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motto:  
kendskAb giver venskAb

Lad mig starte med at sLå fast:  
•	 Vi	lever	i	en	verden,	hvor	afstande	er	noget,	som	kan	klares	på	kort		
	 tid,	uanset	hvor	man	i	verden	skal	hen.	
•	 Det	er	et	faktum,	at	vi	også	lever	i	et	Europa,	som	fortsat	udvikler	sig,		
	 og	med	stor	sandsynlighed	til	et	regionernes	Europa.	
•	 Vi	vil	opleve,	at	regioner	kan	omfatte	flere	lande	og	at	det	kan	betyde		
	 opdeling	af	enkelte	stater	i	regioner.	
•	 Når	vi	ser	på	udviklingen	med	vore	nordiske	briller,	kommer	vi	til			
	 at	opleve	et	Europa,	hvor	Norden	står	sammen	som	én	region	-	med		
	 de	muligheder	og	udfordringer,	som	det	indebærer.
•	 Dét	er	vores	fremtid,	og	dén	skal	vi	vide	at	udnytte.

Når	vi	nu	er	forsamlet	i	Toftlund	er	det	naturligt	at	konstatere,	at	
Sønderjylland	og	Sydslesvig	danner	Nordens	åndelige	sydgrænse	og	de	
værdier,	vi	står	fælles	om	i	hele	Norden,	er	vigtige	at	understrege	i	en	
stadig	mere	internationaliseret	verden.
Det	at	være	dansk	eller	nordisk	giver	ingen	mening	i	sig	selv	–	først	når	
vi	forbinder	det	danske	eller	nordiske	med	det	indhold,	den	identitet	
og	de	værdier	som	præger	os,	giver	det	mening.	Jeg	ser,	som	medlem	
af	6-mandsudvalget,	hvordan	de	danske	foreninger	i	Sydslesvig	er	gode	
til	at	definere	vores	identitet,	og	se	på	hvorledes	vi	i	tanke	og	handling	
adskiller	os	fra	andres	identitet,	så	det	at	være	dansk	bliver	brugt	til	
noget	konstruktivt.	

Jeg	ser	også	hvorledes	det	tyske	mindretal	nord	for	grænsen	gør	det	
samme.	Mindretallene	er	en	gevinst	i	grænselandet,	hvor	nordiske	og	
centraleuropæiske	værdier	mødes.	Ambitionen	er	at	skabe	et	Europa,	ja	
en	verden,	hvor	folk	lever	i	fredelig	sameksistens	med	forskellighederne	
og	respekten	for	hinandens	værdier.	Grænselandet,	hvor	vi	i	dag	holder	
vores	repræsentantskabsmøde,	er	det	eksperimentarium,	der	har	vist	
hele	Europa,	at	den	ambition	kan	fungere	i	praksis.

For	vores	forening	er	det	så	vigtigt,	at	når	vi	ser	på	de	mange	værdier,	
vi	har	til	fælles	med	de	andre	nordiske	lande,	så	giver	det	os	en	tro	
på,	at	vi	gennem	et	styrket	nordisk	fællesskab	kan	påvirke	udviklingen	
–	ikke	som	en	lille	prik	på	det	store	landkort,	men	som	en	magtfuld	og	
dynamisk	region.	

	Efter	den	igangværende	europæiske	tænkepause	vil	meget	sikkert	
blive	lavet	om.	Men	en	ting	der	står	fast	er,	at	regionerne	i	Europa	får	
en	større	rolle	at	spille.	Med	så	mange	europæiske	lande	inden	for	det	
europæiske	samarbejdssystem	vil	nationalstaterne	langsomt	få	mindre	
betydning	og	regionerne	større	betydning.	Når	Norden	så	udgør	den	
måske	mest	homogene	region	i	Europa,	vil	det	være	dårlig	realpolitik	
ikke	at	udnytte	det	nordiske	samarbejde	endnu	mere	effektivt	i	de	
kommende	år.

Vi	har,	som	folkelig	forening	for	det	nordiske	samarbejde,	vores	store	
andel	i,	at	det	nordiske	samarbejde	står	så	stærkt	i	den	folkelige	bevidst-
hed,	som	tilfældet	er.	
Vi	er	én	intakt	region	–	der	er	ingen	alternativer.	
Intet	andet	sted	i	Europa	er	det	så	tydeligt,	hvor	regionsgrænsen	går,	og	
hvor	opbakningen	er	så	entydig.	
Norden	er	i	Fokus.	

Landsformanden i sin mundtlige beretning ved repræsentantskabsmødet i Toftlund 

NORDEN ER I FOKUS

poLItIk  › RepRæSeNtaNtSkabSMøDet

Af frode SørenSen 

Om repræsentantskabsmødet, se i 
øvrigt side 4-5, 7, 8.
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G lobalisering	er	et	af	de	varmeste	
emner	i	dagens	debat.	Det	signaler-	

er	nutid	og	fremtid.	
Det	er	ikke	dårligt	at	kunne	indlede	

med	at	sige,	at	netop	dette	emne	er	vo-
res	folkelige	forening	og	det	nordiske	
samarbejdes	omdrejningspunkt.	Ikke	
fordi	det	er	oppe	i	tiden,	men	fordi	det	
har	været	Foreningen	NORDENs	mær-
kesag	siden	vores	start.	Vi	blev	stiftet	
ved	afslutningen	af	første	verdenskrig	
med	henblik	på	at	bekæmpe	den	natio-	
nale	navlebeskuelse,	der	havde	medført	
krigen,	og	erstatte	den	med	internatio-
nalt	samarbejde.	

Vi	bygger	venskaber	over	landegræn-
serne	–	som	sloganet	i	vores	venskabs-
bysamarbejde	siger,	”Kendskab	giver	
Venskab”.	

Vi	fik	den	største	folkelige	tilslutning	
ved	afslutningen	af	anden	verdenskrig,	
da	man	endnu	engang	havde	set,	hvad	
den	nationale	selvgodhed	kunne	føre	
med	sig.	Vi	har	lagt	grunden	for	det	of-
ficielle	nordiske	samarbejde	i	50’erne	
med	Nordisk	Råd	og	i	70’erne	med	
Nordisk	Ministerråd	og	vi	fortsætter	nu	
med	Norden	i	den	globale	verden.	

Begge	institutioner	følger	godt	op	
på	vores	drøm	om	Norden	som	udgangs-	
punkt	for	internationalt	samarbejde	og	
fredelig	samhørighed	-	ikke	kun	mel-
lem	de	nordiske	lande,	for	vi	lukker	os	
ikke	inde,	men	ønsker,	at	det	nordiske	
samarbejde	spiller	en	aktiv	rolle	i	det	
internationale	samarbejde.	

Vi	er	stolte	af	de	nordiske	traditio-
ner	for	samarbejdet	i	Europa,	ikke	
mindst	i	forbindelse	med	det	såkaldte	
al-europæiske	samarbejde,	som	med	
Helsingfors-aftalen	fra	1973	havde	sin	
ikke	ringe	betydning	for	jerntæppets	

LaNDSfoRMaND fRoDe SøReNSeN I RepRæSeNtaNtSkabSMøDet

fald	16	år	senere.	Og	vi	kan	være	stolte	
af	de	nordiske	traditioner	for	samarbej-
de	i	Verden,	ikke	mindst	i	forbindelse	
med	De	Forenede	Nationer,	hvor	den	
nordiske	indsats	er	legendarisk.

Så	ingen	kan	sige,	at	vi	bare	er	op-
portunister,	løber	efter	de	populære	te-
maer,	der	er	oppe	i	tiden.	Globalisering	
med	venskab	på	tværs	af	grænserne	har	
hele	tiden	været	det	vigtigste	emne	for	
foreningen.	På	den	måde	binder	vi	for-	
tid,	nutid	og	fremtid	godt	sammen.

smid ikke venskaber på porten
Og	mens	der	bliver	holdt	fine	taler	om	
globalisering,	så	skal	vi	være	praktiker-
ne,	der	ikke	kun	taler,	men	også	lader	
det	ske.	Mange	gode	venskaber	har	vi	
bygget	over	landegrænserne,	venskaber	
der	endda	i	mange	tilfælde	er	blevet	
ægteskaber.	Venskabsbånd,	familiebånd	

er	blevet	knyttet	ikke	mindst	gennem	
det	nordiske	venskabsbysamarbejde.	

I	den	forbindelse	vil	jeg	bede	jer	alle	
være	opmærksomme	på	det	nordiske	
venskabsbysamarbejde	i	netop	jeres	kom-	
mune.	Kommunalstrukturen	har	med-	
ført	positive	og	mindre	positive	beslut-	
ninger	i	relation	til	venskabsbysam-	
arbejdet.

Jeg	reklamerer	ikke	for	det	samar-
bejde,	som	gennem	årtier	har	været	på	
julepostkortniveau,	men	jeg	appellerer	
til,	at	ingen	kommune	smider	et	ven-
skab	på	porten,	før	man	har	undersøgt	
mulighederne	grundigt	og	selv	været	
aktiv	-	mange	steder	er	der	ikke	alene	
tale	om	et	bilateralt	samarbejde,	mange	
steder	er	der	tale	om	venskabsbykæder,	
og	det	er	faktisk	flovt,	når	vi	til	tider	må	
konstatere,	at	det	svageste	led	i	kæden	
er	dansk.

fra navlebeskuelse til  
internationalt samarbejde

Nordiske	udvekslingsordninger	er	
vigtige,	Nordjobb	har	på	samme	

måde	som	venskabsbysamarbejdet	
skabt	ubrydelige	bånd	mellem	unge	
over	de	nordiske	grænser.	Vi	besøger	
hinanden,	vi	lærer	af	hinanden,	vi	ny-	

der	godt	af	hinanden	og	på	den	måde	
skaber	vi	forudsætningen	for	et	nordisk	
samarbejde,	der	bliver	ubrydeligt.

Uanset	den	politiske	dagsorden	
ikke	just	i	de	senere	år	kan	siges	at	have	
haft	fokus	på	det	nordiske,	så	er	den	

folkelige	tilslutning	til	samarbejdet	ikke	
	i	tilbagegang.	
Uanset	pressens	utrolige	evne	til	at	
føre	alle	andre	mere	eller	mindre	vig-	
tige	emner	på	banen	og	undgå	det	
nordiske,	påvirker	det	åbenbart	ikke	

det nordiske fungerer – uanset pressen
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befolkningen.	
Opbakningen	 til	 samarbejdet	 mellem	
de	nordiske	lande	er	intakt,	fordi	sam-	
arbejdet	 er	 rodfæstet	 i	 en	 fælles	 kul-
tur	 –	 og	 fordi	 vi	 som	 praktikere	 har	
fået	skabt	et	ubrydeligt	fundament	bag	
samarbejdet.	

Og	 til	 det	 med	 pressen.	 Det	 lader	
ikke	til	at	anfægte	de	skrevne	og	elektro-	
niske	medier,	at	det	nordiske	samarbej-
de	er	i	rivende	udvikling.	

100 millioner rejsende over 
øresund
Den	Øresundsforbindelse,	der blev	åb-	
net	i	år	2000,	har	skabt	en	Øresundsre-	
gion	 med	 saft	 og	 kraft.	 Den	 har	 gjort	
alle	skeptikerne	til	skamme	–	sjovt nok	
i	høj	grad	den	samme	føromtalte	presse	
og	de	politikere,	der	ikke	troede	på	sam-	
arbejdet.	Det	lader	fortsat	ikke	til	at	an-	
fægte	dem,	at	passager	nr.	100	millioner	
i	årets	løb	krydsede	sundet.	

Ej	 heller,	 at	 aldrig	 tidligere	 har	 så	
mange	personer	bosiddende	i	Skåne	ar-	
bejdet	på	den	danske	side	af	Øresund.	
Pendlingen	er	steget	med	i	gennemsnit	
hele	27	procent	om	året	siden	slutnin-	
gen	af	1990erne.	Antallet	af	arbejdspen-	
dlere	er	i	dag	mere	end	14.000	perso-
ner.	 På	 grund	 af	 arbejdsmarkedsfor-
hol-dene	 i	Sverige	og	boligforholdene	
i	Danmark	er	mere	end	90	procent	af	
pendlerne	 bosiddende	 i	 Skåne	 og	 ar-
bejder	på	den	danske	side	af	Øresund.	

Foruden	 disse	 daglige	 pendlere	 er	
der	yderligere	nogle	tusinde	personer,	
som	ikke	dagligt	pendler,	men	som	har	
indkomst	i	Danmark.	Fortsætter	udvik-
lingen	i	samme	tempo,	vil	der	være	over	
50.000	pendlere	i	2012.	
Øresundsregionen	har	3,6	mio.	indbyg-	
gere	og	producerer	mere	end	en	fjerde-	
del	 af	 Danmark	 og	 Sveriges	 samlede	
BNP.	 Hvor	 ser	 man	 en	 så	 rivende	 ud-	
vikling?	 Indtil	 videre	 betragtes	 Øre-	
sundsforbindelsen	som	en	forbindelse	
mellem	to	lande,	men	med	den	udvik-
ling,	 vi	 nu	 ser,	 vil	 vi	 om	 ganske	 få	 år	
betragte	 forbindelsen	 som	 en	 forbin-
delse	 mellem	 to	 sammenhængende	
byer,	 hvor	 landegrænsen	 bliver	 uden	
betydning.	
Det	vil	glæde	os	i	Foreningen	
NORDEN.	

I	sommer	var	vi	ude	med	en	udtalelse	om	at	fjerne	alle	nordiske	grænsehindrin-
ger.	Al	den	kontakt	mellem	de	nordiske	lande,	der	på	det	folkelige	plan	er	byg-	

get	op	gennem	årtier,	besværliggøres	af	ofte	tåbelige	lovmæssige	hindringer.	
Bedre	blev	det	ikke,	da	et	højreorienteret	parti	tog	sig	en	ordentlig	politisk	

sommerudflugt	med	meldingen	om,	at	de	nordiske	grænser	bør	genindføres.	
Heldigvis	går	udviklingen	i	en	helt	anden	retning,	så	hedeslaget	forblev	et	slag	i	
luften.

Den	påviste	store	folkelige	opbakning	til	det	nordiske	samarbejde	giver	samar-
bejdet	en	unik	folkelig	legitimitet.	De	seneste	års	styrkede	nordiske	samarbejde	i	
erhvervslivet	med	et	utal	af	nordiske	fusioner	og	samarbejdsoverenskomster	mel-	
lem	store	virksomheder	i	Norden	og	det	væsentligt	styrkede	grænseregionale	sam-	
arbejde,	bør	inspirere	til	endnu	mere	nordisk	samarbejde	på	alle	niveauer.	

I	nyere	tid	er	det	vigtigste	politiske	arbejdsområde	for	en	vital	udvikling	af	det	
nordiske	samarbejde	det	arbejde,	der	i	2003	blev	iværksat	for	at	fjerne	grænsehin-	
dringer	i	Norden.

en ny schlüter efterlyses
Forhenværende	statsminister	Poul	Schlüter	arbejdede	energisk	for	at	skabe	resul-	
tater	og	viden	på	dette	område,	og	der	blev	opnået	betragtelige	resultater	i	den	
periode,	da	Schlüter	stod	i	spidsen	for	arbejdet.	Desværre	har	de	seneste	nordiske	
formandslande	ikke	levet	op	til	denne	ihærdige	indsats.	Skal	der	skabes	resultater,	
så	skal	der	en	personlighed	med	format	i	spidsen	ellers	går	det	for	langsomt	–	og	
det	gør	det	for	øjeblikket.

	På	arbejdsmarkedsområdet	er	arbejdet	på	en	nordisk	jobformidling	iværksat,	
der	er	igangsat	et	udredningsarbejde	omkring	mulighederne	for	at	gøre	de	nor-	
diske	arbejdsløshedsforsikringssystemer	mere	ensartet,	og	der	er	tilsvarende	inden	
for	social-	og	sundhedsområdet,	uddannelsesområdet	iværksat	en	række	nye	initi-
ativer	som	en	direkte	følge	af	arbejdet	med	at	fjerne	grænsehindringer.

Et	vigtigt	område	for	borgere,	der	arbejder	i	et	andet	nordisk	land,	er	skatte-
området.	Her	er	der	opnået	en	række	resultater,	ikke	mindst	i	forbindelse	med	
den	nye	skatteaftale	imellem	Sverige	og	Danmark,	som	har	lettet	mulighederne	
for	såvel	forvalterne	som	borgerne.	Etableringen	af	særlige	grænsegænger-skatte-
kontorer	har	også	haft	en	umiddelbar	positiv	effekt	og	udvidet	servicen	for	borger-	
ne	ganske	betragteligt	–	selv	om	skepsissen	i	begyndelsen	var	stor.

Men	der	har	også	vist	sig	andre	vanskeligheder	i	arbejdet	på	en	række	områd-
er,	hvor	der	er	sammenstød	mellem	national	lovgivning	og	ønsket	om	en	smidig-
gørelse	af	reglerne.

endnu meget at tage fat på
Barselsorlovsproblemer	ved	flytning	mellem	de	nordiske	lande,	dobbeltbeskatning	
af	pensionister,	A-kasseproblemer	i	forbindelse	med	flytning	til	et	andet	nordisk	
arbejdsland,	bilbeskatningsregler	ved	flytning,	ret	til	pension	for	personer,	der	har	
	arbejdet	i	flere	nordiske	lande	og	tåbelige	personnummer	og	Id-kort	regler,	som	
gør	at	der	kan	gå	måneder	inden	en	person,	der	har	bosat	sig	i	et	andet	nordisk	
land,	kan	oprette	en	bankkonto,	få	ordnet	visse	postærinder,	købe	varer	og	tjeneste-	
ydelser.	Jo,	der	er	desværre	fortsat	meget	at	tage	fat	på.	

Vi	bliver	dagligt	konfronteret	med	folks	problemer	ved	flytning	over	landegræn-	
serne,	da	vi	administrerer	servicetelefonen	Hallo	Norden,	hvor	de	mennesker,	
der	ønsker	information	eller	er	kommet	i	klemme	i	systemerne	kan	blive	vejledt.	
Forhåbentlig	bliver	Hallo	Norden	en	dag	overflødig!■		

                                                                                                  Landsformand Frode Sørensen

grænsehindringerne  
bekæmpes for Langsomt
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Sverige  
Sætter  
grænSe- 
hindringer               
i topPasfriheden internt i Norden bliver ikke altid respekteret

Sveriges	nordiske	samarbejdsminister	
Christina	Husmark	Pehrsson	siger,	at	
det	svenske	formandskab	næste	år	har	
sat	arbejdet	mod	grænsehindringer	
højest	på	dagsordenen.	Meget	gøres	
allerede	i	dag,	men	alligevel	vil	sven-
skerne	gerne	have	mere	fokus	på	sagen.
Et	af	de	punkter,	som	nu	bringes	op	
i	Nordisk	Råd,	er	pasfriheden,	som	
ikke	opfyldes	til	punkt	og	prikke.		Den	
finske	parlamentariker	Lyly	Rajala	
konstaterer,	at	flypassagerer	er	blevet	
tvunget	til	at	vise	pas	selv	i	den	interne	
nordiske	luftfart.
Rajala,	som	er	medlem	af	Finlands	
delegation	i	Nordisk	Råd,	har	stillet	
et	skriftligt	spørgsmål	til	Nordisk	
Ministerråd,	dvs	de	nordisk	regeringer,	
om	hvad	man	vil	gøre	ved	problemet
Rajala	spurgte	til	en	lignende	sag	
tidligere	i	år.	I	sit	svar	konstaterede	
kommunikationsminister	Susanna	
Huovinen,	at	nordisk	medborgere	
har	en	klart	defineret	ret	til	at	rejse	
indenfor	Norden	uden	pas.
Ifølge	ministeren	overvejer	de	nordiske	
regeringer	at	træffe	fælles	foranstalt-
ninger	af	informationskarakter,	såfremt	
luftfartsselskaber	gentagne	gange	
bryder	mod		princippet	om	pasfrihed.
-	Indenfor	hvilket	tidsrum	vil	minister-
rådet	handle	for	at	sikre	medborgere	i	
de	nordiske	lande,	at	denne	grænsehin-
dring	faktisk	elimineres,	spørger	Rajala,	
der	henviser	til	gentagne	tilfælde,	der	

bl.	a.	involverer	Finnair.	Tidligere	har	
der	været	afkrævet	pas	opå	Arlande	
Lufthavn	ved	Stockholm.		
Aftalen	om	pasfrihed	for	nordiske	
medborgere	trådte	i	kraft	i	1950-tallet.
Nordisk	Råds	parlamentarikere	er	
samlet	til	rådets	årlige	session	i	år	i	
Oslo	i	månedsskiftet	oktober-november.
Mange	virksomheder	og	privatpersoner	
oplever	stadig,	at	de	grænsehindringer	
mellem	de		nordiske	lande,	som	stadig	
findes,	skaber	barrierer	og	problemer	
i	hverdagen.	Det	skal	der	gøres	noget	
ved.
De	nordiske	lande	arbejder	for	at	skabe	
bedre	forudsætninger	for	virksom-
heds-etablering	og	fri	bevægelighed,	
så	borgere	i	de	nordiske	lande	kan	
arbejde,	studere	og	bosætte	sig	i	et	
andet	nordisk	land.
Grænsehindringsarbejdet	har	høj	
politisk	prioritet.	Da	de	nordiske	stats-
ministre	mødtes	til	deres	sommermøde	
i	juni	i	Finland	var	grænsehindringer	et	
punkt	på	dagsordenen.
-Alt	behøver	ikke	behandles	af	regerin-
gerne	og	give	grundlag	for	lovgivning.	
Meget	kan	gøres	myndighederne	
imellem,	sagde	Christina	Husmark	
Pehrsson.
–	Allt	behöver	inte	läggas	på	ländernas	
regeringar	och	lagstiftas,	mycket	
kan	göras	myndigheter	emellan.	Det	
tror	jag	vi	kan	utveckla	mycket	mer,	
upprepade	samarbetsministern	under	
intervjun	i	nyhetsprogrammet.

Lyly Rajala

Läs mer om arbetet med att riva gränshinder.: http://www.norden.org/grensehindringer/sk/index.asp?lang=1
Läs mer om det nordiska samarbetet för att möta globaliseringens utmaningar där gränshinder är en av punkterna.:  

http://www.norden.org/globalisering/sk/index.asp?lang=2
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Johannes Jansson 
(norden.org)

I foreningen NoRDeNs repræsentant-
skabsmøde i toftlund 6. oktober blev 
efter ca et års forarbe-jde nye vedtægter 
vedtaget. en synlig nyskabelse er flytning- 
en af repræsentantskabsmødet fra okto-
ber til maj/juni med indkaldelse senest l. 
marts, samt at repræsentantskabsmødet 
hvert andet år bliver tema-baseret, første 
gang i 2009.
     Repræsentantskabsmødet holdtes i 
Musik & teaterhuset i toftlund. Lokalafde- 
lingen under ledelse af formanden, peter 
M. bramsen, havde gjort et meget flot 
stykke forarbejde og bl. a. foranlediget 
en flot sønderjysk frokost med kommunen 
som vært for de ca 140 deltagere fra 
lokalafdelinger og kredse overalt i landet 

	Jan-Erik	Enestam,	Finland,	er	i	august	
tiltrådt	som	ny	direktør	for	Nordisk	
Råds	Sekretariat	i	København.	

Rådssekretariatet	forbereder	de	sa-
ger,	som	behandles	i	Nordisk	Råd,	det	
nordiske	samarbejdes	parlamentariske	
organ.	Forberedelserne	sker	i	samråd	
og	medvirken	af	sekretariaterne	for	rå-	
dets	partigrupper	og	nationale	delega-
tioner.	Arbejdet	i	rådssekretariatet	ledes	
	af	rådsdirektøren,	der	har	ca	15	med-	
arbejdere.

-	Det	nordiske	samarbejde	er	inde	i	
en	interessant	udvikling.	Jeg	ser	frem	til	
at	arbejde	heltids	med	nordiske	anlig-
gender	i	et	sekretariat	med	et	meget	
kompetent	personale,	siger	Enestam,	
der	peger	på,	at	de	nordiske	lande	ind-	
tager	top-positioner	i	international	sam-	
menhæng	på	områder	som	konkurrence-	
kraft,	bæredygtig	udvikling	og	et	kor-

JAn erik eneStAm  
ny direktør for nordisk råds Sekretariat

poLItIk

og fra foreningen Nordens Ungdom (fNU). 
     Indledende hovedtaler var Lars Harms, 
SSWs repræsentant i Landdagen i kiel, 
efter velkomsten ved borgmester Vagn 
therkel pedersen og foreningen NoRDeNs 
lokalformand peter M. bramsen. efter over- 
rækkelsen af årets hæderspris til Jørn 
Lund indledtes repræsentantskabsmødet 
med landsformand frode Sørensens mund- 
tlige årsberetning.

alle valg var genvalg.

Næste repræsentantskabsmøde 
holdes lørdag 24 maj. Stedet var ved 
redaktionens slutning endnu ikke 
endeligt besluttet i landsstyrelsen.

RepRæSeNtaNtSkabSMøDet

repræsentantskabsmøder
flyttes nu til maj/juni

ruptionsfrit	embedsværk.	Han	betoner	
nytten	og	synergien	i	det	nordiske	sam-	
arbejde,	og	at	Norden	kan	opnå	betyde-
ligt	mere	i	fællesskab	end	hver	for	sig.

-	Der	er	stadig	alt	for	mange	grænse-
hindringer	mellem	de	nordiske	lande.	
Andre	vigtige	fokusområder	er	klima-	
og	energispørgsmålene,	forskning	og	
kulturudvikling,	konstaterer	Enestam,	
der	var	medlem	af	Finlands	rigsdag	
1991-2007.	Han	var	minister	uafbrudt	
fra	1995	til	i	år,	bl.	a.	indenrigsminister,	
miljøminister	og	minister	for	nordiske	
anliggender,	hvilket	gør	ham	til	en	af	
sit	lands	mest	erfarne	ministre.	Han	
var	formand	for	Svenska	Folkpartiet	
1998-2006.	

Enestam	(1947-)	har	tidligere	bl.	a.	
været	kommunaldirektør	i	Västanfjärd,	
projektchef	i	Nordisk	Ministerråd	og	tje-
nestemand	i	Ålands	Landskapsstyrelse.	
Han	er	gift	og	har	tre	voksne	børn.
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Det er en stor glæde at kunne overrække 
dig Foreningen Nordens hæderspris 2007 
for en fremragende nordisk indsats til, sag-
de landsformand Frode Sørensen, da han 
overrakte årets hæderspris til direktøren for 
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, 
professor Jørn Lund. 
     Vores motivering, som lå til grund for 
Landsstyrelsens beslutning om at give dig 
prisen, lyder:
     ”Jørn Lund er ubetinget den nulevende 
enkeltperson i Norden der har ydet den stør- 
ste indsats for at fremme den nordiske sprog- 
forståelse og det nordiske sprogfællesskab.
Hans indsats omfatter det rent faglige arbej- 
de som professor på Danmarks Lærerhøj-
skole i en årrække, som chefredaktør for 
Den Danske Nationalencyklopædi, som 
aktivt medlem af Dansk Sprognævn siden 
�980 og som forfatter til en række artikler 
om nordiske sproglige emner. og den om- 
fatter en stærk nordisk indsats ved de årlige 
nordiske sprogmøder, i Nordisk Sprogråd og 
dets forgængere i Nordisk Ministerråds regi 

EN FREMRAGENDE NORDISK INDSATS
og ikke mindst som formand for kulturmi-
nisteriets sprogpolitiske arbejdsgruppe i  
2003 (rapporten ’Sprog på Spil’) og nu mi- 
nisteriets arbejdsgruppe om spørgsmålet 
om hvorvidt der er brug for en egentlig 
sproglov i Danmark. Han havde en væsen-
tlig indflydelse på Nordisk Ministerråds ud- 
formning af en nordisk sprog-deklaration i 
2005 – 200�.
     I alle sammenhænge hvor han har indfly- 
delse (læseplaner, dansk sprogpolitik, nor- 
disk sprogpolitik, artikler og foredrag), fast-
holder han at den nordiske sprogforståelse 
med en meget beskeden indsats giver en 
sproglig og begrebsmæssig horisont, der er 
4-5 gange større end den nationale.” 
     At bede dig modtage hædersprisen ne-
top i år er både udtryk for vores tak for den 
indsats du har gjort og gør, og for vores 
stærke interesse i det sproglige fællesskab i 
Norden. Netop i disse år har vi behov for en 
yderligere understregning af betydningen 
af dette fællesskab. Ved Nordisk Råds ses- 
sion sidste år vedtog vi den nordiske sprog- 

deklaration og regeringerne tiltrådte den; 
den var du en stærk drivkraft bag. Nu gælder 
det om at få ført deklarationen ud i livet i 
alle landene. Den danske regering afventer 
et udspil fra Nordisk Ministerråd. Men du 
tog allerede tidligt fat ved at sikre det nor- 
diske en plads i den danske regerings sprog- 
politik ’Sprog på spil’ for fire år siden – her 
var du formand for arbejdsgruppen – og 
nu indgår det nordiske også i analysen af 
om vi har behov for en egentlig sproglov 
– også med dig som formand, heldigvis.
karakteristisk for dig er din evne til at sige 
din mening på en tillidvækkende, ofte for- 
nøjelig måde. Sommetider er dine mening-
er dejligt skarpe, og hvis du havde udtrykt 
dig mindre tillidvækkende og fornøjeligt, 
ville du sikkert have skabt dig mange uven- 
ner i tidens løb. Det har du ikke – tværtimod.
     Som prismodtager går du ind i en række 
som vi selv er stolte over. Vores pris er selv-
følgelig både en anerkendelse og en tak 
– og et kulturpolitisk signal, sluttede Frode 
Sørensen.

Landsformand Frode Sørensen 
hyldede professor Jørn Lund som 
det nordiske sprogfællesskabs 
forkæmper

det nordiSke SprogfælleSSkab
tekSt: Jørn Lund

S agaen	om	Gunnlaug	Ormstunge	
fortæller	om	en	ung	islænding,	der	

sendes	på	en	flerårig	dannelsesrejse.	
Han	kommer	til	Norge,	Sverige,	Orkney-
øerne,	England	og	Irland,	og	overalt	kan	
han	anvende	sit	modersmål,	både	til	al-	
mindelig	kommunikation	og	til	digtning.	
Det	nordiske	sprogfællesskab	strakte	sig	
over	et	stort	område.

I	dag	er	forholdene	anderledes,	do-	
mænet	indskrænkes,	og	flere	og	flere	
fra	det	nordiske	område	vælger	engelsk,	
hvor	man	tidligere	bevarede	den	sprog-
lige	hjemmebanefordel	og	talte	norsk,	

svensk	og	dansk.	Svensk	er	svækket	i	Fin-	
land	og	dansk	på	Island,	hvor	det	tidlige-	
re	var	første	fremmedsprog.	Der	er	kræf-	
ter	i	Nordisk	ministerråd,	men	ikke	
andre	steder,	for	at	udvide	det	nordiske	
samarbejde	med	de	baltiske	lande,	som	
hverken	geografisk,	sprogligt	eller	histo-	
risk	har	nær	så	stærk	tilknytning	til	Nor-	
den	som	fx	Tyskland,	og	som	nu	er	med-	
lemmer	af	EU.	Det	er	klart,	at	et	sådant	
udvidet	”Norden”	ikke	kan	bevare	skandi-	
navisk	som	fælles	kommunikationssprog.

Mange	opfatter	da	også	det	nordiske	
samarbejde	som	noget,	der	hører	for-	

tiden	til.	Men	sandheden	er	snarere,	at	
det	nordiske	er	så	selvfølgeligt,	at	det	
næsten	har	mistet	sin	synlighed.	Hver	
dag	hører	jeg	i	Københavns	centrum	
snesevis	af	nordiske	stemmer,	langt	flere	
end	engelske	og	japanske.

Det	kan	være	turister,	forretningsfolk	
–	eller	håndværkere,	der	har	slået	sig	
ned	i	Danmark.	Realiteten	er	nemlig,	
at	der	faktisk	er	et	dynamisk	nordisk	
samarbejde,	som	har	kunnet	overleve	
landenes	undertiden	forskellige	inter-	
nationale	orientering	og	valg	af	alliance-	
partnere.	Bag	alle	romantiske	fraser	og	

foReNINGeN NoRDeNS HæDeRSpRIS 2007
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skåltaler	er	der	en	moderne	virkelighed,	
hvor	man	i	et	nordisk	kredsløb	handler,	
udveksler	erfaringer,	uddanner	sig	og	
rejser	i	et	omfang	som	vel	aldrig	før,	
og	helt	uden	at	lukke	sig	om	sig	selv;	se		
bare	på	intensiteten	af	flyafgange	mellem-	
landene	og	på	antallet	af	pendlere	og	
grænsehandlere.	Man	er	både	dansk/
norsk/svensk/islandsk	og	nordisk,	euro-	
pæisk	og	medlem	af	det	internationale	
samfund.

Det	er	ikke	desto	mindre	et	tilbage-
vendende	tema	i	debatten	om	Norden,	
at	det	nordiske	samarbejde	kun	finder	
udtryk	i	de	skåltaler,	der	udbringes	i	ri-	
tualiserede	samvær.	Hvis	man	ser	sådan	
på	det,	er	tabet	af	det	selvfølgelig	over-
kommeligt.	Vist	er	fællesskabet	historisk	
funderet,	og	vist	er	der	romantiske	fore-	
stillinger	knyttet	til	det,	men	det	centra-	
le	er,	at	det	er	en	realitet	i	alle	samfunds-	
lag.	

Det	er	ikke	kun	kulturfolk	og	konfe-	
renceløver,	der	har	glæde	af	det	nordis-
ke	fællesskab.	Det	nordiske	fællesskab	
omfatter	alle	sociale	lag,	danske	bygnings-	
arbejdere	i	Tromsø,	svenske	sygeplejere	
i	Danmark,	norske	erhvervsfolk	i	Dan-
mark,	færøske	studenter	i	Skandinavien,		
grønlandske	geologer	på	Island	og	fins-	
ke	medarbejdere	på	gennemtræk	i	Nor-	
disk	Ministerråd.

Det	nordiske	samspil	er	intenst.	
Hundredetusinder	af	nordboere	kryd-	
ser	hver	dag	en	nordisk	grænse,	titusin-
der	tager	bopæl	i	et	andet	nordisk	land	
i	en	årrække,	nogle	forelsker	sig	ligefrem	
på	tværs	af	de	nordiske	sproggrænser!

sprogforståelse
Min	søn	studerede	et	semester	i	Cana-
da,	på	University	of	British	Columbia	i	
Vancouver.	Indimellem	slappede	han	af	
med	et	par	danske,	norske	og	svenske	
kollegiekammerater;	det	føltes	godt	at	
kunne	hvile	i	sit	modersmål,	at	kunne	
udtrykke	sig	med	alle	nuancer,	at	forstå	
det	underforståede.	I	en	e-mail	beskrev	
han	den	skandinaviske	situation	såle-
des:	Norske	og	danske	studerende	taler	
deres	modersmål	indbyrdes,	svenske	
og	norske	gør	det	også,	men	danske	og	
svenske	taler	engelsk.

Dette	sidste	var	både	en	god	nyhed	og	
en	dårlig	nyhed.	Det	er	godt,	at	alle	
større	skandinaviske	undersøgelser	af	
den	interskandinaviske	sprogforståelse	
bekræftes	af	virkeligheden.	Men	det	
er	trist,	at	svenske	og	danske	studenter	
ikke	kan	navigere	på	deres	modersmål,	
når	de	taler	sammen.	Det	skyldes	til	dels	
udviklingen	i	dansk	udtale.	En	lang	
række	nye	udtaletræk	gør	det	vanske-
ligere	for	andre	nordboere	at	identifi-
cere	danske	ord.	Det	skyldes	også	den	
interne	sprogsituation	i	Danmark	og	

Sverige,	som	pga.	dialekternes	svække-
de	position	har	gjort	mange	mennesker	
uvante	med	at	håndtere	sprogvariation.
Man	står	rådvild	over	for	uventede	
manifestationer	af	ord	og	lyde,	forstår	
simpelthen	ikke	og	giver	op	–	i	stedet	
for	at	spærre	ørerne	op	og	indarbejde	
nogle	lydlige	omsætningsmekanismer	
mellem	eget	sprog	og	andre	beslægtede	
sprog,	det	være	sig	dialekter	eller	nabo-	
sprog.

Svenskerne	har	blandt	skandina-
verne	bundrekord	i	forståelse	af	talt	
dansk	og	var	i	mange	år	ringere	til	at	

forstå	dansk	end	danskere	til	at	forstå	
svensk.	Men	en	ny	nordisk	undersøgel-
se	af	nabosprogsforståelse	tyder	på,	at	
danskerne	er	ved	at	blive	lige	så	dårlige	
til	at	forstå	talt	svensk.	Lettest	går	ofte	
fremmedordene	igennem;	som	regel	
låner	de	skandinaviske	sprog	de	samme	
fremmedord,	og	reduktionerne	i	tale-
sproget	er	ikke	så	markante	som	dem,	
de	hjemlige	ord	er	underkastet.

Endelig	skal	anføres	uddannelses-	
væsenernes	og	lærernes	svigt.	Nabo-
sprogsundervisningen	har	ofte	været	

Jørn Lund, f. 1946, amanuensis Københavns Universitet 1971, cand. 
mag. 1872, lektor 1975, professor Danmarks Lærerhøjskole 1980, ansvh. 
chefredaktør Den store Danske Encyklopædi 1991-2001, direktør Gyldendal 
1995-2002, direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2002-.

svenskerne har blandt skandinaverne bundrekord i 
forståelse af talt dansk og var i mange år ringere til 
at forstå dansk end danskere til at forstå svensk.  
men en ny nordisk undersøgelse af nabosprogsfor-
ståelse tyder på, at danskerne er ved at blive lige så 
dårlige til at forstå talt svensk.
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løs	indtil	det	løsagtige,	perspektiverne	i	
nabosprogsundervisningen	uklare	for	
elever	og	lærere,	stoffet	underpriorite-	
ret.	Måske	kan	den	svensk-danske	sprog-	
forståelse	hente	næring	et	nyt	sted,	i		
markedskræfterne.	Svenskernes	mang-	
lende	fleksibilitet	gennem	et	par	årtier	
kunne	skyldes,	at	man	opfattede	sig	som	
den	skandinaviske	storebror,	der	ikke	
behøvede	ulejlige	sig	så	meget	med	at	
forstå	lillebror,	men	til	gengæld	forlang-	
er,	at	han	bærer	det	meste	af	kommuni-	
kationsbyrden.

Den	position	er	ændret,	økonomisk	
såvel	som	politisk	og	uddannelsesmæs-
sigt.	Svenskerne	samarbejder	nu	med	
naboerne	på	nye	vilkår,	ligesom	man	
jo	har	åbnet	sig	overfor	EU.	
Danskundervisning	i	Sverige	er	eksem-

pelvis	blevet	et	efterspurgt	kursusemne,	
specielt	naturligvis	i	Øresundsregionen.	
På	Folkeuniversitetet	i	Malmø	blev	dansk	
tidligere	medtaget	i	kategorien	”øvrige	
sprog”	sammen	med	fx	tyrkisk	og	ara-	
bisk.	Nu	er	det	blandt	de	mest	efterspurg-	
te	sprogfag	efter	engelsk.	Også	andre	
steder	går	medarbejderne	på	virksom-
heder	og	i	organisationer	til	kurser	på	
10-40	timer	for	at	tilegne	sig	dansk,	og	
i	Danmark	foreslog	direktøren	for	Dan-	
ske	Bank	allerede	for	år	tilbage,	at	skoler-	
ne	indfører	svensk	på	skemaet.

Nye	toner.	Her	er	det	ikke	de	profes-	
sionelle	nordister,	der	vil	fremme	sprog-	
sagen,	det	er	erhvervsfolk	med	penge	
bag	sig	og	initiativer	foran	sig.	Ytringen	
er	ikke	bare	aktuelt,	men	også	principi-	
elt	interessant.	Mange	tror,	at	sprogfor-
holdene	styres	af	sprogfolk	i	nævn	og	
udvalg.	Men	det	er	kun	sidste	fase	af	
styringen,	der	overlades	til	de	sproglige	
elementjonglører.	Sproget	følger	mag-	
ten,	og	magten	er	i	vid	udstrækning	
økonomisk	funderet.	Sådan	var	det	i	
middelalderen,	da	de	nordiske	sprog	
lod	sig	påvirke	af		hanseaternes	neder-
tysk,	sådan	er	det	i	dag,	da	ame-rikansk	
indflydelse	gør	sig	gældende,	sådan	er	

det	indenfor	de	enkelte	europæiske	re-
gioner	som	det	nordiske	sprogområde.

sprogfællesskabets grænser
Alligevel	tror	jeg	ikke	på	nogen	hurtig	
forbedring	af	sprogforståelse	eller	na-
bosprogundervisning,	også	fordi	dansk,	
norsk	og	svensk	ikke	er	de	eneste	sprog,	
der	tales	i	Norden.	der	skal	i	det	nordis-
ke	sprogsamarbejde	tages	hensyn	til	
ikke	bare	de	andre	strukturelt	set	nor-	
diske	sprog,	færøsk	og	islandsk,	men	
også	grønlandsk,	samisk	og	finsk.

Disse	sprog	har	samme	indfødsret	
i	det	geografiske	Norden	som	de	i	
sproglig	forstand	nordiske,	og	de	er	
lige	så	værdifulde	for	de	kulturer,	de	
bærer,	som	de	øvrige	sprog	i	Norden,	
men	nogen	indbyrdes	forståelighed	

mellem	disse	sprog	eller	disse	sprog	og	
de	nordiske	bliver	der	aldrig	tale	om.	
Et	sprogfællesskab	for	alle	i	det	geogra-	
fiske	Norden	er	rent	symbolsk.	
Symbolet	er	oven	i	købet	dyrekøbt,	for	
det	belaster	udvekslingerne	mellem	de	
sprog,	der	relativt	let	kan	udvikle	en	
gensidig	forståelighed	og	berige	hinan-
den	kulturelt.
Danskere,	nordmænd	og	svenskere	kan	
hurtigt	lære	at	tale	sammen	på	deres	
modersmål,	så	de	efter	nogle	ugers	til-	
vænning	forstår	hinanden.	For	de	
finsk-	og	islandsktalende	er	de	central-
skandinaviske	sprog	vanskeligere	at	til-	
egne	sig.	Men	man	er	ofte	så	ivrig	efter
at	tilgodese	finnerne,	at	man	kompli-	
cerer	den	interskandinaviske	kommu-
nikation	gennem	tolkning	eller	tvinger	
nordiske	kolleger	til	at	bruge	engelsk	
som	forhandlingssprog	i	stedet	for	at	
udvikle	og	fastholde	det	naturlige	sprog-	
fællesskab	mellem	danske,	norske	og	
svenske.	Vi	sidder	og	bliver	dårligere	
og	dårligere	til	at	forstå	hinanden	for	
at	tilgodese	nogle,	der	vitterlig	ikke	har	
en	chance	for	at	være	med	længere.

Det	er	bagsiden	ved	det	traditionelt	
konfliktskyende	nordiske	samarbejde,	

at	man	ikke	kan	tale	lige	ud	om	det,	som	
truer	fællesskabet	indefra.	Men	hvis	
finnerne	ønsker	at	være	med,	må	de	
lære	at	tale	svensk	som	adgangskort	til	
det	nordiske	sprogfællesskab;	samtidig	
lettes	vejen	til	norsk	og	dansk.	
Alternativet	er,	at	engelsk	bliver	nordisk	
forhandlingssprog.	Og	så	går	ideen	bag	
sprogsamarbejdet	stort	set	tabt.	Noget	
tyder	på,	at	finnerne	er	blevet	ligeglade.	
De	frygter	ikke	længere	den	russiske	
bjørn	og	er	blevet	trygge	ved	den	tyske	
ørn.	For	dem	er	Norden	Sverige.	Og	
de	klarer	sig	fint	uden.	Det	sagde	den	
finske	historiker	Matti	Klinge	ligeud	ved	
en	nordisk	kulturkonference	i	Paris,	og	
det	var	for	en	gangs	skyld	ærlig	snak.

Det	er	synd	for	den	skandinavisk	
orien-terede	finlandsksvenske	minori-
tet,	men	tiden	er	vist	inde	til,	at	de	ale-	
ne	repræsenterer	Finland	i	det	nordiske	
sprogsamarbejde.

styrk sprogfællesskabet
Skandinavien	har	i	globaliseringens	
tidsalder	mulighed	for	at	vise	sig	som	
et	foregangsområde	på	mangfoldige	
felter,	herunder	det	sproglige.	Vi	lever	
i	fredelig	sameksistens	efter	århundre-
ders	stridigheder	på	kryds	og	tværs,	og	
vi	fastholder	værdien	af	en	gensidig	
sprogforståelse.	At	blive	fortrolig	med	
nabosprogene	er	for	danskere,	nord-
mænd,	svenskere,	islændinge,	færinger	
og	finlandsksvenskere	en	udvidelse	af	
den	enkeltes	sproglige	og	kulturelle	do-
mæne.	Man	forstår	bedre	sit	kulturelle	
grundlag,	og	man	udvider	samtidig	sin	
kommunikationsradius.	Nøglen	til	dét	
kan	man	erhverve	sig	på	få	dage,	og	den	
sprogforståelse,	man	opnår,	stikker	dy-
bere,	end	den	man	erhverver,	når	man	
tilegner	sig	de	egentlige	fremmedsprog;	
man	bliver	bedre	til	at	forstå	både	toner	
og	undertoner,	end	når	man	i	årevis	
står	på	hovedet	i	grammatikker	for	at	
lære	engelsk,	tysk,	fransk	–	eller	finsk.	
En	sproglig	cost-benefit-analyse	vil	vise,	
at	det	er	umagen	værd	at	videreføre	det	
skandinaviske	sprogfællesskab.

Artiklen har tidligere været bragt i Nordisk 

Forsikringstidsskrift 

”kunsten at græde i kor” 
vandt filmprisen 2007

hvis finnerne ønsker at være med, må de lære at tale svensk 
som adgangskort til det nordiske sprogfællesskab; samtidig 
lettes vejen til norsk og dansk. alternativet er, at engelsk 
bliver nordisk forhandlingssprog. og så går ideen bag 
sprogsamarbejdet stort set tabt.
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Det danske filmdrama får Nordisk Råds filmpris 

Lad	os	se	flere	nordiske	film	i	vore	lande,	sagde	instruktøren	Peter	Schønau	Fog,	
der	sammen	med	producenten	Thomas	Stenderup	og	manuskriptforfatteren	Bo	
hr	Hansen	præsenteredes	som	vindere	af	Nordisk	Råds	filmpris	2007.
Filmjuryens	 formand,	 Kati	 Sinisalo,	 sagde	 i	 præsentationsmødet,	 at	 hun	 med	
glæde	kunne	konstatere,	at	de	film,	 som	kappedes	om	årets	pris,	havde	en	høj	
kvalitet.	Men	det	var		”Kunsten	at	græde	i	kor”,	som	gjorde	det	stærkeste	indtryk	
med	 sin	 helstøbte	 form,	 ukunstlede	 stemning	 og	 uforglemmelige	 rollefigurer.	
Den	faldt	ikke	for	fristelsen	til	at	forenkle	eller	at	gøre	sit	komplekse	tema	til	et	
melodrama.	Filmen	giver	desuden	et	spirituelt	og	detaljeret	billede	af	et	samfund	
i	forandring.	Rodfæstet	i	tradition	er	”Kunsten	at	græde	i	kor”	et	unikt	eksempel	
på	film	frembragt	af	store	nordiske	filmskabere.

Set	gennem	en	ung	drengs	øjne	skildrer	„Kunsten	at	græde	i	kor“	med	lakonisk	
humor	absurditeten	og	grusomheden	ved	familielivet.

Filmen,	der	er	baseret	på	en	roman	af	Erling	Jepsen,	er	foruroligende	og	
under-holdende	på	samme	tid	og	behandler	på	en	skarp,	men	menneskelig	
måde	det	vanskelige	tema,	som	børnemisbrug	er.	På	dristig	vis	afslører	den	de	
undertrykkende	kræfter	i	funktion	under	den	polerede	overflade.	
Filmen,	der	havde	premiere	i	april	i	år,	fortæller	om	livet	i	en	sønderjyske	landsby	
i	 begyndelsen	 af	 1970’erne.	 Det	 er	 ikke	 let	 for	 den	 11-årige	 Allan.	 Faderen	 er	
psykisk	ustabil	og	truer	med	selvmord,	når	han	kan	komme	til	det,	og	moderen	
har	for	længst	givet	op.	Derfor	synes	Allan,	at	han	er	nødt	til	at	holde	sammen	på	
tingene.	Og	da	faderen	elsker	at	holde	taler	over	de	døde,	går	Allan	i	gang	med	at	
sørge	for	flere	begravelser	til	at	holde	faderens	humør	oppe!.	
De	medvirkende	i	filmen	er	Jannik	Lorenzen,	Jesper	Asholt,	Hanne	Hedelund	og	
Julie	Kolbch.
Nordisk	Råds	filmpris	er	på	350.000		kronor.	Den	overrækkes	ved	en	ceremoni	i	i	
Oslo	i	forbindelse	med	Nordisk	Råds	årlige	session	31	oktober.

”kunsten at græde i kor” 
vandt filmprisen 2007

Jesper Asholt og Jannik Lorenzen 
i filmen ‘Kunsten at græde i kor’ 
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v issa	geografiska	platser	kan	fungera	som	metaforer.	För	snart	50	år	sedan	
konstaterade	en	amerikansk	kulturskribent	att	“Manhattan	är	en	ö	omgiven	
av	Ingmar	Bergman.”	Det	skulle	förbli	ett	bergmanskt	näste.	I	dag	är	det	

emellertid	en	annan	ö	som	står	i	fokus.	Långt	före	sin	död	hade	Bergman	kommit	
att	förknippas	med	Fårö,	ja,	det	var	som	om	hans	konstnärliga	persona	förstärktes	
av	öns	karga	och	säregna	miljö,	samtidigt	som	lokalbefolkningen	värnade	om	
honom	som	folkkär	Fårögubbe.

Manhattan	står	egentligen	för	en	kluven	inställning	till	Bergmans	konstnärs-
kap.	Han	lanserades	av	filmkritikern	vid	Village	Voice,	Andrew	Sarris,	som	en	
filmkonstens	existentielle	diktare.	Fyra	decennier	senare	hyllades	han	på	Manha-
ttan	under	en	månadslång	festival.	Woody	Allen	blev	en	av	hans	stora	beundrare.	
Och	i	somras	på	Lincoln	Center	utropade	New	Yorks	fruktade	film-	och	teater-
krtiker	John	Simon	honom	till	filmhistoriens	största	namn.	Men	det	är	också	på	
Manhattan	som	de	kritiska	rösterna	om	Bergman	varit	som	starkast.	

hyllningar och huggtänder
Pauline	Kael	(1)	vässade	sin	kvicka	penna	i	New	Yorker	och	utdömde	i	åratal	de	
flesta	av	Bergmans	filmer	utom	”Skammen”.	Tidskriften	Film	Comment	desavou-	
erade	honom	redan	på	70-talet.	Även	Sarris	vände	honom	ryggen	och	gick	i	pole-
mik	mot	Kael	om	”Skammen”,	som	han	betecknade	som	”boom-boom	theatrics”.	
Många	av	dessa	negativa	tongångar	genljuder	i	den	artikel	som	filmskribenten	
Jonathan	Rosenbaum	publicerade	i	New	York	Times	(04 aug.) efter	Bergmans	död.	
Bergman	avfärdas	där	filmhistoriskt	sett.	Han	är	ingen	nyskapare	som	Orson	
Welles,	Carl	Dreyer	eller	Jean-Luc	Godard	(2).	Han	är	så	flyhänt	i	sitt	filmberät-
tande	och	så	skicklig	i	sin	användning	av	skådespelarna	att	det	inte	finns	några	
hemligheter	för	åskådaren	att	upptäcka.	Slutomdömet	blir	att	Bergman	aldrig	
lanserat	en	ny	filmvåg	och	aldrig	fört	in	sin	publik	i	den	moderna	människans	
värld.

Efter	Bergmans	död	skrev	Henning	Mankell	(3)	i	Aftonbladet	(01	aug)	att	först	
skulle	vi	få	uppleva	hyllningarna	till	honom,	sedan	”huggtänderna”.	Tributerna	var	
tämligen	förutsägbara;	det	ligger	ju	i	nekrologens	natur	att	hylla	den	bortgångne	
och	framhäva	det	positiva	i	hans	person	och	gärning.	Men	huggtänderna	har	re-	
dan	visat	sig.	En	del	tycks	bottna	i	personliga	rancuner	som	man	kan	lämna	där-	
hän.	Men	vilken	bild	ger	responsen	på	Bergmans	efterlämnade	konstnärskap?	
Förbluffande	mycket	av	det	som	Rosenbaum	framhåller	vilar	på	gamla	tankegångar	
hos	de	filmanalytiker	som	fick	sin	filmsyn	formad	på	60-talet	i	den	franska	vågens	
efterdyningar.

galjonsfigur i Frankrike
Genom	mötet	med	olika	kulturfaktorer	har	Bergmans	filmer	gjort	viktiga	film-hi-
storiska	resor.	I	Frankrike	blev	Bergman	auteur–konceptets	galjonsfigur	som	enligt	

Den store svenskefilminstruktør  
ingmar Bergman døde 30 juli i år. 

afmonteringen af  
ingmar Bergman  

(født 4. juli 1918) som en  
”filmens mester” er begyndt.

Kort efter hans død slog  
New York Times fast,  

at han ikke kunne lave film.
Men kritikken er ikke ny, 

Bergman har længe været 
både prygelknabe og helt for 
såvel italienske marxister og 

katolikker som for amerikansk 
collegeungdom
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tekSt: BirgittA Stene 

Birgitta Steene er svensk professor emeritus og 
har skrevet flere bøger om Ingmar Bergman, 
blandt andet ”Måndagar med Bergman” (1996)  
og ”Ingmar Bergman: A Reference Guide” (2006) 

Truffauts	(4)	berömda	uttalande	använde	kameran	som	en	författare	använder	
pennan.	Hans	position	stärktes	i	Godards	upptäckt	av	”Sommaren	med	Monika”	
(Arts,	1958)	då	parisarna	uppmanades	att	“rusa	iväg	till	Cinéma	Panthéon	som	
de	rusat	i	väg	till	van	Gogh-utställningen”	därför	att	”Monika	är	den	mest	
originella	film	av	den	mest	originella	av	filmskapare”.	

Filmen	om	storstadstjejen	Monikas	flykt	ut	i	skärgården	tillsammans	med	
pojkvännen	Harry,	delvis	skildrad	med	en	handhållen	kamera,	blev	alltså	
stilbildande.	Men	Bergmans	ställning	skulle	snart	ruckas.	Hans	medeltidsfilm	
”Jungfrukällan”	(1960)	upplevdes	av	franska	kritiker	som	ett	återfall	i	kostymfil-
mens	orealistiska	värld	och	som	ett	svek	mot	den	cinéma	vérité-utveckling	som	
”Sommaren	med	Monika”	utlovat.	Nu	var	Bergman	en	filmskapare	”vars	naiva	
metafysik	kommer	att	försvinna	lika	fort	som	Scooby	Doo	och	hula-hularingen”	
(Arts,	1961).

En	som	snabbt	absorberade	sådana	tankegångar	var	Bo	Widerberg	(5)	som	
1962	publicerade	ett	manifest	med	titeln	”Visionen	i	svensk	film”.	Där	anklagades	
Bergman	för	att	göra	inåtvända	”vertikala”	filmer	när	tiden	behövde	socialt	
engagerade	”horisontala”	filmer.	Widerberg	skapade	också	bilden	av	Kolossen	
Bergman	som	likt	Peer	Gynts	boyg	låg	och	blockerade	vägen	för	andra	filmska-
pare.	Den	nya	vågens	kriterier	blev	en	försmak	av	den	politisering	av	kulturklima-
tet	som	inträdde	i	Sverige	i	och	med	68-ideologins	genomslag	med	dess	krav	på	
social	engagemangskonst.	

bergman otidsenlig
Detta	drabbade	Bergmans	filmer	från	denna	tid	mycket	hårt.	Medan	”Persona”	
(1966)	hade	kvalitetspremierats	av	det	relativt	nyinstiftade	Filminsti-tutets	jury	
förbigicks	”Vargtimmen”	året	därpå	till	förmån	för	Stefan	Jarls	”Dom	kallar	oss	
mods”.	Proceduren	upprepades	ett	år	senare	med	”Skammen”	som	fick	samma	
antal	kvalitetspoäng	som	Widerbergs	”Den	vita	sporten”,	filmen	om	kravallerna	i	
Båstads-mästerskapen	i	tennis.	Filmrecensenten	Carl-Henrik	Svenstedt	gjorde	sig	
till	tolk	för	synen	på	Bergmans	filmskapande	som	otidsenligt:	”	Den	som	fått	sin	
	filmsyn	befriad	av	Truffaut,	Godard	och	Widerberg	får	det	allt	svårare	att	nå	kon-	
takt	med	Bergmans	filmspråk.	Inga	nya	element	har	släppts	in	i	hans	universum.	
Men	tiden	har	inte	stått	stilla	och	ju	vidare	områden	filmen	erövrat	desto	trängre	
har	detta	bergmanska	universum	blivit”	(Svenska	Dagbladet	(SvD)	20	feb.	1968).

Bergman	kom	nu	att	representera	den	självcentrerade	konstnären.	Filmer	
som	”Vargtimmen”	och	”Skammen”	gav	uttryck	för	hans	”överskattning	av	kon-	
stnärsjaget”.	Orden	var	Lars	Forssells	(6)	som	undrade	om	det	hos	Bergman	inte	
fanns	”en	konstitutionell	felsyn	när	han	betraktar	just	konstnärens	vilsenhet	och	
alienation	som	till	den	milda	grad	intressanta”	(Bonniers	Litterära	Magasin	
(BLM),	okt.	1968).	

Men	Bergman	var	vid	det	laget	ett	namn	utomlands	och	han	hade	bildat	sitt	

1-sp: LiLLe ordListe 

alienation fremmedgørelse 
anda  sjæl; ånd
baksmällan jargon: ”tømmermænd”
dalahäst  Dalar-hest
emblematisk billedlig; sindbilledlig
epitet  tilnavn
erövra  erobre
flyhänt  ferm; fiks på fingrene
förknippas forbindes
förmån  fordel
förödmjukande ydmygende
inhemsk  hjemlig
karga  karrige
kluven  delt; forskellig
kravaller  ballade; optøjer;   
  uroligheder
kynne  temperament
näste  tilholdsted; rede
ohöljd  utilsløret
rancuner  nag; bitterhed; antipati
rotad  rodfæstet
självspäkande selvtugt
syften  formål
svårmodig tungsindig
tongång  melodi; toner
upprepa  gentage
upptäckt  opdagelse
urskilja  skelne
utom  uden; undtagen
vilsenhet  vildfarenhed
vykort  postkort
våg  bølge
återfall  tilbagefald
återstå  tilbage (har ingen  
  anden udvej end)  
återuppväcka genoplive
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eget	produktionsbolag.	Inför	ett	sådant	
fait	accompli	var	det	bara	för	hans	kritik-	
er	att	resignera.	Så	resone-rade	i	varje	
fall	den	recensent	som	något	uppgivet	
skrev:	”Ingmar	Bergman	har	uppnått	
den	unika	positionen	att	han	gör	precis	
de	filmer	han	vill	och	det	återstår	bara	
för	publiken	att	ta	emot	dem	som	ett	
slags	vykortshälsningar	från	hans	privata	
studerkammare”	(Ny	Dag,	20	feb.	1968).

I	begynnelsen	av	Bergmans	interna-	
tionella	genombrott	tycks	varje	kultur-	
område	ha	valt	ut	sina	”favoriter”.	I	
Uruguay	och	Brasilien	var	det	”Gycklar-
nas	afton”;	i	USA	”Det	sjunde	inseglet”;	
i	Italien	”Nattvardsgästerna”;	i	Indien	
”Smultronstället”.	”Favoriten”	kom	ofta	
att	etablera	ett	ledande	receptionstema.	
I	Italien	sågs	en	film	som	”Nattvardsgäs-	
terna”	i	ett	skandinaviskt	helhetspers-	
pektiv	med	rötter	i	Kierkegaards	exi-
stentialism	och	Sjöströms	och	Dreyers	
filmskapande.	

Men	samtidigt	blev	filmen	en	del	av	
en	inhemsk	batalj	mellan	italienska	mar-	
xister	och	katoliker.	Båda	grupperna	
kämpade	om	att	göra	Bergman	till	sin	
talesman	och	tolkade	hans	filmer	i	egna	
syften.	För	marxistiska	filmkritiker	blev	
han	en	förebildlig	agnostiker	som	ifråga-	
satte	Guds	existens;	för	de	katolska	
förespråkarna	däremot	var	han	en	röst	
som	med	sina	religiösa	frågeställningar	
visade	på	den	kristna	trons	kraft.

kulturgap
Ibland	kan	man	urskilja	ett	kulturgap	
mellan	två	olika	mottagarländer.	Ett	
exempel	är	responsen	på	”Det	sjunde	

inseglet”	i	Sverige	och	i	USA.	Hos	oss	reagerade	man	framför	allt	på	filmens	
metafysiska	innehåll	som	Carl	Björkman	i	DN	fann	”enformigt”	medan	Svensk	
Kyrkotidning	(nr	11,	1957)	ondgjorde	sig	över	filmens	spegling	av	”femtiotalets	
tomhetsextas”.	Båda	dessa	uttalanden	knyter	an	till	synen	på	Bergman	som	
”Ordförande	i	Svenska	Ångestföreningen”	(uttrycket	var	kåsören	Kar	de	
Mummas).	

Bakom	den	svenska	reaktionen	på	Bergmans	filmberättelse	om	Riddaren	Anto-	
nius	Block	och	hans	sökande	efter	ett	gudstecken	låg	det	litterära	fyrtiotalets	
metafysiska	stämningar,	följt	av	Hedenius-debatten	(7)	kring	tro	och	vetande	
under	decenniets	sista	år.	1951	fick	Pär	Lagerkvist	Nobelpriset	och	hans	roman	
”Barabbas”	kom	att	aktualisera	bilden	av	”den	troende	utan	tro”,	av	en	människa	
besatt	av	sitt	sökande	efter	gudomlig	bekräftelse.	Att	frågeställningarna	i	Bergmans	
film	kom	för	sent	i	vår	kulturhistoria	är	uppenbart.	

I	sin	bok	om	Bergman	några	år	senare	menade	också	SvD:s	filmkritiker	Marian-	
ne	Höök	att	Bergmans	filmer	utspelade	sig	på	ett	reservat	befolkat	av	far-	och	mor-
föräldrar	som	inte	hängt	med	i	den	svenska	efterkrigstidens	snabba	sekularisering.	
Bergman	led	av	vad	som	skulle	komma	att	kallas	”den	kristna	baksmällan”	(Dagens	
Nyheter	(DN),	06	okt.	1968).

kulturell väckarklocka
I	USA	däremot	kom	”Det	sjunde	inseglet”	att	bli	den	emblematiska	Berg-manfil-
men.	Här	kan	man	verkligen	tala	om	tajmingens	betydelse	i	ett	konstverks	genom-
slagskraft.	Framför	allt	påverkade	den	50-talets	amerikanska	collegeungdom	som	
börjat	ifrågasätta	den	söndagsskoletro	de	växt	upp	med	och	stod	i	färd	med	att	
definiera	sin	livshållning.	De	bar	inte	med	sig	den	referensram	som	omgett	det	
svenska	mottagandet	av	”Det	sjunde	inseglet”.	Tvärtom	blev	filmen	en	kulturell	
väckarklocka	som	ringde	länge.	Ännu	i	slutet	på	70-talet	visades	den	enligt	
distributören	offentligt	varje	dag	på	minst	två	olika	platser	någonstans	i	USA.

Bland	medierösterna	dagen	efter	Bergmans	bortgång	återuppväcktes	en	seg-
livad	myt	om	utlandets	intresse	för	Bergmans	filmer	som	grundat	på	en	dragning	
till	det	exotiskt	svenska	i	hans	skildringar.	Och	visst	har	man	utomlands	betraktat	
Bergmans	filmer	som	genomsyrade	av	nordisk	mystik	och	Bergman	själv	som	den	
prototypiske	svensken.	

Trots	upplevelsen	av	det	allmängiltiga	i	hans	verk	har	man	ändå	sett	konstnä-
ren	själv	som	rotad	i	en	nationell	kultur,	där	–	för	att	citera	en	skotsk	recensent	
–	”allting	spökar	dystert	i	natten”.	Bilden	av	filmskaparen	Bergman	har	då	blivit	
bilden	av	ursvensken,	ned-tyngd	alltsedan	Montesquieus	dagar	av	ett	dystert	

foto: LouiS HucH
© AB Svensk Filmindustri 
Døden (Bengt Ekerot) og  ridder Antonius Block 
(Max von Sydow) i ”Det syvende segl” (1957).

”efter hans död dyker artiklar upp om hans nazistiska sympatier 
och hans brutalt förödmjukande handlingssätt. bergmans 
person har alltid väckt affekt. I början sågs han som rebell, 
sedan som reaktionär, och efter hemkomsten från exilen på 80-
talet började man ana framväxten av en ikon”
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klimat,	ett	svårmodigt	kynne	och	en	självspäkande	luthersk	skuldmoral.	Det	är	en	
sådan	uppfattning	som	Bo	Widerberg	tog	fasta	på	när	han	liknade	Bergman	vid	
”Vår	andes	dalahäst	i	världen”	och	beskrev	hans	filmer	som	”en	exportvara	[fylld	
av]	ohöljd	exotism.	

Öde som strindbergs?
Bergman	understryker	de	vanföreställningar	om	oss	som	utlandet	älskar	att	ha	
kvar.”	Men	undersökningar	visar	att	det	utländska	mötet	med	hans	filmkonst	
framför	allt	kännetecknats	av	ett	starkt	personligt	gensvar,	ja	i	många	fall	verkar	
det	ha	tjänat	som	en	avgörande	upptäckt.	I	vissa	fall	kan	det	ha	påverkat	biobe-
sökarens	yrkesval.	Den	brasilianske	filmaren	Hugo	Walter	Khouris	författaram-
bitioner	kanaliserades	in	i	filmskapande	efter	att	han	sett	Bergmans	”Gycklarnas	
afton”	i	São	Paulo	1954,	precis	som	den	unge	taiwanesen	Ang	Lee	(8)	flera	decen-
nier	senare	sökte	sig	till	en	filmutbildning	efter	sitt	möte	med	”Jungfrukällan”.	
Den	indiske	filmregissören	Satiyat	Ray	blev	så	tagen	av	”Smultronstället”	under	ett	
besök	i	London	att	han	introducerade	filmen	i	sitt	hemland	där	den	under	lång	
tid	användes	som	filmestetiskt	skolexempel	vid	filmutbildningen	i	Puni.

När	1800-talsförfattaren	Ralph	Waldo	Emerson	valde	förebilder	till	boken	
”Representativa	män”	stod	han	inför	ett	dilemma.	Han	beundrade	Goethes	
litterära	verk	men	kunde	inte	förlika	sig	med	det	personporträtt	som	framträdde	
i	anekdoter	och	vittnesmål.	I	Sverige	uppstod	något	liknande	i	fallet	Strindberg,	
vars	kontroversiella	person	ibland	överskuggat	hans	konstnärskap.	Skall	Bergman	
gå	ett	liknande	öde	till	mötes?	

Bara	ett	par	veckor	efter	hans	död	dyker	artiklar	upp	om	hans	nazistiska	
sympa-tier	och	hans	brutalt	förödmjukande	handlingssätt.	Bergmans	person	har	
alltid	väckt	affekt.	I	början	sågs	han	som	rebell,	sedan	som	reaktionär,	och	efter	
hemkomsten	från	exilen	på	80-talet	började	man	ana	framväxten	av	en	ikon.	Då	
hade	chockvågorna	efter	den	famösa	skattehistorien	lagt	sig	och	Bergman	kunde	
tas	emot	som	den	Förlorade	Sonen.	Sedan	kom	Dramatenepoken	och	filmeposet	
”Fanny	och	Alexander”.	

Då	förvandlades	epiteten	i	våra	medier	från	”Demonregissören”	till	”Mästa-
ren”.	Båda	beteckningarna	kan	säkert	ifrågasättas.	Det	blir	kanske	enspeciell	
uppgift	för	framtidens	Bergmanforskare	att	balansera	mellan	dem	och	inte	låta	
de	etiketter	vi	påklistrat	Bergman	överskugga	det	konstnärskap	han	efterlämnat.

”bergmans filmer utspelade sig på ett reservat befolkat av 
far- och morföräldrar som inte hängt med i den svenska 
efterkrigstidens snabba sekularisering. bergman led av vad 
som skulle komma att kallas ”den kristna baksmällan”
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et Landskab råber  
på fLere foLk

Uddannet ved Åbo Akademi, filosofie magister 
i religionsvidenskab 1991, ansat ved avisen Nya 
Åland 1997, chefredaktør siden 2002.

Mangel på arbejdskraft 
er ved at være 

kritisk på Åland, 
der har en sær-
egen omvendt 
problemstilling

 

tekSt: ninA feLLmAn ( 1964-)

fa k ta  o m  å L a n d

Åland består af  ca 6.500 øer, hvor ca 60 er beboede. officielt er øerne et ”selvsty-
rende landskab” indenfor det finske rige. befolkningen taler svensk og har en kultur, 
der ligner den svenske. 
92 pct taler svensk, fem pct finsk og resten andre sprog. 
Åland har haft selvstyre siden 1921.
Hovedstaden Mariehamn ligger på den største ø, fasta Åland, hvor 90 pct af  
befolkningen bor. Mariehamn er sæde for Lagtinget og landskabsstyrelsen og har  
ca 11.000 indbyggere.
Hjemstavnsretten (hembygdsrätten) omfatter hver ålænding med finsk statsborger-
skab, men den mistes, hvis man fraflytter øerne i mere end fem år. Derefter tager det 
nye fem år at genvinde den, og man skal også bevise, at man behersker svensk i tale 
og skrift. Hjemstavnsretten regulerer også, hvem der må eje jord og fast ejendom.

kULtUR

f lere	folk.	Masser	af	flere	folk.	I	
dag	bor	der	godt	og	vel	27.000	
mennesker	på	Ålandsøerne.	Selv	i	

nordisk	sammenhæng	er	Åland	et	lil-	
leputsamfund,	men	et	yderst	civiliseret	
og	succesrigt	sådant

Åland	er	sin	geografiske	beliggen-	
hed	til	trods	et	tilflytningssted.	Arbejds-	
løsheden	ligger	på	to	pct,	og	landskabet	
genererer	årligt	flere	skatteindtægter	
end	de	0,45	pct	af	de	statslige	indtæg-	
ter,	som	man	ligningsmæssigt	regner	
med.

Alt	burde	altså	ånde	af	fred	og	idyl.	
Det	er	det	naturligvis	ikke,	eftersom	
end	ikke	det	rigeste	samfund	kan	præs-	
tere	det.	Den	ålandske	økonomi	hvile-	
de	længe	eetbenet	på	søfarten	i	så	stærkt	
et	omfang,	at	al	fremtidsplanlægning	
kredsede	om,	hvordan	man	politisk	
kunne	styrke	netop	denne	sektors	for-	
hold	og	udsigter.

Nu	er	Åland	omsider	på	vej	bort	fra	
den	situation,	først	og	fremmest	ved	

nyetableringer	indenfor	IT	og	banksek-	
toren.	Eftersom	Åland	er	så	lille	er	det	
faktisk	sådan,	at	det	er	de	personligt	
drivende	kræfter	og	de		enkelte	rigtigt	
bæredygtige	idéer,	som	vender	hele	
trends.

Og	netop	det	giver	problemer.	Vi	
har	en	sektor,	som	er	på	vej	mod	at	
blomstre	og	give	Åland	en	fremtid,	der	
rækker	videre	end	til	salg	af	skattefri	
spiritur	på	færgerne.	Turismen	udvikles	
	årligt,	og	det	er	lykkedes	at	forlænge	
sæsonen	med	nogle	dyrebare	uger.
Men	i	alle	sektorer	i	det	ålandske	er-	
hvervsliv	er	der	et	altoverskyggende	
problem,	og	det	er	mangelen	på	arbej-	
dskraft.	Der	mangler	folk	i	servicebran-	
chen,	og	det	i	den	grad,	at	restauranter	
i	sommer	måtte	holde	lukket	midt	i	den	
boblende	højsæson	fordi	man	mang-
lede	hænder.	Der	mangler
Folk	i	IT	og	banksektoren,	det	lokale	
spillemonopol	er	bestandigt	på	jagt	
efter	personale,	og	den	offentlige	sek-	
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tor	har	svært	ved	at	rekruttere	til	de	
højere	poster	i	forvaltningen.	Som	i	alle	
andre	velfærdsstater	er	der	også	et	vok-
sende	behov	for	flere	medarbejdere	i	
pleje-	og	ældreomsorgen.

tilflytnings-hindringer
Der	er	to	hovedårsager	til	den	svigten-
de	tilflytning	til	Åland.	

Den	ene	beror	på	den	ålandske	mi-	
noritetsbeskyttelse,	som	lægger	over-	
kommelige,	men	alligevel	vanskelige	
hindringer	i	vejen	for	en	problemfri	
tilflytning.	For	at	få	adgang	til	attraktive	
grunde	og	ejerboliger,	og	for	at	få	til-
ladelse	til	at	etablere	egen	virksomhed	
må	man	have	ålandsk	hjemstavnsret,	
dvs.	næsten	indfødsret.	Det	tager	fem	
år	for	en	finsk	statsborger,	dvs	født	og	
opvokset	udenfor	Åland,	at	opnå	den-	
ne	status	i	det	svensk-dominerede	sam-
fund.	Der	findes	visse	måder	at	omgå	
dette	på,	men	der	er	foreløbig	ganske		
utilstrækkeligt	smidige	og	tydelige,	og	
de	gør,	at	især	ressourcestærke	perso-
ner	føler	sig	mere	velkomne	andre	
steder.

Det	andet	problem	er	den	store	bo-	
ligmangel.	Der	bygges	ganske	vist	i	ra-	
sende	fart,	men	først	og	fremmest	af	de	
faste	indbyggere,	og	langt	fra	hurtigt	
nok	til	at	imødekomme	behovet	for	

lejeboliger	for	tilflyttere.Boligpolitik-
ken	har	vaklet	mellem	flere	strategier;	
det	kommunale	byggeri	har	mest	drejet	
som	behovet	for	socialt	prægede	bolig-	
er,	mens	private	bygherrer	har	koncen-
treret	sig	om	opførelse	af	svinedyre	lej-	
ligheder	med	en	bred	gevinstmarginal.	
Almindelige	lejligheder	til	overkomme-	
lige	priser	er	hurtigt	overset.	Situatio-
nen	bliver	derfor	til	en	effektiv	spær-	
ring	for	tilflytning,	uanset	hvor	lokken-
de	jobs	og	sociale	forhold	end	måtte	
være.

Er	den	ålandske	befolkning	og	dens	
folkevalgte	rede	til	at	praktisere	en	til-
flytningspolitik,	som		virkelig	bereder	
vejen	for	en	nødvendig	indvandring	af	
arbejdskraft?	Ja,	og	nej.	Man	taler	me-	
get	om	det.	Lantrår	(regeringschef)	
Roger	Nordlund	(c)	har	ofte	udtalt,	at			
Åland	har	brug	for	at	have	mindst	
30.000	indbyggere,	og	at	alle	er	velkom-	
ne.	Samtidig	handler	den	vigtigste	situ-	
ation	på	øerne	om	den	specifikt	åland-	
ske	identitet,	Ålands	ensprogede	sven-	
ske	status	og	hvordan	ålandskheden	
skal	beskyttes	mod	indre	og	ydre	trusler.	
Det	ålandske	samfund	er	politisk	kon-	
servativt	og	har	stadig	dybe	rødder	i	det	
gamle	jordbrugssamfund,	hvor	foran-	
dringer	er	langsomme	og	hvor	nye	folk	
integreres	over	en	generation	og	ikke	

på	nogle	år.
På	plussiden	kan	regnes,	at	de	som	

flytter	til	Åland	som	regel	hurtigt	finder	
sig	til	rette,	netop	fordi	arbejdsmarke-
det	opsuger	alle,	der	er.	Fuldblods	
ålænding	bliver	man	dog	ikke	på	en	
studs,	og	det	er	en	tung	møllesten	om	
fremtidens	hals.

valgkamp-aspekter
I	lagtings-	og	kommunal-valgkampen	i	
oktober*	kunne	man	alene	på	valg-	
plakaterne	aflæse	splittelsen	i	tilflyt-
ningsspørgsmålet	og	fokuseringen	på	
det	genuint	ålandske.

Åländsk	center	har	altid	været	det	
”statsbærende”	parti	på	Åland,	og	gik	
til	valg	med	parolen	”Våga	vara	ålän-
ning”,	”Vov	at	være	ålænding”.	Dette	
gør	man	i	bister	konkurrence	med	
selvstændighedsbevægelsen	Ålands		
framtid,	hvis	løsning	på	alle	problemer	
er,	at	Åland	opretter	sin	egen	stat.	
Det	trusselsbillede,	som	skal	mobilisere	
vælgerne,	er	at	ålandskheden	og	det	
svenske	sprog	er	under	et	truende	pres	
fra	EU,	som	udfordrer	selvbestemmel-
sesretten,	at	Finland	småligt	undlader	
at	forstå	ålændingenes	særlige	proble-
mer,	og	at	det	finske	sprog	i	stadigt	
større	omfang	overtager	dele	af	den	
ålandske	hverdag.
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Disse	spørgsmål	må	alle	partier	i	den	
ålandske	politik	forholde	sig	til,	enten	
ved	at	tale	for	et	mere	moderne	og	
åbent	forhold	til	omverdenen,	eller	ved	
at	præsentere	sig	som	faste	forsvarere	af	
den	ålandske	identitet.
Alle	de	klassiske	velfærdsspørgsmål	som	
pleje-sektoren,	skole	og	omsorg	og	hele	
højre-venstre-skalaen	får	på	Åland	en	
ekstra	dimension	af,	hvilken	grad	af	
protektionisme	et	parti	anser	for	nød-
vendigt	for	Åland,	og	mod	hvad.

Politisk	befinder	alle	partier	sig	nær	
midten	af	et	nordisk	velfærdssamfunds	
politiske	spektrum,	så	Ålands	socialde-
mokrater	har	temmelig	konfliktfrit	i	de	
seneste	tre	år	kunnet	samregere	med	
Åländsk	center	og	det	borgerlige	Frisin-
nad	samverkan.

Åland kan stagnere
Det	centrale	spørgsmål	er	altså,	hvordan	
Åland	skal	bevare	og	beskytte	sin	iden-
titet	samtidig	med	opretholdelsen	af	
den	nye	gunstige	økonomiske	udvikling	
i	landskabet.	Eftersom	det	ikke	lader	sig	
gøre	uden	tilflytning	af	flere	folk	bliver	
sprogspørgsmålet	og	Ålands	særrettig-	
heder	som	en	autonom	del	af	riget	sta-	
dig	mere	debatteret.	En	ikke	alt	for	
vovet	prognose	er,	at	den	næste	rege-	
ring	vil	komme	til	at	lempe	på	de	næ-	
ringsretlige	og	hjemstavnsretlige	bestem-	
melser	for	at	råde	bod	på	skavankerne.
Spørgsmålet	er	dog,	om	det	er	tilstræk-
keligt,	og	om	det	går	hurtigt	nok.	Det	er	
ikke	kun	Åland,	der	ønsker	tilflytning.	
Da	en	stor	del	af	Europa	slås	med	de	
samme	strukturelle	problemer	bliver	

arbejdskraft	en	mangelvare	i	stadigt	me-	
re	udbredt	omfang.	I	takt	med,	at	de	
baltiske	landes	økonomier	udvikles	
bliver	de	økonomiske	incitamenter	til	at	
søge	andre	græsgange	end	de	hjemlige	
stadigt	mindre,	og	hvem	vil	flytte	til	et	
sted,	som	ikke	klart	og	tydeligt	åbner	
favnen	og	siger	velkommen?

På	den	ene	side	kan	man	sige,	at	dis-
kussionen	på	Åland	sammenlignet	med	
vore	nordiske	nabolande	er	bagvendt.	
På	Åland	diskuterer	man	først	og	frem-
mest	sin	egen	identitet,	ikke	hvordan	
man	skal	forholde	sig	til	andres.	

På	den	anden	side	er	det	måske	godt.	
	Hvis	denne	identitetsdiskussion	nogen-
sinde	fører	til	noget,	så	er	det	måske	til	
en	definition	af	ålandskhed,	som	kan	
være	frygtløs,	omfattende	og	åben.

kULtUR

* Redaktionen sluttede før valgresultatet forelå. Red.
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foReNINGSNyt

Pris i dobbeltværelse 9.�95 kr. pr. person. 
enkeltværelsestillæg for alle fem nætter 
kr ��00.-  Inkluderet i prisen: transport, 
guidning, fem overnatninger på hotel 
tórshavn i dobbeltværelse med bad/ 
toilet på værelset, morgenmad, aftens-
mad, frokost på heldagsturen, alle 
skatter og afgifter samt obligatorisk 
bidrag til Rejsegarantifonden.

tILMeLDING SeNeSt MANDAG 2�. 
NoVeMbeR sammen med depositum 
på 2500 kr. pr. person til Folke Hansen, 
Vognmandsmarken ��, 47�0 Vording-
borg. Restbetaling senest fredag  
�5. februar 2008. Der betales kontant, 
pr. check eller med overførsel til 
Nordeakonto: 0040 - 4400053435. 

Afbestillingsforsikring kan formidles.

r e J s e p r o g r a m :
toRSDaG 15. MaJ: kastrup Lufthavn kl.10,30 til tjek-ind. ankomst til Vagar 
Lufthavn kl.13.45. Indkvartering og aftensmad på Hotel tórshavn midt i byen 
tæt på den gamle bydel og havn.
fReDaG 16. MaJ: Heldagstur til eysturoy. over øen Streymoy og broen til 
eysturoy, forbi bygden eidi. Vi ser de velkendte stenformationer „kæmpen 
og kællingen“, færøernes højeste fjeld „Slættartindur“ (882 meter), bygden 
Gjogv med den lille naturhavn med høje klipper, kirken og mindesmærket. 
efter Gjogv videre gennem funningsfjord ud langs Skalafjorden og tværs 
over øen til fuglefjord med frokost på en hyggelig lille restaurant. Videre til 
Gøtas nye kirke, udsmykket af trondur patursson fra kirkjubø, og besøg på 
uldvarefabrikken „tøting“. 
LøRDaG 17. MaJ:
Guidet byvandring. Vi hører om den gamle bydel og livet i forgangne tider og 
føres op til det moderne samfund, færøerne er i dag.
SøNDaG 18. MaJ:
Langs fjordene til Vestmanna, hvorfra vi sejler ud under fugleklipperne - en 
to-timers bådtur, hvor vi også (vejret tilladende) kommer ind i grotter. 
MaNDaG 19. MaJ:
Rundvisning på færøernes „kulturelle“ center. fra torshavn over fjeldet nyder 
vi den fantastisk smukke udsigt til øerne koltur og Hestur. I den lille bygd, 
kirkjubø, som er både historisk og kulturelt interessant, besøger vi både 
kirken, museet og katedralen.
Sidste aften spiser vi i Nordens Hus. og introduceres til den færøske 
kædedans, som vi også selv får lejlighed til selv at træde.
tIRSDaG 20. MaJ:
 Vi skal flyve fra Vagar Lufthavn kl. 14.45 med ankomst til kastrup kl. 18.

aL HeNVeNDeLSe eR VeLkoMMeN pÅ tLf: 5537 7312  tIL foLke HaNSeN.

Oplev Færøerne i maj 2008

H.E. Sørensens
bøger om de nordiske lande

Det	er	en	flot	serie,	skrevet	med	en	utrolig	viden	og	
indsigt.	H.E.	Sørensen	kan	kunsten	at	gøre	tungt	og	
indviklet	stof	letforståeligt	og	spændende.	Man	er	
simpelthen	i	godt	selskab,	og	går	turen	nord	på	denne	
sommer,	er	det	mere	end	oplagt	at	medbringe	H.E.	
Sørensens	bøger	som	vejviser.

Anette Jensen, leder af Nordisk Informationskontor (Flensborg)  

Fås	hos	boghandleren	eller	bestilles		
med	medlemsrabat		hos	Foreningen NordeN
Malmøgade	3,	2100	København	Ø
tlf.	35426325	eller	landskontoret@foreningen-norden.dk Alle rigt illustreret.

298,-
medlemspris248,-

350,-
medlemspris298,-

298,-
medlemspris248,-

med foreningen  norden  Vordingborg/Langebæk
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Afsender:
kLS PortoService ApS
Postboks 9490
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Ændringer vedrørende abonnement
tlf. 3542 �325,  
emai: suzanne@foreningen-norden.dk 

Meld deM ind i Foreningen nordens Ungdom

Send kuponen
eller fax den på 3542 8088

 Jeg ønsker medlemskab af foreningen NoRDeNs Ungdom for kr. 85,- om året.
  Vi ønsker parmedlemskab af foreningen NoRDeNs Ungdom for kr. 150,- om året   
– opgiv navn og fødselsdato på begge personer.
  Jeg ønsker at blive kontaktet af en person fra mit lokalområde.
  Jeg ønsker mere information om foreningen NoRDeNs Ungdom.

Navn(e) _________________________________________________________
Adresse _________________________________________________________
Postnr. og By _____________________________________________________
Tlf. ________________fødselsdato(er)_________________________________
Underskrift(er)_________________________________________________
Dato ____________________________________________________________

Malmøgade 3
+++ 1296 +++
2100 København Ø

Som medlem af foreningen NoRDeN kender du allerede til de mange dejlige 
oplevelser Norden og vores nordiske aktiviteter giver os, men kender du også 
til foreningen NoRDeNs Ungdom? 

Vi er en ungdomsorganisation med godt 400 medlemmer i alderen 18-35 år, 
men vi vil gerne dele vores nordiske oplevelser med flere unge mennesker. 
Derfor håber vi, at du vil fortælle dine børn, børnebørn, nevøer eller niecer 
m.fl. om alle de gode tilbud, vi har, og hvor spændende Norden er. 

Som medlem modtager man medlemsbladet balder og desuden giver et 
medlemskab adgang til en mængde af spændende arrangementer. Hvert år 
begiver vi os af sted på adskillige rejser, hvor vi hygger os sammen og lærer 
den nordiske kultur at kende. I år går en af rejserne eksempelvis til færøerne, 
hvor man mødes med andre nordiske unge. 

Derudover arrangerer de otte lokalafdelinger løbende en række danske 
arrangementer. Vi går i biografen, smager på nordisk øl eller tager til 
rockkoncert sammen. kun fantasien sætter grænser, når vi planlægger 
nordiske aktiviteter, og alle kan byde ind med idéer til nye arrangementer, så 
der skulle gerne være noget for en hver smag.

Se tidligere og kommende arrangementer på vores hjemmeside www.fnu.dk 

Indsend indmeldelseskuponen og få adgang til et væld af nordiske 
oplevelser. 

Giv dine børn oG børnebørn nordiske oplevelser

www.fnu.dk eller kontakt@fnu.dk
tlf.: 3542 6325 fax.: 3542 8088


