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Foreningen NORDENs formand, 
tidligere skatteminister Frode Sørensen, 
mener: 

Da kulturminister Brian 
Mikkelsen i 2004 fremlagde sine 
forhåbninger om engang at træk-
ke de olympiske lege til Danmark, 
blev forslaget mødt med alminde-
lig skepsis. Og ikke uden grund. 
For i givet fald ville vi blive et af  
mindste land nogensinde, der 
skulle binde an med et sådant 
milliardprojekt. Siden er argu-
menter og undersøgelser strøm-
met frem, og senest har konsu-
lentfirmaet Rambøll fundet ud 
af, at det slet ikke bliver så dyrt. I 
stedet for 50 mia. kan vi måske nu 
nøjes med 25. Stadig en slat, men 
selv Københavns overborgmester, 
Ritt Bjerregaard, der først sagde 
nej, er nu med på ideen. 

Foreningen NORDEN går 
ind for sportslig og almindelig 
kulturel international udvikling, 
og det er i orden at tænke stort. 
Men netop når det gælder et så 
stort arrangement som OL, er det 
oplagt at vise verden, at Norden 
er en region, der hænger sam-
men med stærke bånd, kulturelt, 
politisk og økonomisk. 

Derfor bør OL blive en be-
givenhed, der går på tværs af 
grænserne. Et OL, der inddrager 
hele Øresundsregionen i stedet 
for blot Danmark, ville ikke alene 
blive langt nemmere at håndtere, 
det ville også sende et smukt 
budskab om, hvad det nordiske 
samarbejde står for. Og det ville 
samtidig være det størst tænkelige 
boost til regionens erhvervsliv, 
både når det drejer sig om ind-
tjening og positiv international 
profilering. Samtidig kan der på 
denne måde udnyttes mange af 
de kontakter i erhvervslivet, såvel 
som i kulturlivet, der allerede er 
skabt på kryds og tværs. Endelig 
ville et sådant samarbejde spille 
unikt sammen med Olympiadens 
egen målsætning om at arbejde i 
ånden af venskab og solidaritet, 
noget vi i Norden allerede har en 
lang tradition for. 

Både Sverige og Finland 
har før været værter ved som-
mer-OL. Stockholm var vært 
for legene i 1912, Helsingfors i 
1952. Hvad mon året bliver, når 
Øresundsregionen bliver vært, og 
dermed danner skole for samar-
bejdende olympiske værtskaber?
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- Hvis I tager en regnemaskine 
i brug vil I kunne se, at jeg har 
været medlem af Foreningen 
NORDEN i hele 70 år. Det er 
da en slat, som ikke overgås af 
så forfærdeligt mange i dagens 
Danmark.

Ordene kommer fra pen-
sioneret afdelingschef Erling 
Mortensen, Ølstykke, som blev 
medlem af foreningen i 1936 og 
i februar i år passerede de 70 år 
som medlem. Historien er - med 
jubilarens ord - følgende:

I det Herrens år 1935 flyttede 
mine forældre om efteråret fra 
Østerbro til Ballerup. Jeg flyttede 
med, det må man jo gøre, når 
man kun er 12 år. Min far havde 
købt hus på Holdansvej 33 for 
den nette sum af 14.500 kr, og 
det var jo ret så mange penge. 
Flytningen gjorde, at jeg måtte 
skifte skole, og jeg havnede i 
Sankt Jørgens Gymnasium, i 2. 
klasse. I denne klasse havde vi 
en lærer, der hed Erik Andersen. 
Han var generalsekretær i 

Foreningen NORDEN, og han 
fortalte de stakkels elever en 
hel masse om denne forening. 
I begyndelsen af 1936 foreslog 
han os, at vi skulle melde os ind 
i foreningen som juniormedlem-
mer. Det tilbud tog jeg imod, og 
siden har jeg været medlem, ikke 
af de mest energiske, men dog 
medlem.

Jeg har været medlem af andre 
foreninger, bl. a. Vordingborg 
Håndboldklub, som jeg var 
formand for i 11 år, og Ørnebjerg 
Køre- og Rideforening, som jeg 
var med til at stifte og var for-
mand for i 24 år, og som jeg nu er 
æresmedlem af. Det er altså ikke 
manglende energi, som gør at jeg 
har været lidt passiv i Foreningen 
Norden, men alene den kends-
gerning, at der har været masser 
af andre, som har været mere ak-
tive. I anledning af det usædvan-
lige antal medlemsår har Erling 
Mortensen modtaget et æresmed-
lemsbevis. ❏                             OO

Medlem af Foreningen nOrDEn i 70 år
Erling Mortensen, Ølstykke.

INDHOLD Marts 2006
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Da entreprenørvirksomheden 
MTHøjgaard for et par måneder 
siden meddelte, at man ville se på 
muligheden for at få ansat polske 
medarbejdere midlertidigt, vidste 
man ikke, hvordan pressen ville 
reagere. Men i kommunikations-
afdelingen blev man alligevel 
overraskede, da reaktionen faldt 
prompte. Kommunikationschef 
Trine Kirsten Leth blev kimet 
ned – og historien endte sågar på 
forsiden af Norges største netavis 
for nordiske nyheder.  

- Det blev nærmest det helt 
store medieshow, på trods af, at vi 
jo ikke sagde andet, end at vi ville 
kigge på muligheden, siger Trine 
Kirsten Leth. 

De forskellige samarbejdsor-
ganer i den nordiske fagbevæ-
gelse har holdt flere møder om 
hvordan man tackler østarbej-
dernes komme. Danmark har 

lavet regler om, at man skal følge 
overenskomsten, og Sverige har i 
øjeblikket forelagt en principsag 
for EU-domstolen (se artikel på 
side 6).

Senest har man fra den danske 
fagbevægelses side holdt et møde 
i Warszawa, hvor man diskute-

rede løn- og arbejdsregler med 
repræsentanter for den polske 
fagbevægelse.

- Vi udvekslede synspunkter og 
talte om, at alle i Danmark skulle 
arbejde på danske vilkår, siger 
Preben Foldberg, konsulent i LO 
i Danmark. 

Men fra den store entrepren-
ørkoncern Skanska, der både 

bygger i det meste af Norden 
samt mange andre steder i 
verden, lyder det fra den danske 
afdeling, at man ikke har afta-
ler med nogle østeuropæiske 
underentreprenører. 

- Jeg har ingen ambition om at 
hyre østarbejdere, selv om vi har 

meget travlt, siger regionschef 
i Skanska Danmark, Frederik 
Spanning.

ikke til højrebenet
Byggeriet er i næsten alle nor-
diske lande på kogepunktet, og 
de fleste boligejere i Norden, 
der har prøvet det, ved at vente-
tiderne på en blot middelmådig 

håndværker kan overstige vente-
tiden på en hofteoperation. Flere 
nye store boligbyggerier bliver 
i øjeblikket forsinkede, da man 
ikke kan finde håndværkere til at 
bygge dem. 

Alligevel er der slet ikke 
kommet det antal arbejdere til 
Norden, som de nordiske fag-
bevægelser havde regnet med. I 
Danmark er der i øjeblikket 4000 
aktive arbejdstilladelser, hvilket er 
et betydeligt lavere tal end man 
havde regnet med i LO. 

Det er der flere grunde til, 
blandt andet har landene på for-
skellig vis sørget for, at de uden-
landske arbejdere skal følge de 
aftaler og lovgivninger, der ligger 
i de enkelte nordiske lande. Men 
en anden grund er, at ingen må-
ske i starten tænkte på, hvor store 
problemer, de meget forskellige 
sprog faktisk udgør. 

»Det er jo ikke lige til at komme på, hvad ”kant- 
skæring af lister” hedder på engelsk...«

de fleste nordiske lande har haft intense mediedebatter om brug af øst-arbejdere, 

og fagbevægelsen har været oppe på tæerne. men sprogforbistringer gør måske 

det hele til en storm i en kande vand.    af Lisbet Larsen, fotos MtHøjgaard

?
Sprogproblemer

Ansættelse af østarbejdere ligger 
ikke lige til højrebenet, mener man i 
byggebranchen.

Hva’ for nogen polakker? 

NORDEN nu | Marts 2006
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Jan Johansen er projektudvikler 
hos den store bygherre Nordicom 
med kontor i København. For 
ham ligger brugen af østarbejde-
re ”ikke lige til højrebenet”, som 
han udtrykker det. 

-  Vi undersøger i øjeblikket 
muligheden for at bruge uden-
landsk arbejdskraft, men det er 
primært i Sverige og Tyskland, 
siger han. 

- Der er sprogbarrierer, og når 
vi blandt andet laver fagbeskrivel-
ser på tysk, skal de oversættes en 
gang til, siger Jan Johansen. 

kantskæring ...hmm
Også hos Skanska Danmark 
forudser man for mange sprog- 
forbistringer. 

- Man kan blive bange for 
kvaliteten, da det jo ofte er kom-
plicerede byggesager vi har med 
masser af styring og koordine-
ring, siger regionschef Frederik 
Spanning.  

Også i fagbevægelsen indrøm-
mer man, at sproget kan forhin-
dre, at det, der blev udråbt til 
den store fare, reelt bliver noget 
større problem. 

- Det er reelt at forholde sig 
til, at man ikke kan oversætte og 
for eksempel bruge engelsk, som 
man gør på en ferie. Det er jo 
ikke lige til at komme på, hvad 
”kantskæring af lister” hedder på 
engelsk, siger Preben Foldberg 
fra LO. 

i sverige taler polakkerne 
svensk
I Skanska i Sverige siger perso-
nalechef Claus Ekblom, at de 

polakker, man har ansat, faktisk 
taler svensk. 

- For at kunne begå sig på en 
arbejdsplads, skal man kunne 
kommunikere. Så enkelt er det.

Nogle af Skanska Sveriges 
underentreprenører kommer fra 
øst, men så kan arbejdslederne 
enten svensk eller engelsk. 

- I øjeblikket er der ikke mangel 
på byggeriarbejdere i Sverige. 
Vi har nogle underentreprenø-
rer fra Østeuropa, og det har 
vi selvfølgelig også ud fra et 
omkostningssynspunkt.  

Men meget tyder på, at de store 
entreprenører især i Danmark 
stadig har den kæmpe mediede-
bat om udstationeringen af øst-
arbejdere i hovedet. 

Frederik Spanning udtrykker 
det således: 

- Jeg ville få omverdenens 
bevågenhed, og det er jeg ikke in-
teresseret i. Og når byggeboomet 
aftager, og jeg har lagt mig ud 
med svendene, så kan jeg senere 
blive pisket til kun at ansætte  
østarbejdere med de problemer, 
det vil afføde.  

Heller ikke hos bygherren 
Nordicom er man særlig vilde 
med at tænke polsk eller lettisk. 

- Der er meget politik i det her, 
siger Jan Johansen fra Nordicom. 

- Der ligger jo også et stort pres 
fra fagbevægelsen. Selvom vi ikke 
har nogen intentioner om at 
trykke nogen på prisen, stikker 
vi ikke næsen frem i denne her 
debat, for vi kan altså ikke tåle 
dårlig presse, siger han. ❏

Hvis nogen stadig mangler en forklaring på, 
hvorfor danske og svenske entreprenører ikke 
hyrer flere østarbejdere, når nu behovet er der, så 
kommer der en her: 
 
På grund af sprogproblemer og måske anden ud-
dannelse hos for eksempel polakker, vil det ofte 
være de nemme byggeopgaver, en entreprenør 
kan sætte østarbejderne til. Og det er lige præcis 
de lette opgaver, de danske svende tjener flest 
penge på. En gipsvæg giver langt flere og hurtige 
lønkroner til en tømrersvend, end hvis han skal 
udføre et kompliceret tagværk. Og det er gibs-
væggen polakken eller letten typisk vil blive sat 
til at lave.                                                            LL

Endnu en forklaring...

Det er det mest lønsomme opgaver, man typisk kan sætte østarbejderne til. Det forklarer 
måske en del af fagbevægelsens modstand dem. 
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Der findes formodentlig ingen 
byggearbejder i Sverige, der ikke 
kender Vaxholm-sagen. Den er 
kompliceret som få, men dybest 
set er den måske det bedste 
eksempel i hele Norden på den 
angst, der findes om at øst-arbej-
dere i sidste ende skal få gjort kål 
på vores lønniveau. Og måske 
endda i sidste ende på vores 
velfærdsmodel. 

Sagen er så alvorlig, at den 
svenske regering for nylig har 
forelagt den for EU-domstolen. 
I både den svenske og danske 
byggebranche mener man, at den 
kan få betydning for resten af 
Norden, når det gælder lønvilkår 
for udenlandske arbejdere.

I sommeren 2004 begyndte et 
lettisk entreprenørfirma, Lavals, 
at bygge en skole i Vaxholm 
uden for Stockholm. De lettiske 
arbejdere fik en løn, der lå langt 
højere end den gældende lettiske 
overenskomt, men den berørte 
kun lige mindstegrænsen for, 
hvad en svensk arbejder skulle 
have. Helt præcist fik de 109 

kroner i timen, mens det svenske 
fagforbund Byggnads mente, de 
skulle have 145 kroner i timen. 
Byggnads argumenterede for, at 
man ikke - bare fordi der var tale 
om et udenlandsk firma - kunne 
acceptere, at alle automatisk 
fik den mindst mulige løn efter 
svensk overenskomst. 

sympatiaktioner
Det lettiske firma var alt andet 
end glade for den besked. 
Derudover skulle firmaet betale 
en del såkaldte ”faglige afgifter” 
til svensk byggeris fællesorgani-
sation, en helt normalt praksis i 
Sverige. Alt i alt skulle det lettiske 
firma betale 10.000 kroner mere 
om måneden til hver arbejder, 
end det ville have skullet i 
Letland. 

Letterne gik ikke med til 
Byggnads krav, og det endte i en 
blokade mod det lettiske firma. 
Blokaden udløste sympatiaktio-
ner fra flere andre fagforbund. 

Lavals gik til den svenske 
arbejds-domstol og forelagde sin 
sag. Man havde, som arbejdsgi-
ver fra et land med et helt andet 
indtjeningsniveau end i Sverige, 
umuligt råd til at betale sine 
arbejdere så meget. Og samtidig 
var der jo hele spørgsmålet om 
arbejdskraftens frie bevægelighed 
inden for EU. De krav, Byggnads 
stillede, var det samme som at 
nægte firmaer fra øst adgang til 
Sverige, mente Lavals.  

vil ud af eU
Selvom Lavals gik til arbejds-
domstolen i december 2004, 
er der endnu ikke kommet 
nogen løsning på konflikten. 
For svenskerne har sendt sagen 
videre til EU-domstolen, der først 
skal tage stilling til flere punkter 
i sagen. I mellemtiden har det 
lettiske firma forlængst opgivet at 
bygge skolen, og sidste år gik det 
konkurs. Den svenske storentre-
prenør NCC endte i stedet med 
at færdiggøre skolebyggeriet. 

I Sverige holder man vejret i 
byggebranchen, for der står me-
get på spil. Sagen har langt flere 
facetter end beskrevet ovenfor, 
men hovedproblemet står klart: 
Hvis letterne får ret, vil det kunne 
ændre meget på de aftalemodel-
ler, som det nordiske arbejdsmar-
ked er bygget op på.  

Den svenske regering har helt 
tiden bakket den svenske fagbe-
vægelse 100 procent op Men hvad 
det ender med, går der lang tid, 
inden vi får klarhed på. EU-dom-
stolen ventes ikke at afgøre sagen 
før i 2007 eller 2008.  

I Sverige er der på baggrund 
af Vaxholm-sagen opstået flere 
strømninger i befolkningen, 
der går ud på, at man ønsker at 
melde sig ud af EU, hvis sagen 
ikke falder ud i svensk favør. ❏

Svensk sag 
kan blive knald 
eller fald
Udfaldet af en kompliceret sag om løn kan få afgørende 

betydning for alle nordiske byggearbejdere.  

Blokade

Sagen i Vaxholm 
kan i sidste 
ende betyde, at 
svenskerne får 
en ny debat om 
hvorvidt de skal 
være medlem 
af EU.  

  af Lisbet Larsen

NORDEN nu | Marts 2006
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De nordiske lande udgiver 
flere bøger per indbygger end 
nogen anden region i verden. 
Og Danmark ligger nummer et, 
når det gælder mængden af film 
produceret per borger.   

Årsagen er ikke blot antallet af 
kolde, mørke timer, der tvinger 
os inden døre, men i høj grad 
også et effektivt og rummeligt ud-
dannelsessystem hvor kreativitet 
sættes højt.  

- Rent værdimæssigt udgør de 
nordiske lande en form for avant-
garde, der er nogle skridt foran 
de fleste andre regioner i verden, 

udtaler Mikael Lindholm, redak-
tør af ugebrevet Mandag Morgen 
til Politiken.  

At national kreativitet ikke blot 
er noget, man kan være stolt af 
men også tjene masser af penge 
på, kom blandt andet frem på 
World Economic Forum i Davos, 
Schweiz, sidst i januar. Her blev 
det fremhævet, at økonomisk 
vækst ikke blot drejer sig om 
teknologi og møtrikker, men også 
om hvor godt man kan konkur-
rere som nation, når det gælder 
underholdning, poesi, arkitektur 
og videnskab. 

I samme ånd sagde den tyske 
kansler Angela Merkel i sin 
åbningstale på mødet, at der ge-
nerelt er et behov for en ny social 
markedsøkonomi, hvor borgerne 
har gode muligheder for på 
ansvarlig vis at få innovative ideer 
udført i praksis. 

Det ser ud til at, Norden er 
godt med på det område. Og 
kigger man på tallene for de 
forskellige landes generelle 
konkurrenceevne, så er fem ud 
af de ti mest konkurrencedygtige 
nationer nordiske.  I den nyligt 
udkomne rapport ”Norden som 

global vinderregion”, udgivet af 
Nordisk Ministerråd og ugebre-
vet Mandag Morgen, pointeres 
det, at vores åbenbart ubændige 
trang til at kreere og finde på 
nyt ikke alene kan forklare, at vi 
klarer os så strålende. Også hele 
det fællesnordiske værdigrund-
lag, hvor social tolerance, flad 
ledelsesstruktur, opfindsomhed 
og respekt for individet er vigtige 
parametre, spiller en afgørende 
rolle, når vi skal vurdere vores nu-
værende og fremtidige mulighe-
der for at konkurrere med resten 
af verden. ❏ 

Den  klasse   

 – det er
Flere undersøgelser viser, at nordiske borgere skriver, spiller og udfolder sig 

mere kreativt end stort set alle andre af verdens befolkninger.    af Lisbet Larsen

Svensk sag 
kan blive knald 
eller fald
Udfaldet af en kompliceret sag om løn kan få afgørende 

betydning for alle nordiske byggearbejdere.  

Vinderregion

NORDEN nu | Marts 2006
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Kristian Pihl Lorentzen sidder på 
sit kontor på Christiansborg og 
ser egentlig både pæn og høflig 
ud,. Men han har et ærinde, han 
godt ved, kan blive temmelig 
meget op ad bakke, en plan, 
der skal få Norden tilbage på 
verdenskortet i politisk forstand, 
og som formodentlig vil møde 
modstand blandt politikerne i 
Nordisk Råd, som han i øjeblikket 
er vicepræsident for. Men efter 
et år i Folketinget har han ikke 
mistet sin idealisme, så han tror  
- i hvert fald forsigtigt - at det kan 
lade sig gøre.

Hvad går planen så ud på? 
Nordisk Råd skal til at koncen-

trere sig om langt færre emner. 
Med streg under langt og færre. 
Faktisk skal rådet kun have et el-
ler maksimalt tre indsatsområder 

om året i modsætning til de tredi-
ve, fyrre, halvtreds eller flere, der 
i øjeblikket når sessionernes og 
udvalgsmødernes dagsordener. 

- I øjeblikket er der ingen, der 
tør sige, at skal vi nu ikke lige 
cutte alt det gamle snak og så 
koncentrere os om noget, som 
lidt flere mennesker faktisk kan 
se nytteværdien af. Men vi er me-
get høflige, og ingen har lyst til at 
stille sig op og sige om et forslag 
eller en debat, at det altså er for 
ligegyldigt for rådet at tage sig af, 
siger Kristian Pihl Lorentzen. 

- Når en politiker stiller sig op 
på f. eks en session og tager et 
emne op, så synes vi alle sammen, 
at det skal man da også samarbej-

de om. Men når alt er lige gyldigt, 
bliver det jo ligegyldigt, siger han. 

prioriteringer 
Kritikken af rådet er ikke ny, 
og Kristian Pihl er hverken 
den første eller den anden, der 
bringer den på banen. Men 
han har til gengældt tænkt sig 
at gøre noget ved det, siger 
han. Vicepræsidenten vil i den 
politiske gruppe, han tilhører 

i Nordisk Råd, Mittengruppen, ar-
bejde for et forslag om, at Rådet i 
fremtiden skal prioritere skarpt i 
sit arbejde. 

- Jeg forestiller mig for eksem-
pel, at hver politisk gruppe i rådet 
(der er tre, red.) laver en priorite-
ringsliste over emner, man synes 
skal på dagsordenen det år. Så 
fremlægger man dem i rådet, og 
så stemmer man om prioriterin-
gen, siger vicepræsidenten.

Lorentzen er godt klar over, at 
det bliver sin sag at få de nordiske 
politikere til at blive enige om, 
hvad man overhovedet skal tage 
sig af. De fleste vil sikkert bifalde, 
at der skal prioriteres, men ingen 
har lyst til, at netop deres priori-
teter ryger ud til højre.

- Det kræver jo, at man faktisk 
gør et langt større forarbejde i 

Høflighed dræber nordisk råd
de nordiske politikere er for pæne, og de tør ikke skære igennem overfor hinanden.   af Lisbet Larsen
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»Det kræver mod at sige, at noget ikke er nyttigt. 
Men det er altså derhen, vi skal.« 

Opstramning

Nordisk Råds session i Riksdagen i Stockholm i 2004.
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Det norske formandskab for 
Nordisk Ministerråd overvejer for 
tiden, hvem der skal afløse fhv. 
statsminister Poul Schlüter som 
særlig repræsentant for de nordi-
ske samarbejdsministre i spørgs-
målet om fjernelse af nordiske 
grænsehindringer. Schlüter forlod 
posten ved årsskiftet efter tre år 
i dette hverv, som han har høstet 
megen ære af. Poul Schlüter fik 
i 2004 Foreningen NORDENs 
hæderspris. 

Det norske formandskab 
siger i sit arbejdsprogram, at 
et grundlæggende mål for det 
nordiske politiske samarbejde 
er stadigt øgede muligheder for 
borgerne til at bevæge sig frit i 
Norden og at bo, arbejde, søge 
uddannelse og drive erhverv. De 
senste år er der gjort en meget 
aktiv indsats for at identificere 
og fjerne de praktiske hindrin-
ger for den frie bevægelighed. 
Grænsehindringsarbejdet har 
givet mange gode resultater, men 
der er stadig mange spørgsmål at 
tage fat på.

Det norske formandskab vil 
lægge stor vægt på at følge op på 
uløste sager og videreføre arbej-
det med at sikre åbne grænser 
i Norden. Dette indebærer en 
særlig indsats på to områder: 
Forbedring af erhvervslivets mu-
ligheder for grænseoverskridende 
virksomhed i Norden, og at vur-
dere mulighederne for nærmere 
samarbejde mellem ministerrådet 
og grænsekomiteerne om grænse-
hindringer. ❏                             OO

afløser for Poul 
Schlüter endnu 
ikke fundet

Poul Schlüter med rådgiver Naomi Pagh 
Abudi, projektleder af det grænsepolitiske 
sekretariat i Nordisk Ministerråd.

sin politiske gruppe, og at man 
bruger meget tid på at tænke sig 
om. Og det svære for en politiker 
er jo at prioritere, selvom det 
lige præcis er det, vi er valgt til 
at gøre. I en kommune er det jo 
også nemmere at forhøje skatter-
ne end at sige, at der skal skæres 
ned på noget, siger han.

hvad med kulturen
Det uundgåelige spørgsmål til 
Lorentzen bliver jo så, hvad han 
selv vil prioritere. 

- Forskning og uddannelse. 
Grænsehindringerne skal væk i 
Norden, siger han.

- Det er det vigtigste.
”Så du vil altså nedprioritere 

kultursamarbejdet”? 
- Nej, jeg synes stadig det er 

vigtigt, og vi skal stadig have litte-
raturprisuddelingerne, det synes 
jeg er vigtigt. 

”Sidder du så ikke lidt og falder i 
den samme fælde selv? Du vil ikke 
sige, at noget skal nedprioriteres, 
for det lyder ... æhh..  uhøfligt eller 
politisk ukorrekt”?

- Nej, jeg mener der er mange 
ting, man faktisk skal nedtone 
meget. De kan jo så komme op et 
andet år, hvis der er stemning for 
det, siger han. 

Dog vil Lorentzen ikke komme 
med konkrete bud på noget, han 
synes skal væk, for det vil gøre 
hans arbejde med at få priorite-
ringerne igennem gjort sværere. 
Så en del høflighed har han altså 
selv. Eller måske bare politisk 
tæft. Det vil vise sig. 

pressen er væk
På Nordisk Råds session i 
Reykjavik var der ikke ligefrem 
tæt af journalister med pennene 
fremme. 

- Jeg kan faktisk ikke huske, at 
jeg så en eneste dansk journalist, 
siger Lorentzen. 

- Pressen kan ikke se nytte-
værdien af sessionerne. Og det 
samme gør sig gældende, når 
vi politikere kommer tilbage til 
vores partier i hjemlandet. Jeg får 
måske fem minutter på et grup-
pemøde til at fortælle om sessio-
nen, og flere sidder allerede fra 
start med et underlig træt udtryk, 
fortæller han. 

”Er det ikke, fordi Nordisk Råd jo 
altså ingen beslutningsdygtighed har? 
Det er vel der, det der skåltaleimage 
kommer fra...”

- Det passer jo ikke, at vi ikke 
får noget igennem. Men det 
kan gøres langt mere effektivt. 

I stedet for at sende en masse 
rekommandationer skriftligt til 
ministerrådet, som så bare ryger 
over i en bunke, så er den per-
sonlige kontakt vigtig. Når vi får 
færre emner på dagordenen, er 
det også nemmere at tage en kop 
kaffe med Connie Hedegaard og 
så sige til hende, at ”det her, det 
er altså et genialt forslag du skal 
snakke med dine nordiske kol-
leger om”. Det er sådan man får 
tingene til at virke. Ikke så meget 
papir. 

For Kristian Pihl Lorentzen 
gælder det om at have konkrete 
målsætninger for det nordiske 
samarbejde. Han vil ikke skære 
nuværende projekter væk, men 
gøre hvad han kan for, at der ikke 
kommer nye, der vil få befolk-
ningen til at føle, at der bliver 
skudt med spredehagl, og at res-
sourcerne i det nordiske samar-
bejde ender i små portioner i alle 
verdenshjørner. 

- Det kræver mod at sige, at 
noget ikke er nyttigt. Men det er 
altså derhen, vi skal, siger han. ❏

Kristian Pihl Lorentzen ser selv ret høflig ud. 
Men hans budskab er ikke helt så høfligt. 



10 

NORDEN nu | Marts 2006

- Folkeoplysningsarbejdet er 
blevet udsultet gennem mange år. 
Havde de folkelige idepolitiske 
foreninger haft større gennem-
slagskraft, var debatten forud for 
og under sagen om Muhammed-
sagen blevet af en helt anden 
karakter, siger Peter Jon Larsen, 
generalsekretær i Foreningen 
NORDEN

- Som den har kørt nu gennem 
mange år, er debatten ofte blevet 
til hysteriske udmeldinger fra 
enkeltpersoner. De folkelige for-
eninger har historisk været med 
til at ansvarliggøre og nuancere 
budskaberne i den politiske de-
bat. Det mangler vi nu, siger han, 
og tilføjer: 

- De folkelige foreninger skal 
igen være den si, der sikrer, at 

værtshusets udgydelser en sen 
nattetime efter adskillige bajere 
ikke når frem til Folketingets 
talerstol.

Peter Jon Larsen mener, at den 
afgørende prøve, når det gælder 
håndteringen af krisen på lang 
sigt, kommer til at stå i befolknin-
gen som helhed. Tænkepausen 
kan i Danmark bruges til at rette 
op på de misforståelser og mang-
lende tillid, der endte i den vold-
somme strid om tolv tegninger.  

væk fra fraser
- Derfor skal vi i de folkeoplysen-
de organisationer til at inddrage 
langt større dele af befolkningen 
i løsningen af problemerne, end 
vi hidtil har set. Vi må ud over 
den almindelige mediedebat, der 

nok altid har kørt lidt ved siden 
af virkeligheden, og som bruger 
ordet integration i flæng uden 
at definere, hvad der egentlig 
menes med det. I stedet må vi nu 
have folkets tanker og meninger 
og løsningsmodeller på banen, 
siger han.

- De folkelige organisationer er 
trods alt stadig en af grundpiller-
ne i folkestyret og samler mange 
hundredetusinde aktive men-
nesker om ide-politiske formål. 
De skal være katalysatorerne for 
at få resten af befolkningen med. 
Derudover er de respekterede, 
måske netop fordi de er ide-po-
litiske, men ikke partipolitiske, 
siger Peter Jon Larsen.  

17 millioner
For generalsekretæren er det 
vigtigt, at der er nærhed i diskus-
sionerne og løsningsmodellerne. 

- Folk skal ikke komme til 
diskussionerne, diskussionerne 
skal komme til dem. Folk skal tale 
sammen lokalt, men konklusio-
nerne skal samles centralt. Og det 
bliver politikernes pligt at tage 
dem alvorligt. Dagsordenen for 
diskussionerne er klar, og den er 
nødvendig. Derfor ville det være 
helt på sin plads at give 17 mil-
lioner, det samme beløb som po-
litikerne gav til EU-tænkepausen, 
til en tænkepause om forbedring 
af forholdet mellem de etniske 
befolkningsgrupper i Danmark, 
siger han. ❏

Den danske befolkning skal være med til at løse krisen 
giv 17 millioner til folkelig tænkepause om forbedring af forholdet mellem 
indvandrere og danskere, siger peter Jon larsen.

			Selma	Lagerlöf-interessen	oven	på	100-året	for	udgivelsen	af	”Nils	
Holgerssons	forunderlige	rejse	gennem	Sverige”	har	ikke	sluppet	
sit	tag	i	os.	Nu	har	den	danske	filmproducent	Regnar	Grasten	(bl.	a.	
”Familien	Gregersen”,	”Det	forsømte	forår”,	”Kærlighed	ved	første	hik”,	
”Krummerne”)	købt	rettighederne	til	en	spillefilm	baseret	på	Selma	
Lagerlöfs	erindringsbøger.	Arbejdstitlen	er	”Mårbacka”.	Forfattere	skri-
ver	i	øjeblikket	på	manuskriptet,	og	Regnar	Grasten	håber	på	premiere	
i	150-året	for	Selma	Lagerlöfs	fødsel	i	2008.

			Sidste	år	udsendte	Gyldendal	Henrik	Wivels	reviderede	udgave	
af	biografien	”Snedronningen”	og	en	uforkortet	dansk	udgave	af	
Nils	Holgersson	i	Anne	Marie	Bjergs	nyoversættelse,	og	Foreningen	
NORDENs	lokalafdelinger	kastede	sig	over	Lagerlöf,	bl.	a.	i	forbindelse	
med	Skumringstid-arrangementerne	i	november,	da	årets	tekst	var	
taget	fra	”Nils	Holgersson”.	I	NORDEN-foreningernes	programmer	i		
oktober-udgaven	sidste	år	var	der	artikler	om,	illustrationer	eller	
Lagerlöf-arrangementsomtaler	på	de	23	af	indstikkets	24	sider!

			Lokalafdelingen	i	Kjellerup	og	Bjerringbro-Hvorslev	gjorde	med	en	
studiekreds	den	svenske	Nobelpristager	til	sæsonens	hovedtema,	og	
flere	andre	(bl.a.	Dragsholm,	Viborg)	har	haft	foredragsaftener	eller	
filmforevisninger.	

			Foreningen	NORDEN	i	Horsens	etablerede	en	læsekreds	om	svensk	
litteratur	i	1900-tallet	med	en	særlig	introduktion	til	Selma	Lagerlöf		og	
hendes	fortælling	”Den	hellige	nat”.	

			Horsens-afdelingen	følger	nu	op	med	en	pinse-rejse	til	Värmland	
og	den	vestsvenske	skærgård	2.-5.	juni.	I	to	dage	bevæger	man	sig	
rundt	i	det	forårsgrønne	Värmland,	ser	byen	Karlstad	og	besøger	Selma	
Lagerlöfs	næsten	livslange	hjem	Mårbacka,	hvor	en	lokalguide	viser	
rundt	og	fortæller	om	hendes	liv	og	forfatterskab.	

			På	skærgårdskysten	nord	for	Göteborg	besøges	øen	Tjörn	med		
bl.	a.	Det	nordiske	Akvarelmuseum	delvis	ude	i	vandet.	Det	er	et	
nordisk	centrum	for	nutidskunst,	forskning	og	uddannelse	med	fokus	
på	vandfarveteknikker.	

der køres i private biler, forplejning bortset fra morgenmad er for 
egen regning. derfor kan turen gøres for kr. 1650.-  tilmelding til 
linda Arild hansen, tlf 7577 3908, e-post lindaah@get2net.dk.

Interview

selma Lagerlöf trækker stadig

pinserejse til bl. a. mårbacka og nordisk Akvarelmuseum

Mårbacka. Lagerlöfs hjem

  af Lisbet Larsen
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Solen er knap stået op, da Helle 
Fromberg Hammarström sætter 
sig ind i sin bil i den svenske by 
Båstad for at køre til København. 
Hun skal til dansk kvindemesse 
for at finde gæster til Hotel 
Skansen i Båstad. I et par år har 
hun hjulpet hotellet med at få hul 
igennem til det danske marked 
og dermed til danske hotel- og 
konferencegæster. 

- Danskere og svenskere bor 
så nær hinanden og alligevel så 
langt fra. Det hjælper heller ikke 
et nyt dansk hotel bare at sætte en 
annonce i Sydsvenskan – dansk/
svensk samarbejde kommer ikke 
naturligt af sig selv, selvom vi 
bor tæt på hinanden. Alting skal 
følges til døren, fortæller Helle 
Fromberg Hammarström.

Helle er født og opvokset i 
Danmark, men har som voksen 
boet og arbejdet i både Sverige og 
Danmark. Hun har altid arbejdet 
med hoteller, og har blandt andet 
været ansat hos kæderne Scandic 
og First samt på Hotel Skt. Petri i 
København. 

- Jeg har altid godt kunnet lide 
den internationale stemning på 
et hotel, og jeg betragter da også 
mig selv som øresundsborger. 
Jeg har ingen problemer med at 
gebærde mig i både Danmark og 
Sverige, men det kræver, at man 
kender sprogene og forstår de 
mentale og kulturelle forskelle. 

svensk lang frokost
- Jeg har tit undret mig over de 
barrierer, der findes, og som gør, 
at danskere og svenskere har 
svært ved at forstå og fange inte-
ressen hos hinanden, siger hun. 

- Svenskerne siger altid om 
danskerne, at de er hårde at 
forhandle med. De vil altid have 
rabat, og de er et underligt miks 
af business og hygge, for de mø-
der for eksempel ikke til tiden, 
og et møde kan sagtens starte et 
kvarter for sent, fordi en eller 
anden lige skal hente mælk til sin 
kaffe. Danskerne synes omvendt, 
at svenskerne er for alvorlige og 
seriøse, og så griner de af, at de 
aldrig kan få fat i svenskerne, 
fordi de skal ud at spise frokost 
en hel time midt på dagen. Jeg 
grinede også selv af det i starten, 
men egentlig er det et godt og 
sundt system, for svenskerne er 
friskere og meget effektive om 
eftermiddagen. Man skal forsøge 
at se fordelene ved vores forskel-
ligheder, og kender man lidt til 
hinandens kultur, er man godt 
på vej, siger Helle Fromberg 
Hammarström. 

I 2004 fik hun en ide.  Hun 
startede et lille ”øresundsfirma”. 

- Jeg ville lære både dan-
ske og svenske firmaer at 
lave business på tværs af 
Øresund. Lære dem at 
skabe kontakter og opdyrke 
et netværk. Og så ville jeg 
gerne fortælle dem, at den 
gensidige forståelse ikke 
mangler, og man ikke skal 
tro, at fordi sproget driller, 
er det ensbetydende med, 
at samarbejdet 
ikke kan blive 
til noget. Der 
er masser af 
muligheder, 
siger Helle. 

det danske njaar
Det var ikke blevet til mange 
måneder i Båstad, før Helle 
besøgte det lokale hotel og 
foreslog ledelsen, at de skulle 
sælge det flotte livsstilshotel til 
danskerne. 

- Det her smukke sted, bare 
nogle få timers kørsel fra 
København, var en oplagt 
weekendoase for danskere, som 
jo elsker spa og flot natur, og et 
oplagt konferencested. 

Det viste sig, at hotellet havde 
prøvet at markedsføre sig i 
Danmark, men uden held. Så 
blev Helle konsulent for hotellet, 
og hendes firma var en realitet. 
Et godt netværk på begge sider 
og lidt kreative tanker var og er 
nøgleordene for hendes arbejde.

- I Sverige ser de mig som 
hende ”danskeren.” Jeg er det fri-
ske pust, der kan røre lidt ved de 
vante arbejdsgange. Jeg kontakter 

gerne lokalradioer 
og får et sam-

arbejde op 
at stå med 
forskellige 
journa-
lister, så 
vi kan 
undgå at 
skulle be-

tale enorme 
summer til 

dyre 

annoncer. I Danmark bruger jeg 
meget energi på at ændre tanke-
gangen hos dem, der planlægger 
konferencer. 

Jeg gør op med den holdning, 
jeg ofte møder: ”Njar, vi skal ikke 
ud af landet i forbindelse med 
vores konference,” og forsøger at 
overbevise sjællænderne om, at 

Båstad ikke er længere væk end 
Fyn og Jylland. 

mental bro
Når Helle arbejder i Sverige, 
forsøger hun derfor at forklare, 
hvordan danskerne tænker og ar-
bejder, og når hun er i Danmark, 
fortæller hun lidt om svenskerne. 
På den måde håber hun, at der 
kan bygges en mental bro over 
Sundet

 - Jeg elsker at være en del af 
begge lande. Jeg er stolt af at 
være dansker, men også stolt 
over at have så godt et kendskab 
til Sverige og være gift med en 
svensker. Jeg er nok både dansker 
og svensker. Der har altid været 
noget med mig og Sverige, og jeg 
føler, jeg har hjertet begge steder. 
 
 læs mere:
du kan læse mere om helle 
og hendes liv i vi ses en dag 
udgivet af Aschehoug 2005.

Helle & hotellerne
helle Fromberg hammarström har sat sig for at bryde barrierer 

ned. sproglige og kulturelle forskelle over sundet bliver udvisket af 

hendes lille enmandsfirma. tekst og foto: Heidi Korsgaard

Hotel Skansen i Båstad

❏
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For tredje år i træk ansatte 
Scandlines i 2005 en håndfuld 
unge mennesker fra de øvrige 
nordiske lande som sommerfe-
rieafløsere. Og det uden at løfte 
en finger. Nordjobbere kaldes 
de unge ferieafløsere, og det er 
organisationen Nordjobb under 
Foreningen NORDEN, som 
formidler kontakten til den unge 
nordiske arbejdskraft. 

- Ordningen begyndte for vores 
vedkommende for tre år siden, 
fortæller Lars Obel, som er lokal 
personalekoordinator i Helsingør 
for Scandlines’ færger på 
Helsingør-Helsingborg-overfarten.

- De unge mennesker arbejder 
dels med billetsalg og dels på hav-
nen med at dirigere biler ombord 
på færgen, så derfor er gode dan-
ske sprogkundskaber vigtige og 
en klar forudsætning for de unge 
menneskers ansættelse, pointerer 
Lars Obel.

- En anden forudsætning for 
at blive sommerferieafløser 
hos os er, at man er fyldt 18 år. 
Nordjobberne er typisk hos os i 
fem-syv uger fra midt i juni. Det 
er hovedsageligt unge svenskere, 
vi har haft ansat, men der har 
da også været et par stykker fra 
Norge og Island. Det spiller ingen 
rolle, hvor de kommer fra, når 
bare de danske sprogkundskaber 
er i orden. Det er som regel friske 
og energiske unge mennesker, 
man rekrutterer fra Nordjobb, og 
vi har været godt tilfredse med 
ordningen, siger han. ❏

Får sommerferieafløsere 
uden at løfte en finger
takket være organisationen nordjobb er det let for danske arbejdsgivere at ansætte 

sommerferieafløsere fra de øvrige nordiske lande.   af anne Olsen, freelancejournalist, fotos: Henrik Kristensen.

Tjenestefordeler Lars Obel er godt tilfreds med de unge nordiske sommerferieafløsere, og han regner med, at Scandlines fortsat vil benytte sig af Nordjobb-ordningen. 

Ordningen Nordjobb under Foreningen NORDEN begyndte 
i 1985, og siden har flere end 100.000 nordiske unge søgt 
om et nordjobb, og flere end 16.000 unge fået det. I 2005 
fik 681 nordjobbere mulighed for at arbejde i de forskellige 
nordiske lande med alle de uforglemmelige oplevelser, det 
medfører. 
  
Hvert år hjælper Nordjobb arbejdsgivere med rekruttering 
af motiverede nordjobbere fra en database med over 6.000 
ansøgninger. Igen i år venter Nordjobb at have en database 
fuld af gode ansøgninger, som giver arbejdsgivere mulig-
hed for at ansætte motiveret og kompetent ung, nordisk 
arbejdskraft.

nordjobb siden 1985
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I tre år har 23-årige svenske Sara 
Henriksson arbejdet som Nord-jobber 
i sommerferierne – en ordning hun 
anbefaler varmt til unge mennesker, 
som gerne vil tjene penge samtidig 
med, at de oplever et andet nordisk 
land. Sara har været omkring en af 
de store aviser i Helsingfors i Finland, 
køkkenet på Gentofte Amtssygehus, 
og sidste år var hun tilknyttet 
Nordjobb som medtilrettelægger  af 
de arrangementer, som iværksættes 
for nordjobbere i Danmark. 

Sara Henriksson fortæller, at hun 
drog megen nytte af det fritidspro- 
gram og det fællesskab, som Nord-
jobb tilbyder. Hver torsdag aften 
sommeren igennem var der faste 
cafe-aftener, og der var arrangeret 
udflugter, kanoture, fodboldturnerin-
ger og fester. 

Under Saras ophold i København i 
2004 blev hun så glad for at være 
i Danmark, at hun valgte at bytte et 
halvt års skolegang på Ekonomi-
högskolan i Lund ud med studier på 
Handelshøjskolen i København. Det 
blev til flere år, og nu håber hun, at 
hun kan få lov at gøre sin uddannelse 
færdig i Danmark. ❏

nordjobber i Danmark for tredie år i træk

Sara Henriksson (nr. to fra venstre) og andre nordjobbere i socialt samvær en glad sommerdag på Københavns rådhusplads efter 
landskampen Danmark-Sverige, 2004. Foto: Sara Henriksson.

Du kan stadig nå at 
søge nordjobb

hvis du er nordisk statsbor-
ger og mellem 18 og 28 år, og 
kunne tænke dig at arbejde 
som sommerferieafløser i et 
andet nordisk land, skal du 
ansøge inden 31. maj direkte 
via www.nordjobb.net.
 
	•	Nordjobb	tilbyder	unge	som-	
	 merjobs	i	andre	nordiske		
	 lande	og	formidler	unge		
	 nordiske	sommerferieafløs-	
			 ere	til	danske	arbejdsgivere.	

•	Nordjobbere	får	overens-	
	 komstmæssig	løn	og	beta-	
	 ler	skat	til	det	land,	hvor	de		
	 arbejder.	

•	Nordjobb	sørger	for	bolig	til		
	 nordjobberne.	

•	Nordjobb	tilbyder	fællesskab		
	 med	andre	nordjobbere		
	 og	et	spændende	og	varieret		
	 fritidsprogram.	

•	De	lokale	projektledere	hjæl-	
	 per	med	praktiske	problemer		
	 som	f.eks.	cpr-registrering	og		
	 skattekort.

Her kan der søges

•	Unge	danskere	kan	søge		
	 om	et	Nordjobb	i	Finland,	på		
	 Færøerne,	i	Grønland,	Island,		
	 Norge,	Sverige	og	Ålands-	
	 øerne.	

•	Danske	arbejdsgivere	kan	
	 søge	om	nordjobbere	som	
	 sommerferieafløsere.	Det	er	
	 primært	muligt	i	områderne	
	 omkring:	København,	Århus,	
	 Odense,	Ålborg	og	Skagen.	

Sådan får du 
nordjobbere ansat

•	Som	nordjobber	skal	man		
	 kunne	tale	mindst	et	af	de	
	 skandinaviske	sprog:	Dansk,	
	 svensk	eller	norsk.	

•	Ansøgningen	til	Nordjobb	skal		
	 være	sendt	inden	31.	maj.		
	 Man	kan	ansøge	direkte	på		
 www.nordjobb.net. 

Sådan får du 
nordjobbere ansat

nordjobb har altid behov 
for flere arbejdspladser. via 
internetsiden www. nord-
jobb.net kan man ansøge om 
nordjobbere som sommer-
ferieafløsere, eller man kan 
kontakte projektleder klaus 
elmo petersen, Foreningen 
nordens landskontor i 
københavn via e-mail:  
klaus-elmo@foreningen-nor-
den.dk, eller via telefon  
(+45) 3542 6325.

af anne Olsen, freelancejournalist.
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I verdensmesterskaberne om at 
blive de bedste samfund at leve i 
for almindelige mennesker står 
de fem nordiske lande i dag som 
suveræne vindere. Der er stort set 
guldmedaljer til samtlige nordi-
ske lande i alle de fornemme di-
scipliner. I Norden er vi rige, frie, 
lige, uafhængige samt økonomisk 
og demokratisk stærke. Og så er 
der oven-i-købet fred.

En gennemlæsning af Nordisk 
Statistisk Årbog 2005 er ren for-
nøjelseslæsning. Det bedste mid-
del mod depression i de mørke 
nordiske vintermåneder er at stu-
dere denne årbog! Her får man 
serveret en lang række tal og facts 
om samfund, som har en meget 
høj valgdeltagelse ved de natio-
nale parlamentsvalg, som har en 
meget høj levestandard, som 
har en meget høj grad af ligestil-
ling mellem kønnene, og som er 
økonomisk stærke med overskud 
på statsfinanserne og overskud i 
samhandlen med udlandet. Trods 
globaliseringen og den stærke 
konkurrence fra lande i den 3. 
verden med meget lave lønninger 
og produktionsomkostninger.

sælsom politisk sport
Paradoksalt nok oplever de 
nordiske lande denne succes på 

næsten alle fronter samtidig med 
at interessen for Norden blandt 
Nordens egne politikere er på et 
historisk lavpunkt. I flere af de 
nordiske lande er det blevet en 
sælsom sport blandt mange tone-
angivende politikere at nedgøre 
det nordiske samarbejde. Det 
sker typisk i en sammenhæng, 
hvor EU-samarbejdet lovprises og 
ønskes yderligere udbygget. Der 

kan siges meget godt om EU-sam-
arbejde, men der er absolut ingen 
grund til at nedgøre det nordiske 
samarbejde, for det fremstår med 
rette som et smukt forbillede ude 
i det øvrige Europa og ude i den 
øvrige verden.

Den nye tyske kansler har 
direkte fremhævet de nordiske 
lande som forbilleder, når det 
gælder økonomi, konkurrence-
evne og beskæftigelse. Specielt 
blev Danmark fremhævet som et 
forbillede for det underskuds- og 
arbejdsløsheds-ramte Tyskland. 

Som en dansker, der har op-
levet 70erne og 80erne, kniber 

man sig selv i armen for at tjekke, 
om man virkelig er vågen, eller 
det hele bare er en smuk drøm. 
For 25 år siden var situationen 
nemlig den modsatte: Danmark 
var plaget af inflation, devaluerin-
ger, underskud, gældsætning, høj 
arbejdsløshed og en rekordhøj 
rente. Der blev dengang talt om 
både ”den økonomiske afgrund” 
og om muligheden af en stats-

bankerot. Og dengang blev 
tyskerne fremhævet som seriøse, 
ansvarlige, arbejdsomme og 
sparsommelige. 

da billedet skiftede
I dag er det lige omvendt. I løbet 
af 80erne kom vi ud af den øko-
nomiske krise, som også var en 
politisk krise med mange partier 
i Folketinget, der efterhånden 
fik et stigende antal danskere 
til at tvivle på, om demokratiet 
overhovedet ville være i stand til 
at tackle de store problemer. Men 
det lykkedes heldigvis.

Siden har både Finland og 
Sverige i første halvdel af 90erne 
oplevet dybtgående økonomiske 
kriser, som førte til voldsomme 
nedskrivninger af først finmarken 
og siden den svenske krone, og 
som fik arbejdsløsheden til at vok-
se dramatisk i de to lande. Også 
levestandarden og den offentlige 
service blev mærkbart sænket i de 
to nordiske lande, som imidlertid 
i løbet af forbløffende få år fik 
tacklet de økonomiske problemer 
og vendt underskud og inflation 
til overskud og stabile priser. 
Samtidig er arbejdsløsheden i 
både Finland og Sverige bragt 
ned på et niveau, som tyskere og 
franskmænd kun kan misunde.

Blandt de nordiske lande er 
det kun Norge, som har undgået 
økonomiske kriser siden 70erne. 
Her har de store forekomster af 
olie og naturgas i Nordsøen – og 
de høje priser på disse råvarer 
– gjort Norge til et af verdens ab-
solut rigeste lande målt i BNP pr. 
indbygger. Men det er vigtigt at 
understrege, at selvom Norge lig-
ger klart i front i Norden, når det 
gælder velstand, så ligger samtlige 
fem nordiske lande i 1. division 
på dette område. Samtidig er 
velstanden mere ligeligt fordelt 
på indbyggerne end tilfældet er i 

når det gælder demokrati, ytringsfrihed, fred, retssikkerhed, høj 

levestandard, og økonomisk lighed ligger de nordiske lande helt i 

front i verden.  af Frank Dahlgaard, cand. polit. og redaktør af nordisk Statistisk Årbog

norden vinder 
guld i alle vigtige 
discipliner

Samfunds-VM

»Den politiske krise fik efterhånden et stigende antal 
danskere til at tvivle på, om demokratiet overhovedet 
ville være i stand til at tackle de store problemer.«
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næsten alle andre lande i verden. 
Få har for meget og færre har for 
lidt.

De nordiske lande opfylder 
alle de såkaldte Lissabon-krav 
med hensyn til konkurrenceevne. 
Det er vi ret ene om i Europa. Vi 
har en veludbygget infrastruktur 
med gode veje, jernbaner, havne, 
lufthavne, kraftforsyninger, bred-
båndsnet, osv. Den veluddannede 
og disciplinerede arbejdsstyrke  
gør det let for de nordiske lande 
at tiltrække udenlandske investe-
ringer – selv i en globaliseret ver-
den, hvor mange lavtløns-lande 
byder sig til.

statsgæld snart væk
Bortset fra Island, hvor meget 
store investeringer i nogle alu-
miniumsværker med tilhørende 
kraftværker gør sig gældende, har 
de andre nordiske lande meget 
store, strukturelle overskud i 
samhandelen med udlandet. 
Vist har Norge i kraft af olien og 
gassen specielt store eksporto-
verskud, men Sverige, Finland 
og Danmark har også efter en 
international målestok meget 
betydelige handelsoverskud, år 
efter år. 

Det betyder at udlandsgælden i 
disse lande er under hastig afvik-

ling, og i løbet af nogle få år vil 
det være vendt til tilgodehaven-
der i udlandet. Dermed står de 
nordiske lande godt rustet til at 
møde en anden stor udfordring, 
nemlig den stensikre vækst i den 
såkaldte ”ældrebyrde”. Denne 
vækst bliver dog af mindre om-
fang end hvad der kan forudsiges 
i de fleste andre europæiske 
lande. Fødselstallene i Norden 
hører nemlig til i den høje ende, 
mens f.eks. lande som Italien og 
Spanien har meget lave fødsels-
tal og derfor kan se frem til et 
stort problem, når meget store 
generationer født i årene efter 
2. verdenskrig går på pension og 
skal forsørges af de små genera-
tioner født i 70erne, 80erne og 
90erne.

Fertiliteten er i Norden på vej 
endnu længere op, mens der ikke 
ses den samme stigning i fødsels-
tallene i andre europæiske lande. 
Selv om det specielt i Norge og 
Danmark - som Jantelovens fæd-
relande - er socialt uacceptabelt 
at fremhæve sig selv som bedre 
end de andre, så viser de tørre 
tal og statistikker at det forholder 
sig sådan for de nordiske lande. 
Norden er i orden. Vi er ikke 
bare gode. Vi er simpelt hen 
bedst! ❏

af Lisbet Larsen

- Ikke mange brands er så stærkt 
i verden som det nordiske. Det 
sagde miljøminister Connie 
Hedegaard i en konference om 
det nordiske arbejdsmarked 
i Folketinget i slutningen af 
februar. 

For miljøministeren signalerer 
Norden og nordiske værdier 
blandt andet den helt særlige 
blanding af fleksibilitet på ar-
bejdsmarkedet, respekt for natu-
ren og miljøet, evnen til at løbe 
nødvendige risici samt en mang-
lende frygt for autoriteter og 
demokratiske ledelsesmodeller. 

 
- Vi skal i højere grad være 

gode til at brande Norden som 
den succes den er, og vi skal gøre 
det som en region, hvor vi skal 
profilere vores styrker i den glo-
bale vækstøkonomi. Vi skal vende 
globaliseringen til en fordel og 
ikke se den som en trussel, sagde 
ministeren.  

Miljøministeren opfordrede til 
øget samarbejde mellem nordiske 
virksomheder som en af måderne 
at samle kræfterne og nå længere 
ud når det gælder den nordiske 
værdieksport på arbejdsmarkeds- 
og erhvervsområdet. ❏

Branding af en succes

Værdier

”Nordisk Statistisk årsbok” 
lyder som godnatlæsning for 
de søvnløse. Men rent faktisk er 
den en guldgrube af brugbare 
informationer.

Minister for nordiske anliggender Connie Hedegaard.
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I februar åbnede Frederiks 
Bastion dørene for en udstilling 
af samisk billedkunstkunst og 
kunsthåndværk.

Blandt andet blev børn fra de 
indbudte skoleklasser undervist 
i den særlige samiske sangform 
joik, flere fik mulighed for at lave 
samiske smykker og andre fik et 
indblik i den vanskelig kunst at 
fange en ren med lasso. Der blev 
også tid til at smage rensdyrsuppe 
ved bålet i et samisk telt.

Udstillingen ”Samerne og 
den stille tid” var tilrettelagt 
af projektgruppen ”Arktiske 
Oplevelser” i samarbejde med  
Norden i Fokus i Danmark. Den 
store publikumsinteresse har 
givet lederen af Frederiks Bastion, 
Jesper Boysen, mod på at arbejde 
videre med planlægningen af en 
stor samisk festival i begyndelse af 
2008. ❏                                        LL

Edith og savnet
edith vetterlain er grønlænder med stort g. hun ved godt, 

hvor hun skal tilbringe evigheden, men ikke nødvendigvis 

resten af livet.

Når sneen dækker den sorte 
muld i parcelhushaven ved 
Hundested, har Edith svært ved 
ikke at tænke på Grønland. Hun 
savner den isfriske luft, smilende 
eskimoansigter i sælskindshæt-
ter og nærkontakt til sin familie, 
levende som døde. Tit mindes 
hun sit livs lykkeligste øjeblik.

- I 1986 blev jeg gravid for 
første gang. I en salig rus klatrede 
jeg op på en stejl skråning og 
ridsede mine initialer i den hårde 
klippe, mens jeg skreg min glæde 
ud over bugten, fortæller Edith 
Vetterlain.

Men kærligheden til Grønland 
er ikke uden torne, og hendes 

barndom var til 
tider hård. 

- Min plejefar var 
alkoholiker, og kun 
hos mine bedstefor-
ældre var jeg tryg, 
fortæller hun.

- Det var derfor en stor ting, da 
jeg som 14-årig kom på kostskole 
i Danmark. Jeg følte mig som en 
prinsesse.

Fra fattigdom til træk og slip
Tiden på kostskolen i Jylland blev 
Ediths møde med en ny verden. 
Fra at bo uden strøm og rindende 
vand kom hun til et sted med 
træk og slip og æbletræer i haven. 

- Jeg kan huske, jeg legede med 
toilettet i timevis. Tænk, det kun-
ne skylle! Og så kildede det  rigtig 
dejligt omme bagi, ler Edith. 
Nogle gange gik hun på æblerov 
i folks haver, for hun havde aldrig 
smagt nyplukket frugt før.

De moderne forhold til trods 
længtes hun ofte hjem. Ikke 
efter plejefaren, men naturen og 
bedsteforældrene. Efter bruddet 
med sin første mand i Danmark, 
flyttede hun tilbage til Grønland. 
Hun bosatte sig i Julianehåb 
(Qaqortoq) og åbnede en 
frisørsalon. 

- Det var hårdt, pengene var 
små, og jeg måtte arbejde meget. 
Men en ny mand fik jeg mig dog. 
Og tre børn.

Men problemerne fortsatte. 
Den grønlandske ægtemand var 
ligeså afhængig af flasken som 
plejefaren. Efter nogle års ægte-
skab flyttede Edith til Danmark 
for anden gang. I trist erkendelse 
af, at alkohol i al for høj grad 
satte dagsordenen i det land, hun 
elsker så højt. 

evigheden venter
I dag er Edith gift med Bent, der 
også er grønlænder. De omgiver 
sig med malerier og genstande 
fra Grønland, men Bent vil aldrig 
tilbage og bo deroppe. Det lever 
Edith med lige nu, men er glad 
for, de sammen kan tage på besøg 
en gang i mellem. 

- Lige nu er det to år siden, og 
jeg kan ikke vente til sommer, da 
vi skal af sted i en hel måned. Så 
skal jeg besøge kirkegården og 
tale med mine afdøde familie-
medlemmer, siger Edith. 
Hendes eget endeligt har hun for 
længst bestemt.

- Der skal være roser og liljer 
hvide som is til begravelsen. Og 
bagefter skal min aske strøs ud 
over den klippe i Julianehåb, 
hvor mine initialer er indhugget. 
Her vil jeg tilbringe min evighed, 
siger hun. ❏

  af Mikael Strøm Eriksen

rensdyr fanget med lasso

Udstilling

Udstilling med rensdyr giver blod på 

tanden på bastionen.
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rensdyr fanget med lasso

Ordet problem optræder så ofte 
at det nærmest virker som en 
naturlov, når ”indvandrere”, ”de 
fremmede” eller ”mennesker 
med anden etnisk baggrund” 
bliver omtalt i medierne. 

Indvandrerdebatten, der i åre-
vis har haft et monstrøst omfang 
i spaltemeter og udsendelsesti-
mer, både i Danmark, men også i 
andre nordiske lande, kører ufor-
trødent og stort set hele tiden i 
samme rille. Den har på besyn-
derlig vis fået sit eget liv, og virker 
nogle gange næsten uafhængig 
af, hvad der sker ude i virkelighe-
den. Og mens den kører, er det 
lykkedes os at gøre indvandrerne 
til èn stor grå masse med tørklæ-
der, mærkelig musik og mid-
delalderlige holdninger - et slags 
samlebegreb, vi kan forholde os 
til og enten synes det er synd for 
eller være bange for.  

Faren er, at vi glemmer at 
disse mennesker har historier, 

skæbner, og personlige kampe 
og sejre. Vi glemmer måske 
også,  at de repræsenterer alle 
mulige hårfarver, nationaliteter, 
politiske holdninger og religiøse 
overbevisninger. 

Henrik Saxgrens bidrag til 
denne ting, indvandrerdebat-
ten, er ikke blot en tour de force 
rundt i Norden med en fantastisk 
velfungerende kameralinse. Det 
er også et åndehul for dem, der 
gerne vil følge med i medierne 
og samfundsdebatten i al almin-
delighed, men som holder sig for 
ørerne, når endnu en omgang 
holdninger for eller imod kvær-
ner afsted. 

Saxgren kan fotografere 
som få, og hans evne til at vise 
personligheden i folks ansigter 
er i verdensklasse. Og samspil-
let mellem personerne og deres 
omgivelser, hvad enten det er et 
baglokale i Valby eller færøske 
tågede bakkedale, formidler en 

rodfæstethed i både det nordiske 
og de tilflyttende kulturer. Det er 
måske også derfor hans bog, Krig 

Henrik Saxgrens 
kunststykke  
Fra krigeriske tegninger til kærlige indvandrerportrætter.

af Lisbet Larsen, foto Henrik Saxgren

Anmeldelse

og Kærlighed - om indvandringen 
i Norden, er blevet til noget helt 
andet, end vi er vant til fra dag-
bladsjournalisterne og samfunds-
debattørerne. Den er en påmin-
delse om, at alle mennesker har 
interessante historier, og at nogle 
af dem kan fortælles smukt. Tag 
for eksempel den tamilske familie 
på Lofoten, hvor han arbejder 
som sæsonarbejder på en fiske-
fabrik og har tillagt sig den vane 
at spise kød om fredagen, selvom 
han faktisk ikke må i følge sin reli-
gion. Den 36-årige Mathi er blandt 
andet fotograferet i arbejdsdragt, 
midt i den dybe sne, med en bær-
bar transistorradio for ørerne og 
en enorm torsk i favnen. 

Eller tag Monica fra Uganda, 
der kom hertil alene som 11-årig, 
og som har en stærk kristen tro. 
På et tidspunkt måtte hun forlade 
en alt for radikal kristen bønne-
gruppe i Brøndby Strand, og hun 
er i dag soldat i Frelsens Hær. I 
Saxgrens kamera står hun i det 
sportslokale, Frelsens Hær bruger 
til møder, sammen med fire af 
hendes danske ”med-soldater”. 

I Henrik Saxgrens nordiske 
univers af indvandrere står det 
lysende klart, at verden stadig 
fungerer og går videre, og at man 
alle steder, og i alle kulturer, bliver 
uvenner med svigermor og nogle 
gange glemmer at købe ind. Og 
at vi alle sammen græder fra tid til 
anden, både af sorg og af glæde.  

Krig og Kærlighed er kunst, og 
den handler om kunst - menne-
skers livskunst. ❏

Monica med hendes medsoldater fra Frelsens Hær.

Abdelhafid fik nok af volden i Algeriet og endte, efter mange forgæves ansøgninger, med 
Allahs hjælp i Sverige.
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Telemarkskanalen skulle i som-
meren 2005 udforskes i vores 
nye feriefartøj, en tomandskajak. 
I vores alder er langsomhed en 
dyd, og i en kajak når man at få 
både krop og sjæl med. Men ikke 
kun det. Den flade bund tillader 
sejlads på næsten tørlagte steder, 
og som et andet vanddyr man kan 
glide ind under overhængende 
træer, gennem sivskove og moser 
og sanse naturen på allernærme-
ste hold. Da Telemark er et af de 
mest vandrige fylker i Norge, er 
det et perfekt mål for spontane 
kajakturister. 

På nettet havde vi fundet frem 
til den smukke, gamle slusevog-
terbolig ved Vrangfoss, som er 
et af de mest besøgte steder ved 
Telemarkskanalen. Det smukke, 
gamle hus er i dag traktørsted, 
og 1.sal rummer to udmærkede 
turistlejligheder med bad og køk-
ken. Fra lejlighederne kan man 
høre en stille hvisken fra slusen 
og de kæmpestore træer.

endte som blindtarm
Telemarkskanalen blev bygget 
i to tempi. Den sydligste og 
nemmeste etape, Norsjø-Skien 
kanalen, blev bygget mellem 1854 
og 1861, mens den øverste og 
sværeste del, som strækker sig fra 
Norsjø til søen Bandak, først blev 

åbnet i 1892. Da havde 500 mand 
arbejdet på anlægget i fem år. 
Telemarkskanalen var et impone-
rende stykke ingeniørkunst, som 
gjorde transporten af tømmer 
og gods langt lettere end før. 
Efterspørgslen på tømmer til den 
hurtigvoksende træindustri var i 
de år stærkt stigende, og hvad var 
mere naturligt end at skære en 
kanal ind i landet, så tømmeret 
kunne transporteres i en fart og 
blive høvlet, slæbet, pudset, forar-
bejdet og ikke mindst forvandlet 

til det norske ”guld” – cellulose.  
”Folk fra fjerne lande vil søge til 
denne vandvej, fordi der ikke 
findes mage i hele Europa”, skrev 
forfatteren Nordahl Rolfsen. 
Men desværre kom kanalen lidt 
for sent. For allerede i 1854, da 
det første spadestik blev taget, 

åbnede den første jernbanestræk-
ning i Norge. Den gik mellem 
Eidsvoll og Kristiania, og udvik-
lingen gik stærkt. Snart overtog 
bane- og bil mere og mere af 
transporten, også i dette om-
råde, og kanalen blev ret hurtigt 
reduceret til en blindtarm i norsk 
samfærdselshistorie.  

1800-tallets turistmagnet 
Til gengæld fik kanalen allerede 
fra begyndelsen stor betydning 
for den spirende turisme i 

området, og da den øverste del af 
kanalsystemet blev åbnet i 1892, 
blev endepunktet, bygdecen-
tret Dalen, et vigtigt turistmål. 
Det blev nu muligt for byfolk 
at trænge dybt ind i Telemarks 
hjerte, dette landskab, som ikke 
mindst de nationalromantiske 
malere netop i disse år havde 
gjort så berømt, både i hjemlan-
det og Europa. 

Folk strømmede til, og de første 
år efter færdiggørelsen var det et 
problem at huse de mange. Alene 
til Dalen kom der i juli 1893 4000 
turister. I 1894 byggede man den 
storslåede træbygning Dalen 
Hotel, opført med inspiration fra 
stavkirke og vikingeborg. Hotellet 
er i dag restaureret og fremstår 
som et unikt mindesmærke 
over den stolthed og optimisme 
som prægede det dristige 
kanalbyggeri.

imponerende ingeniørkunst
Op gennem 1900-tallet forfaldt 
Telemarkskanalen, men blev 

telemarkskanalen er et must for alle, som holder af norge, norsk natur 

og norsk historie. Artiklens forfatter fortæller her fra en kajaktur på 

den smukke vandvej.  af  terje nordberg 

»Sluserne er hugget ind i den smalle bjergkløft, hvor 
tømmerstokkene i gamle dage altid satte sig fast.« 

i kajak i telemarken
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restaureret i begyndelsen af 
1980-erne.

Mest spektakulære er sluserne, 
som for de flestes vedkommende 
stadigvæk betjenes manuelt. De 
er hugget ind den smalle fjeld-
kløft, hvor tømmerstokkene i 
gamle dage altid satte sig fast og 
gjorde, at de 14 fastansatte, som 
i perioder var ansat til at holde 
passagen fri, havde rigeligt at se 
til. Når det gik helt galt kunne 
tømmeret ligge sammenfiltret i 
op til to år før det kunne sendes 
videre. Somme tider lå stokkene 
endog og gned så kraftigt mod 
hinanden, at der gik ild i dem. 

I dag sejler der tre turistbåde 
på Telemarkskanalen i sommer-
sæsonen. Den ældste af dem, 
”Victoria”, har sejlet på kanalen 
siden 1882. 35.000 mennesker 
tager hver sommer turen med en 
af de tre både. 

sluser og klipper
Hvis man sejler med håndkraft og 
ikke er til de seje udfordringer, 

anbefales man at starte øverst i 
kanalen og sejle med strømmen. 
Strækningen fra Dalen til Ulefoss 
byder på varieret natur med stejle 
klipper, marker, skove  og små 
landsbyer. Man passerer flere 
sluser, og som kajakrejsende kan 
man vælge at lade sig ”sluse” med 
eller trække fartøjet op og bære 
det forbi slusestedet. 

Sluseparken i Lunde vil, når 
den åbnes her til sommer blive 
en af kanalens store attraktioner 
med camping- og teltplads, nybyg-
get bådehavn og ikke mindst vi-
sefestivalen ”Viser ved kanalen”. ❏

 se mere om telemarkskanalen 
og andre seværdigheder i områ-
det på www.telemarksnett.no.

Telemarkens egentlige formål - en vandvej til transport af gods - blev hurtigt forældet. I 
stedet blev den en af Norges store turistattraktioner.
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you speak english?Do
I gamle dage – for flere hundrede 
år siden – talte nordboerne sam-
men og forstod hinanden. De 
forstod hinanden med hver sin 
nordiske del af de indoeuropæi-
ske sprog. Og når de ikke forstod 
hverandre brugte de kølle, økse 
eller spyd. I dag tyr vi til engelsk, 
når forståelsen svigter.

Blandinavisk er et andet 
fredeligt hjælpemiddel. Det er 
en konstruktion lavet af island-
ske politikere. De bruger lidt 
fra dansk, norsk og svensk, og 
udtalen er også en blanding af 
norsk og svensk, og måske et lille 
skvæt dansk. Blandinavisk er et 
mere avanceret sprog end svorsk, 
som nordmænd taler så snart de 
har krydset Svinesund, og en del 
svenskere her i Norge bruger det 
også.

Den nordiske sprogforståelse er 
i tilbagegang. Mange andre regio-
ner i Europa misunder Norden, 
hvor vi forstår nabolandenes 
sprog. Her må der undtages for 
finsk, islandsk, samisk og grøn-

landsk, som ikke tilhører den 
nordiske del af indoeuropæisk, 
og hvor det naturligt nok er småt 
med fælles gods. Men udviklin-
gen ser ud til at gå den vej, at 
også de skandinaviske lande i 
stadig større grad må snakke sam-
men på engelsk.

nuancerne forsvinder 
Der er foretaget flere undersø-
gelser af, hvordan det står til med 
sprogforståelsen i de forskellige 
lande. En undersøgelse fra 2001 
viser, at det er os nordmænd og 
færingerne, der forstår nabo-
sprogene bedst. Resultatet af 
en test i tekst og taleforståelse, 
hvor der maksimalt kunne opnås 
10 points, gav 7,01 points til 
Færøerne, 6,14 til Norge, 4,38 til 
Sverige og 3,87 til Danmark. 

Men de mest ivrige nordister 
mener alligevel, at det er vigtigt 
og nødvendigt, at alle taler med 
sit eget næb. De siger, at kun en 
lille del af Nordens folk er så 
gode til engelsk, at de kan tale 

frit og utvungent på dette sprog. 
Brugen af engelsk vil skade den 
brede folkelige forankring i det 
nordiske samvær. Samtaler vil 
miste nuancerigdom og skarpe 
formuleringer. At opgive den nor-
diske kommunikation til fordel af  
engelsk vil føre til, at folk bliver 
uengagerede og farveløse i deres 
formidlinger.

tv gavner sproget
Her i Norge har folk set svensk 
fjernsyn lige så længe vi har haft 
fjernsyn. Det har uden tvivl ført til 
større kundskaber om det svenske 
sprog. I de seneste år er der også 
blevet vist flere danske fjernsyns-
serier for norsk publikum, og vi 
må vel gå ud fra, at dette også har 
en gunstig for norsk forståelse af 
det danske sprog. Til og med det 
udskældte finske TV-teater har 
tilført nordmænd  kundskaber 
om finsk. 

svækket sprogkundskab
I de seneste år er svenskunder-
visningen gået tilbage i Finland 
og danskundervisningen i Island. 
I Norge arbejder stærke kræf-
ter på at reducere oplæringen 
i ny-norsk. Alt dette fører til 
en svækkelse af  den nordiske 
sprogkundskab og større vanske-
ligheder med at tale sammen på 
de nordiske sprog. 
Og nu ser det ud til, at de unge 
ikke behøver at rejse længere end 
til nabolandet for at få brug for 
deres engelske. Men det kan vel 
ikke kaldes fremskridt, dersom vi 
må tale engelsk med danskere og 
svenskere som man gør i dag med 
finner og islændinge.

Nordisk sprogsamarbejde har 
eksisteret så langt tilbage som 
i 1800-tallet. I 1869 blev der 
holdt et nordisk sprogmøde i 
Stockholm for at drøfte sam-
ordning af retskrivningerne. 
Mellem de norske deltagere var 
Henrik Ibsen og sprogmanden 
Knud Knudsen. Både Ibsen og 

Sprogforståelse

Skal engelsk blive 
nordens sprog?
svensk-undervisningen i Finland og danskundervisningen i island går tilbage. engelsk 

kommer ind i billedet. Alt dette svækker nordisk sprogkundskab.   af Åsulv Edland, Oslo



21

NORDEN nu | Marts 2006

Nobel-prismodtageren i littera-
tur, Bjørn Bjørnson var ivrige 
skandinavister og gennemførte 
flere af ændringsforslagene, bl. 
a. skrev de ordet ”ei” på samme 
måde som danskere og svenskere 
stadig gør ”ej”. Små begyndel-
sesbogstaver og udskiftning af 
dobbelt a og å er blevet stående, 
men det meste satte ikke varige 
spor. Bjørnsom blev efterhånden 
nervøs for, at kampen for lands-
målet skulle fjerne nordmænde-

ne fra danskerne, og skrev: ”Lad 
os i Retskrivningen holde Lag 
med Danskerne, saa længe som 
muligt!”.

symbolværdi
I 1986 udgav Nordisk Råd heftet 
”Att forstå varandra i Norden”. 
Her gennemgås sprogsituationen, 
med udgangspunkt i sprogfor-
delingen (1986): Dansk fem 
millioner, finsk 4,5 millioner og 
250.000 i Sverige, færøsk 43.000, 
grønlandsk 43.000, islandsk 
230.000, norsk fire millioner, 
samisk 30.000 i Norge, Sverige og 
Finland, svensk otte millioner og 
300.000 i Finland. Otte forskel-

lige sprog i en befolkning, hvis 
størrelse ikke imponerer i andre 
verdensdele. 

Nordisk Råd mente dengang 
også,  at nordiske sprog er de 
bedste til at beskrive nordiske for-
hold, og det nordiske sprogfælles-
skab har en symbolværdi. Nordisk 
Råd mener alligevel, at det i en 
del tilfælde kan være nødvendigt 
at bruge engelsk, men det skal 
være undtagelsen. Det ser ud til, 
at undtagelsen er på vej til at blive 

det normale 20 år efter Nordisk 
Råd udgav sit skrift.

Hvad har Nordisk Råd så gjort 
for at styrke sit gamle sprogpoli-
tiske program i disse mange år? 
Lidt, tror jeg, i hvert fald ikke 
nok. Der er udgivet nogle ord-
bøger, fagbøger, tidsskrifter og 
andre publikationer. Det er godt, 
men det er ikke nok til at redde 
den nordiske kommunikation. 
Samtidig er undervisningen i de 
skandinaviske sprog i flere af de 
nordiske lande blevet mindre, og 
det har ikke styrket den nordiske 
sprogforståelse. Men det er sådan 
politikerne vil have det.

Udsat område 
I Nordisk Råds seneste samling 
i Island kom der heller ikke 
noget udspil eller beslutninger til 
styrkelse af det nordiske sprog- og 
kulturfællesskab. Nordisk øko-
nomi og erhvervsliv stormer frem 
, så det er ikke her, Norden træn-
ger til støtte. Men Norden har 
brug for hjælp, også fra Nordisk 
Råd, til at redde sit sprogfælles-
skab og kulturgrundlag. Nordiske 
forfattere er et langt stykke ad ve-
jen  blevet fælles for alle landene. 
Vi læser svensk krimi af Henning 
Mankell, svenskerne læser Anne 
Holt, og Peter Høegh er kendt i 
hele Norden for især sin roman 
om Smillas fornemmelse for sne. 

Der er mere at tage af, men der 
er brug for satsning, for det er et 
udsat område. 

Nordisk Råds litteraturpris er 
en tung pris, en sikker nr. 2 i 
Norden efter Nobelprisen. Her 
har Nordisk Råd gjort en stor 

indsats for kulturfællesskabet 
og sproget. Norden taler med 
en stemme på forskellige sprog. 
Vil Nordisk Råd hjælpe til, at 
dette skal fortsætte, eller skal 
udviklingen gå sin gang uden 
indblanding?                                                                     

Forfatteren arbejder i Dagsrevyen 
i NRK ( Norges Radio & TV) og er 
redaktør for European Broadcasting 
Union’s regionale nyhedsudveksling 
for Norden, ERNN. Han er medlem 
af repræsentantskabet for Foreningen 
Norden i Norge. ❏

»At opgive den nordiske kommunikation til fordel 
af engelsk vil føre til, at folk bliver uengagerede og 
farveløse i deres formidlinger.«

ny-norsk:	Betegnelse for en norsk sprogform, der hviler på 
dialekter, i modsætning til bokmål/riksmål, der oprindeligt 
hviler på en officiel retskrivningsnorm, som igen hvilede på 
en fornorskning af dansk. Rundt regnet 80-90 pct af nord-
mændene taler/skriver bokmål.

henning mankell: Svensk forfatter, f. 1948.

Anne holt:	Norsk forfatter, f. 1958, justitsminister 1996-97.



22 

NORDEN nu | Marts 2006

I en ikke særlig velkendt rapport 
fra 2005, delvist finansieret af 
Nordisk Ministerråd, kan man 
erfare, at svenske børn i lidt hø-
jere grad end danske, norske og 
finske plager deres forældre om 
dyre ting. I den 103 sider lange 
rapport om ”kommercielt pres 
mod børn og unge i Norden” 
fremgår det, at 21 procent af de 
adspurgte svenske familier mente, 
at deres børns plagen - eller 
forbrugspres, som det kaldes 
- rent faktisk går ud over familiens 
økonomi. De finske ynglinge er 
ikke meget bedre, her var det 
16 procent, der er i gang med at 
ruinere deres forældre. Kun ti 
procent af danske familier havde 
dette problem. 

 Af de fire skandinaviske lande 
var det klart i Danmark, at de 
mindst plagende, men også mest 
forkælede børn, skal findes. I 
følge undersøgelsen får danske 

børn i højere grad end de andre 
nordiske unge, hvad de peger på. 

De finske forældre går til gen-
gæld mest ind for, at deres børn 
skal have masser af sportsudstyr, 
i modsætning til især de danske 
forældre, der hellere vil betale for 
et medlemskab af en sportsklub. 
I rapporten peges på, at sport i 
Finland muligvis ikke udøves så 
meget i klubber som i Danmark. 

En fjerde konklusion i rap-
porten er, at næsten halvdelen af 
alle svenske børn og unge bliver 
påvirkede af smukke modeller 
i reklamerne på en måde, så de 
bliver utilfredse med deres eget 
udseende. ❏
 

Svenske børn plager mest
og danske børn er de mest forkælede.

På trods af en del stor-
politiske problemer, der 
i længere tid har optaget 
det meste af avisernes 
spalter, var der alligevel 
tid og rum til at give 
Göran Sonnevi og hans 
vinder-digtsamling, 
”Oceanen”  fin og grun-
dig omtale. berlingske 
Tidende havde sågar sat 
historien på forsiden, 
hvilket for en kulturhisto-
rie hverken sker hver eller 
hver anden dag. 

At litteraturprisen er 
brændt igennem i det 
offentlige rum, kan også 
måles på antallet af hits, 
der fremkommer, når man 
søger på ordene ”Nordisk 
Råds litteraturpris” på 
søgemaskinen Google.

238.000 hits bliver det til. 
Så kom ikke her og sig, 
at nordisk kultur ikke får 
omtale.                        LL

nordisk råds litteraturpris 
omtalt flot i medierne

Set på nettet

Ministerrådet styrer 
på Sankt Petri
af Lisbet Larsen 

Den nye restaurant Bleu på Hotel 
Sankt Petri i København serve-
rer nu en menu, hvor nogle af 
retterne er baseret på Nordisk 
Ministerråds ernæringsanbefalin-
ger. Menuen, der blandt andet 
byder på fisk, skaldyr og dådyr, lig-
ger dog i den dyre ende. De sunde 
retter er populære, selvom Food 
and Beverage manager Torben 
Jensen ikke regner med, at folk 
bevidst kommer til restauranten 
for at spise sundt på nordisk.

  af Lisbet Larsen.

En femtedel af svenske børn presser deres 
forældre, og næsten halvdelen synes ikke, 
de er pæne nok. Så ved vi det. 
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Medlemstilbud  
Foreningen nordens bogsalgskatalog

Foreningen nOrDEns bogsalgs-
katalog med omtale af over 60 bøger 
eller mindre publikationer revideres 
løbende. Noget bliver udsolgt, andet 
kommer til. Kataloget kan rekvireres fra 
landskontoret. det er gratis. For alle 
bøger tillægges eksped. gebyr kr. 
10.- & porto.

natur i nord
Et pragtværk, flot og rigt illustreret.

Ikke-medlemmer kr. 400.-

nordisk litterturtidsskrift 2005
Det er gratis for medlemmer.

MaDKULtUr i  nOrDEn

–  En antOLOgi
Bogen er en kogebog, men med indle-

dende afsnit om bl.a. kød, brød, frugt og 
grønt i en nordisk historisk sammen-

hæng. Bogen er fremstillet og udgi-
vet af en af Foreningen NORDENs 
medlemsforeninger. Bogen om nor-
disk madkultur kan købes igennem 

Foreningen NORDENs Landskontor 
for 140 kr.- + porto og forsendelse.

Läsfeber    
Af Torgny Karstedt. Bogen om lysten 
til og besværlighederne ved at læse. 
Bogen indeholder varme og humori-
stiske beretninger i prosa og vers. 96 
sider, svensk.

DK skilt til bilen 

vandrehjemskort 2006
Foreningen NORDENs Landskontor ud-
steder vandrehjemskort for hele 2006 ved 
henvendelse til landskontoret, Maj-Britt 
Skovbro Hansen. 
kortet gælder for én person hele året.

Medeltida kyrkoarkitektur
i norden
En smuk lille bog (78 sider) med en 
oversigt, der sammenfatter fire nor-
diske landes udvikling på den tid, da 
de politiske forhold og kirken gjorde 
området til en enhed. Mange billeder. 
Guldtryk og kirketegninger på forsi-
den.

Litteratur i nord
En antologi med uddrag 
fra alle nominerede bø-
ger til Nordisk Råds lit-
teratur-pris 2005. Pris er 
eksl. administation.

Svenske og norske turistforeningers 
årbøger, udvalgte geografiske områder
Se iøvrigt bogsalgskataloget.

25,-

140,-

10,-

25,-

10,-

Bestil allerede idag

10,-

70,-

200,-



Foreningen NORDEN 2006
Malmøgade 3.
2100 Kbh. Ø.NORDEN nu

Nordisk	Sommerlejr	arrangeres	i	samarbejde	med	Foreningen	
Norden	og	afholdes	på	Nordisk	Lejrskole	&	Kursuscenter	i	
Hillerød	fra	den	3.	–	9.	juli	2006.

Lejren	varer	7	dage	og	har	plads	til	ca.	90	deltagere	i	alderen	fra	
11	til	14	år.	Dertil	kommer	voksne	ledere	fra	de	enkelte	lande.

Følgende	lande	er	inviteret:	Danmark,	Finland,	Færøerne,	
Grønland,	Island,	Norge,	Sverige,	Åland,	Estland,	Letland	og	
Litauen.

Lejrskolen	ligger	i	et	naturskønt	område	ved	skov	og	søer.	Vi	har	
robåde,	boldbaner,	badminton,	petanquebane,	bålpladser,	naturle-
geplads	og	mange	andre	sjove	udendørsaktiviteter.	Indendørs	har	
vi	bl.a.	fodboldspil,	airhockey,	bordtennis,	dart,	billard	og	diskotek.

Klik	ind	på	www.hillerodhostel.dk	for	at	se	hele	programmet.	Vi	
vil	bl.a.	tilbyde	kanoture,	klatring,	sport	og	udfordringer,	disko-
tek,	film	på	storskærm,	hygge	og	socialt	samvær	på	tværs	af	
landegrænser,	Frederiksborg	slot,	tur	til	København	med	strøgtur	
og	Tivoli.	

Det	koster	1600	DKK	at	deltage	i	lejren.	Prisen	dækker	alle	målti-
der,	ophold	på	lejrskolen	og	udflugter.	Prisen	dækker	IKKE	turpas	
til	Tivoli.	Turpas	kan	bestilles	ved	tilmeldingen.	Derudover	kommer	
udgiften	til	rejsen	til	Hillerød.	Tilskud	kan	evt.	søges	i	den	lokale	
afdeling	af	Foreningen	Norden.n
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Tilmelding til Nordisk Lejrskole og Kursuscenter, Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød, 

tlf.: 48 26 19 86 senest 22. maj på vores hjemmeside: www.hillerodhostel.dk 

Mailadresse: info@hillerodhostel.dk


