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Alle taler om Norden. Hvad enten det er krimier, mad eller velfærd. 

Der er internationale priser til bøger og tv-serier, gastronomien 

sætter standard for brugen af lokale råvarer, og begreber som lyk-

ke, tillid og ligestilling når forsiderne på førende aviser i det store 

udland. 

Hvorfor nu al denne virak? Magasinet du holder i hånden forsøger 

at få svar på spørgsmålet. Og som læser får du nuanceret det bil-

lede, der ofte tegnes af de nordiske lande. 11 forskere og eksperter 

giver nemlig bud på baggrunden for den nordiske hype – set gen-

nem deres faglige briller.

Under læsningen får du rig lejlighed til at reflektere. Norden er 

hverken et demokratisk paradis eller et totalitært mareridt, sådan 

som amerikanske politikere har påstået under valgkampen i 2016. 

Virkeligheden er mere nuanceret. Så selvom de nordiske lande ofte 

ses som skoleeksempler på god udvikling, er der rigeligt med ud-

fordringer og paradokser. Her i magasinet kan du fx dykke ned i 

velfærd vs. nytilkomne, ligestilling, tillid vs. kontrol og lokal mad i 

en globaliseret verden.

Magasinet udgives i anledning af Folkeuniversitetets videns- og 

kulturfestival NORDISKE NäTTER, og det kan læses uafhængigt af 

festivalen. Festivalen finder sted på Moesgaard Museum den 4.-6. 

november 2016.
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Velfærdsstaten er en så naturlig del af vores liv, at 

det er nemt at glemme, hvor unik den nordiske model 

er. Gratis hospitalsbehandling, gratis ældrepleje og 

gratis uddannelse. For ikke at tale om folkepension, 

SU og barselsorlov. 

Uden for Norden ser tingene helt anderledes ud. 

Tag fx USA. Her kan folk normalt kun få behandling 

i sundhedsvæsenet, hvis de har en forsikring, og det 

har millioner af amerikanere ikke. Og selv hvis de har 

en forsikring, er der ingen garanti for behandling, for 

forsikringerne dækker ofte kun bestemte behandlin-

ger i et bestemt beløb. Hvis forsikringssummen er 

brugt, stopper behandlingen, selvom patienten ikke 

er rask. Hvert år dør tusindvis af amerikanere på 

grund af for ringe forsikringsdækning.

Den nordiske velfærdsmodel er universel. Det bety-

der, at borgerne har ret til velfærden, fordi de bor i 

landet. Alle har ret til den samme velfærd, uanset om 

de er rige eller fattige. Den samme hospitalsbehand-

ling, den samme uddannelse og den samme folke-

pension. Alle er i samme båd. 

Resultatet af den universelle velfærd er en meget 

høj grad af økonomisk lighed. De nordiske lande er 

blandt de allermest lige i verden. Sverige er som re-

gel helt i top med Danmark, Norge og Finland i hæ-

lene. Og mens uligheden i lande som USA og Stor-

britannien er steget markant, har de nordiske lande 

stort set formået at bevare den lave ulighed. 

Et andet karakteristisk træk ved den nordiske model 

er ligestillingen mellem kønnene. Den skyldes først 

og fremmest, at kvinderne i langt højere grad end i 

mange andre lande har jobs. Hemmeligheden er bar-

selsorlov, børnepasning og barnets første sygedag. 

Det gør det muligt for kvinder at forene familie- og 

arbejdslivet på en måde, der ikke findes andre steder.

I Norden er vi kommet langt med ligestillingen, men 

kvinderne har haft svært ved at nå det sidste stykke 

op ad karrierestien. Man kalder det glasloftet – en 

usynlig barriere, der stopper kvinderne, før de når 

helt til tops. En væsentlig årsag til glasloftet er pa-

radoksalt nok den generøse velfærd. Fra mange ar-

bejdsgiveres perspektiv er yngre nordiske kvinder en 

ustabil arbejdskraft, netop fordi de har ret til barsels-

orlov og barnets første sygedag. Og mens kvinderne 

går derhjemme, arbejder mændene på deres karrie-

rer og kommer frem i køen til næste forfremmelse. 

Norge har forsøgt at løse problemet ved at tvinge 

nogle virksomheder til at have mindst 40 % kvinder 

i deres bestyrelser, men uden at det har haft speciel 

effekt. Glasloftet lever i bedste velgående.  

Der er også andre udfordringer, som den nordiske 

model delvist selv har skabt. I Norden har alle ret til 

velfærd, men samtidigt også en pligt til at bidrage 

ved at arbejde og betale skat. Det kaldes for den so-

ciale kontrakt. Med den stigende indvandring brydes 

stadigt oftere den socia-

le kontrakt, fordi mange 

nytilkomne aldrig får 

job. I alle de nordiske 

lande er en af de største 

opgaver de kommende 

år at få flere nye med-

borgere i arbejde. Hvis 

det ikke lykkes, kan den 

særlige nordiske model 

være truet. 

DEN NORDISKE  
MODEL

AF CARSTEN JENSEN
PROFESSOR I STATSKUNDSKAB
AARHUS UNIVERSITET

I USA har de fleste amerikanere en sundheds-

forsikring gennem deres arbejde. Hvis man ikke 

har et job, kan det derfor være uoverskueligt 

dyrt at komme på sygehuset eller gå til 

læge. Siden præsident Theodore Roosevelt 

(1858-1919) i 1912 forsøgte at lave en national 

sygeforsikring for første gang, har spørgsmålet 

om ansvaret for borgernes helbred – statens 

eller individets – været til debat. Det er senest 

sket med den amerikanske præsident Barack 

Obamas såkaldte ’Obamacare’, der vil forsøge 

at give alle amerikanere mulighed for sund-

hedsforsikring. 
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Mange betragter Kanslergadeforliget fra 1933 

som det politiske fundament for det, vi i dag 

kender som den danske velfærdsstat. Under 

den socialdemokratisk ledede regering med 

Thorvald Stauning (1873-1942) i spidsen blev 

staten for alvor en aktiv igangsætter af den 

økonomiske udvikling. Socialminister K.K. 

Steincke (1880-1963) fik desuden støtte til 

at udarbejde en socialreform, der indebar 

et større fokus på arbejdernes rettigheder. 

Kanslergadeforliget blev bl.a. set som et værn 

mod udvikling af totalitære kræfter i en tid, 

der var præget af Adolf Hitlers overtagelse af 

magten i Tyskland.  

AT BYGGE BRO
Den gamle Lillebæltsbro blev indvi-

et i 1935 og betragtes ofte som den 

fysiske forankring af den danske 

velfærdsstat. Velfærd handlede i 

1930’erne i høj grad om at samle 

landet og bygge bro i befolkningen. 

Siden er der kommet en ny Lille-

bæltsbro til i 1970. Historien melder 

ikke noget om, at den har en anden 

symbolsk værdi end rent logistisk. 
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Democratic paradise. Totalitarian nightmare. Bleak 

tundra. Models for happiness. How can the Nordic 

nations embody such diverse images in the far lar-

ger United States of America? The question became 

especially relevant over the past year, as political 

observers, American and international alike, were 

reminded of the viability of the nations as a rheto-

rical rallying point. The catalyst was Bernie Sanders 

(1941-), a self-proclaimed democratic socialist, who 

announced his campaign for president by declaring 

his admiration for the Scandinavian countries and 

their programs in education, healthcare, and child-

care. The response from more established politi-

cal candidates, including Democrat Hillary Clinton 

(1947-), was to admonish Sanders and remind him 

that, “we are not Denmark”. Still, the unforeseen 

popularity of the Sanders campaign left many to 

wonder if Nordic-style social programs could exist 

in the U.S.

For Americans like Sanders, the appeal of the Nordic 

nations lies in their representation of modernity and 

a potential future for the United States. Such a visi-

on imagines the Nordic states as advancing down 

a different path from the U.S., one characterized by 

high democratic participation and a universal welfa-

re state. For its supporters, a Nordic future envisions 

greater horizontal individualism and environmental 

protections. It was certainly the intent of President 

Barack Obama (1961-) to align himself with these 

ideas when he met with the Nordic prime ministers 

in Washington earlier this year and declared, “if 

only everyone could be like the Scandinavians, this 

would all be easy”. On the other hand, those con-

cerned with state largesse point to high taxes and 

sluggish economic growth in the Nordic countries 

as the predestined outcomes of “socialist” policy. 

For American conservatives, this is all evidence of 

government run amok.

The meeting of President Obama with the Nordic 

ministers also indicates another trend: the treat-

ment of the Nordic states as an international bloc. 

With the Nordic nations conglomerated into a single 

unit or brand, individual differences quickly become 

overshadowed by common characteristics, as the 

traits or policies of one nation serve as representati-

ve of the greater group. In such an arrangement, the 

wage policy of service workers in Denmark may be 

described as part of a common Nordic policy of re-

distribution, despite wages being determined diffe-

rently in other nations. Furthermore, the Nordic bloc 

is also strategically valuable for the U.S., especially 

with the apparent reassertion of an aggressive Rus-

sian foreign policy in the Baltic.

But will the U.S. ever be like the Nordic countries? 

The chances, in the end, are small. Even Bernie San-

ders eventually dropped his calls to imitate Scandi-

navia, a recognition that politicians cannot afford 

to be seen as dislocated from domestic issues and 

solutions. Nonetheless, it is likely the Nordic nations 

will continue to play an important rhetorical role in 

the U.S. as a vision of an imagined future.

AN AMERICAN  
POINT OF VIEW

BYRON ROM-JENSEN
PH.D.-STIPENDIAT, HISTORIE
AARHUS UNIVERSITET
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I år 2000 var der 10,5 millioner indbyggere med 

skandinaviske aner i USA. 1,4 millioner af dem var fra 

Danmark. Emigrationen fra Danmark til USA fandt 

først og fremmest sted i årene 1840-1920, hvor en 

tredjedel af Skandinaviens samlede befolkningstal 

emigrerede til USA. Blandt de mest kendte danske 

indvandrere i USA var Jacob A. Riis (1849-1914), som 

udvandrede fra Ribe i 1870. Bogen How the Other 

Half Lives gjorde, at Riis blev kendt i hele USA som 

journalist og social reformator. Råt for usødet viste 

bogen, hvordan de fattigste borgere levede.

I februar 2016 lavede det amerikan-

ske nyhedsmedie CNN en reporta-

ge med den amerikanske senator 

Bernie Sanders (1941-), der ønskede 

at blive Demokraternes kandidat til 

præsidentvalget. Overskriften var 

Bernie Sanders’ American Dream is 

in Denmark. Artiklen fokuserede på 

begrebet om frihed, som er essen-

tielt i den amerikanske tankegang. 

Og det er netop her, Bernie Sanders 

mener, at Norden har svaret på den 

amerikanske drøm: ”In Denmark, 

there is a very different under-

standing of what ”freedom” means 

... they have gone a long way to 

ending the enormous anxieties that 

comes with economic insecurity”.

MAGASIN OM NORDEN 7NORDISKE NäTTER



Nordic is cool. Et utal af nordiske restauranter profi-

lerer sig på nordisk mad. Blandt de mest berømte er 

vores egen NOMA, KOKS på Færøerne og Fäviken, 

som den svenske kok Magnus Nilsson (1983-) har 

skabt i den svenske ødemark. 

For blot få årtier siden var det middelhavskøkkenet, 

der dominerede menukortene. I Thorshavn på Fær-

øerne fik byens fineste restaurant fragtet eksklusive 

råvarer fra Frankrig til køkkenet. I København dyrke-

de man frisklavet pasta, og middelhavskøkkenerne 

blev anset for at være mere lækre og sunde end det 

klassiske ’sovs-og-kartofler-køkken’.

Det ny nordiske køkken var et forsøg på at gøre op 

med dyrkelsen af middelhavskøkkenet og på at ska-

be et køkken, der kiggede indad i stedet for udad. 

Et køkken, der brugte de traditioner og de (næ-

sten) glemte råvarer, som findes i Norden. Kokken 

Claus Meyer (1963-) var en af de store ideologer 

bag projektet, og en af hans centrale pointer var, at 

det nordiske klimas milde karakter skaber en unik 

smagskompleksitet for en række fødevarer. Fx er de 

nordiske jordbær modnet langsommere end i Syd-

europa, hvilket gør, at de er røde hele vejen igennem 

og har en dybere smag. 

Ambitionen var således at kassere olivenolien og 

sydfrugterne og skabe et innovativt køkken base-

ret på de nordiske råvarer og madtraditioner. Claus 

Meyer var også en af bagmændene bag Restaurant 

NOMA i København. Her fulgte man dogmerne 

om et rendyrket nordisk køkken. NOMA fik hurtigt 

både national og international succes. Alverdens 

anmeldere faldt på halen over køkkenchef René 

Redzepi (1977-), der havde gjort det, man troede var 

umuligt: At skabe et gastronomisk køkken, der var  

100 % baseret på nordiske råvarer, og som år efter år 

fik topplaceringer på internationale restaurantlister.

Nogle af bevægelsens ideologer har også haft en 

ambition om at give det ny nordiske køkken en fol-

kelig forankring, og i supermarkederne finder man 

nu også produkter, der brandes som nordiske. Fx er 

der en lang række produkter med havtorn. Flere un-

dersøgelser har dog sat spørgsmålstegn ved, om den 

folkelige appel rækker ud over den veluddannede 

storbyelite.

Kritikere har påpeget, at det kan forekomme lidt naivt 

– måske endda nationalistisk – at sætte grænser op 

for vores mad, når nationale grænser ellers i stigende 

grad udviskes, og folk rejser mere og mere. Kokken 

Christian Puglisi (1982-), der har været souschef på 

NOMA, har gjort op med den ny nordiske dogma-

tik. Med en norsk mor og italiensk far er 

Puglisi selv et produkt af globaliseringen, 

hvilket Puglisi også ønsker skal skinne 

igennem på sin restaurant RELÆ på Nør-

rebro. Her fusioneres lokale råvarer med 

italienske, franske og asiatiske elementer. 

Puglisi påpeger, at det ikke giver mening 

at sætte grænser op for hverken menne-

sker eller grøntsager.

Med det in mente bør det ny nordiske 

køkken forstås som et forsøg på at finde 

tilbage til rødderne midt i en globaliseret 

verden. Om det er muligt eller ønskeligt, 

er der langt fra enighed om.

NORDEN PÅ  
MENUKORTET

JONATAN LEER
POSTDOC I MADKULTUR 
AARHUS UNIVERSITET
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MYRER PÅ MENUEN 
 

I 2012 havde det britiske luksushotel Claridges i 

den fornemme London bydel Mayfair inviteret den 

verdenskendte, danske restaurant NOMA til at lave 

en eksklusiv pop-up restaurant på hotellet. En af de 

mange retter, der blev serveret, var en syltekrukke 

med savojkål og levende myrer kravlende rundt i 

blade og creme fraiche. Hele 30.000 myrer måtte 

indsamles til bespisning af de i alt 3.600 gæster. 

Myrerne blev dog ikke indsamlet i Storbritannien, 

men blev leveret fra Danmark af NOMAs faste 

myreleverandør, efterskolelærer Thomas Laursen 

fra Sejs ved Silkeborg.  Thomas Laursen indsamler 

selv myrerne i de jyske skove og haver. 
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Havtorn er navnet på en busk, der 

vokser i kystnære områder. Om 

efteråret og ud på vinteren bærer 

busken den gule eller orangerøde 

frugt, som er en af de mest populære 

råvarer i det nordiske køkken. På 

grund af syrligheden kaldes den også 

’Nordens citron’.
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NORDISK MAD
 

Navnet NOMA er en sammen-

trækning af ’nordisk mad’. Sam-

mentrækninger kendes også fra 

andre nordiske varemærker, fx 

LEGO, som er dannet af ordene 

’leg godt’. 
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De nordiske lande skiller sig i internationale sam-

menligninger ud på to måder. Der er et højt vel-

standsniveau, og velstanden er ligeligt fordelt. Det 

rejser to spørgsmål: Hvordan er det muligt, at vi både 

er rige og lige? Og kan de nordiske lande fastholde 

denne position?

Umiddelbart kan det lyde paradoksalt, at høje ind-

komster og velstand kan gå hånd i hånd med en 

relativt lige indkomstfordeling. Især når man tager 

i betragtning, at den offentlige sektor er stor, og 

skattetrykket derfor er højt. Man kunne forestille sig, 

at der ville være en konflikt, hvor velfærdsordnin-

ger ganske vist medvirker til at skabe mere lighed, 

men til gengæld resulterer de i en dårligere økono-

mi og dermed et lavere velstandsniveau. Kort sagt: 

Mere lighed har en pris i form af et lavere gennem- 

snitligt indkomstniveau.

De nordiske lande har vist, at det ikke behøver at 

være tilfældet. I Norden er en meget høj andel af 

både mænd og kvinder aktive på arbejdsmarkedet 

og i beskæftigelse. Andelen af befolkningen i be-

skæftigelse er højere end i fx USA, som har et meget 

lavere skatteniveau. Det er vigtigt af flere årsager. En 

høj beskæftigelse understøtter en høj velstand. En 

høj beskæftigelse er også afgørende for, at velfærds-

samfundet kan finansieres. Hvis beskæftigelsen er 

lav, vil de offentlige udgifter til arbejdsløshedsun-

derstøttelse være høje, og samtidig vil skatteind-

tægterne være lave. Med andre ord: Et veludbygget 

velfærdssamfund hænger kun finansielt sammen, 

hvis en tilstrækkelig stor del af befolkningen er i be-

skæftigelse.

Mulighederne på arbejdsmarkedet 

afhænger i høj grad af kvalifikati-

oner. De nordiske lande har histo-

risk set satset meget på uddannel-

se. Det har været nødvendigt for at 

kunne klare sig i den internationale 

konkurrence. Uddannelse er gene-

relt forbundet med høj produktivi-

tet, men også med høje lønninger. 

Hvis en stor del af befolkningen er i beskæftigelse og 

har jobs med pæne lønninger, er der skabt et grund-

lag for både en høj velstand og en lav ulighed. Ulig-

heden bliver så yderligere reduceret af omfordeling 

via blandt andet det sociale sikkerhedsnet.

De to forudsætninger for velstand og lighed – en 

høj beskæftigelsesandel og et højt uddannelsesni-

veau – udgør samtidig en afgørende udfordring for 

de nordiske lande. Teknologisk udvikling, globalise-

ring og demografiske forandringer som indvandring 

og længere levealder udfordrer mulighederne for at 

fastholde den høje beskæftigelsesandel og de høje 

lønninger. Kravene til kvalifikationer og dermed ud-

dannelse – både i toppen og bunden – bliver stadig 

større. Så hvis de nordiske lande også om 10 eller 

20 år skal befinde sig blandt de få lande i verden, 

som både har et højt velstandsniveau og en rela-

tiv lav indkomstulighed, er der store udfordringer 

at løse inden for uddannelses-, arbejdsmarkeds-  

og fordelingspolitikken.

HØJ VELSTAND  
OG LAV ULIGHED 

TORBEN M. ANDERSEN
PROFESSOR I ØKONOMI
AARHUS UNIVERSITET

I Norden er det relativt simpelt – i forhold til mange 

andre lande – for begge forældre at være på ar-

bejdsmarkedet, da der er gode pasningsmuligheder 

med daginstitutioner, der er tilgængelige for alle. I 

Schweiz koster det eksempelvis i gennemsnit 55 % 

af et forældrepars indkomst at få børnene passet 

i institution.  I Storbritannien og USA koster det 

omkring 30 % af forældrenes nettoindkomst. Til 

sammenligning bruger en dansk børnefamilie kun  

9 % af deres lønindkomst til børnepasning. 
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Danmark har p.t. en arbejdsstyrke 

på 2.756.000 personer. Den aktuelle 

ledighed i Danmark er ca. 6,5 %, 

mens EU-gennemsnittet er 9,3 %. De 

nordiske lande holder sig alle under 

10 %. Finland er topscorer med  

9,8 %, mens Norge med 4,9 % har 

den laveste ledighed. 

”Umiddelbart kan det 
lyde paradoksalt, at høje 
indkomster og velstand kan gå 
hånd i hånd med en relativt 
lige indkomstfordeling. Især 
når man tager i betragtning, at 
den offentlige sektor er stor, og 
skattetrykket derfor er højt.”
Torben M. Andersen
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NOVEMBER, 
NOVEMBER,  
NOVEMBER  
– DANSKE TV-SERIER  

JAKOB ISAK NIELSEN 
LEKTOR I FILM- OG MEDIEVIDENSKAB
AARHUS UNIVERSITET

Fo
to

: J
oy

 S
ta

m
p,

 U
ns

pl
as

h.
co

m

I perioden 2001-2010 kom der  

i gennemsnit 75 mm regn i 

november i Danmark. Men faktisk 

var august den mest regnfulde 

måned med et gennemsnit på  

hele 91 mm. Fo
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Nordiske tv-serier er en international succeshistorie. 

Bevågenheden næres af en bred fascination af det 

nordiske: velfærdsstat, køn, krimi, design og mad. 

Men tv-serierne bidrager også selv til fascinationen. 

Hvad er det, som er så usædvanligt ved dem?

 

Mange forhold ligner hinanden i de nordiske lande, 

men der er også forskelle. Blandt andet med hensyn 

til tv-produktion. I Danmark satses der stærkt på ny-

skrevet drama. I Sverige har krimiadaptioner været 

et stort hit. I Norge prøver de at lure naboerne af. 

                            

Og der er god grund til at kigge i retning af de 

danske tv-serier. Mange DR-dramaer samler over 

halvdelen af tv-seerne. Samtidig appellerer de til et 

smallere publikum i udlandet. Dagplejemoderen fra 

Brovst og historieprofessoren fra New York ser den 

samme tv-serie. Det burde ikke være muligt. Men 

det er det. 

 

Hvorfor er det sådan? For at finde et svar på det 

spørgsmål skal vi spole tiden næsten tre årtier til-

bage. Bruddet med DR’s monopol i 1988 var nem-

lig startskuddet til den udviklingsbue, som dansk 

tv-drama har gennemløbet. Men den øgede kon-

kurrence udløste ikke storslået tv-dramatik med et 

trylleslag.

 

TV2 havde held med satiriske julekalendere for 

voksne, men havde ellers ikke økonomi til at bestille 

ny tv-dramatik. DR afprøvede en lang række genrer 

og formater uden det store held. En DR-rapport fra 

1994 afslørede, at seerne opfattede dansk fiktion 

som en af DR’s svagheder og samtidig det område, 

hvor flest mente, at DR skulle styrke indsatsen. Der-

med var banen kridtet op. 

 

Dansk tv’s guldalder tog sit udspring i midten af 

90’erne med instruktør Lars von Triers (1956-) mi-

niserie Riget (1994) og dernæst den lange drama-

serie Taxa (1997), der kørte sideløbende med TV2’s 

seersucces Strisser på Samsø. Siden har der været 

talrige nationale successerier. 

 

Danske seriers popularitet i udlandet er en anden 

sag. DR’s prishøst ved udenlandske tv-festivaler og 

internationale samarbejde på krimiområdet har væ-

ret vigtige trædesten, men det internationale gen-

nembrud kom for alvor med Forbrydelsens succes 

på BBC Four i Storbritannien i 2011. 

 

Ingolf Gabold (1942-), tidligere dramachef ved DR, 

har forklaret visionen for Forbrydelsen med hen-

visning til Henrik Nordbrandts digt Året har 16 

måneder, hvor november nævnes fem gange. Det 

ofte regnfulde, kolde og mørke klima på de nordlige 

breddegrader i november spillede således en central 

rolle i seriens udtryk og fortælling.

 

I 2012 overrakte skuespiller Sofie 

Gråbøl (1968-) en sweater i traditionel 

færøsk strik til hertuginden af Cor-

nwall (1947-). Sweateren var magen 

til den, Gråbøl bar i hovedrollen som 

Sarah Lund i tv-serien Forbrydelsen. 

Den fik stor succes i Storbritannien 

og gav Nordens popularitet et spark 

opad. Både Prins Charles (1948-) og 

hertuginden fulgte med i The Killing, 

som serien hedder på engelsk.
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NORDISK TV  

Sverige og Danmark har markeret sig stærkt på den internationa-

le tv-scene, men Norge er også kommet godt med. Blandt andet 

med serien Lilyhammer, som har den amerikanske skuespiller 

Steven van Zandt (1950-) i hovedrollen. Van Zandt er i øvrigt 

også guitarist i den amerikanske rockmusiker Bruce Springsteens 

E Street Band. Senest har den norske ungdomsserie SKAM nydt 

stor succes. Den handler om fem veninder på et gymnasium i Oslo. 

Mange – også i Danmark – mener, at serien er så god, at den bør 

være pensum i skolen. 

Internationale kulturjournalister synes lige så over-

raskede som mange danskere over, at en mørk og 

regnfuld novemberfortælling slog igennem – ikke 

kun i Storbritannien, men også i Australien og Tysk-

land. Forklaringerne på danske seriers succes i ud-

landet er mange, og de varierer fra serie til serie og 

fra land til land. Men selvfølgelig handler det også 

om public service, om DR’s produktionsdogmer, om 

manuskriptudvikling og ikke mindst om seriernes 

lyd- og billedæstetik. 
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De færreste er klar over det, men det er sandt: 

Danmark og Grønland har over for FN gjort krav 

på 895.000 km2 af havbunden ved Nordpolen – et 

område næsten 20 gange så stort som Jylland og 

Øerne tilsammen. 

Før forbandt vi Nordpolen med julemanden eller 

Rasmus Klump, men i dag er fantasi afløst af alvor. 

Russerne og canadierne vil – ligesom dansker-

ne – gerne eje havbunden ved Nordpolen. Sådan 

er udviklingen i Arktis fuld af uventede elementer. 

Klimaforandringerne har sat fart i en proces, der gi-

ver Arktis ny betydning – ikke mindst for de nordi-

ske lande. Det Arktiske Ocean, der strækker sig fra 

Grønland hen over Nordpolen til Rusland, er ved at 

åbne sig. Det er ikke sket før i menneskehedens hi-

storie, men nu sker det: Et isdækket ocean, der i år-

tusinder var utilgængeligt, bliver nu gradvist farbart 

for alle – fiskefartøjer, olieplatforme, krydstogtskibe, 

krigsskibe og eventyrere.

Mens disse linjer skrives, sejler mægtige kinesiske 

fragtskibe nord om Rusland og ned langs Norges ky-

ster til Europa – som nogle af de første i verdenshi-

storien. Med andre ord er Kong Christian IV’s (1577-

1648) drøm om en sejlrute mod nord til kejserens 

land ved at gå i opfyldelse.

I 2012 var jeg på Nordpolen med en svensk isbryder. 

Det første spørgsmål, der melder sig, når man hop-

per ned på isen, lyder: ”Hvor går jeg nu hen?” Der er 

jo ingenting at stile mod – kun is. Det gælder blot 

om at nyde eventyret – ta’ en selfie – og så komme 

hjem igen.

Sådan er adfærdsmønstret ofte over-

fladisk – også i resten af Arktis. Poli-

tikere, forretningsfolk og militære le-

dere i hovedstæderne langt mod syd 

træffer i disse år vigtige beslutninger 

om Arktis, og ofte tænker de primært 

på, hvordan de kan få mest ud af det: 

olie, fisk, adgang til de nye sejlruter og 

magt. I farten kan det være vanskeligt at huske, at der 

bor mennesker i Arktis: Grønlænderne og samerne 

i Sverige, Norge og Finland og de oprindelige folk i 

Canada, Rusland og Alaska. Og at dyr – som de hvide 

sabinemåger, isbjørne og hvaler – allerede kæmper 

mod klimaforandringerne i Arktis.

Heldigvis fungerer samarbejdet mellem de fem nor-

diske lande og de andre arktiske stater – også Rus-

land – rimeligt godt. Måske vil de forstå at styre for-

andringerne til gavn også for dem, der bor i Arktis, så 

freden holder, og så dyr og miljø ikke lider overlast. 

Hvis vi skal holde den kurs, gælder det dog om at 

holde øje med beslutningstagerne og slå alarm, når 

de glemmer, hvilken vej de skal. Det kræver, at vi alle 

i Norden følger bedre med i den arktiske udvikling, 

end vi tidligere har gjort. Julemanden er for længst 

afløst af helt andre aktører, som lidt for tit tænker på 

gaver til sig selv og ikke til andre.

HVOR GÅR MAN HEN  
PÅ NORDPOLEN?

MARTIN BREUM
JOURNALIST OG FORFATTER

Forestillingen om et goldt og øde 

Arktis eksisterer hos mange af os, der 

ikke så ofte kommer på de kanter. Men 

området er fyldt med liv. I det iskolde 

klima kan du møde hvalrosser, sæler, 

hvaler, isbjørne, jærve, moskusokser, 

sneharer, ulve og mange andre dyr – 

fx edderkopper. Og så bor der også ni 

millioner mennesker.
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Den globale opvarmning betyder, at isen i Arktis 

smelter med høj fart. Hvis al isen i gletsjerne og 

de mindre iskapper i Arktis bliver til vand, vil den 

gennemsnitlige vandstand i verdens have stige med 

0,41 meter. Hvis indlandsisen også smelter, bliver 

stigningen meget større. 

Arktis er det nordligste område 

på jordkloden, og det dækker ca. 

11 % af jordklodens overflade. Der 

er uenighed om, hvorvidt Arktis’ 

grænser kun går til polarcirklen, 

eller om det også dækker områder 

syd for den. 
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Mange undrer sig over, hvad der foregår i Norden. 

Hvorfor er vi velhavende og lykkelige med velfunge-

rende institutioner? Verdens førende samfundsfor-

skere kigger derfor mod Norden for at forstå, hvorfor 

tingene fungerer, og hvad det særligt nordiske er. 

For eksempel rejser politologerne Francis Fukuyama 

(1952-) fra Stanford og Robert Putnam (1941-) fra Har-

vard nu rundt og fortæller om eventyrlandene højt 

mod nord, som alle bør stræbe mod. Begge var for 

nylig tilknyttet Aarhus Universitet og fik indblik i de 

nordiske forhold. 

For at forklare det særligt nordiske kan vi søge mod 

et sted, hvor man normalt ikke kigger – nemlig på re-

lationer mellem mennesker. Her er tale om uformelle 

institutioner, hvor tingene ikke er skrevet ned. Tillid 

kan netop udgøre en sådan uskreven spilleregel. Når 

der er høj tillid, kan man nøjes med mundtlige afta-

ler i stedet for dyre skriftlige kontrakter, dvs. lavere 

transaktionsomkostninger. Eller sagt på almindelig 

dansk: mindre bøvl. På den hitliste ligger de nordiske 

lande helt i top. Vi tager det nemlig for givet i Nor-

den, at vi ikke tager hinanden ved næsen og synes 

måske derfor ikke selv, at det er noget særligt. Men 

det er det, når vi sammenligner os med andre lande 

som USA eller Frankrig, der sammenlignet med Dan-

mark er lavtillidslande.

Dog er der mørke skyer i horisonten. Et første fare-

signal er det omsiggribende kontrolsamfund. Her er 

New Public Management og forsøget på markedsgø-

relse af den offentlige sektor et illustrativt eksempel. 

Inspirereret af 1980’ernes Storbritannien og USA er 

der gradvist indført flere og flere kontrolprocedurer 

og evalueringer i Norden. Men hvis vi lader kontrol-

samfundet råde, er der risiko for, at det fortrænger 

tilliden. 100 % kontrol vil føre til 0 % tillid. For eksem-

pel er der i USA ofte store omkostninger ved at ind-

gå en aftale, fordi mange advokater skal have hyre 

for at udfærdige tykke, skriftlige kontrakter. Proble-

met er, at kontrol koster kassen. Men i Norden har 

vi netop brug for verdens mindste kontrolapparat, 

fordi vi har mest tillid. 

En anden skyggeside er, at de nordiske velfærdssy-

stemer inviterer til snyd. De høje sociale ydelser kan 

tilskynde folk til at læne sig tilbage og blive passivt 

forsørget. Her er det helt afgørende, at politikerne 

sikrer, at antallet af folk, der kører på frihjul, bliver 

holdt nede. Hvis der er for mange af dem, bliver det 

et problem at finansiere velfærdsstaten. Derfor er 

det vigtigt, at der er gode muligheder for at komme 

ind på arbejdsmarkedet – også for lavtuddanne-

de og indvandrere fra ikke-vestlige lande. Det skal 

kunne betale sig at arbejde. Derfor må de sociale 

ydelser ikke blive alt for store i forhold til det, man 

tjener på at arbejde. Man må skrue det sammen på 

en sådan måde, at der er en ekstra belønning for at 

gøre det rigtige.

Det særligt nordiske – den nordiske X Factor – må 

være den enestående guldmedalje i tillid. Den er vi 

heldige med. Men skal Norden vinde VM i tillid næste 

gang, er det vigtigt, at vi bliver ved med at holde os i 

form og imødegår fx øget kontrol og køren-på-frihjul.

DEN NORDISKE X FACTOR: 

TILLID
GERT TINGGAARD SVENDSEN, 
PROFESSOR I STATSKUNDSKAB 
AARHUS UNIVERSITET
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’Ministerium für Staatssicherheit’ – eller Stasi, som 

det hed i folkemunde – betegnes ofte som symbolet 

på det ultimative statslige kontrolapparat og mistillid 

til en befolkning. Stasi eksisterede i DDR (Deutsche 

Demokratische Republik) fra 1950 til 1989, hvor 

Berlinmuren faldt. Det menes, at Stasi i hemmelige 

arkiver havde indhentet oplysninger om en tredjedel 

af de tyske borgere. 

”De fleste steder ligger varerne fremme hele dagen, 

og forbipasserende købere skal så lægge penge i en 

cigarkasse eller lignende. Der er ingen ekspedient, 

og systemet er ekstremt effektivt – når det fungerer. 

Hvem som helst kan snuppe både varer og penge, 

og en brasilianer eller sydafrikaner ville nok mene, 

at bondemanden/gartneren udviser en usædvanlig, 

ja måske direkte tåbelig, grad af tillid til sine 

medmennesker.”

Gert Tinggaard Svendsen om salg af jordbær, 

kartofler eller andre landbrugsprodukter langs de 

danske landeveje.  Fra Tillid i bogserien Tænkepau-

ser (Aarhus Universitetsforlag).

GRUNDLÆGGENDE TILLID
Inden for psykoanalysen taler man om grundlæggende tillid eller basic 

trust. Det er et felt, som den tysk-amerikanske psykolog Erik Erikson 

(1902-1994) gjorde til sit primære undersøgelsesområde. Grundlæggen-

de tillid som menneskelig egenskab bliver ifølge Erikson skabt gennem 

kærlige og følsomme relationer og er ikke genetisk. Den fungerer som 

den byggesten, hvorpå al senere identitetsudvikling baserer sig.
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KULTUR I RIGET: 
FÆRØERNE 

JÓANES NIELSEN
FÆRØSK FORFATTER, SOM HAR SKREVET ROMANER,  
NOVELLER, SKUESPIL OG DIGTE, OG SOM ER EN AF FÅ FÆRØSKE  
FORFATTERE, HVIS NAVN ER AT FINDE PÅ DE DANSKE BOGREOLER  

20 NORDISKE NäTTER MAGASIN OM NORDEN



I digtet ‘Et skulderklap til spotteren’ 
( fra digtsamlingen ’Sting’, 1999) 
skriver forfatter Jóanes Nielsen: “Mens 
Danmark er gabet og Grønland kussen, 
nyder færingerne rollen som kongerigets 
røvhul”. Vi har spurgt Jóanes Nielsen, 
hvilken rolle færøsk kultur efter hans 
mening har i rigsfællesskabet.

 

“Dansk kultur har haft stor indflydelse på den fær-

øske. Vi mestrer sproget til fulde, og de fleste fæ-

ringer, der tager til udlandet for at studere, tager til 

Danmark. Vi synger Kingos og Grundtvigs salmer og 

læser Dostojevskij og Borges på dansk. Kan det sam-

me siges om færøsk litteratur i dansk sammenhæng? 

På ingen måde. De bøger, der er oversat til dansk, 

kan tælles på få hænder, og de har ingen særstatus. 

Og det er, som det skal være. Det er nemlig kvalitet, 

der skal bane vejen for en mulig færøsk påvirkning. 

Nationens psykologiske infrastruktur kommer frem, 

når man sætter sig ind i kunsten, religionen og poli-

tikken. I færøsk billedkunst, musik og litteratur er det 

tydeligt, at inspirationen er europæisk modernisme. 

Skotske baptister, dansk indremission og norske pin-

semissionærer har i over hundrede år sat deres præg 

på færøsk trosliv. I de politiske partier spejles på den 

ene side kampen for republikken og på den anden 

side fortsat samhørighed. Men selv når man lægger 

alt dette oven i hinanden, er denne sjælens infrastruk-

tur blot et appendiks i rigsfællesskabssammenhæng. 

En nations primære opgave er at opfylde sine egne 

kulturelle behov. Men så sker det indimellem, at na-

tionen fostrer det exceptionelle. At det så at sige fly-

der over med ren herlighed. Det bedste eksempel er 

William Heinesen (1900-1991) og så måske en anden, 

som jeg af ren beskedenhed ikke vil nævne ved navn.

Den intimitet, der alligevel findes mellem færinger og 

danskere, har rod i ca. 600 års rigsfællesskab. De fa-

miliære bånd mellem danskere og færinger er ligele-

des tætte. To af mine søstre og deres børn bor i Dan-

mark, og sådan forholder det sig for mange færinger. 

Omvendt er der også danskere, som slår sig ned på 

Færøerne. Det store havområde omkring Færøerne 

giver det lille land ved Øresund en smule geografiske 

muskler. Og ellers synes jeg, det er prisværdigt, at 

50.000 mennesker er i stand til at holde liv i og ud-

vikle en så lille kulturel enhed som Færøerne.”
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Nogle hævder, at den nordiske kriminallitteraturs 

rødder går tilbage til de islandske sagaer. Andre 

at den under påvirkning fra Frankrig og Tyskland 

opstod i begyndelsen af det 19. århundrede med 

romantiske fortællinger om forbrydelser og forbry-

dere – som vores egen St. St. Blicher (1782-1848) 

med Præsten i Vejlby fra 1829. Siden fulgte en mere 

direkte påvirkning fra amerikanske og angelsaksiske 

forfattere såsom Edgar Allan Poe (1809-1849) og 

Arthur Conan Doyle (1859-1930), som præger store 

dele af den nordiske krimilitteratur med puslespils-

krimier i den særlige whodunit-stil, hvor handlingen 

foregår i lukkede rum blandt selektive kliker. 

Med svenskerne Maj Sjöwall (1935-) & Per Wahlöös 

(1926-1975) tibindsværk Roman om en forbrydel-

se om politimanden Martin Beck og kolleger blev 

den nordiske krimis særegenhed skabt. Parret var 

inspireret af amerikaneren Ed McBain (1926-2005), 

der har skrevet en banebrydende serie om en poli-

tistations gøren og laden. McBain er en af fædrene 

til det nye skud på krimiens stamme – The Police 

Procedural Novel – der i dag oversættes til dansk 

som politirutineromanen. Teamarbejde, afhøring, 

forensisk videnskab og trælse rutiner er langt mere 

i fokus end hos den geniale mesterdetektiv, Sher-

lock Holmes, eller den ensomme politikommissær, 

Jules Maigret. 

Sjöwall & Wahlöö tilsatte genialt genren skandi-

navisk samvittighed, social indignation og politisk 

brod. Den store forbrydelse var det svenske social-

demokratiske velfærdssamfund – Folkehjemmet – 

som forbryderisk havde svigtet målsætningen om 

lige ret for alle. Tilsat en meget original – men rystet 

– cocktail af Marx og Freud.

Serien dannede skole med det samme. Politiruti-

neromanen er i dag den foretrukne krimiskabelon i 

Norden – både i bogform og som tv-serie. De fle-

ste nordiske tv-føljetoner om forbrydelse og straf i  

Norden er sat op på modellens noget skamredne 

klicheer om folk og fæ på politistationen. Men sam-

tidig har briterne stemplet alt dette som Nordic 

Noir. Briterne er fascinerede af den nordiske livsstil 

og ligestilling, som svenske Henning Mankel (1948-

2015), norske Jo Nesbø (1960-) til danske Jussi Adler 

Olsen (1950-) præsenterer nuanceret, så mange af 

signalementerne af Skandinavien også er dystert 

tintet i kritikken af velfærdssamfundets mangler og 

skavanker. I 1980’erne ankom det, man omdiskute-

ret har kaldt for femikrimier, Lisa Marklund (1962-), 

Anne Holt (1958-) og Kim Småge (1945-). Krimier, 

som accentuerer kvinders stilling og muligheder i et 

tilsyneladende ’kønsløst’ samfund, men alligevel har 

alfahaner i systemet.

Men hvad taler vi egentlig om, når vi taler om nordi-

ske krimier? Selvom udlandet ofte kaster alt i en pulje, 

er der jo trods alt forskelle på de nordiske lande. I sto-

re træk kan den nordiske krimilitteratur opdeles i to 

store grupper: Den skandinaviske (med den finske), 

som sætter krimiplottet ind i en aktuel samfunds-

debat: Sverige, Danmark og det halve af Norge. Den 

nordatlantiske: Island, 

Færøerne og den anden 

halvdel af Norge, hvor 

overgangen fra et gam-

meldags samfund til et 

senmoderne med olie-

boom, finanskrise og 

urbanisering er i fokus.

NORDISKE KRIMIER 

BO TAO MICHAËLIS
FORFATTER OG LITTERATURKRITIKER

Den amerikanske forfatter Edgar Allen 

Poe var den nordiske krimis store 

forbillede. Som 27-årig giftede han 

sig med sin kun 13-årige kusine. Efter 

hendes død som kun 24-årig gik Poes 

tilværelse i opløsning. Han blev i 1849 

– i en alder af 40 år – fundet død på 

gaden i Baltimore. Flere teorier peger 

på alkohol og depression som mulige 

årsager, men det forbliver uvist, hvad 

den amerikanske forfatter døde af.
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Til trods for den store litterære krimi-

succes i Norden er de nordiske lande 

blandt de mindst kriminelle i verden. 

I 2015 blev der i Danmark begået 45 

drab. Det er ti færre end året før. Til 

sammenligning havde byen Caracas 

i Venezuela 119 mord per 100.000 

indbyggere. Med Danmarks indbyg-

gertal på 5,6 millioner mennesker ville 

det svare til 6.664 mord i Danmark 

om året. 
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En ’puslespilskrimi’ er en fortælling, der skabes gennem brikker, der samles. 

Hovedpersonerne finder bevis efter bevis, indtil man har et samlet billede, som 

gør, at man kan opklare mordet. Det gælder altså om at finde morderen – ikke 

nødvendigvis motivet. Nordisk kriminallitteratur beskæftiger sig sjældent med 

puslespil, men det gør fx den britiske forfatter Agatha Christie (1890-1976). 
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Den 17. december 2015 var der landskamp mellem 

Danmark og Sverige. Ikke i fodbold, men i diskussion 

af emner – køn, feminisme og ligestilling – der hos 

mange kan fostre samme grad af lidenskab. Debat-

programmet, der blev vist samtidig på dansk DR2 

og svensk STV, fulgte vitterligt landskampens logik: 

Repræsentanterne for de to lande var i opposition, 

kæmpede mod hinanden og tacklede hinanden. 

Man kan sætte spørgsmålstegn ved, om en sådan 

logik er befordrende for tænkningen, men der var 

ikke tale om et kedeligt lokalopgør. Debatten var 

tværtimod præget af spidse kommentarer, rullen 

med øjnene, danskere, der beskyldte svenskere for 

at være ude på et social-konstruktivistisk overdrev, 

og svenskere, der anklagede danskere for at være 

sexister. Debatten viste, at danskerne og svensker-

ne egentlig ikke forstår hinandens sprog, men det 

blev også tydeligt, at de ikke forstår begrebet køn 

på samme måde. 

Den uenighed, der viste sig, og som bestandigt viser 

sig på dette punkt mellem Danmark og Sverige, dre-

jer sig ikke kun om kønnenes forhold til hinanden, 

men om hvad køn overhovedet vil sige. Uenigheden 

om, hvad man overhovedet er uenige om, gav sig 

også til kende, da det kønsløse pronomen hen, efter 

i lang tid at være blevet diskuteret i den svenske of-

fentlighed, i 2015 blev officielt optaget i det svenske 

sprog. Med hen fik svenskerne en sproglig mulig-

hed for at omtale et menneske uden på forhånd at 

’kønne’ det, dvs. uden på forhånd at bestemme det 

som enten dreng eller pige, mand eller kvinde. Den 

danske offentlighed mødte generelt denne svenske 

begivenhed med hovedrysten – og latterliggørel-

se. Den blev endnu en grund til at tage afstand fra  

den sproglige og politi-

ske korrekthed, mange 

danskere helst ser sig 

selv i modsætning til. 

 

Den generelle danske 

modstand skyldes for-

ventningen om, at spro-

get svarer fuldstændigt 

til virkeligheden. At der 

må være virkelige ’ting’ 

ude i verden, som sva-

rer fuldt og helt til vores 

begreber, at begreber som han og hun blot refererer 

til virkeligheden, som den er – en virkelighed, som 

ikke mangler noget, heller ikke hen. På denne måde 

er den biologiske reduktionisme en sproglig for-

ventning. Begrebet hen udspringer derimod af den 

sprogopfattelse, at sproget selv aktivt er med til at 

forme og dermed også begrænse verden. Det er sat i 

verden for at undgå, at sproget bestemmer et andet 

menneskes kønsidentitet på forhånd.  

Den svenske vej er næppe den rigtige vej at gå. 

Ikke mindst fordi dens absolutte modstand mod at 

begrænse menneskets livsmuligheder kun passer 

alt for perfekt med den evigt ekspanderende kapi-

talisme. Når man udelukkende opfatter kønnet som 

en konstruktion, mennesket kan være bevidst herre 

over, åbner man også for at forstå køn-

net som en vare, der kan sælges gen-

nem coaching, selvudvikling, medicin 

og kirurgiske indgreb. Ikke desto min-

dre ser jeg frem til den dag, hvor sæt-

ninger som ”jeg siger bare tingene, som 

de er”, lyder lidt sjældnere i Danmark. 

DANMARK MOD SVERIGE 
– KØN OG IDENTITET

TONE FRANK DANDANELL
PH.D.-STUDERENDE I FILOSOFI
AARHUS UNIVERSITET

Gråd er ofte blevet opfattet som et kvindeligt 

fænomen. Men faktisk var den store konge og 

landsfader Gustav Vasa (konge i Sverige 1523-

1560) kendt for ofte at græde. Det gjorde han 

især gerne for at få sin vilje over for Riksdagen, 

som altid gav efter for hans gråd. Også i den 

store antikke fortælling Homers Iliaden flyder 

tårerne blandt mændene. Den store helt 

Achilleus kaster sig på jorden af sorg over tabet 

af en krigskammerat og græder hæmningsløst. 

Det er først med industrialiseringens indtog 

sidst i 1900-tallet, at man begynder at betragte 

gråd som noget umandigt. 

DEN LILLE FORSKEL
I 2015 blev der født 58.205 børn i  

Danmark. Heraf blev 29.848 betragtet 

som en han og 28.357 som en hun. 
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Hvis vi betragter køn i et guddommeligt perspektiv, 
er der ikke et trossamfund i Norden med en klar, 
dogmatisk holdning til, hvilket køn man forestiller 
sig, Gud har. I Island har man dog i over 15 år haft 
en kvindekirke (Kvennakirkjan), hvor Gud betragtes 
som en kvinde. 
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Ordet klima kan betyde ’vejrforhold’ og ’stemning’. 

Klimalitteratur kan forstås snævert eller bredt. Snæ-

vert defineret beskæftiger klimalitteratur sig med de 

til dels menneskeskabte ændringer i vejrforholdene. 

Det er en litteratur, som reagerer på klimaforandrin-

gerne og tager del i debatten. Bredt defineret be-

skæftiger klimalitteratur sig med det, der omgiver 

os. Ikke kun de mennesker, vi kender, og hvad vi gør, 

men hele vores fysiske omverden og måden, den på-

virker tanker og følelser på. Klimalitteraturen betrag-

ter os som omgivne væsner. 

Ofte tænker vi på os selv som sociale væsner. Vi har 

familie og venner, går i skole og på arbejde og ind-

går som en del af et samfund. Klimalitteraturen ser 

lidt anderledes på det. For den er vi et produkt af 

alt, hvad der foregår omkring os. De ting, vi omgiver 

os med, al den elektroniske kommunikation som fy-

ger om hovederne på os og ned i vores smartphones 

og computere, husene vi opholder os i, musikken vi 

hører, og stederne vi bor, om det så er vejret, som 

jo også er en del af vores omgivelser og noget, som 

giver stemning til dem. 

Den litteratur, som beskæftiger sig med klimaforan-

dringerne, er selvsagt optaget af menneskets forhold 

til naturen. Men fordi det er menneskets teknologi, 

som er årsag til i hvert fald nogle af forandringerne, 

handler det ikke kun om menneske og natur, men om 

menneske, natur og teknologi. Det er blevet stadig 

vanskeligere at betragte mennesket som på den ene 

side adskilt fra naturen og på den anden side som 

herre over sin teknologi. Denne sammenblandede 

tilstand kalder man for posthuman. Klimalitteraturen 

deltager i udforskningen af denne tilstand. 

Det kan den gøre på mange måder. En måde er at 

fortælle historier om, hvordan verden måske vil kom-

me til at se ud, hvis klimaforandringerne fortsætter. 

Fiktion handler om mulige verdener. Den kan vise, 

hvordan det vil være at leve et liv i en verden, som 

er forskellig fra den, vi kender. En anden måde er at 

undersøge måden, vi taler om klimaet på, de billeder 

og fortællinger der styrer vores syn på klimaet. At vi 

fx har det med at forestille os klimaforandringerne 

i katastrofens billede, billeder af ødelæggelser, fol-

kevandringer, plyndringer og kaos. En tredje måde 

er at undersøge selve sproget, sådan som man ikke 

mindst kan gøre det i digte. At vores grammatik er 

lagt sådan til rette, at der er et subjekt, som gør no-

get ved et objekt. Er det ikke, som om vi gør os til 

herrer over naturen på den måde? 

Klimalitteratur er engageret litteratur. Den deltager 

i debatten, men den gør det sjældent ved at foreslå 

løsninger. Den sætter snarere spørgsmålstegn ved 

debattens præmisser eller undersøger de grundlæg-

gende spørgsmål, som den politiske samtale forud-

sætter. Litteraturen kan udtrykke fortvivlelse og håb, 

uden den behøver at komme med løsninger. Eller den 

kan blande angsten for klimaforandringer med andre 

sider af at være menneske – undergangsforestillinger, 

depressioner og kæresteproblemer – og på den måde 

understrege, at klimaet ikke kan isoleres, det er ikke 

et enkeltstående problem, som kan ordnes, men no-

get som griber langt ind i det at være et menneske.

I øjeblikket bugner den nordiske litteratur af bøger, 

som på den ene eller anden måde er anfægtet af 

klimaforandringerne, og som betragter mennesket 

som et omgivet væsen. Læs norske Espen Stuelands 

essaysamling 100-års flommen, svenske Ida Börjels 

digtsamling Ma og danske Charlotte Weitzes roman 

Den afskyelige. Så er du godt i gang. 

KLIMAET I NORDISK  
LITTERATUR 
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LEKTOR I NORDISK SPROG OG LITTERATUR 
AARHUS UNIVERSITET
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På bagsiden af den danske digter 

Lars Skinnebachs bog Øvelser og 

rituelle tekster fra 2011 står der med 

store bogstaver: ”KUNST DER IKKE 

BESKÆFTIGER SIG MED KLIMAKRISEN 

ER IKKE VÆRD AT BESKÆFTIGE SIG 

MED”. Skinnebach udgør sammen med 

en anden dansk digter – Theis Ørntoft – 

musikduoen Klimakrisen.

ØKOKRITIK
Når der skrives om klimaet i litteraturen, går 

det ofte under betegnelsen ’økokritik’. Det er 

en type litteratur, der kritiserer den måde, vi 

som mennesker omgås det ikke-menneskelige i 

vores omverden.

”Det er blevet stadig vanskeligere at betragte 
mennesket som noget, der på den ene side er 
adskilt fra naturen og på den anden side er 
herre over sin teknologi.”
Dan Ringgaard
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I årenes løb har jeg rejst en del til Nordens brænd- 

eller snarere yderpunkter: Grønland, Island, Sval-

bard, Lofoten, Nordnorge og Utøya. Og jeg har væ-

ret på utallige ture til Nordens byer og hovedstæder. 

Måske løber Stockholm med titlen som den flotteste 

by, men den svenske metropol er langt bag Køben-

havn, når talen falder på liv, dynamik og kreativitet. 

Når jeg har kunnet rejse så meget, skyldes det den 

store interesse, som tyske tv-seere og radiolyttere 

har for Norden. Der er naturligvis naturen – den 

mægtige, rå og øde. Der er kongehusene, som af-

spejler tradition, men også glamour. Og så er der 

alle de emner, hvor Norden synes langt foran Tysk-

land, og som derfor er referenceramme i den tyske 

politiske debat. Listen er lang. Grøn og bæredygtig 

energi. Fleksibilitet på arbejdsmarkedet. Børnepas-

ning og pladsgarantier til forældre, der skal tilbage 

på jobbet (en næsten uhørt ting i det katolske Syd-

tyskland, hvor politikerne hellere vil betale moren en 

såkaldt komfurpræmie for at blive hjemme og passe 

børn). Om velfærdsstatens mange kroge, den socia-

le tilgang til samfundslivet og et skattesystem, der 

får de fleste tyskere til at ryste på hovedet. Kan det 

virkelig passe, at borgerne betaler så høje skatter – 

endda med glæde?

Generelt gælder det, at man i Tyskland ikke be-

tragter de andre europæiske lande som det fjerne 

udland, men snarere som naboer. Fx kan man hver 

morgen på Deutschlandfunk, Tysklands svar på 

DR’s P1, høre en halv times udsendelse med både 

aktuelle og tidløse historier fra de europæiske na-

boer. Tilgangen skyldes formentlig landets føderale 

opbygning, der har gjort, at tyskerne er vant til, at 

politiske og administrative beslutninger bliver truf-

fet på forskellige niveauer. I Tyskland er der hverken 

et kultur- eller uddannelsesministerium. Den slags 

er den enkelte delstat ansvarlig for, mens andre 

spørgsmål bliver afgjort i Berlin – eller Bruxelles for 

den sags skyld.

Netop her findes måske den største modsætning til 

Norden, som jo forener små lande med en forholds-

vis homogen befolkning. Og hvor offentligheden har 

en overskuelig størrelse: Hvis man skriver en kronik 

i Politiken eller er med i et indslag i tv-avisen, kom-

mer man langt ud med sit budskab. Med andre ord: 

Her i Norden er man meget sig selv. Og hviler i sig 

selv – på godt og ondt. Det fører også til, at man 

har det lidt sværere med det fjerne, det fremmede 

og beslutninger, som bliver truffet langt væk fra den 

hjemlige politiske scene.

Udfordringen er så, at vi jo helst i Europa skal fin-

de frem til en fælles fortælling om kontinentet, som 

alle kan spejle sig i – store nationer og små, rige og 

mindre rige, i øst og vest, nord og syd og i centrum. 

Og løse de fælles udfordringer, som vi alle konfron-

teres med, og som ingen grænser kender. Netop her 

er Norden både et aktiv og en udfordring. Et aktiv, 

for hvis Europa lignede Norden lidt mere og fandt 

pragmatiske løsninger på konkrete problemer, ville 

hele kontinentet afgjort være et bedre sted. På den 

anden side er Norden en udfordring, for regionen 

kan kun bidrage, hvis mindset hos både borgere og 

politikere ikke stopper ved grænsen mod syd. Vil 

man forandre en helhed til det bedre, må man be-

tragte sig selv som en del af det. Ellers surmuler man 

og ser på, mens korthuset falder sammen. Her skal 

der tages fat. Især hos de unge. Og helst så tidligt 

som muligt.

REJSEBREV:  
NORDEN I EUROPA 

MARC-CHRISTOPH WAGNER
TYSK JOURNALIST OG CAND.SCIENT.POL.
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Der bor næsten 82.000.000 mennesker 

i Tyskland, som består af 16 delstater. Det er 

ikke kun målt på indbyggertal, at Tyskland er 

imponerende. Landet er nemlig også verdens 

største eksportland og har verdens tredjestør-

ste økonomi. Befolkningen i de nordiske lande 

ser ofte Tyskland som en stor gennemkørselsvej 

til resten af Europa, når man skal på ferie. 

Tyskland grænser da også op til hele 9 andre 

lande i Europa: Danmark, Polen, Tjekkiet, Østrig, 

Schweiz, Frankrig, Luxembourg, Belgien og 

Holland. Men Tyskland er for mange også et 

symbol på EU, og Tyskland var i 1957 medstifter 

af EF.

DANMARK HAR FIRE  
FORBEHOLD I VORES 
MEDLEMSKAB AF EU:
• Danmarks møntenhed er kroner og ikke euro

•  Danmark har ikke et unionsborgerskab, men  

dansk statsborgerskab

•  Danmark er ikke med til militære afgørelser og  

forsvarsaktioner, der ledes af EU

•  Danmark deltager ikke i det retslige samarbejde om 

asyl- og indvandringspolitik

Hvis EU-forbeholdene skal afskaffes eller ændres, skal 

det ske ved en folkeafstemning. I 2015 stemte 53,1 % af 

danskerne NEJ til at ændre det fjerde forbehold:  

retsforbeholdet.
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DEN STORE  
SPROGQUIZ  
Hvad betyder ordene? 

NORSK
FEIGNING:

DUSKEDAMER: 

MORGENBRØD: 

ISLANDSK
TÖLLVA: 

VASADISKÓ: 

FLYVEFREJA: 

SVARMULIGHEDER:

ÆRLIG

STEWARDESSE

SPØRGSMÅL

NYRESTEN

FARVEL

CYKEL

ØL

KETCHUP

WALKMAN

BALLADE

DATTER

COMPUTER

CHEERLEADERS

DE VISES STEN

BANGEBUKS

MORGENEREKTION

BLÅBÆRTÆRTE

FEJEBAKKE
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SVENSK
OVÄSEN: 

SANNINGSENLIG: 

SOPSKYFFEL: 

FÆRØSK
SÚKKLA: 

VITRAMANNASTEINURIN: 

BJÓR: GRØNLANDSK
PANIK: 

BAAJ: 

TARTUP UJARATTA: 

FINSK
KYSYMYS: 

KETSUPPI: 

MUSTIKKAPIIRAS: 

KORREKTE SVAR 

GRØNLANDSK
Panik: datter

Baaj: farvel

Tartup ujaratta: nyresten

 

FINSK
Kysymys: spørgsmål

Ketsuppi: ketchup

Mustikkapiiras: blåbærtærte

ISLANDSK
Töllva: computer

Vasadiskó: walkman

Flyvefreja: stewardesse

FÆRØSK
Súkkla: cykel

Vitramannasteinurin: de vises sten

Bjór: øl

NORSK
Feigning: bangebuks

Duskedamer: cheerleaders

Morgenbrød: morgenerektion

SVENSK
Oväsen: ballade

Sanningsenlig: ærlig

Sopskyffel: fejebakke
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I Norden har det ikke – som andre steder i verden – været normalt 

at spise insekter. Men nu er det nordiske køkken ved at få øjnene 

op for insekter og insektlarver som en bæredygtig fødevare. Gør 

dig klar til at erstatte sovs og kartofler med stegte græshopper, 

levende myrer og havrekager med dronelarver. 

Firmaet ENORM udvikler og producerer fødevarer med insekter 

som proteinkilde. Vi har spurgt ENORMs stifter og ejer Lasse Hin-

richsen, hvorfor det lige netop er larver og andet godt, som er hans 

passion og grundlaget for ENORM. ”Insekter er en bæredygtig kil-

de til animalske proteiner”, siger Lasse, og han fortsætter: ”Det 

skal være nemt at få en bid af fremtiden og dele den gode histo-

rie”. Lasse har udviklet en særligt nordisk opskrift på havrekager til 

os. Havrekagerne indeholder dronelarver, som er et biprodukt fra 

honningproduktion og kan fås hos biavlere fra maj til september. 

Hvis du har lyst til at smage på ’Havrekager med dronelarver’, så 

er det frem med bagegrejet og i gang!

HAVREKAGER  
MED DRONELARVER  
(16 KAGER)

Ingredienser:

• 200 g grovvalsede havregryn

• 180 g hvedemel

• 125 g smør

• 100 g sukker

• 80 g brun sukker

• 2 æg

• 1 1/2 tsk. stødt kanel

• 1 tsk. vaniljesukker

• 1 tsk. salt

• 1 tsk. bagepulver

• 100 g dronelarver (frys vokstavlerne med larver-

ne ned og pil herefter de frosne larver ud)

Rør smør, sukker og brun sukker sammen til en cre-

met masse. Rør æggene i ét ad gangen. Kom vanilje-

sukker i. Bland hvedemel, bagepulver, salt og kanel, 

og rør det i den cremede masse lidt ad gangen. Rør 

havregrynene og dronelarverne i dejen. Dæk dejen 

over og lad den stå i mindst en time.

Fordel dejen i 16 lige store klatter på en bradepande 

med bagepapir. Brug en gaffel til at mase klatterne 

flade til jævne tykke kager på 1-1,5 cm. Bag dem i en 

forvarmet ovn ved 190 grader i 14 minutter. Tag ka-

gerne ud, og lad dem køle af på en rist i mindst fem 

minutter før servering.

Lune havrekager passer godt til en kugle vaniljeis. 

Velbekomme!
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Foto: Lasse Hinrichsen, ENORM

”Det skal være nemt at  
få en bid af fremtiden og  
dele den gode historie.”
Lasse Hinrichsen, ENORM

SPIS EN  
LARVE


