med det yderste højre. Så derfor har man
blandt andet søgt at blive ”stueren” ved at
udrydde nazistiske elementer i partiets bagland, indføre uniformsforbud mv. Det er nu
lykkedes i så høj grad, at partiet efter at have
fået 5,7 % af stemmerne kom ind i parlamentet med 20 mandater.
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17. Organisation og ledelse
Da visionen om at udvikle en integreret
Øresundsregion i slutningen af 1990’erne
havde bundfældet sig, opstod et naturligt
spørgsmål: Hvis der skulle udvikles et integreret arbejdsmarked i Øresundsregionen,
var det naturligvis et centralt spørgsmål, om
måden, man arbejder på, er den samme på
de to sider af Sundet, eller om der var og
er kulturelle forskelle mellem organisation,
ledelse og arbejde i Danmark og i Sverige.
Spørgsmålet er naturligvis meget vanskeligt
at besvare, da der naturligvis er meget store
forskelle mellem brancher, virksomheder
og fag. Jeg lavede umiddelbart før år 2000
et interview og spørgeskemaundersøgelse
af spørgsmålet, som konkluderede, at der er
betydende forskelle. Jeg har siden diskuteret
spørgsmålet i mange forskellige sammenhænge. Jeg udviklede et foredrag, som jeg
holdt mange gange, og den respons, jeg fik,
bekræftede mine hypoteser, og også mine
egne efterfølgende erfaringer som dansker,
der har arbejdet i og med svenske organisationer, bekræfter det.
Jeg husker specielt to oplevelser, som man

kan blive klogere af. De knytter sig begge
til foredrag, jeg holdt om ledelse og organisation i de to lande.
Jeg holdt foredrag for svenskere i København. Jeg husker ikke konkret, hvilken organisation det var. Men det var en officiel
svensk repræsentation i København, måske
endda ambassaden. Under foredraget skete
der noget meget specielt: En af deltagerene,
en ca. 30-årig svensker, afbrød mig spontant – han simpelthen afbrød mig midt i
en sætning, da jeg fortalte om forskellige
former for ledelse i Danmark og Sverige.
”Hvorfor er det sådan?” spurgte han højlydt,
selv om det var indlysende, at jeg var på vej
til at besvare spørgsmålet. Det var virkelig
et dybtfølt spørgsmål, som kom helt indefra,
og som han ikke kunne holde tilbage. Det
bare kom af sig selv. Det var helt tydeligt af
måden, han stillede det på, at han slet ikke
var opmærksom på, at han afbrød et foredrag, og at der var andre tilhørere. Så fortalte han sin historie.
Han havde i sit tidligere job arbejdet i en
dansk it-virksomhed. En dag havde den
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danske chef kaldt ham og to andre (danske) kolleger ind på sit kontor og bedt dem
om at udføre en bestemt opgave. Han var så
gået tilbage og havde gjort sig meget umage med at gøre præcist det, chefen havde
bedt ham om. De to danske kolleger havde
derimod ikke gjort det, de var blevet bedt
om, og så fortalte han, at ”det virkede, som
om chefen var mere tilfreds med kollegerne, der ikke havde gjort det, de var blevet
bedt om, end med ham, som havde gjort
præcist det, han var blevet bedt om”. Han
fattede det ikke og var dybt frustreret.
Historien viser noget interessant ud over
at bekræfte det, jeg sagde. Spørgsmålet
”Hvorfor er det sådan?” fastslår, at der er
forskelle mellem de to landes arbejds-, ledelses- og organisationskultur, og at det
ikke kan diskuteres. Det er der. Samtidig
var måden, han stillede spørgsmålet på,
udtryk for en dybt følt frustration. Han
kunne simpelthen ikke forstå, hvad det
var, der var forskellen. Det viser, at der er
betydende forskelle, som man virkelig skal
tage alvorligt. Historien handler jo om,
at en chef beder en medarbejder om at

gøre noget, og at medarbejderen så ikke
gør det, chefen forventer. Det er ikke bare
selve definitionen af kulturforskelle, at ”du
hører ikke det, jeg siger”, jævnfør afsnittet om kulturel relativitet. Det er også en
beskrivelse af en ledelsessituation, der ikke
fungerer. Det er faktisk alvorligt. Det er
med andre ord meget væsentligt at tage de
kulturforskelle, der knytter sig til ledelse
og organisation, alvorligt.
Den anden oplevelse knytter sig til et foredrag, jeg holdt for direktion og ledelsesgruppen i en stor dansk finansiel virksomhed, som var fusioneret med en svensk. Det
var en ret lille gruppe – vel en 15 nøglepersoner – så foredraget kom til at forløbe som
en dialog. Jeg beskrev, hvordan en svensk
leder ville gøre i den og den situation, og
hvordan en dansk ville gøre, og så på et
tidspunkt begyndte forsamlingen at snakke
med. De havde oplevet det hele på egen
krop og vidste præcist, hvad jeg ville sige.
Og mens jeg fortalte videre, grinede de
højlydt. Jeg behøvede sådan set slet ikke at
holde foredraget.
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Det var en meget mærkelig oplevelse, men
også meget bekræftende. Det store problem er, at de havde lært lektien på den
hårde måde. For der er ingen, der tror, der
er forskelle, før man oplever det på egen
krop. De, der allerede havde lært forskellene at kende, syntes, foredraget var meget
relevant og endda underholdende, men de
mange, som kunne lære af det, vil finde det
irrelevant.
Gentagne gange har jeg i danske forsamlinger oplevet, at tilhørere tror, jeg gør
grin med svenskerne. Jeg er blevet spurgt,
om jeg virkelig holder det samme foredrag
for svenskere. Det gør jeg og med præcist
den omvendte reaktion. Svenskerne tror,
jeg gør grin med danskerne.
Pointen er, at begge parter identificerer
sig med beskrivelsen af sig selv og synes,
den er rigtig, og at sådan skal man være,
hvorfor beskrivelsen af den anden part er
negativ og på grænsen til det latterlige.
Man skal også være opmærksom på, at når
man beskriver forskelle, så bliver de be-

skrevet som absolutte, hvad de ikke er. Beskriver man fx den svenske kultur som en
konsensuskultur, så betyder det, at der ikke
er så meget konsensuskultur i Danmark.
Men i virkeligheden er dansk kultur også
i høj grad en konsensuskultur. Set fra Sydeuropa er der ikke meget forskel på dansk
og svensk kultur.
Jeg fik det selv beskrevet meget tydeligt i
en samtale med en belgisk bekendt, som
boede i Danmark, havde taget en uddannelse på Københavns Universitet, kendte
dansk kultur og talte dansk flydende. Jeg
fortalte hende en dag uden at tænke over,
at hun egentligt ikke var dansker på dansk,
hvordan svensk kultur er. Og så sagde hun:
”Der er præcist sådan, jeg oplever Danmark.” Hun kunne ikke holde det ud,
sagde hun, og kort tid efter flyttede hun
til Italien.
Men det betyder naturligvis ikke, at forskellene mellem Sverige og Danmark er
ubetydelige. Jeg mener, man kan tale om
en dansk og en svensk organisationslogik, som
står over for hinanden. Man skal bare være
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opmærksom på, at forskellene ikke er absolutte, men relative.
17.1 Organisation
Organisation handler om, hvordan man
arbejder og tænker, hvordan man forhandler og diskuterer. Jeg tror, der er to nøgleord, der knytter sig til dansk og svensk
kultur.
Det virker som om, svenskere oplever
verden som værende mere objektiv, mens
danskere oplever den som værende mere
subjektiv.
Det betyder, at måden, man diskuterer på,
er helt forskellig, og det har naturligvis
store implikationer på, hvordan ledelse og
organisation fungerer. Diskuterer svenskere fx vejret, så vil de hurtigt diskutere sig
frem til, at solen skinner. Det vil danskere
naturligvis også gøre, men svenskerne vil
også komme frem til, at ”vejret er godt”.
Så langt kommer danskerne ikke! Der vil
altid være en, der stiller spørgsmål ved, om
solskin er godt vejr.

Sidder en dansker i en svensk gruppe, vil
han enten forholde sig tavs og føle, at han
gør vold på sig selv, når svenskerne diskuterer sig frem til det fælles synspunkt, eller
også vil han set med svenske øjne sabotere
diskussionen ved ikke at bøje af og fastholde sit individuelle synspunkt, så der ikke
kan skabes en konsensus. Han vil blive ved
med at stille spørgsmål. Når forskellige
mennesker har forskellige meninger om
vejret, har de det. Hvis en dansker følger
en svensk diskussion, vil han være tilbøjelig til føle, at der i den svenske proces
er et element af løgn, når alle bøjer af til
konsensus.
Når konsensus er formuleret, vil man i
Sverige gøre meget for at sikre sig, at alle er
med. Er det en virksomhed, der har truffet en beslutning, vil man forklare offentligheden, hvorfor man har truffet beslutningen. Jeg husker engang, hvor SAS, en
virksomhed med svensk ledelse, lukkede
flyruten mellem Billund og Frankfurt, og
man derfor sendte en pressemeddelelse ud,
der fortalte, at ruten blev lukket på grund
af manglende passagergrundlag. En dansk
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virksomhed ville ikke have gjort det, for
det sagde sig selv, og så var det endda ikke
helt rigtigt, for årsagen til, at ruten blev
lukket, var, at SAS og Lufthansa havde
indgået en alliance og det derfor var meningsløst, at to halvt fyldte fly skulle flyve
parallelt. På den måde var informationen
en halv løgn. Det fornemmer danskere.

Det kan også ses i sammenhæng med den
tidligere diskussion af de religiøse strømninger, der har præget landene, jf. kapitel
11. Den anglosaksiske missionskristendoms
definition af, hvad der er rigtigt, definerer
det objektivt rigtige. Og lutherdommens
fokus på den enkeltes tro som grundlaget for
frelse, altså det subjektive.

Den danske individuelle subjektivitet fører også til et specielt dansk fænomen set
i forhold til Sverige: Selvironi. Danskere
er ironikere, dvs. ofte siger de det præcist
modsatte af det, de mener. Pointen er, at
de ser sig selv udefra og dermed forholder sig til sig selv. Ironi og selvironi forstås
ikke af svenskere – og af mange andre folk
– og kan meget let skabe barrierer. Det
skal danskere og svenskere være opmærksomme på.

Den danske diskussionskultur hænger også
sammen med grundtvigianismen, således
som blandt andet højskolebevægelsen i
Danmark udtrykker det: At individet udvikles gennem diskussion, at menneskets
erkendelse udvikles gennem diskussioner,
hvor synspunkter prøves af. At diskussionen dermed er et mål i sig selv, og den
holdes i gang ved, at der konstant stilles
spørgsmål.

Det er af den svenske historiker Hakon Arrildsson, der arbejdede på Roskilde Universitet, blevet formuleret på den måde, at
der i Sverige er en oplysningskultur, mens
der i Danmark er en diskussionskultur.

Kort sagt: Blandt svenskere har diskussionen til formål, at man når frem til en fælles konklusion eller en ”samforstand, mens
diskussionen blandt danskere har til formål
at prøve synspunkter af.
Det, som umiddelbart blot kunne defineres således, at Sverige er en oplysningskul-
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tur, hvor man opfatter verden objektivt,
og Danmark er en diskussionskultur, hvor
man opfatter verden subjektivt, bliver det
nu et spørgsmål om ”vi versus jeg”: Kollektivitet og fællesskab versus individualisme.
Det er klart, at den svenske konsensusproces tager tid, da alle skal være enige og høres, men når enighed så er skabt, så ligger
det også fast, hvad der er rigtigt. Dermed
er det meget vanskeligt, at omgøre beslutninger, selv når det er tydeligt, at de er
forkerte. Det har både fordele og ulemper.
Det afhænger naturligvis af de konkrete
sammenhænge, hvor store de er.
Det problematiske i den svenske proces er,
at når noget først er besluttet, og virkeligheden ændres, eller man kan konstatere,
at beslutningen var forkert, så ændres det
ikke umiddelbart. Jeg kan ikke lade være
med at tænke på, hvordan miljonprogrammet blev udrullet i svenske byer, som i
bogstaveligste forstand blev revet ned længe efter, at det stod klart, at det var en fejl
at rive byerne ned. Jeg husker Stockholm i
1960’erne som et stort bombekrater – 20

år senere rev man Lugnet ned i Malmö
og byggede en betonforstad midt i byen.
Også København havde store planer. Hele
Vesterbro skulle rives ned og erstattes af
en spagettimotorvejsudfletning i mange
etager flankeret af højhuse. Man nåede så
langt i gennemførelsen, at kloakledningerne blev flyttet, men så skiftede man mening. Slutresultatet blev, at man valgte, at
bruge meget store beløb på at renovere de
gamle arbejderboliger, som i dag bebos af
velstillede unge.
Over for den svenske konsensus og samforstand beskrevet heroverfor står dansk
uenighed og diskussion. Beslutninger træffes ved, at nogen, der har magt, når man
har diskuteret længe nok, skærer igennem
til ofte højlydte protester. Til gengæld ligger beslutningerne ikke nødvendigvis fast,
og det sker ofte, at de omgøres. Et eksempel på beslutninger, der omgøres, kunne
være nedrivningen af Vesterbro, et andet
beslutningen om at bygge Storebæltsbroen. Den blev besluttet i 1978, en projektorganisation med flere hundrede medarbejdere blev etableret, og så blev projektet
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opgivet i 1979, da man i lyset af den anden
energikrise alternativt valgte at etablere et
nationalt naturgasnet. Et nyt Storebæltsprojekt blev så vedtaget i 1987. Det var
derfor ikke uden grund, at danskerne troede, at svenskerne var ved at trække sig ud
af Øresundsprojektet, når Vattendomstolen
ikke umiddelbart kunne godkende det.
Sådan er det i politik, og sådan er det i
virksomheder. I politik harmonerer det
med de to forskellige administrative systemer, der er i landene. Det danske ministerstyre og hierarki, hvor hver ny lov
automatisk skubber den gamle væk, og de
svenske selvstyrende embetsværk, der sikrer, at ny lovgivning er i overensstemmelse
med gældende lovgivning. I virksomheder
er det ikke så formelt, men adfærden er
den samme.
Lad mig give et eksempel på virksomhedsplan. I forlængelse af beslutningen om
at opgive Storebæltsbroen besluttede man
sig ikke bare for at etablere naturgasnettet. Jernbanerne skulle også elektrificeres.
Jeg kender tilfældigvis historien om, hvor-

ledes ”virksomheden” DSB omgjorde
beslutningen om at elektrificere jernbanerne. Den er ekstrem, men også god at
blive klog af, hvis man vil lære at forstå
den danske logik.
En ny medarbejder var blevet ansat i køreplanskontoret og indså hurtigt, at de
elektriske tog, man var ved at udvikle,
ikke harmonerede med den danske geografi. Han protesterede derfor højlydt
mod elektrificeringen og udviklede på
eget initiativ sine egne dieselletvægtstog,
der kunne sammenkobles og deles under
kørsel. Han hævdede, fordi der var tale om
letvægtstog, at de havde de samme driftsog energimæssige fordele som de elektriske tog. Han sendte notater til direktøren,
som blev mere og mere irriteret, og som
først bad ham holde op. Men han fortsatte
helt upåvirket af, hvad chefen mente, med
at udvikle sit koncept og sendte flere notater til chefen, der til sidst truede ham med
fyring, hvis han ikke holdt op. Det gjorde han ikke, og i 1984 blev han chef for
en nyoprettet afdeling, der skulle udvikle
fremtidens dieseltog. Samme år kunne
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man indvi den første elektriske jernbane
i Danmark (bortset fra S-banen). Sådan
fungerer danskere, danske medarbejdere,
danske chefer og danske organisationer, og
sådan er det ikke i Sverige.
Når man diskuterer forskellige landes kulturer, kommer man ikke uden om Geert
Hofstedes undersøgelser. De bekræfter det
ovenstående. Hans undersøgelser går ud på
at vurdere landenes kulturer efter fire dimensioner. Sammenligner man Danmark
og Sverige efter dem, kommer han frem
til:
1. Svenskere er mere gruppeorienterede,
danskere mere individuelle.
2. Svenskere har mindre magtdistance end
danskere.
3. Sverige er verdens mest feminine kultur,
og Danmark er mere maskulint. Her
skal det præciseres, at det ikke handler
om køn, men om, at der i Sverige lægges mere vægt på samarbejde, kompromisser, tætte relationer mellem ledelse
og medarbejdere, og at medarbejdere
gør, som der bliver sagt (aftalt).
4. Svenskere kan ikke lide usikkerhed,

modsat danskere. Svenskere er med andre ord mere tryghedssøgende og tager
ikke så mange risici.
Alt dette får konsekvenser for, hvordan organisationer fungerer.
17.2 Ledelse
Spørger man danskere, hvad der kendetegner svenske virksomheder, er et svar, man
ofte får, at ”svenskere er meget lang tid om
at træffe beslutninger”, og at det virkelig er
frustrerende. Svenskere vil omvendt fremhæve, at de er mere grundige og tænker alt
igennem, før de træffer en beslutning.
Svenskere vil også fremhæve, at når de
først har besluttet sig, så gennemfører de
også beslutningerne – og hurtigt.
Det dækker netop over de ovenfor beskrevne forhold. I en svensk konsensusproces
vil alt blive drøftet igennem og planlagt
grundigt, før man har enighed og kan begynde at handle. Alle skal være enige og blive
hørt. En beslutning skal i remis. Ledelsen vil
høre alle, og ledelse sker ved, at alle er enige.
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Magten i svenske organisationer har karakter af beslutningstagen uden en autoritetsperson.
I en dansk organisation vil beslutninger
ofte blive taget på den måde, at lederen
træffer beslutningen og meddeler den til
organisationen. Det er en naturlig følge
af ovenstående. Hvis man i Danmark begyndte at diskutere, hvad man skulle gøre,
ville der være mange forskellige synspunkter, der aldrig ville kunne forenes i en fælles beslutning.
Derfor må lederen skære igennem og fastslå beslutningen. Forinden er det vigtigt,
at alle har haft mulighed for at føre deres
synpunkter frem, men det er ikke alle, der
udtaler sig.
Det kalder man beslutningstagen gennem en
autoritetsperson.
En svensker i en dansk organisation vil
blive meget frustreret over ikke at blive inddraget i beslutningen og vil opleve, at beslutningen ikke bliver ”ordentligt” forkla-

ret. Han vil heller ikke blive spurgt direkte
om, hvad han mener. Han vil derfor let
kunne blive dismotiveret, når ledere træffer
en beslutning uden, at han er blevet inddraget i den. Måske vil han simpelthen ikke
vide, hvad han skal gøre og blive handlingslammet. Beslutningen er jo ikke forklaret
ordentligt, og den er slet ikke detaljeret nok
til, at man kan arbejde ud fra den. Han vil
føle ledelsen som stærkt hierarkisk.
En svensker i en svensk organisation
vil føle sig tryg. Han er blevet hørt. Det vil
han opfatte som udtryk for demokrati. Da
alt er aftalt, vil han gøre præcist som aftalt
og behøver ikke at forholde sig yderligere
til beslutningen. At beslutningen ikke er
100 % overens med hans oprindelige synspunkt, gør ikke så meget, da beslutningen
er blevet grundigt forklaret.
En dansker i en dansk organisation
ved, at ledelsen ikke behøver at have ret.
Han har måske sagt det højlydt, men han
accepterer, hvad ledelsen har bestemt, og
hans personlige integritet er dermed i orden. Han ved også, at ledelsesbeslutningen
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ikke skal tages for mere, end den er: En
hensigt om, at organisationen skal arbejde
i en bestemt retning. I processen vil han
derfor ændre beslutningen og fornuftsgøre
den, hvilket ledelsen accepterer og forventer. Han vil således føle et ansvar for, at
beslutningen gennemføres, men ikke i detaljer. Han vil arbejde for, at det går godt,
og vil løbende forholde sig til resultatet.
Beslutningen revurderes således løbende.

En svensk leder vil i en svensk organisation, når beslutningen er truffet og forankret, have fuld tillid til, at medarbejderne
gennemfører beslutningen, som den er aftalt, for alt er drøftet igennem, og medarbejderne er enige i den. Han vil derfor ikke
blande sig yderligere, men lade medarbejderne udføre arbejdet. Hvis han gik hen til
dem og spurgte, hvordan det går, ville det
være udtryk for mistillid til medarbejderne.

En dansker i en svensk organisation
vil let kunne komme til at stille en masse
spørgsmål, der ikke gavner processen frem
til, at der opnås enighed. Han vil desuden
føle, at beslutningen, når den bliver truffet,
dvs. når der er en konsensus, er forkert, for
han bøjer ikke mentalt af mod denne konsensus, men står på sit uden at bøje af. Han
bøjer kun af, fordi han ikke orker længere.
Han vil føle, at han skal gøre vold på sig selv
ved at udføre, hvad der er besluttet, og da
alt er drøftet igennem og aftalt i detaljer, vil
han føle beslutningen som en spændetrøje,
der ikke giver rum for individuel udfoldelse. Og værst af alt vil han måske gøre noget
andet end det, som er besluttet.

En svensk leder vil meget let kunne misforstå en dansk medarbejder, når denne
søger at udvikle/ændre det aftalte, og opfatte ham som illoyal, hvilket lige præcist
er det, han ikke er ud fra det danske ideal.
I deres selvopfattelse hører man ofte svenske ledere – også i Danmark – sige, at danskere ikke kan lede. Med udtalelsen viser
de, at de intet forstår. Leder svenskere ”på
svensk”, dræber de enhver kreativitet i den
danske organisation – netop det, som er
den danske organisations styrke.
I store svenske organisationer vil det være
en vigtig funktion for mellemledelsen at
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forankre og forklare beslutningerne blandt
medarbejderne og involvere dem. I danske organisationer spiller mellemniveauet
ikke den samme rolle, og som nævnt er
det normalt, at topniveauet i danske organisationer kommunikerer med de lave
niveauer i organisationen.
En svensk leder i en dansk organisation ville gøre som i en svensk organisation, men medarbejderne ville ikke forstå,
hvad der skete. De ville undre sig over den
grundighed, alle diskussioner blev gennemført med, og ville ikke forstå, at de nu, hvor
de er blevet hørt, forventes at gøre som aftalt. Lederen derimod ville nu forvente, at
medarbejderne gør som aftalt, men det vil
de ikke gøre i en dansk organisation. De vil
ud fra det danske loyalitetsbegreb forsøge at
forbedre den, tilpasse den til omverdenen
etc. Den svenske leder ville ikke opdage det,
før det var for sent, for han går ikke hen til
medarbejderne og spørger til, hvordan det
går, da det ville være udtryk for mistillid. De
danske medarbejdere vil opleve dette som
udtryk for, at lederen ikke interesserer sig
for deres arbejde, og blive dismotiverede.

En dansk leder i en dansk organisation ville vide, at når han har truffet en
beslutning, så arbejder medarbejderne videre med den. Det ikke bare ved han –
det forventer han også. De vil justere den,
tilpasse den til markedet, kort sagt udvikle
og forbedre den. Det er en nødvendighed,
for beslutningen er ikke tænkt igennem i
alle detaljer, og det ved lederen, hvorfor
han forventer, at medarbejderne ændrer
beslutningen. Det er jo dem, der har tæt
kontakt med markedet og kunderne. Kun
de kan tilpasse og udvikle produktionen.
Lederen vil derfor være nødt til at følge
processen tæt. Han går derfor ofte hen til
medarbejderne spørger, hvordan det går,
hvilket bliver opfattet som et udtryk for, at
han interesserer sig for deres arbejde. Afhængigt af svaret kan han så stille spørgsmål og måske provokere til diskussion og
støtte og motivere.
En dansk leder i en svensk organisation vil være noget nær en katastrofe,
når han meddeler sine beslutninger uden
at begrunde dem og uden, at de er så detaljerede, at de umiddelbart kan udføres.
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Når han går rund blandt de dismotiverede
medarbejdere og spørger til, hvordan det
går, opfatter de, at han udtrykker mistillid til dem. Og ikke nok med det, han går
også uden om mellemlederne, som dermed også desavoueres og føler sig krænkede. Man hører derfor ofte svenskere sige,
at ”danskere kan ikke lede”, men pointen
er, at ”en svensk leder i Danmark” heller
ikke kan lede.
Sammenfatter vi ovenstående, har vi forklaringen på den svenske medarbejder, der
frustreret kunne konstatere, at selv om han
havde gjort præcist det, der blev sagt, så var
chefen mere tilfreds med kollegerne, der
ikke gjorde det, som blev sagt. Pointen er,
at chefen i virkeligheden bad ham om at
udvikle og ændre det, han blev bedt om –
og som svensker forstod han det ikke!
Det er en helt grundlæggende forskel, der
er på dansk og svensk ledelse og organisation. Jeg vil påstå, at hvis man ikke forstår
det – og det gør man først, når man har
lært det på den hårde måde – så mister
dansk-svenske organisationer og samarbej-

der rigtigt meget. Jeg vil faktisk påstå, at
tabet samfundsøkonomisk løber op i milliarder af kroner. Svensk ledelse i en dansk
organisation fungerer ikke. Dansk ledelse
i en svensk organisation fungerer heller
ikke.
Hvorfor er det sådan?
Vor ven fra før spurgte: Hvorfor er det
sådan? En del af svaret er givet med det,
som er skrevet om oplysningskultur versus diskussionskultur og forskellene i kristendomsopfattelser, men der er en række
flere forklaringer. Der er naturligvis også
en sammenhæng mellem erhvervsstruktur
og organisationslogik – og den går begge
veje.
Erhvervsstrukturen bestemmer organisationslogikken, og organisationslogikken
bestemmer, hvilke virksomheder der bliver en succes og dermed også, hvilken erhvervsstruktur der er.
Når der i Sverige er store virksomheder,
hænger det sammen med organisationslogikken. Den gør det muligt for virksomheder at udvikle sig til at blive store. I
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Danmark ville den manglende konsensus i
ledelsen let kunne føre til, at ledelsen blev
sprængt, og en af lederne ville starte sin
egen konkurrerende virksomhed. Det er
sket utallige gange. Det er det normale. I
Danmark er der ikke bare små virksomheder, der er også mange af dem. Samlet set
er de få, men store svenske virksomheder og de
mange, men små danske virksomheder en lige
stor succes.
Nedenstående tabel illustrerer det.
Sverige			
Danmark
Store organisationer Små organisationer
Planlægning		
Markedstilpasning
Standardisering
Fleksibilitet
Industri		
Handel og service

planlægges ud fra en kendt omverden. Det
gælder fx i forbindelse med meget traditionel industri. Når Volvo skal udvikle en
ny bilmodel, skal alt planlægges i forvejen.
Ikke bare selve produktionen, men markedet skal også undersøges grundigt. Derfor
indgår omverdenstudier i planlægningsprocessen: Hvordan vil købekraften, holdninger til biler, politik være de næste mange år.
Når bilen først er sat i produktion, så skal
den produceres i en lang årrække fremover. Den svenske organisationsform er
tilpasset standardiseret produktion.

Forskellen består i, at svenske organisationer planlæger alt, før arbejdet udføres,
mens danske udvikler indhold, mens arbejdet udføres. De forskellige måder at arbejde på har en række fordele og ulemper.

Det er en åbenlys fordel i den svenske metode, at der er stordriftsfordele. Planlægger
fx en butikskæde, hvordan en butik skal se
ud, så har man i den svenske logik i princippet planlagt alle butikker. De kan derfor
hurtigt rulles ud i verden. Problemet er den
manglende tilpasning til lokale forhold. Den
danske metode vil indebære, at der bruges
ressourcer til at udvikle hver eneste butik.

Den svenske organisation læger vægt på
planlægning og egner sig derfor bedst i relativt stabile sammenhænge, hvor der kan

Den danske organisation vil ikke bare kunne
tilpasses lokale forhold, men også hurtigere
kunne tilpasse sig ændringer på markedet.
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Sammenligner man de to organisationsformer, så svarer de til landenes erhvervsstruktur.
Sverige er et industriland og har en identitet
som sådan. Det har Danmark ikke. For nogle
år siden (1990) arbejdede jeg sammen med
Industriens Utredningsinstitut i Stockholm
på et projekt om nordisk økonomi. Svenskerne havde en ide, som jeg ikke forstod. De
foreslog, vi skulle analysere hvert land ved at
se på de ti største industrivirksomheder.
Jeg kunne ikke se pointen: De ti største danske industrivirksomheder giver ikke et fyldestgørende billede af den samlede dansk
industri, der består af en masse små virksomheder, men ingen rigtigt store, der dominerer. De ti største industrivirksomheder i Sverige er svensk industri.
Samtidig var de største danske virksomheder
slet ikke industrivirksomheder i traditionel
forstand. De befandt sig i service-, handels- og
transportbranchen – og i fødevarebranchen.
Den svenske industri har behov for svensk
ledelse, dansk erhvervsliv har behov for

danske ledelse og omvendt: Svensk ledelse
har skabt svensk industri, og danske ledelse
har skabt dansk erhvervsliv.
Den danske organisation er selve beskrivelsen af den perfekte organisering af handels- og servicevirksomhed. I teorierne
om serviceledelse lægges netop vægt på, at
medarbejderne nederst i hierarkierne skal
have handlefrihed til at agere selvstændigt,
dvs. definere arbejdet og produktet i et
samspil med den enkelte kunde. Ledelsens
opgave er at motivere dem.
Det er præcist det, som ovenfor blev beskrevet som den danske organisation.
Det interessante er, at landenes måde at
arbejde på gælder inden for alle områder,
altså også, hvor de ikke er hensigtsmæssige.
Altså svensk organisationskultur bestemmer ikke bare, hvilke typer af virksomheder der har succes. Den bestemmer også,
hvilke der ikke har succes. Og tilsvarende
for dansk organisationslogik. Dermed bestemmer organisationslogikken, at Sverige
fortsat udvikler store virksomheder, der er
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baseret på standardisering, og at Danmark
ikke gør det – og tilsvarende at Danmark
stadig udvikler service-, handels- og transportvirksomheder.
I Danmark er Matas en stor kæde. Da den
ville ekspandere i Sverige, åbnede den en
butik i Malmö, men selv om Matas overfladisk set er en standardiseret butikskæde
baseret på et bestemt koncept, så er den
dansk: Medarbejderne i den enkelte butik
forventes selv at skulle bestemme vareudbuddet, butiksindretning mv. De svenske
medarbejdere fik derfor ingen instruks
om, hvad de skulle sælge, og kunne ikke
finde ud af det, da kæden åbnede sin første butik i Malmö. Medarbejderne anede
ikke, hvad de skulle gøre.
I Sverige har Bishops Arms – en kæde af
pubber – stor succes. Den har nu åbnet et
værtshus i København, men konceptet er
helt uændret i forhold til i Sverige. Alene
det, at man kan få sig selv til at kalde flere
pubber det samme, virker fremmedgørende på en dansker, da det bryder med den
intimitet og forbindelse mellem kunde og

værtshus, man som dansker forventer, der
skal være i relation til et værtshus.
I Danmark laver man en kæde af små
selvstyrende butikker, i Sverige organiserer man et værtshus, som var det en bilfabrik. Pointen er ikke, at der ikke findes
kæder i Danmark, de er bygget op efter
dansk organisationslogik. Der findes også
pub-kæder, men man fornemmer ikke, de
er kæder. Fx har mange af værtshusene i
Nyhavn samme ejer, og alle værtshusene
i Aalborgs berømte Jomfru Anes Gade
har samme ejer. Forskellen består i, at
den svenske kæde har formuleret et generelt koncept, der implementeres overalt,
men de danske kæder vil tilpasse sig lokalt. De forskellige værtshuse i Nyhavn og
København, der udgør en kæde, har vidt
forskellig profil. Bishops Arms derimod er
placeret midt i Københavns cafe-kvarter.
Rundt om det ligger cafeer, hvor jetsettet
drikker cafe latte og champagne, viser dyre
biler og modetøj frem. Det sted mangler
ikke et øl-værtshus. Tværtimod er der en
disharmoni mellem standardkonceptet og
omgivelserne.
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Bishops Arms er på grund af manglende
lokal tilpasning et fremmedelement i kvarteret. På grund af manglende markedstilpasning realiseres ikke synergi mellem pub
og omgivelser. Men planlægningen fejler
ikke noget. Den er givetvist gennemtænkt
og beskrevet i en plan. Ideen er, at når man
går på strøget og kigger ned ad en af sidegaderne, kan man se et stort skilt, hvor der
står Bishops Arms. Bishops Arms kommer
ikke til at henvende sig til københavnerne,
men der skal vise sig at blive tiltrukket
mange svenskere, der shopper på strøget.
17.3 Forretningskultur
I forlængelse af diskussionen af den danske
og svenske organisationskultur rejser der
sig også et billede af de forskellige forretningskulturer.
De følger mønstret. I Sverige ligger tingene fast. I Danmark gør de det ikke.
Det betyder, at en handel i Sverige sker på
faste betingelser. Fx ligger priser fast, og
det accepterer man, for sådan er det.

Men i Danmark, hvor tingene ikke ligger
fast, vil handel være en proces mellem køber og sælger, hvor pris og produkt er til
forhandling. Det skal ikke forstås på den
måde, at danskere altid tinges om prisen,
men det sker. Det er mere udbredt i Jylland end i København. Men går man ind i
en butik for at købe et tv-apparat, kan man
sagtens forestille sig, at en kunde spørger,
om han kan få rabat, og at han får det. Selvfølgeligt har sælgeren også i kædebutikker
kompetence til at slå af i prisen! Det kan
også ske på den måde, at køberen får noget
oven i det, han køber. Hvis det var et tv,
så måske et kabel, en antenne e.l. Tingene
ligger ikke helt fast og er til forhandling.
Og grænsen mellem at få noget fysisk og
få service er også flydende.
Det betyder, at svenskere ofte føler sig
snydt, når de handler med danskere, fordi
de ikke forstår, at det, danskeren siger, ikke
ligger fast.
Det betyder også, at når en handel eller en aftale indgås, så ligger den ikke mere fast, end
at den kan ændres. Det frustrerer mange
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svenskere i Danmark. Når en dansker har
købt noget, så tror svenskeren, at handlen
er afsluttet. Det er den også, men derfor kan
man godt efterfølgende forsøge at gøre
den endnu bedre. Det er der ikke noget at
tabe ved, for den handel, der er afsluttet, er
afsluttet. Men svenskeren vil, når danskeren, efter at handelen er afsluttet, fortsætter
diskussionen, tro, at så er den ikke afsluttet,
og bliver derfor unødigt frustreret.
Altså det aftalte er aftalt. Men danskere
forsøger hele tiden at forbedre det aftalte
uden dermed at forkaste det aftalte, der er
enighed om. Og svenskere skal ikke altid
tage det første udgangspunkt som noget,
der ligger fast.
Når det er sagt, så kan der igen være grund
til at pege på det relative i forskellene. De
indbyrdes dansk-svenske forskelle er i et
globalt perspektiv forsvindende små, men
i Skandinavien er de betydende.
De afspejler ligesom organisationsforskellene den forskellige struktur i dansk og
svensk økonomi – og for dens sags skyld

også landenes forskellige historie.
Danmark er en handelskultur. København
betyder ”købmændenes havn”. Handel og
skibsfart er historisk danske hovederhverv.
Det svenske samfund er et produktionssamfund.
17.4 Synergi
Det fører så frem til et sidste spørgsmål:
De kulturelle forskelle er i dette kapitel set
som et potentielt problem, spørgsmålet er
om de vil kunne være en mulighed? Er
det muligt at realisere en dansk svensk synergi? Der er ud af forskelle og ikke ud af
ligheder, der opstår synergi!
Sættes ovenstående beskrivelse på spidsen,
er svenskere dygtigere (end danskere) til at
planlægge, standardisere, masseproducere,
dvs. udvikle og drive store virksomheder,
mens danskere er dygtigere til at få ideer,
designe, innovere, dvs. drive små virksomheder og sælge. Man kan jo ikke være dygtigst til alt.
Sammenholdes det, fås følgende billede
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af danskere og svenskere under et, hvis
de kan finde ud af at samarbejde, at vi er
”dygtigst” til at få ideer, designe, innovere,
drive små virksomheder, til at planlægge,
standardisere, masseproducere, dvs. udvikle
og drive store virksomheder og sælge. Det
burde være opskriften på den totale succes.

modsvares af, at der er mange af dem, og
at der startes mange af dem. I så fald måtte
der være et enormt vækstpotentiale, der
kunne give både Danmark og Sverige en
helt ny gylden fremtid.

Der findes en teori om virksomheders livscyklus (Adiezes). Ifølge den gennemlever
virksomheder forskellige livsfaser ligesom
mennesker. Organisationerne bliver først
født, så udvikler de sig i et kreativt kaos,
så når de livshøjden og ældes, og til sidst
dør de. De små danske og de store svenske virksomheder har næppe samme forløb. De små danske virksomheder standser
tidligt i vækstforløbet, men de store svenske vokser i lang tid, før de når livshøjden.
Kunne små virksomheder lære af svensk
ledelse og kultur og dermed vokse sig
større og undgå tidlig død? Kunne man
simpelthen indsætte svensk ledelse i dem,
umiddelbart før de ville nå livshøjden, som
kunne strukturere dem til fortsat vækst. I
så fald ville potentialet være enormt, for
at de danske virksomheder forbliver små,

- 185 -

8894_Bog indhold 2012_OK.indd 185

19/10/12 10.57

18. Sammenfatning
Med beskrivelsen af de mange aspekter
af det danske og svenske samfund og den
danske og svenske kultur tegner der sig et
samlet billede af Danmark og Sverige og
dermed også af forskellen. Uanset hvilket
emne man går ned i, tegner forskellen sig
til at være nogenlunde den samme. Der er
altså tale om en grundlæggende forskel på
de to lande og kulturer. Man kan næsten
tale om en dansk og en svensk logik.
I denne bog har følgende emner været
diskuteret: Det geografiske udgangspunkt,
historien, den historiske identitet, geografien, den geografiske identitet, råvare- og
erhvervsgrundlag, det sociale udgangspunkt, folkekultur, religiøse strømninger,
folkebevægelser, nationalkarakter, statslig
og kommunal forvaltning, de politiske
partier og organisation og ledelse.
Alle disse mange forhold spiller sammen.
Det er selvfølgelig en af forklaringerne på,
at der tegner sig en samlet logik i hvert
af landene. Af de historiske afsnit fremgik
det desuden, at Danmark og Sverige gennem århundreder ikke har været rigtige

nabolande, som fx Danmark og Tyskland
har. Tværtimod har Sverige været relativt
isoleret fra sine nabolande, og forbindelsen
til Danmark og andre lande har været over
Østersøen.
Kun i den relativt korte periode i Kalmarunionen har landene været statsligt forbundne. Ellers har de været selvstændige,
dvs. uafhængige. Det er derfor ikke mærkeligt, at hvert land har udviklet sin egen
kultur, sin egen logik. Det, at begge lande
har vikingetiden og sproget til fælles, er
ikke det samme, som at der har været en
intensiv kulturel udveksling. Pointen er, at
landene har forskellig kultur. Set fra Danmark har den kulturelle udveksling været
meget tættere med Tyskland, Norge og
England end med Sverige. Set fra Sverige
– Stockholm – har Østersøen, Rusland og
Baltikum været det nære udland.
Her skal det dog nævnes, at Sverige er et
geografisk delt land. Hvor Skåne og Sydog Vestsverige (Göteborg) orienterer sig
mod vest og syd, så orienterer Stockholm
sig mod øst.
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I beskrivelsen af det geografiske udgangspunkt var det en central pointe, at Sverige
gennem århundreder har haft en beliggenhed i relativ tryghed, mens Danmark har
ligget åbent for nye impulser såvel som for
at blive overfaldet.
Det ytrer sig i de to landes historie, som vi
gensidigt ikke kender.
Danmark har en stor middelalder, mens
Sverige har et stort 1600-tal. Den dansktyske historie spiller en helt afgørende
rolle for ikke bare dansk historie, men
også dansk identitet. Efter krigsnederlaget
i 1864 blev den multinationale danske stat
(som kan sammenlignes med det habsburgske) decimeret til en nationalstat, der
skulle skabe sig selv en helt ny identitet
som sådan. Det er den danske identitet i
dag.
I middelalderen og frem til 1809 var Finland en naturlig og integreret del af Sverige, hvilket den dag i dag er årsagen til dels
et tæt svensk-finsk forhold, dels at Finland
som en selvfølge ses som en del af Norden.

Da den svenske borgerkrig mellem (Kalmar-)unionister og Gustav Vasas bondehær
førte til Sveriges løsrivelse fra unionen,
skulle et nyt Sverige bygges op. Sverige fik
en for sin tid meget moderne forfatning
og en meget moderne hær. Forfatningen
var designet til, at embedsværket kunne
regere, når regenterne var umyndige, eller når de var i krig. Systemet var så effektivt, at slutningen på den europæiske
trediveårskrig, der førte til, at næsten hele
Europa lå i ruiner, blev, at Sverige i en periode blev en dominerende magt i Europa.
Gennem en knap 100-års periode varede
stormagtstiden. Svenske hære terroriserede Tyskland, Tjekkiet, Polen, og Danmark
kom til at kontrollere næsten alle Østersøens havne.
I 1660 overtog Sverige de gamle østdanske landsdele. Stormagtstiden sluttede endegyldigt med den store nordiske krig,
og ved freden ved Nystad måtte Sverige i
1723 afstå de baltiske besiddelser.
1700-tallet blev i Sverige et stort århundrede. Det er blevet fremhævet, at Sverige
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er et barokland, men mere centralt er det,
at oplysningstiden kom til at spille en stor
rolle for Sverige.
I Danmark var perioden præget indførelsen af enevældet som et svar på, at staten
ikke havde kunnet yde en tilstrækkelig
modstand mod den svenske krigsmaskine.
I det enevældige system var kongens ord
lov, og statsadministrationen blev derfor
organiseret som et hierarki. 1600-tallets
administrative systemer lever stadig i både
Sverige og Danmark – og det giver jævnligt anledning til misforståelser. I Sverige
har man selvstyrende embetsverk, der kan
administrere uafhængigt af regenten, når
denne fx er i krig.
Til gengæld fik Danmark i modsætning til Sverige et kulturelt stort 1800tal. 1800-tallet var romantikkens periode.
Nationalromantiske tanker slog voldsomt
igennem i Danmark i forbindelse med
grænsekonflikten til Holsten/Tyskland, og
da der efter 1864 skulle skabes en ny nationaldansk identitet.

Man gjorde det, at landet var lille, til noget
stort. At landet ikke havde militære ambitioner til noget stort. Man talte om, at
”hvad udad tabes, skal ind ad vindes”, og
”at blive på jorden det tjener os bedst”,
man gjorde den jyske bonde til nationalsymbol.
Den dag i dag betyder det, at danskere har
meget svært ved at tænke stort – noget,
der falder svenskere meget lettere.
I det fattige svenske bondeland og i brugssamfundene slog den engelsk-amerikanske
vækkelsesreligion rødder med sit enkle
budskab, at man bliver frelst, hvis man lever
rigtigt, mens Grundtvig i Danmark reformerede den lutherske kristendom, således
at opfattelsen blev, at det var gennem den
uforbeholdne tro, mennesket blev frelst.
I kølvandet på vækkelsesbevægelserne kom
afholdsbevægelsen, som hjalp de fattige
svenskere til at leve rigtigt i overensstemmelse med frikirkernes kristendomssyn. I
IOGT udvikledes et hierarki af erkendelsesniveauer, som individet kunne udvikle
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sig gennem. På de højeste niveauer kunne
man gennemskue, hvad der var bedst for
næsten, og man kunne hjælpe næsten til
at leve rigtigt.
I det grundtvigianske Danmark vidste ingen bedst, og i folkehøjskolerne søgte man
at fremme den enkeltes egen udvikling på
egne præmisser.
Da arbejderbevægelsen kom til Danmark
fra Tyskland, slog den rod i den gryende
byarbejderbefolkning, men da den kom
over Sundet til Malmö, udviklede den sig
til en folkebevægelse for hele folket, dvs.
blandt de fattige bønder og blandt arbejderne i de mange næsten feudale brugssamfund.
Det danske socialdemokrati blev et byarbejderparti, mens det svenske blev et landarbejderparti, og da det i 1932 overtog
magten i Sverige, var den moderne stål- og
mineindustri i Sverige endnu ung. Mange
af bevægelsens ledende medlemmer havde
fået deres oplysning i afholdsbevægelsen,
og værdierne fra missionskirkerne og af-

holdsbevægelsen blev ført ind i socialdemokratiet. Det blev også værdierne fra
brugssamfundene. Staten vidste bedst og
kunne nu overtage den gode brugspatrons
rolle som en far for sine børn.
Ideen om folkehjemmet, den gode stat,
der vidste bedst, og som om nødvendigt
måtte anvende tvang, var født.
I Danmark var det partiet Venstre, der havde stået for indførelse af det moderne, for
bondefrigørelse, indførelse af en moderne
forfatning, og danske landarbejdere blev
ikke socialdemokrater, men fandt ståsted
i Det Radikale Venstre. Den 44 år lange
periode, hvor Sverige havde socialdemokratisk styre, har således ikke sit modsvar
i Danmark. Der var med andre ord ikke
den samme samfundsmæssige konsensus i
Danmark.Til gengæld var der et større fokus på individet som individ.
Anden verdenskrig blev for Danmark
en bekræftelse af modsætningsforholdet
til Tyskland, mens Sverige som neutral
stat blomstrede økonomisk. Efter krigen
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kunne svensk industri lukrere på næsten
at være uden konkurrence. Sverige så sig
som den tredje stormagt, leder af de neutrale lande og kunne belære de to (det vil
kun sige USA) supermagter om deres fejl.
Man vidste bedst.
Sverige så sig som forbillede, og Danmark
så i efterkrigstiden op til Sverige.
Det interessante er, at der er en rød tråd
fra det geografiske udgangspunkt til den
politiske selvopfattelse i selv moderne tid,
at historien har bestemt nogle forvaltningsmæssige principper, som harmonerer med troen på sund fornuft i Sverige
og den subjektive fornuft i Danmark, som
også harmonerer med, at oplysningstiden
prægede Sverige mere end Danmark og
omvendt med romantikken og de kirkelige strømninger: Troen på det rigtige liv og
at de, der lever det, kan vide bedst på andres vegne – og det grundtvigianske synspunkt, at ingen ved bedst, at man ikke må
dømme andre samt den måde, organisation og
ledelse fungerer på i de to lande:

I Sverige diskuteres med henblik på at nå
frem til en fælles beslutning, som efterfølgende forankres blandt alle. I Danmark
diskuteres for at prøve meninger af og som
led i selvudvikling, hvorfor der er behov
for en synlig leder, der på et tidspunkt kan
skære igennem og træffe en beslutning, der
ikke kan træffes i konsensus som i Sverige.
I Sverige forventes, at når alle er hørt og
er enige, og beslutningen er forankret, så
bliver den udført som ”aftalt”, men i Danmark er ikke sådan. Der vil de dygtigste
medarbejdere hele tiden prøve at omgøre
og forbedre beslutningen. Lederen ved og
forventer det og er derfor nødt til løbende
at følge processen, mens en svensk leder vil
holde sig på afstand af sine medarbejdere
for ikke at udtrykke mistillid. I Danmark
udtrykker han netop interesse ved at spørge til arbejdet. Det er derfor en stor misforståelse, når svenske ledere udtrykker det
synspunkt, at danske ledere ikke kan lede.
For nok er dansk ledelse i svenske organisationer en katastrofe, men det er svensk
ledelse i danske organisationer også! Kort
sagt: Det handler om reelle kulturforskelle.
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Det er mit synspunkt, at de kulturelle forskelle og måden, tingene fungerer på i de
to lande, fører til endog meget store tab,
herunder økonomiske, fordi det ikke er
erkendt.

samme i de to lande Det er derfor, der er
et enormt potentiale i at udnytte synergien mellem de to kulturer.

I hvert fald er det interessant, at forskellene på en dansk og en svensk organisation,
dvs. forskellene på, hvordan menneskene
fungerer, afspejler en fuldstændig overensstemmelse med erhvervsstrukturen. Begge
lande er industrilande. Men der er kun
stor industri i Sverige, forstået som masseproducerede standardbrands. I Danmark
beskæftiger næste alle industrivirksomheder under 500 medarbejdere, og de lever
af nicheproduktion. Samtidig er de store
danske virksomheder typisk i handel,
transport og service. Den danske organisation svarer nøje til idealet af en serviceorganisation, mens den svenske nøje svarer
til en stor produktionsvirksomhed. Der
har helt klart været et samspil mellem kultur og erhvervsstruktur, som formentligt
har gået begge veje. Kulturen har fremmet
nogle virksomheders udvikling og bremset andres udvikling – og det er ikke de
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Henvisninger
Danmark og Sverige – danskere og svenskere er skrevet ud fra den viden, jeg har fået gennem
20 års arbejde med dansk-svenske relationer. Den er skrevet på kort tid ud fra en ide om, at
de mange forskellige aspekter, den beskriver, samlet danner en helhed. Det er helheden og
ikke de enkelte afsnit, som er bogens kerne. Den søger at indkredse det, man kunne kalde
den danske logik og den svenske logik. Den har bevidst fået en personlig drejning, da det
ikke er muligt at beskrive kultur og samfund objektivt.
Bøger, som har dannet basis for udgivelsen af Danmark og Sverige – danskere og svenskere, er
de bøger, jeg har skrevet om Øresund:
Øresundsbroens muligheder
1. udgave, 152 sider. Forlaget Fremad, 1994.
Flexkulturel ledning. Kulturmöten – Mångfaldens utmaninger och möjligheter – Öresundscase Medlemsrapport, Instituttet for Fremtidsforskning. 1997.
Øresundsbroens muligheder – Fra vision til Øresundsregion?
2. udgave. 257 sider. Forlaget Fremad, 1999.
Faste forbindelser over Øresund. Artikler 1990-99
143 sider. Instituttet for Fremtidsforskning, København og Malmö, 1999.
Malmös framtid i Öresundsregionen
114 sider. Malmö Stad, 2000.
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Öresundsregionen – Bakgrund.Verklighet. Möjligheter
Skrevet sammen med Henrik Persson. Instituttet for Fremtidsforskning, København og
Malmö og Region Skåne, 2003.
Bro til fremtiden. Øresund mellem øst og vest
165 sider. Instituttet for Fremtidsforskning, 2004.
Framtidsbetragtelser Malmö 2025
Kairos Future Danmark, 2007.
Øresund 2.0 – en helt ny Øresundsvision
78 sider. Palludan Fremtidsforskning, 2009.
Ukendt hav. En opdagelsesrejse rundt om Østersøen
Manus, som offentliggøres kort tid efter denne bog. Afsnittene om dansk og svensk historie er baseret på denne bog, som rummer detaljerede kildehenvisninger.
Øresundsbroens muligheder – 20 år efter
Genudgives 2013 – 20 år efter den oprindelige bog blev skrevet – sammen med en
nyskrevet del II, der gør status og diskuterer etablering af en Øresundsmetro og en fast
forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg.
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