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Voksenåsen har en helt egen atmosfär, en känsla 
av att vara ute inne – mellan en strimma hav 
och den djupa skogen. Samspelet mellan inne 
och ute, mellan Sverige och Norge, mellan ideellt 
och kommersiellt. Tillsammans skapar vi vad 
Voksenåsen är.

2017 gjorde vi just det.

Tillsammans med våra nordiska vänner, till-
sammans över gränserna, över kulturer, mellan 
olika professioner, tillsammans på Voksenåsen 
- tillsammans som en röd tråd genom program-
met. Ute och inne.

Tillsammans riggade vi utescenen för både 
kalas och konsert, den blev rutschkana med 
en dansande alligator när vi tillsammans med 
stora delar av Oslos finlandssvenska befolkning 
jublade när KAI rev loss. Den blev ett stäm-
ningsfullt möte mellan Norge, Sverige och Sri 
Lanka. En och annan ljudbuss i diket får en 
räkna med. Det fixade vi tillsammans.

Voksenåsen arrangerade konserter och semi-
narier ute, också i en annan förståelse, utanför 
vårt eget hus, som ett medvetet led i en ny 
marknadsföringsstrategi för att bli mer synliga 
som innehållsskapande aktör. Vi sände en mu-
sikalisk nationalgåva på turné genom Norden 
- från det urbana Stockholm till de karga, men 
gröna och infernaliskt vackra Färöarna. 

Tillsammans byggde vi om inne. Vi skruvade 
ner taklamporna i grupprummen för att ge 
violinisterna svängrum för stråkarna. Vi 
byggde om mötesrummet Tage Erlander till 
en Black Box och visade teater med Virtual 
Reality-glasögon efterföljt av syrisk tebjud-
ning. Vi gjorde vår största sal till ett kuddrum 
och fyllde den med femåringar som såg på 
rymdbalett.

Dessutom genomförde vi allt det vanliga; slog 
deltagarrekord under Sommerakademiet, 
använde garderober, vinkällare och gym som 
övningsrum under kursen och så firade vi de 
svenska högtiderna. 

Det är en strimma hav,  
som glimmar grå
vid himlens rand, 

den har en mörkblå vägg, 
som liknar land, 

det är där min längtan vilar 
innan den flyger hem.

E D I T H  S Ö D E R G R A N
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Och vi förde de viktiga nordiska samtalen. Som 
det om populismen i Norden. De svåra samta-
len, som det om markeringen av 75-års dagen 
av deportationen av de norska judarna. De 
inspirerande kurserna med lärarstudenter, i år 
inte bara från Sverige och Finland, utan också 
från Färöarna. SKAM fortsatte vara inne, och 
var det mest efterfrågade temat under språk- 
och kulturkurserna också 2017.

Serien Ny Giv avslutades efter tre år. Utanför 
huset, i den norska ambassaden. I perioden 
har det diskuterats bland annat - integration, 
infrastruktur, mediepolitik. Och inget av 
det vore möjligt utan hjälp från framförallt 
Svensk-norska samarbetsfonden och UD i 
Sverige. Men också andra bidragsgivare. Sist i 
den här skriften finns ett register över samtliga 
bidragsgivare och samarbetspartners för den 
kontaktskapande verksamheten vid Voksenå-
sens center för svensk-norskt samarbete. Vi är 
er alla evigt tacksamma!

Den här är en form för årsredovisning, men inte 
en vanlig rapport av vem som sa vad, när och hur. 
Istället försöker vi gå lite mer på djupet, bli lite 
mer intressanta om ni så vill. Några av alla de 
som bidragit till våra arrangemang under året 
har skrivit en text, ett brev, en betraktelse eller 
inspirerat till valet av en dikt. På så sätt speglas 
de teman som diskuterats på Voksenåsen under 
året 2017. Teman som vi bedömde som aktuella 
och relevanta för Voksenåsens uppdrag; att 
driva kontaktskapande svensk-norsk verksam-
het inom samhällsliv, språk och kultur och med 
fokus på internationellt- och interkulturellt 
utbyte, jämställdhet samt barn och unga.

Ett uppdrag vi löser Inne. Ute. Tillsammans. 

Mycket nöje!

Anna Florén
Programsjef

Datum   •  Arrangement

13–15 jan • Vinterakademi Voksenåsen 

6–9 feb • Språk- och kulturkurs: Göteborgs universitet

07 feb • Boksalong: Henrik Berggrens  
Att bära världen, om Dag Hammarskjöld

11–12 feb • Vårakademi Voksenåsen

27 feb–04 mar. • Teater: Det levda baklänges 

10 mar • Teater: Krakel Spektakel

27 mar • Boksalong: Norges tack till Sverige

06 apr • Konferens, Ny giv: mediepolitik i Sverige   
och Norge

27–28 apr • Konserter: Nordlydkvartetten i Helsingfors  
på Taidekoti, Tingsalen, Klasariklubi och Sweaborg

30 apr • Valborgsmässoafton

22 maj • Boksalong: Elisabeth Åsbrink 1947

23 maj • Expertseminarium, Historia, Sanning och Politik:  
Historiekonstruktion, berättande och minne

23 maj • Konferens, Ny giv: Infrastruktur

30 maj •  Konsert: Nordlydkvartetten på Festspillen i Bergen,  
på Troldhaugen och mottagning för Finland 100.

1 jun • Konsert: Nordlykvartetten på Nordens hus i Reykjavik

7 jun •  Konsert: Nordlydkvartetten på Nordens hus i Torshamn

10 jun •  Konsert: Nordlydkvartetten i Danmarks kyrka i Uppsala

18 jun • Konsert: Nordlydkvartetten på Oslo Griegfestival

21 jun •  Konsert: 9 grader nord

23 jun • Midsommarafton med Jojje Wadeniuskonsert

31 jul–10 aug. • Sommerakademiet

13–22 aug • Ungdomskurs: JMs MOVE

18 aug • Utställning och vernissage: ART's FUN   
med Inger och Lasse Åberg

27 aug • 100-års kalas – Finland på svenska i Norge 

19 sep •  Samtal under Nordisk språkfest: Språk,    
inkludering och genus

20 sep • Seminarium, Ny giv: Avslutning

3–7 okt • Språk- och kulturkurs: Färöarnas universitet

6–8 okt • Høstakademiet OBOrama och Nordisk    
Fagottsymposium

16 okt • Seminarium: Språk, inkludering och genus

23 okt • Markering av FN-dagen: Roger Lipsey om    
Dag Hammarskjöld

30 okt • Utställningsöppning: Mestermøter. Norsk-    
och svensk kvalitetskonst

01 nov • Utställning och vernissage: Reformationsjubileet  
– Som frön i vinden med Lars Sjöberg.

6–10 nov • Språk- och kulturkurs: Helsingfors- och    
Uleåborgs universitet

13 nov • Konferens, Historia, Sanning och Politik:    
Populism i Norden, Europa och världen.

13 nov. • Konsert: Oslo Salongorkester 

23 nov • Konferens, Historia, Sanning och Politik:    
Holocaust i Norge, Holocaust i Sverige

02 dec • Konsert: Anna Kruse och Stina Ekblad    
tolkar Edith Södergran

03 dec • Julverkstad

Program 2017
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«Frykt sprer seg – men det gjør heldigvis kjær-
lighet også». Med disse ordene satte regissør 
og manusforfatter Julie Andem punktum for 
SKAM, en serie opprinnelig myntet på 16 år 
gamle jenter. Etter hvert som seriens popula-
ritet eksploderte både nasjonalt og interna-
sjonalt, ble det klart at det var mange flere enn 
16-åringer som kjente seg igjen i konfliktene 
og hovedkarakterene: Vi har alle vært en Eva 
på søken etter tilhørighet, og hvem har vel ikke 
som Noora forelsket seg i «feil» gutt? Noe av 
seriens suksess kan skyldes at den setter finge-
ren på noe allmenngyldig, noe grunnleggende 
menneskelig som skaper gjenkjennelse på tvers 
av generasjoner. På grunn av dette mener vi at 
riktig bruk av SKAM kan berike både dagens og 
morgendagens norskfag – og kanskje til og med 
svenskfaget? 

Vi opplever SKAM som nærmest en gavepakke 
for oss som morsmålslærere. Det er en tekst 
som engasjerer elevene våre – den treffer hardt 
tematisk og den er spekket med symboler og 
intertekstuelle referanser. I vårt foredrag 
«Serr! Et foredrag om SKAMs intertekstuelle 
og språklige univers» prøver vi derfor å vise 
hvordan du kan løfte denne serien fra sko-
legården og inn i klasserommet. Kan vi som 
morsmålslærere jobbe med denne teksten i 
klasserommet, uten å ødelegge den med «lære-
rens klamme hånd»? Ja, mener vi! 

SKAM er en nyskapende serie. Som en av de 
første i norsk – og kanskje til og med i inter-
nasjonal sammenheng – er den skapt for å 
oppleves i real time, ikke som episoder på van-
lig lineær TV. Serien har en egen nettside der 
klipp, chatter og instagrambilder slippes når 
hendelsen skjer i den fiktive verdenen. Skjer det 
noe på fest i SKAM-universet klokka 02.11, ja så 
slippes dette klippet klokka 02.11. Denne publi-
seringsmetoden fører til at seerne i sterk grad 
føler at dette er noe som faktisk skjer. Venter 
Isak i serien på en tekstmelding, så gjør seerne 
det samme. Og mens de venter, så diskuterer og 
fabulerer fansen i kommentarfelt og fangrup-
per på nett. HVA kommer til å skje?

Det enorme engasjementet vi kunne observere 
i kommentarfeltene da SKAM rullet over nor-
ske skjermer, kan kanskje delvis forklares av 
det tettvevde intertekstuelle nettet som Julie 
Andem har vevd. SKAM er nemlig proppfull av 
referanser til filmer som Romeo+Julie, Pretty 
Woman, Donnie Darko og Oslo, 31.august – for 
å nevne noen. I foredraget vårt har vi valgt å 
fokusere på hvordan Andem bruker referanser 
fra Baz Luhrmans Romeo+Julie når hun bygger 
opp kjærlighetsfortellingen om Isak og Even. 

Målet vårt er å vise at selv om man selvfølgelig 
kan se SKAM og bli engasjert i hvordan det går 
med Even og Isak, uavhengig av å oppdage eller 

Voksenåsen arrangerar varje år språk- och kulturkurser för lärarstudenter från Sverige. Tillsam-
mans med våra nordiska systerinstitutioner har vi också kurser för studenter från övriga nordiska 
länder. För Voksenåsens del innebar detta 2017 kurser för studenter från Göteborgs-, Uleåborgs-, 
Helsingfors-, och Färöarnas universitet. Kurserna innehåller föreläsningar i språk, om norsk film, 
besök vid museum och författarmöten - 2017 med Ingvild Rishøi, Mette Karlsvik och Hanne Ørstavik. 
De senaste åren har en föreläsning om användning av serien SKAM i undervisning varit efterfrågad. 
Astrid Syse Talsethagen och Jorunn Nyhus är norsklektorer vid SKAM-skolan Hartvig Nissen och 
undervisar vid Voksenåsens kurser.

Fra skolegården til klasserommet
A S T R I D  S Y S E  T A L S E T H A G E N  O G  J O R U N N  N Y H U S 

—
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Kroghs Albertine møter, er det fremdeles slik 
at mange ofre for overgrep og voldtekt opplever 
rettsprosessen som et nytt overgrep. Gjennom 
bildeanalyse av «Albertine på politilegens 
venteværelse» (1887) og av Noora med vennin-
nene på voldtektsmottaket, håper vi elevene vil 
kunne tolke og sammenlikne hvordan Alber-
tine og Noora har det. Samtidig vil en innføring 
i konteksten rundt den offentlige prostitusjons-
ordningen i Kristiania på 1880-tallet og kunn-
skap om egen samtid, vise at selv om de ytre 
rammene er totalt forskjellige og at kvinner har 
et helt annet rettsvern i vår tid, så henger mye 
av skam og skyldspørsmålene igjen. Dette er 
en diskusjon og debatt vi mener er viktig å ta i 
klasserommene.

SKAM stiller altså eksistensielle spørsmål og 
setter problemer under debatt, og dette enga-
sjerer. Målet vårt er å få elevene til å se at bak 
alle de snirklede og vanskelige formuleringene 
i eldre tekster – tekster som kan virke dørgende 
kjedelige og totalt irrelevante for oss i dag – så 
finnes det en Sana, en Noora, en Eva og en Isak: 
Mennesker som deg og meg som bare prøver å 
finne sin plass i her i verden. 

Et tredje overordnet mål med foredraget vårt 
er å rette fokus mot det språklige aspektet. En 
kanskje overraskende bieffekt av SKAM er at 
det norske språket endelig har fått en aura av 
«kulhet» over seg. Skandinaviske ungdommer 
viser en økt interesse for det norske språket og 
en nylig publisert masteroppgave i Danmark, 
viser at dansk ungdom faktisk forstår norsk 
bedre etter SKAM. Det overrasker ikke om 
det samme kan overføres til svenske forhold. 
SKAM mottok Nordisk råds språkpris i 2016 
nettopp fordi den fører til økt engasjement og 
interesse for den fellesnordiske språkforstå-
elsen. Vi regner med vi snakker på vegne av de 
fleste nordiske morsmålslærere når vi ønsker 
å motivere elever til å bruke sine egne mors-
mål i møte med ungdom fra nabolandene sine. 
Det at vi i Norden har utbyggingsspråk der vi i 
utgangspunktet forstår hverandre uten å måtte 
lære hverandres språk, er en unik situasjon, 
som vi virkelig ikke ønsker skal forsvinne til 

fordel for det kanskje hakket mer lettvinte en-
gelske språket. Når svenske og danske ungdom-
mer nå synes norsk kanskje er litt kulere enn 
før, er dette et øyeblikk vi er nødt til å gripe. 

I foredraget vårt gir vi derfor konkrete tips og 
metoder til hvordan SKAM kan brukes til å 
analysere eget språk i kontrast til det norske og 
til hvordan en lærer kan øve opp lytteforståelsen 
og leke seg med norsk uttale. skam.p3.no, som er 
nettsiden der SKAM i sin tid ble publisert, er på 
mange måter en gullgruve for morsmålslærere. 
Her finner du en rikholdig tekstbank med «au-
tentisk» norsk ungdomsspråk. En av oppgavene 
vi har gitt til kursdeltakerne våre er laget med 
utgangspunkt i en tilfeldig chat mellom jentene 
i SKAM. Hvordan ville denne chatten sett ut på 
svensk? 

Etter å ha oversatt chatten, analyseres den og 
forskjeller/likheter blir kommenter for å vise 
hva som kjennetegner norsk og svensk språk. Et 
slikt komparativt syn på eget og andres språk 
vil kunne gjøre ungdommer bevisste både 
på forskjellene – men ikke minst likhetene – 
mellom de nordiske nabospråkene. I våre egne 
klasserom har vi slått et lite slag for «sammen 
er vi sterke»-retorikken: Til sammen er vi over 
20 millioner mennesker i de nordiske landene!  

Med respekt for serien og for elevene mener vi 
altså at SKAM kan brukes i norsk- og svenskun-
dervisningen uten at lærerens «klamme hånd» 
ødelegger den. Med dette mener vi at vi som 
lærere bør bruke serien som nettopp det den er 
– en fantastisk tekst. SKAM kan hjelpe elevene 
til å se verdien av det fellesnordiske språkfel-
lesskapet, øke teksttolkingskompetansen hos 
elevene, samt bidra til innlevelse og empati 
når vi leser eldre litteratur. For det er gjennom 
empati, forståelse og respekt for tankegodset 
mennesker i nåtid og fortid har produsert at 
vi kan få til den dannelsen som trengs for at 
kjærlighet skal spres – ikke frykt. Om vi får til 
noe av dette i våre klasserom, ja, da mener vi at 
vi har gjort noe riktig. 

kjenne til de intertekstuelle sporene lagt inn av 
regissøren, så vil kjennskap til slike referanser 
gi en helt annen opplevelse og forståelse av his-
torien. Ikke minst vil den gi seerne noen dystre 
framtidsprospekter – vil kjærlighetshistorien 
om Isak og Even ende like tragisk som Romeo 
og Julies? Vår erfaring er at mange elever ikke 
ser disse referansene, nettopp fordi de ikke har 
konsumert like mye tekst som det lærere og 
andre erfarne lesere har. På denne måten kan vi 
her med vår erfaring faktisk bidra til å åpne opp 
denne teksten for ungdommene. Og hvis elever 
blir gjort oppmerksom på hva intertekstualitet 
kan gjøre med en seer og lesers forståelse og en-
gasjement i teksten, vil kanskje motivasjonen 
for å konsumere mye tekst øke? Dette er i så fall 
en vinn-vinn situasjon for oss morsmålslærere.  

De intertekstuelle referansene og de litterære 
kvalitetene til serien SKAM er i og for seg nok 
til at vi kunne ha snakket om bare dette i time-
vis. Vi har likevel et annet hovedmål med å slå 
et slag for at SKAM bør inn i norsk- og svens-
kundervisningen: Vi gjør det i håp om at SKAM 
skånsomt kan tine opp interesse og forståelse 
for eldre litteratur. For en 16-åring kan veien 
inn i eldre tekster bli enklere og mer interes-
sant om de blir satt i kontrast med tekster fra 
vår egen tid – og her er SKAM et kremeksem-
pel på en tekst som umiddelbart appellerer til 
ungdommen.  

Hvem er jeg i dette mylderet av andre men-
nesker? Hva mener andre om meg? Hvorfor 
kommer samfunnets lover, regler og normer 
noen ganger i konflikt med «hjertets re-
gler»? Dette er spørsmål hovedkarakterene i 
SKAM prøver å finne svar på. Det samme gjør 
hovedkarakterer i litterære verk fra alle tider. 
Kanskje blir det lettere å forstå Gunlaug fra 
Gunlaug Ormstunges saga om vi sammenlig-
ner han med Sana. Gunlaug tar egne valg og 
bestemmer hva som er riktig for han, uavhengig 
av familiens meninger – en individualist i et 
kollektivistisk samfunn. På samme måte står 
Sana med ett bein i hver leir. Med en bakgrunn 
fra en mer kollektivistisk kultur, prøver hun å 
navigere i et sterkt individsentrert ungdoms-

miljø. Går disse karakterene gjennom noe av 
det samme, til tross for at over 1000 år skiller 
dem? Og hva er grunnen til at mennesker med 
årtusener og et hav av forskjeller mellom seg 
kjenner på akkurat de samme følelsene?
Og hadde Noora (med to o-er) vært den samme 
uten Ibsens Nora? I foredraget vårt viser vi til 
noen av de mange referansene til Et dukkehjem 
i SKAM. For eksempel hvordan Noora gjemmer 
godteri på rommet sitt og kaller William for 
Willhelm når hun ertende markerer avstand til 
ham. Noora som prøver å redde Williams ære 
bak hans rygg. Dette kan leses som referanser 
til Ibsens makronspisende Nora som går bak 
ryggen til sin Helmer for å redde ham da han 
blir syk. I norsk kulturhistorie er Nora-ka-
rakteren et av de sterkeste feministsymbo-
lene. Kvinnen som forlot mann og barn med 
de berømte ordene «Jeg må stå ganske alene 
hvis jeg skal få rede på meg selv og på all ting 
utenfor. Derfor kan jeg ikke bli hos deg lenger». 
Nettopp disse ordene kjenner vi faktisk igjen i 
en annen SKAM-scene. Overraskende nok ikke 
med Noora i hovedrollen, men Eva som i sesong 
1 slår opp med Jonas for å finne seg selv: «Og så 
ble jeg bare usikker og desperat, dine meninger 
betydde liksom mer enn mine egne, og sånn 
skal det ikke være. Så jeg er nødt til å finne ut av 
hva mine egne meninger er igjen. Og det må jeg 
finne ut av alene». I foredraget vårt bruker vi 
derfor scenen der Eva slår opp som et eksempel 
på hvordan SKAM kan brukes til å tine opp og 
skape forståelse for handling og tematikk i Et 
dukkehjem. 

I foredraget argumenterer vi for at både ka-
rakterene Eva og Noora kan brukes til å skape 
forståelse for kjønnsrollemønster og kvinners 
handlingsrom i eldre verk som Et dukkehjem, 
men også Albertine av Christian Krogh. Den 
enorme skammen Noora opplevde etter over-
grepet hun ble utsatt for i sesong 2, og engasje-
mentet som ble vekket i kjølvannet av denne 
scenen, viser at vi fremdeles kan diskutere om 
kvinner opplever et fullstendig eieforhold til 
egen kropp og seksualitet. Og selv om legen 
Noora møter på voldtektsmottaket på ingen 
måter kan sammenliknes med myndighetene 
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Voksenåsen arrangerte en forestilling - og 
fore dragsserie for ungdommer/ elever fra ung-
dom - og videregående skole. Arrangementet 
inneholdt en forestilling om en ung syrisk flykt-
ning og et foredrag med flukt og flyktninger 
som tema. Gjennomføringen var strukturert 
slik at skoleklasser ble delt i to grupper. Mens 
en gruppe så på forestillingen fikk den andre 
gruppen et foredrag om flukt og flyktninger i  
et internasjonalt perspektiv. 

Forestilling og foredrag
I forstillingen «Det levda baklänges» fortalte 
23 år gamle Marwan Arkawi sin historie om 
flukten fra Syria til Sverige. Dette ble gjennom-
ført som en teaterforestilling og med bruk av 
«Virtual Realty».

«Det levda baklänges» er utformet som et 
moderne drama i to akter; i den første får publi-
kum se verden gjennom Marwans øyne, i den 
andre møter de ham direkte.

Undertegnede fikk som oppdrag å holde 
foredrag om flukt og flyktninger tilpasset 
ungdommer. Foredraget ble gjennomført i form 
av dialog med gruppen hvor deltagere skulle 
kunne stille spørsmål samt drøfte og diskutere 
egne meninger i forbindelse med punktene i 
foredraget.  

Flukt og flyktninger 
I følge av FN oppholder over 230 millioner 
mennesker seg utenfor hjemlandet sitt over 
tid. Disse kalles migranter. Migrasjon, eller 
folkevandring, dekker både innvandring og ut-
vandring. Migrasjonen kan være frivillig eller 
ufrivillig, lovlig eller ulovlig.

 
«Ved inngangen til 2017 var det 65,6 flyktnin-
ger og internt fordrevne i verden. Dette tallet 
er det høyeste siden andre verdenskrig, og en 
økning på over 6 millioner siden inngangen til 
2014. Antallet mennesker som har krysset en 
landegrense er på 25,4 millioner, mens antall 
flyktninger i eget land, såkalt internt fordrevne 
er nå 40,3 millioner.»       

Flyktningregnskapet 2017
En svært liten andel av disse flyktningene 
finner veien til Europa. De ønsker å søke asyl 
og håper på å få lov til å bli i Europa for å slippe 
unna krig, konflikter, forfølgelse og vanskelige 
levekår. 

Norge blir påvirket av kriger og konflikter som 
herjer over mange områder i verden. Noen 
ganger er Norge selv deltagende i en pågående 
konflikt i et land langt unna norske grenser, og 
må dermed ta konsekvensene av en slik delta-
gelse på alvor og hjelpe de menneskene som er 
på flukt på grunn av konflikten. 

I februari satte Voksenåsen i samarbete med Dramaten& och Den osynliga teatern upp föreställnin-
gen Det levda baklänges. Genom Virtual Reality glasögon fick vi följa 23-åriga Marwans flykt från 
Damaskus till Sverige genom hans ögon. Men baklänges, med start i hans asylintervju på Migrations-
verket. Där skall Marwan berätta, med tydliga kausala samband, varför han lämnade Syrien och hur 
han tog sig till Sverige. Efteråt tar vi av glasögonen och Marwan serverar te och berättar om livet före 
flykten. Om vanliga saker, om musik och fotboll med pappa på söndagarna.  Föreställningen spelades 
för 5 skolklasser, med efterföljande samtal om flykt, flyktingar och mänskliga rättigheter. Samtalet 
leddes av Sosan Mollestad, som själv flytt till Norge och som har med lång erfarenhet av arbete med 
ungdom och integrering. Nedan hennes rapport. 

Voksenåsen og kursrekke om flyktninger
S O S A N  M O L L E S T A D 

—



Krakel Spektakel kusin Vitamin

Hängde och svängde i en gardin:

För hej och hå i gardinen den blå. 

Krakel Spektakel vad tänker du på?

Med dette som bakteppe inneholdt foredraget 
følgende punkter:

• Migrasjon: Definisjon på og fakta om   
migrasjon 

• Immigranter og flyktninger på verdens-
basis: Hvor de kommer fra og hvor de skal 

• Hvem er en flyktning?: Flyktningkonven-
sjonen av 1951 og tilleggsprotokoll av 1967

• Fluktruter: Utenfor og innenfor Europa 
• Flyktningleir: Hvor de finnes og hvordan 

de struktureres 
• Overføringsflyktninger: Definisjon, land 

som mottar overføringsflyktninger, overfø-
ringsflyktninger i Norge

• Hvem er en asylsøker?: Definisjon, asyl-
søknad, asylprosessen, asylsøkers rettigheter 
nasjonalt og internasjonalt 

• Asylmottak i Norge: Antall, drift og ansvar
• Flyktningers rettigheter og plikter i 

mottakerlandet: Fokus på flyktninger i 
Norge

• Barnekonvensjonen og dens betydning 
for barn på flukt: Konvensjonen og norsk 
lovgivning

• Grunnlag for oppholdstillatelse: For-
skjellige oppholdstillatelsesgrunnlag 

• Identitet og de papirløse: Generelt om 
situasjonen til papirløse i Norge og Europa

• Bosettingstillatelse: Definisjon, muligheter 
og begrensninger 

• Statsborgerskap: For hvem, når og hvor-
dan kan man søke om statsborgerskap

Jeg kom selv som politisk flyktning fra Iran i 
1985, og søkte asyl i Norge. I samlingen brukte jeg 
min egen historie for å levendegjøre foredraget. 

Om kursrekken: 
I løpet av 2015 og 2016 har de historisk store 
flyktningstrømmene til Europa vært en topp-
sak i nyhetene i hele Europa. Også i Norge har 
disse strømmene vært fulgt med stor interesse. 
Med Syria-situasjonen står verdenssamfunnet 
overfor den største flyktningkrisen siden 2. 
verdenskrig. Flere tusen båtflyktninger har 

mistet livet på vei til Europa i løpet av de siste 
par årene, ifølge FNs høykommissær.

Migrasjons – og flyktningkrisen i Europa har 
skapt en erkjennelse blant mange av at dagens 
system for mottak av flyktninger har sine svak-
heter, men dette betyr ikke at løsningen  
er å stenge grensene for flyktninger.  

Gjennom Flyktningkonvensjonen har Norge 
forpliktet seg til å være med på en ansvarsfor-
deling ved blant annet å ta imot flyktninger når 
det er en masseflukt av mennesker til enkelte 
land, og dette blir et for stort ansvar for land ene 
å bære alene. Norge er dessuten et rikt og sta-
bilt land som har ressursene og forutsetning-
ene for å kunne ta imot flere flyktninger.

Med dette som bakteppet mener jeg at Voksen-
åsen valgte et aktuelt og svært viktig tema for 
sitt tilbud til ungdom. Min tilbakemelding i 
forbindelse med den praktiske utformingen og 
gjennomføringen av kursrekken er følgende: 
Det å kombinere forestilling og foredrag er et 
interessant konsept. Bruk av formidlingsmid-
ler som Virtual Realty, dialog og samtale er 
svært effektfullt uavhengig av deltageres alder 
eller bakgrunn.    

Elevene ble inkludert i tematikken på en fin, 
oversiktlig, men samtidig en spennende måte. 
Tematikkens aktualitet i vår tid og i vår hver-
dag forsterket effekten av forestillingen  
og innholdet av foredraget. 

Dessverre var det satt av for lite tid til felles-
samling hvor elevene fra begge gruppene kunne 
drøfte, diskutere og reflektere over temaene i 
plenum. 

De fleste av deltagere var elever fra ungdom-
skolen, men etter min mening hadde dette 
passet bedre for elever på 2. eller 3. året på 
videregåendeskole. 

Det er viktig å nevne at tilbakemeldingene fra 
ungdommene og deres medfølgende lærere var 
svært positive.
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På vägnar av norska folket överlämnade Kong 
Olav V en minnessten till Kung Carl XVI 
Gustaf den 14 juni 1983. Stenen är Norges 
tack till Sverige för den hemliga rustningen 
av 14 700 norska «polistrupper»  – på svensk 
mark – under andra världskriget. Trupperna 
var regelrätta militära styrkor som vid freden i 
maj 1945 ryckte in från Sverige och gavs viktiga 
uppdrag att säkra lag och ordning samt över-
vaka tyska soldater då Norge befriades från 
Nazi-Tysklands ockupation efter fem mörka 
krigsår. 

Norges största tack för hjälpen under kriget 
manifesterades 1955 genom nationalgåvan 
Voksenåsen. 

Det tal Kong Olav höll i samband med invig-
ningen av minnesstenen är utgångspunkten 
för boken Norges tack, som presenterades på 
Voksenåsen 27 mars 2017 av författarna Mats 
Wallenius och Anders Johansson. Kungen 
uttryckte 1983 sin förhoppning att minnes-
stenen «vil stå som et varig symbol på godt 

Voksenåsen arbetar tätt tillsammans med Svensk-norska samarbetsfonden, Norsk-svensk Forening 
och flera andra vänner. En sådan vän är författare och journalist Anders Johansson som genom 
flera år bidragit med kunskap och inspiration till framförallt arrangemang som tar upp perioden 
under den nazityska ockupationen av Norge 1940-1945. I mars använde Norsk-Svensk Forening sitt 
årsmöte, traditionsenligt förlagt till Voksenåsen, till en presentation av den nyutkomna boken Norges 
tack, författad av Mats Wallenius, direktör för Svensk-norska samarbetsfonden, och nämnde Anders 
Johansson. Boken är en utmärkt kunskapsöversikt på de svensk-norska relationerna under krigsåren, 
och därmed också på Voksenåsens bakgrund och uppkomst. Nedan Anders Johansson reflektioner 
över boken och presentationen. 

Norges tack – svek, samverkan och  
solidaritet över Kölen 1940–1945
A N D E R S  J O H A N S S O N

—
naboforhold i trengselstider og som inspirasjon 
for kommende slekter». 

På initiativ av Svensk-norska samarbetsfonden 
erhöll minnesstenen 29 maj 2016 en ny och bät-
tre placering vid Folke Bernadottes väg, nedan-
för norska ambassaden i Stockholm. Stenen hade 
ursprungliga satts upp bakom Nordiska museet, 
där den efterhand hamnat i bakgrunden och 
därför väckte föga uppmärksamhet. Vid återin-
vigningen deltog en grupp norska veteraner ur 
«polistrupperna», som hedrades av bland andra 
Sveriges ÖB Micael Bydén. Dagen därpå, den 30 
maj, inledde en grupp studenter vid minnesstenen 
ett seminarium på Norges ambassad. De stude-
rade vid masterprogrammen för freds- och kon-
fliktstudier vid universiteten i Uppsala och Oslo. 

Den kungliga invigningen av minnesstenen 
1983 skedde 40 år efter att det första femtiotalet 
norska «poliserna» började utbildas vid Jo-
hannesberg i Gottröra socken, nära nuvarande 
Arlanda flygplats. En viktig person vid starten 
sommaren 1943 var den svenske kriminologen, 
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docent Harry Söderman – allmänt kallad 
«Revolver-Harry» - som sedan före kriget hade 
nära kontakter med norska polischefer. Året 
innan hade han vid ett besök i London fått väd-
janden om hjälp av den norska exilregeringen, 
som stod inför ett växande politiskt och socialt 
problem: tusentals unga norrmän som flytt 
från hemlandet för att ansluta sig till de allie-
rade styrkorna men var fast i det av Nazi-Tysk-
land omringade Sverige. 

Beteckningen «polistrupper» användes som 
täckmantel av två skäl. Dels var det ett försök 
att försöka vilseleda nazi-tyska spioner i Sve-
rige, vilket dock misslyckades. Tyska ambas-
saden i Stockholm protesterade men så dags 
under andra världskriget, efter nederlag vid 
bl.a. Stalingrad, kunde man inte sätta kraft ba-
kom orden. Dels kallades de norska soldaterna 
för «poliser» eftersom de då blev ett ansvar för 
social- och polisministern Gustav Möller, som 

var en varm Norgevän och ofta motsatte sig sam-
lingsregeringens eftergifter för krav från Berlin. 
 
Sista krigsvintern transporterades c:a 1 500 
norska soldater från Sverige för att säkra 
befrielsen av Finnmark, som inletts av Röda 
armén i oktober 1944. Inryckningen i övriga 
Norge vid freden i maj 1945 genomfördes av tre 
brigader med främst tåg till Oslo, Trondheim 
och Narvik. 

Minnesstenen vid Folke Bernadottes väg i Stock-
holm är inte enbart ett tack för rustningen av 
en reguljär norsk armé i det «neutrala» Sverige 
1943–1945. Den är också en manifestation över 
humanitära svenska bidrag till norska folket un-
der ockupationen, vilket Kong Olav påminde om 
i sitt invigningstal. Han framhöll särskilt hjälp 
från människor i svenska gränsbygder. 
Sverige blev efterhand en fristad för över 
60 000 norska flyktingar, den största flykting-

gruppen efter de finska krigsbarnen. Norska 
myndigheter fick socialminister Gustav 
Möllers förtroende att själva ta ansvar för 
flyktingarna, främst vid flyktingmottagningar 
- först i småländska Öreryd och från somma-
ren 1942 vid Kjesäter i Sörmland. Mer eller 
mindre i smyg utvecklades en norsk «stat» 
inom Sveriges gränser, med både militär och 
civil verksamhet i olika former, inklusive 
underrättelsetjänst. 

Kong Olav tackade också för greve Folke 
Bernadottes insats för att med «vita bussarna» 
rädda norska fångar ur tyska koncentrati-
onsläger. I Norges tack finns ett foto återgivet 
av då Kong Olav och hans svenske släkting tar 
emot folkets hyllningar vid Slottet i Oslo efter 
frigörelsen. Folke Bernadotte hade dock inte 
rest till den norska huvudstaden för att bli 
hyllad utan för att planera en hjälpinsats för de 
c:a 100 000 krigsfångar, de flesta från Sovjet, 
som Nazi-Tyskland forslat till Norge och där 
utnyttjade som tvångsarbetskraft under bru-
tala förhållanden. 

Bland svenska opinionsbildare som ställde 
upp för Norge under ockupationen hedrade 
Kong Olav med namns nämnande endast två: 
Torgny Segerstedt, chefredaktör för Göteborgs 
Handels- och Sjöfartstidning, och den radikale 
publicisten Ture Nerman, som ofta hamnade i 
trubbel på grund av sin mot svenska regeringen 
kritiska tidskrift «Trots Allt!». 

Olav V var Norges kung 1957–1991. Som kron-
prins gifte han sig med prinsessan Märtha av 
Sverige. Norska kyrkan på Södermalm i Stock-
holm bär hennes namn. Medan Olav och hans 
far, Kong Haakon VII, följde norska regeringen 
till landsflykt i London - efter två månader av 
motstånd mot tyska ockupanter - bosatte sig 
kronprinsessan och parets tre barn i USA. 

En betydande svensk insats med nödhjälp till 
främst norska barn och gamla var Svenska 
Norgehjälpen, som startade sensommaren 
1942 och växte till en bred folkrörelse. Sven-

skesuppe blev ett begrepp i Norge, liksom 
svenskepakker  -  presentpaket som skolbarn 
fick inför sommar- och jullov – och svenskehus, 
monteringsfärdiga hus som ersatte hem som 
förstörts vid tyska terrorbombningar 1940. 
Hjälpen omfattade bl.a. 65 000 ton livsmedel 
och insamlingar gav c:a 1.4 miljarder SEK i 
dagens penningvärde. Draglok för Norgehjäl-
pen var Landsorganisationen (LO), dåvarande 
SAF (arbetsgivareförbundet) och Kooperativa 
förbundet (KF), som mobiliserade ett 30-tal 
riksorganisationer och c:a 800 lokalkommit-
téer runtom i Sverige. 

Voksenåsen har varit en viktig mötesplats för 
Polititroppenes Veteranforening, som numera 
är upplöst eftersom medlemsskaran kraftigt 
minskat. En byst av Harry Söderman invigdes 
på Veterandagen 8 maj 2006 vid ett semina-
rium på temat Den glömda armén. Norges 
Militære Kamratforeningers Forbund (NMKF) 
har frivilligt övertagit ansvaret för denna 
minnesceremoni och andra program om ”po-
listrupperna”, inledningsvis ett seminarium på 
Voksenåsen 15-16 september 2018. 

En intressant uppföljning är också en sluten 
Facebook-grupp som på kort tid vuxit till 
närmare 400 medlemmar: De Norske Politi-
itroppene i Sverige under krigen. Deltagare 
tycks främst vara anhöriga och efterlevande 
till veteraner som sent omsider söker kontakter 
och kunskapskällor om sina fäders krigsår i 
Sverige.   

Boken Norges tack med undertiteln Svek, Sam-
verkan och Solidaritet över Kölen 1940–1945 
har tryckts i en begränsad upplaga och finns 
inte till salu i bokhandeln. Det är i stället 
tillgänglig för nerladdning gratis på hemsidan 
www.norgestack.se, förvaltad av Svensk-norska 
samarbetsfonden, och som också innehåller 
en mängd bakgrundsinformation, dokument, 
filmer m.m. 
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Våren som i år visat sin nyckfulla sida skärpte 
sig verkligen idag, enligt kalendern är det i 
morgon den första vårdagen och i och med det 
firas Valborg och vårens ankomst. Detta är en 
helg då det blir karnevalsstämning i Finland, 
vi kan väl säga att detta är finländarnas 17-maj 
som inleds med valborgsmässoafton och i 
år blir det lite extra fint i och med Finlands 
100-årsjubileum som självständigt land. 
Idag har sociala medier fyllts med bilder av ett 
vinterfinland med snö, men trots det önskar 
folk varandra Glada vappen för våren skall firas 
med familj och vänner.

Vi får glädja oss här på Voksenåsen ikväll, 
för visst är det sol och vår, om än lite kyligt. 
Som barn denna dag skulle knästrumporna 
och sommarkjolen på, och då var det vår… 
oavsett väder. Men idag är jag glad att jag valde 
vinterjackan. 

Vi firar valborgsmässoafton , eller vappen som 
vi säger på finlandssvenska. På finlandssvenskt 
håll är det framförallt i universitetsstäderna 
Åbo, Helsingfors och Vasa men även på andra 
ställen stämmer manskörerna upp och sjunger 
in våren.

Runeberg sa det så fint…
 
Våren flyktar hastigt
Hastigare sommarn
Hösten dröjer länge
Vintern ännu längre
Snart, I sköna kinder
Skolen i förvissna
och ej knoppas mera…

Gossen svarte åter:
Än i höstens dagar
Glädja vårens minnen
Än i vinterns dagar
Räcka sommarns skördar
Fritt må våren flykta
Fritt må kinden vissna
Låt oss nu blott älska
Låt oss nu blott kyssas...
 
Hurra för solen, värmen och våren,
välkommen sköna maj!  
Och glada vappen!

2017 uppmärksammades Finlands hundraårsjubileum som självständig stat runt om i Norden, också 
på Voksenåsen. Vår svenska tradition Valborgsmässoafton är faktiskt en minst lika stor högtid i Finland. 
Så, jubileet till ära höll Åsa Juslin direktör för Finsk-norsk kulturinstitutt talet till våren under  
Voksenåsens Valborgsfirande. Här följer ett utdrag. 

Talet till våren
Å S A  J U S L I N

—
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In the summer of 2016, we met at the Voksenåsen 
Summer Academy in Oslo.
We: Alexandra Peral, violin, Ester Forsberg, 
viola, Andreas Øhrn, cello and myself Aliisa 
Neige Barrière, violin.

We mainly knew each other from before, but 
music brings people together in a different way.
The following text is a retelling of the adven-
ture we led as Nordlyd throughout the
Nordic countries in the spring of 2017.

We were first approached in that summer of 
2016 by the heads of Voksenåsen and the Artis-
tic leader of the Summer Academy Voksenåsen, 
Peter Herresthal, about a project they had 
in mind with the celebrations of the Finnish 
Centenary ahead. Voksenåsen being a cultural 
center dedicated to communication between 
Nordic countries, they wanted to do a gesture 
to join the celebrations of  ‘Finland 100’. And 
what better gift, than that of music?

What seemed appealing about our group was 
the Nordic mixity: Alexandra and Andreas are 
both Norwegian, Ester is Swedish and I myself 
am Finnish.
At this stage, I should probably explain why the 
name we chose: ‘Nordlyd’.

In Norwegian, nordlys means ‘northern lights’. 
Lyd is Scandinavian for ‘sound’. Thus,

Nordlyd : ‘Northern sound’. It seemed like a 
clever wordplay to make since we were trying  
to emphasize our Nordic bond, with the idea that 
northern lights are a symbol for all the Nordic 
countries.

Then started the discussions about a program. I 
might come out as slightly blunt, but Finland is a 
young nation; we did not have that much variety 
of choice, even though many great composers 
have risen from that country. It seemed obvious 
that Sibelius had to be a part of the program; 
after all, he is one of our national heroes. The 
logical continuation was to choose the fiendishly 
difficult ‘Voces Intimae’, one of Sibelius’ mas-
terpieces, and one of the rare chamber music 
pieces he wrote truly carrying the imprint of his 
style. We also wished to include ‘contemporary’ 
repertoire to our program. It was very important 
for us to defend that repertoire as well, and it is 
quite naturally that we all agreed on a piece 
by one our time’s leading composers, Kaija 
Saariaho’s ‘Terra Memoria’. Kaija happened to 
be a visiting professor that year at the Norwegian 
Academy of Music where we all study, and our 
mentor Peter Herresthal shares a privileged 
relationship with her, which seemed to be many 
good reasons to include her music, in addition 
to the more important criteria, which is the 
quality and beauty of her work. Before the tour in 
itself started, we were lucky to have two «study 
trips» to work with some of the most inspiring 

personalities in the string quartet world. It has 
to be said that we were also very lucky to be 
coached on a regular basis by Are Sandbakken, 
the violist of the Oslo String Quartet; Are is an 
exceptionally passionate musician, infectiously 
so, and he has a deep love for Finland and its 
art. The Oslo String Quartet has an excellent 
recording of Sibelius’ Voces Intimae; it was great 
to work on that piece with Are who had such a 
deep understanding and personal relationship 
to the piece.

Our first travel was to Copenhagen in March 
2017, to meet the string quartet guru Tim Fre-
deriksen. In two days, Tim gave us close to ten 
hours of his time, guiding us through Sibelius 
and Mozart. It was a riveting time, which I am 

positive none of us will ever forget; in those two 
days, for the first time, we felt like we had found 
«our sound». 

Our second trip was to the heart of the ‘Finland 
100’ celebration in Helsinki. There, we got the 
fantastic chance to meet with the members of 
the Meta4 quartet. This was also especially 
important, since our program was composed of 
Finnish music, and both pieces on our program 
were part of their core repertoire. But in fact, 
the original reason for that visit to the Finnish 
capital was to meet Kaija Saariaho to work on 
her ‘Terra Memoria’ with her. While she lives in 
Paris, Kaija was in Helsinki for the rehearsals 
of her latest opera ‘Only The Sound Remains’, 
which has a quite untraditional setting; instead 

2017 sände Voksenåsen stråkkvartetten Nordlyd, bestående av en svensk, en finsk och två norska stu-
denter vid Norges musikhögskola runt om i Norden, som vår musikaliska nationalgåva till det finska 
hundraårsjubileet. Aliisa Negé Barrière är förstaviolinist i kvartetten och har skrivit ett resebrev från 
turnén. 

Nordlyd – A String Quartet to celebrate Finland
A L I I S A  N E I G E  B A R R I È R E

—
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of an orchestra, the pit is filled with a string 
quartet, a flute, several kanteles (Finnish 
traditional instrument) and a vocal quartet. 
Kaija generously received us twice in her home 
in Helsinki to listen to us and discuss her piece. 
To discuss her music with a real-flesh, live 
composer was thrilling, and to hear the ideas 
behind the material we had been working hard 
on was enlightening. 

A couple of weeks later, we returned to Helsinki 
to start the tour! It seemed quite unreal at the 
time; the concerts were about to start. The first 
concert happened at the «Taidekoti Kirpilä» 
(Kirpilä Art Home, a place I would recommend 
seeing in Helsinki), a small private gallery ex-
hibiting the private collection in his home of a 
late Finnish doctor and passionate art collector 
– Juhani Kirpilä. They have a concert series 
and a regular audience, we were very happy 
to find our concert in this special venue being 
completely packed. The day before, I should 
add, we were able to have a dress rehearsal 
at the gallery, and were so lucky to have the 
improved presence of Atso Almila, the profes-
sor of conducting at the Sibelius Academy. He 
gave us some excellent advice and talked about 
Sibelius’ Symphonies and connections to the 
quartet.

The second concert was hosted by the Nordisk 
Kulturkontakt in their Ting Sali. We got a 
warm welcome from wonderful Hedvig Wester-
lund-Kapna, who after taking us to the Swedish 
Embassy where the Ambassador gave us a tour 
of the luxurious building, filled with history, 
escorted us through the center of town to our 
second concert. In that concert we also premie-
red an arrangement I quickly drafted of a small 
piece by Armas Järnefelt, a Finnish compo-
ser and close friend of Sibelius. His Berceuse 
seemed like a fitting piece for everyone to take 
their breaths after the fiery ending of Voces 
Intimae, something very Finnish to soothe the 
local audience before we let them go. We ended 
up keeping this piece as our encore throughout 

the whole tour after the positive returns we 
got. After the concert, Hedvig took us and Kaija 
who came to our concert to the restaurant Cos-
mos, historically famous for being the meeting 
place of intellectuals and artists. We also were 
invited by Minna Pensola, a member of the 
Meta4 Quartet to perform Sibelius in a club 
even she is hosting called Klasariklubi (Classic 
Club) at G liveclub. It was a thrill to play in the 
same concert than Minna and some of the grea-
test Finnish artists in this situation.

The last performance in Helsinki was in Suom-
enlinna (The Finnish Fortress, ironically
also known as ‘Sveaborg’, Swedish Castle, but I 
won’t develop this touchy subject). It
was once again Hedvig who led us through the 
whereabouts where we were playing for the 
opening of an exhibition linked to the celebra-
tions. And thus, with a snowstorm, Helsinki 
dramatically sent us off back home to Oslo.

Our second stop was by far the scariest one. In 
May, we prepared ourselves anxiously for our 
concert in Bergen at the renowned ‘Festspil-
lene’, also known as the Bergen International 
Festival. There, we had the chance of playing 
in the recently rebuilt ‘Troldsalen’, a beauti-
ful concert hall in Troldhaugen, the home of 
Edvard Grieg. I lacked to mention that throug-
hout our whole journey, besides Voksenåsen 
and the Norwegian Academy of Music, we were 
constantly supported by the Finnish Embassy 
in Norway. The ambassador Erik Lundberg and 
his wife Stina have showed us much kindness 
throughout the whole project. They were pre-
sent in Bergen at the time of the festival to host 
the meeting of the Nordic Prime Ministers, and 
we were invited to play for the arrival of the 
Prime Ministers in Bergen, in a reception that 
also honored the ‘Finland 100’ celebrations.

The next day was our much-anticipated con-
cert, which was a great and successful experi-
ence. I cannot stress enough how both terrified 
and excited we were to be programed in that 

festival, how lucky we felt, it will remain a truly 
wonderful memory.

From Bergen we flew straight to Reykjavik 
which was an exciting experience since none 
of us had ever been to Iceland. There we were 
lodged by the Swedish ambassador and we were 
lucky to have a half day off upon arrival (those 
moments are usually rare during a tour), which 
we were ready to use. We then found our way 
to the Nordic House –or Norræna húsið – of 
Reykjavik. There, we were welcome by Gunn 
Hernes, the project manager there and our very 
own ‘tour manager’ Elma Colakovic, the Pro-
gramme Assistent of Voksenåsen. Elma is yet 
another person I haven’t mentioned so far, but 
she was instrumental in booking the travels, 
and all the technicalities of our travels. Gunn 
showed us around the house and we had a great 
time playing there for an attentive audience. 

After a short stop in Oslo, we quickly had to 
start packing again for Torshavn, capital of the 
Faroe Islands. We didn’t quite know what to 
expect, and it was by far the most exotic desti-
nation on this tour. We flew through Copenha-
gen to fly to the tiny Vágar airport and started 
to drive towards the Norðurlandahúsið (Nordic 
House in Faroese!) which was going to be both 
hosting our concert and us. Joining us for the 
Faroese trip were the Programme Manager of 
Voksenåsen, Anna Floren. The landscapes were 
unbelievable, and I think I can speak for all of 
us when I say our breaths were taken away from 
the nature we were seeing around us. It was a 
beautiful experience, and although there were 
not that many people in our concert apparently 
due to the rare sunny weather, I remember it as 
one of the most inspired performances we gave.

All refreshed and inspired, we drove past the 
beautiful landscapes once more to be straight 
on our way to Sweden. This concert was an idea 
of Ester who is from Uppsala, and her family 
helped us greatly in finding spaces to practice 
before our concert. Our concert at Danmarks 

Kyrka was a very nice one, especially with the 
welcome of a very kind and open-minded pas-
tor. I was quite surprised when, in the middle 
of our sound check, I ran to get my rosin and 
he came to me and said “That music you were 
playing, it was so beautiful. Is it modern?” He 
was asking about Terra Memoria. It was he-
art-warming to hear that we managed to touch 
someone with that particular music. 
Once we were back in Oslo, it suddenly hit us: 
the tour was almost over. Technically, our con-
cert in the Oslo Grieg Festival was the last step 
of the tour with our full program. It is already 
a special atmosphere up there in the balcony 
of the opera, but with the sudden realization of 
the end approaching in mind; it became a truly 
special concert.

This last August, the tour of Nordlyd officially 
came to an end. It was at the Voksenåsen Sum-
mer Academy, where everything had started. 
For five days, we worked with Tim again, came 
to back to Sibelius, hoping some progress was 
showing since we first met him in Copenhagen 
and played ‘Terra Memoria’ for him for the first 
time. It was a fantastic culmination to this 
project and our last performance as part of our 
collaboration with Voksenåsen happened in the 
bar in one of their evening concerts where all 
the students and faculty meet on evenings to 
share a drink and listen to music. It seemed a 
bit risky because of the length of the piece and 
the setting of teenagers sitting in a bar, but we 
decided to play Terra Memoria. This moment 
is probably one I will remember most, because 
for 15 minutes, time stood still while the music 
wept and screamed, sung and shrieked, in the 
middle of the quiet and amazingly concentra-
ted audience. 

Nordlyd would like to thank everybody that
 made this unbelievable experience, from
which we learned so much, come to life!
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Under 1800-talet grundades många museer för 
att manifestera den nya tidens vetenskap och 
kunskap. De var även ett svar på behovet att 
genom institutioner, traditioner och symbo-
ler hålla samman nationen. Museer har alltid 
samlat, klassificerat och ställt ut enligt sin tids 
normer och värderingar. Det är inte möjligt 
för museer att samla allt som skett - urval har 
gjorts och annat valts bort, och vissa narrativ 
har prioriterats framför andra.

Dåtidens klassificeringar av samlingarna, som 
i stort sätt fortfarande gäller, styr ofta hur man 
kan söka i de digitala samlingssystemen, vilket 
i sin tur styr vilka tolkningar av historiskt 
material som är möjliga. Ett stort antal föremål 
på museerna har inte bara en historia utan bär 
ofta på en komplex historia med rik biografi 
som kan kopplas till flera tidsperioder, kulturer 
och händelser. Arkeologen Fredrik Svanberg 
menar att istället för att fastställa den antagna 
essensen av föremålen, är det deras multidi-
mensionella karaktär och relationer som borde 
uppmärksammas. 

Det förflutna står alltid i relation till samti-
den. Nya fynd och ny forskning bidrar till nya 
tolkningar av det förflutna. Historieskapandet 

och historiebruket kan vara omedvetet, men 
används också medvetet för att bygga identite-
ter och varumärken, för att övertyga och mobi-
lisera grupper i samhället. Genom att med-
vetandegöra avsikten bakom både forskning 
och bevarande av en specifik tid och tradition, 
skulle vi kunna synliggöra politiken bakom 
historieskapandet och historiebruket.

Under tre år (2015–2017) arbetade jag på 
Historiska museet i Stockholm för att inten-
sifiera ett undersökande av museets struktur 
och samlingar med fokus på historieskapande 
och historiebruk. Jag arbetade som curator 
och konstnärlig ledare för projektet History 
Unfolds – Samtidskonst möter historia vars 
utställningar öppnade i november 2016. Pro-
jektet bestod av flera delar under tre års tid – en 
samtidskonstutställning och en utställning där 
berättelser om museets föremål vecklades ut, 
två år med löpande programverksamhet som 
blev del av vår research, en publikation och en 
rad samarbeten. Jag bjöd till konstutställnin-
gen in tio konstnärer1 som i sitt konstnärskap 

1  Esther Shalev-Gerz, James Webb, Minna L Henriksson, Dušica 
Dražić och Elisabeth Bucht skapade nya verk, och befintliga verk 
av Susan Meiselas, Hiwa K, Artur Żmijewski, Jananne Al-Ani och 
Meriç Algün Ringborg, visades i museets kulturhistoriska 
utställningar.

Att ha en levande värdegrund är viktigt för Voksenåsen, att fortsätta diskutera och belysa händelserna 
och den humanitära insatsen som vår verksamhet är tuftad på slutar aldrig att vara aktuellt eller 
viktig. Samtidigt är det av stort värde att belysa att historian i sig inte är statisk, de händelser som 
passerat är sig lika, men berättelsen om dem är i ständig utveckling. Att ta tag i det här, i användning en 
av historia, att belysa och problematisera och att använda kunskap som motvikt till fake news blir ett 
av Voksenåsens största projekt i åren som kommer.  I maj 2017 genomfördes en expertworkshop där en 
samling, historiker, museumsaktörer, journalister, forskare och författare möttes för att diskutera de 
här frågorna. Drivande i projektet är Voksenåsens styrelseledamot Helene Larsson-Pousette, 2017 
kurator för projektet History Unfolds vid Historiska museet i Stockholm och 2018 vid Riksantikvarie-
ämbetet för att se ännu närmare på det att veckla ut historia. Nedan hennes tankar om projektet.

Att veckla ut historia 
H E L E N E  L A R S S O N - P O U S E T T E

—

ofta utgår ifrån och undersöker historia och 
historieskapande. Deras erfarenheter och 
uttryck bar på viktig kunskap om det förflutna 
som ställdes i relation till museets tolkningar 
av sina samlingar. Eftersom konstverken inte-
grerades i museets redan existerande utställ-
ningar kom de också på olika sätt i dialog med 
museets arkitektur och gestaltningar. Fem nya 
platsspecifika verk skapades där konstnärerna 
undersökte och gestaltade alternativa perspek-
tiv. En förutsättning för detta utforskande var 
konstnärernas nära samarbete med museets 
forskare, arkeologer och pedagoger. Som ett 
resultat av att vi under hela projektet arbetade 
interdisciplinärt ställdes nya, ibland oväntade, 
frågor om museernas roll i samhället. 

Som ett av flera samarbeten arrangerades 
tillsammans med Voksenåsen ett samtal om 
sanning och politik under en heldag i maj 2017. 
Deltog gjorde experter från svenska och norska 
kulturinstitutioner, forskare och journalister. 
Gruppen diskuterade museernas ökade ansvar.
att vara en plats för kritiskt undersökande 
av historia och att förmedla faktabaserad 
kunskap. Post-truth och fake-news är nya 
begrepp, men inte nya företeelser. Tidigare 
kunde konspirationsteorier och propaganda 
vara svåra att identifiera och förklara, men 
etableringen av dessa begrepp har resulterat i 
att vi, i den allmänna debatten och i skolan, i 
dag enklare kan klargöra vad falsk information 
är, och tala om vikten av att kritiskt granska 
ett material. En utmaning i dag är att tradi-
tionell media, som fungerat som gatekeepers 
för sann och falsk information, på grund av 
en förändrad situation (sociala mediers ökade 
betydelse för informationsflöden, minskade 
resurser och färre undersökande journalister 
vid redaktionerna) inte alltid kan axla rollen 
till fördjupad granskning av den information 
som når ut till offentligheten. Kunskap är det 
viktigaste botemedlet mot extremism och där-
med får media, museer och universiteten större 
betydelse för spridning av fakta och kunskap. 

Dock står inte alla institutioner helt förberedda 
inför detta ökade ansvar. Insikt behöver skapas 
för situationen, förutsättningar och argu-
mentationer undersökas, och vi behöver även 
skapa och kommunicera best-practice. Under 
de närmaste tre åren kommer Voksenåsen att 
arbeta vidare med frågeställningarna i ett antal 
interdisciplinära möten och rundabordssamtal 
med nordiska kollegor. 

Under mitt arbete vid Historiska museet tog jag 
tillsammans med min dåvarande kollega Fred-
rik Svanberg även fram ett förslag till histo-
rie-labb. Vårt förslag var att skapa en interdis-
ciplinär och utforskande miljö med fokus på att 
överbrygga glappet mellan teori och praktik, 
och som inriktade sig på historieskapande, 
historiebruk och kritisk kulturarvsforskning. 

Vi anser att vi behöver utveckla metoder för 
reflektion och nya tankar, och samtidigt veckla 
ut ny kunskap viktig i vår samtid och för vår 
framtid. Sedan januari 2018 undersöker jag nu 
tillsammans med Fredrik Svanberg (numera 
kulturarvchef på Statens Maritima Museer), 
Voksenåsen och andra aktörer, möjligheterna 
till ett forskningsprojekt. 

Projektet History Unfolds kom till under en 
extrem tid – flyktingströmmar och förändrad 
migrationspolitik, Brexit, terrordåd i Troll-
hättan, Kabul, Istanbul, Orlando, Paris, Bryssel 
och Nice, presidentkampanj i USA och val av 
Donald Trump. Därtill har många rapporter 
talat om ökade hot och osanningar på sociala 
medier. Sedan oktober 2017 har också det 
omvälvande #metoo fått stort genomslag, inte 
bara på individuell utan även strukturell nivå 
i Sverige och i andra delar av världen. Vissa av 
dessa händelser kommer om några år att defini-
eras som avgörande historiska skeenden. 

Mer än någonsin är det viktigt att förstå att och 
hur det görs val som påverkar vad som ska min-
nas och vad som ska förbises och glömmas bort. 
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Sommerakademiet på Voksenåsen har, de over 
20 årene det er eksistert, vokst fra å være et 
lite elitekurs til å bli et av de største klassiske 
kurs for unge mennesker i Nord-Europa. Jeg 
har vært med 18 av årene og konsentrasjonen, 
stedet, naturopplevelser, utsikten og det fan-
tastiske kjøkkenet på huset er en setting som 
enhver møteplass bare kan drømme om. Kom-
binasjonen av det unike stedet, norsk-svenske 
og internasjonale lærere i verdensklasse har 
bygget kurset.

Gradvis har vi knyttet til oss støttespillere med 
langsiktige intensjoner som har gitt forutsig-
barhet og handlingsrom som igjen har generert 
kvalitet i alle ledd.

Svært mange ungdommer kommer tilbake år et-
ter år og utover det norsk-svenske har vi sett en 
internasjonalisering som har vært positiv, selv 
om vi ikke har annonsert eller jobbet for den.

Med den store økningen av antall studenter 
har også profesjonaliseringen av det admi-
nistrative vært svært viktig og den har vært 
drevet fram av programsjefen Anna Florén. 
Logistikken til et kurs med 200 elever og en 
fryktelig masse lærere er ikke til å spøke med! 
Voksenåsen har gjort det en formidabel innsats 
og det gode støtteapparatet er en av hovedår-
sakene til at topp-pedagogene kommer tilbake 

år etter år. Den viktigste støttespilleren vi har 
utover Voksenåsen selv er Norges Musikk-
høgskole: de oppfatter kurset som en av de 
viktigste rekrutteringsbaser de har, på et sted 
hvor man og kan prøve ut nye lærere og nye 
undervisningsmetoder.

Bergesenstiftelsen, Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm og Svensk-norska samarbetsfonden 
har vært med i flere år.

Den nyeste tilskuddet av sponsorer er Spare-
bankstiftelsens Dextra Musica, som også bru-
ker kurset og tilhørende høst- og vinterakade-
mier som arena for stadig nye piloter innenfor 
musikkfaget.

Mine kolleger Andreas Sundén og Randi Stene 
er kunstnerisk ansvarlig for sang- og blåserkur-
sene. Sammen med programsjefen og resten av 
Voksenåsen har vi en plan for videreutvikling 
av kursene med stadig nye lærerinnslag og nå 
en plan om et tilbud for de yngste, støttet av 
Dextra Musica. 
 
Peter Herresthal
Fiolinist og kunstnerisk leder  
for Sommerakademi Voksenåsen, 
Professor NMH 
Visiting Professor NYU New York  
og RCM London.

Sommerakademiet är Voksenåsens ojämförligt största projekt och består av öppna mästarklasser för 
utövande klassiska musiker, mellan ungefär 18 och 28 år. Kursen ger studiepoäng vid Norges musik-
högskola och genomfördes 2017 för 21 året i rad. 176 studenter, på mycket hög nivå, från 4 kontinenter 
och 24 länder deltog. Projektets kvalitet garanteras av dess konstnärliga ledare med Peter Herresthal  
i spetsen. Nedan hans reflektion Sommerakademiet anno 2017 – och vägen vidare. 

Sommerakademi Voksenåsen 
P E T E R  H E R R E S T H A L

—



 Kära Voksenåsen, 
 
Ett varmt tack för det utmärkta samarbetet vi haft 
under det gångna året. Vi  var speciellt glada och 
tacksamma över att ni ville uppmärksamma Finlands 
100-års jubileum som självständig stat med en 
utomordentligt trevlig Finlands-dag på Voksenåsen. 
Tillsammans med Finsk-Norskt kulturinstitut hade 
ni satt ihop ett fantastiskt fint och mångsidigt pro-
gram där det svenskspråkiga Finland lyftes fram på 
ett intressant sätt genom historia, litteratur, språk, 
musik, poesi, performans och finlandssvenskt kalas! 
Vi på ambassaden var oerhört glada att över att få 
delta i denna ur norskt perspektiv tämligen unika 
händelsen. 
 
Temat för firandet av vårt 100-års jubileum har varit 
«tillsamman». En viktig orsak till vår framgång som 
självständig nation har genom tiderna varit stödet 
från och samarbetet med våra kära nordiska grannar. 
Därför har det känts speciellt viktigt för oss att få 
fira vårt jubileum tillsammans med er, våra närmaste 
vänner. 
 
Det känns också speciellt viktigt och relevant att 
Finlands svenska arv och tvåspråkiga identitet lyftes 
fram i det här sammanhanget just här i Norge och 
av  «svenska» Voksenåsen. 

Det är tyvärr inte alltid så välkänt i resten av 
Norden att Finland faktiskt har två officiella, i lagen 
jämbördiga, språk; finska och svenska. Det svenska 
språket har för Finland alltid varit en viktigt bro 

Den stora jubilaren 2017 var det självständiga Finland. Det svenska språket är ett officiellt minoritets-
språk i Finland, men samtidigt under press. Svenskan kan ses som bron mellan Finland och resten av 
Norden och det nordiska samarbetet. För svensk-norska Voksenåsen blir det finlandssvenska kulturen 
och språket, en naturlig aspekt att gripa tag i när vi vill uppmärksamma hundraåringen. Det gjordes 
under året på flera sätt, genom Nordlydturné och Valborgsfirande, men också genom julkonsert och 
Finlandskalas! – Finland på svenska i Norge. Ett arrangemang i samarbete mellan Voksenåsen och Finsk-
norsk kulturinstitut. Det bjöds på sång och dans för både stora, små och mittemellan, vi var ute och 
inne. Lyssnade på spännande litterära diskussioner, serverade den officiella jubileumsmenyn vid ett 
gästabud med finska snapsvisor och med stöd av kocken vid den finska ambassaden. Bland annat. Fin-
lands ambassadör Erik Lundberg var självklar som hedersgäst och har skrivit nedanstående tackbrev.

till det nordiska. I dagens läge är det ca. 5 % av vår 
befolkning som talar svenska som modersmål och 
svenska är fortfarande ett obligatoriskt ämne för 
alla skolelever. Stödet för ett tvåspråkigt Finland är 
stort bland den finskspråkiga befolkningen även om 
det också finns en aktiv minoritet som gärna skulle 
se svenskans ställning och Finlands tvåspråkiga 
identitet försvagad. Det är därför viktigt att ni, våra 
kära nordiska vänner, i era kontakter med oss fin-
ländare på ett positivt och inkluderande sätt stöder 
vår tvåspråkiga identitet och lyfter fram svenskans 
betydelse för den nordiska samhörigheten, som 
viktigt komplement till engelskan. 

För mig har det alltid varit en stor rikedom att som 
ett träds årsringar få ha flera, varandra omslutande 
och inkluderande, identiteter:  finlandssvensk,  
finländare, nordbo, europé, världsmedborgare! 
 
Än en gång tack för det goda samarbete vi har haft 
med er alla  på Voksenåsen genom det gångna året! 
Vi ser fram emot ett nära samarbete också under 
året 2018. 

Erik Lundberg 
Finlands ambassadör i Norge 
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För faktiskt exakt 30 år sedan startade TV-se-
rien Goda grannar på SVT. Det kan inte sägas 
att det var någon högkvalitativ TV-serie, men 
den handlade om just grannsämja. Den gick 
i tre år på SVT och den handlade om familjer 
som bodde i samma hus i centrala Stockholm 
och vi fick följa deras relationer. Det intres-
santa med serien var att den speglade inte bara 
fördelarna, men också problemen med att ha 
grannar. Så, för det första skildrar den hur en 
samverkan mellan grannar - människor som 
är väldigt beroende av varandra - kan se ut. 
Men också hur relationer utvecklas genom en 
sorts ömsesidighet - ett utväxlande av idéer och 
erfarenheter, och uppsättande av gemensamma 
mål. Jag tycker att det är intressant att fundera 
över vad tanken bakom detta, numera 30-åriga 
TV-program, egentligen var. 

För det första är att Sverige och Norge är de 
största grannarna i Europa, i den meningen att 
gränsen mellan Sverige och Norge utgör den 
längsta landgränsen i hela Europa. Vi är be-
roende av varandra, i betydelsen att vi känner 
av varandras dramatiska skeenden och att vår 
relation hela tiden måste utvecklas och förstås. 
För det andra, så är vår relation ömsesidig, vi 
lever med ungefär samma villkor. Vi behöver 
förstå hur mycket vi faktiskt har gemensamt. 
Vi bor verkligen nära varandra, vi förstår 
varandra och vår kultur, vårt politiska system, 
utbildningsnivå och vår syn på samhällsutma-
ningar är i stora drag densamma. Det bor ca 
90 000 svenskar i Norge och 35 000 norrmän 
i Sverige. Vi har vidare stora gemensamma 
intressen, inte minst ekonomiska. Norge är 
Sveriges största exportmarknad och Sverige 

Konferensserien Ny giv - nya perspektiv på svensk-norska förbindelser var en storsatsning och sam-
arbete mellan Svensk-norska samarbetsfonden och Voksenåsen som slutfördes 2017. Genom serien 
har vi satt fokus på områden där svenskt-norskt samarbete leder till något större, eller annorlunda 
uttryckt, där 1+1 =3. Arbetet leddes av Voksenåsens Mikael Klingberg och avslutades i september 
2017, 2 veckor innan Klingbergs pensionering. Det uppsummerande seminariet vid den norska am-
bassaden i Stockholm inledds av fondens styrelseordförande, och tidigare minister, Lars Engqvist, 
och avslutades av Maria Larsson, Voksenåsens styrelseordförande och tidigare minister. 
Nedan deras inlägg vid seminariet. Ljudinspelning bearbetade till text av Anna Florén.

Konferensserien Ny giv
L A R S  E N G Q V I S T  O C H  M A R I A  L A R S S O N

—
Goda grannar  
Lars Engqvist



Sverige och Norge har historiskt varit så nära 
varandra att vi har kunnat hämta mycket 
inspiration och visa till konkreta exempel hos 
varandra. Den norska implementationen av 
Barnkonventionen är ett sådant exempel. Det 
svenska sk snabbspåret i integrationspolitiken 
ett annat. Det där ska inte underskattas, att 
våra erfarenheter tjänar som inspirationskälla, 
föredöme, möjlighet till genomförande. På Nor-
ges och Sveriges engagemang för de gemensamt 
nordiska, och gärna det baltiska, kan vi bygga 
mer än vad vi har gjort idag. Vi har ett unikt 
tillfälle att nå resultat 2018, när Sverige har 
ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och 

Norge har ordförandeskapet i Nordiska rådet, 
att bilda opinion och påverka lagstiftning. Om 
vi samlar oss och kan agera efter en gemensam 
agenda, så skulle vi kunna ha en enorm genom-
slagskraft. Jag hoppas att Voksenåsen kan få 
vara lite utav en arena där vi kan arbeta för det 
vi tror skapar en bättre värld. 

Vid Voksenåsens styrelsemöte hösten 2017 
lades satsningsområdena för perioden 2018-
2021 fast. De viktigaste nordiska samtalen är 
ett dessa och där under finns flera teman att 
ta tag i. Ny giv har varit värdefullt, och vi har 
undersökt hur vi kan bygga vidare på kun-
skaperna från det projektet. Ett exempel är 
Ny giv-konferensen om infrastruktur där de 
deltagande organisationerna skrev en gemen-
sam deklaration som skickades till berörda 
myndigheter i Sverige och Norge och strax 
därefter så beslutade Stortinget om att genom-
föra en konceptvalsutredning för sträckan 
Oslo-Göteborg, och at den ska in i nationell 
transportplan. Ibland har det betydelse att ha 
en arena att mötas på, att kunna bestämma 
och gå till handling. Det måste vi naturligtvis 
se även gällande Oslo-Stockholm. Även om 
Sverige och Norge redan idag är varandras 
viktigaste handelspartners, så kan förbättrad 
infrastruktur betyda så oändligt mycket mer: 
en mer integrerad arbetsmarknadsregion, en 
utökad handel och större möjligheter för möten 
människor emellan. Det är ett stort intresse för 
planerna, både från statligt och privat håll. 

Det andra temat är det ständigt aktuella digi-
talisering. Erfarenhetsutbyte och samordning 
över gränserna inom digitaliseringen är spänn-
ande, skattesektorn är bara ett exempel på det. 

Det tredje som vi har nämnt som ett intressant 
område är en jämställd arbetsmarknad. Det 
handlar både om kompetensförsörjning, hur 
kan vi matcha lediga jobb med rätt kompetens? 
Integrationsfrågan är nära relaterad till arbets-
marknaden, hur tar vi till vara på de nyanlända 
och deras kompetens? 

Det fjärde temat är säkerhetspolitik.  En om-
världsanalys idag visar att säkerhetspolitiken 
måste ha en plats på vår agenda. Den sårbarhet 
som vi har byggt in i våra samhällen, den kan 
också ge oss stora fördelar om vi samordnar 
och lär oss av varandra. Hur odlar vi bästa 
möjliga krisberedskap? Vi jobbar för att bygga 
vårt civila försvar starkare i Sverige, där kan 
vi hämta erfarenheter från Norge. Faktum är 
att vi gör en del tillsammans. Just nu pågår 
Aurora, den största övning som svenska för-
svarsmakterna haft på 20 år och här är både 
norska förband och förband från andra länder 
med och övar.  

Voksenåsens ambition är att diskutera teman 
för framtidens medborgare, med framtidens 
medborgare och i kanaler där framtidens med-
borgare interagerar. Vi vill i stor utsträckning 
vända oss till barn och unga. 

Framtiden är spännande och det där husbygget 
som Lars Engvist hänvisade till, det med Goda 
grannar, i det tycker jag att serien Ny giv har 
varit viktigt. Med ett gott grannskap kan vi 
åstadkomma så oändligt mycket mer. 
 
Låt oss fortsätta föra de viktigaste nordiska 
samtalen. Tillsammans. 

är Norges största exportmarknad, om en ser 
bort från olja och gas. Men, trots detta, saknas 
någonting. Under lång tid har det funnits två 
faktorer som begränsar relationen. De kan 
sammanfattas i begreppen asymmetri och 
attityd. 

Asymmetri i den bemärkelsen att kunskap om 
Sverige i Norge varit större än vice versa. At-
tityd i betydelsen att inställningen i Norge till 
Sverige har varit mer positiv än omvänt. Möjli-
gen, eller troligen, är detta numera historia. 
Det finns idag en påtagligt större nyfikenhet för 
Norge i Sverige än tidigare. Liksom i alla andra 
grannförhållanden avgörs kunskapen om gran-
nen i möten, i hur och när man möts och hur 
många möten det är. Grannar som bara möts i 
trapphuset får dålig kunskap om varandra. För 
en bra grannsämja krävs många mötesplatser, 
där man utbyter tankar och idéer. Detta har 
vart den centrala tanken bakom Ny giv. I och 
med ett antal konferenser och möten har vi satt 
fokus på hur ett svensk-norskt samarbete kan 
bli en motor i det nordiska samarbetet, något 
som i sin tur kan ge Noren i ökat inflytande i 
EU. Målgruppen har varit politiker från Norge 
och Sverige, ledare inom de berörda fokusom-
rådena samt företag, akademi och media.
Ny giv-projektet har prioriterat följande tema: 
försvars- och säkerhetspolitik, digitalisering, 
invandring och integration, infrastruktur, 
bistånd, mediepolitik, miljö och grön teknologi. 
Här kan jag inte nämna alla enskilda möten, 
men väljer ett. En konferens under våren 2017 
om mediepolitiken. I både Sverige och Norge 
har det genomförts två stora medieutrednin-
gar under hösten 2016 och våren 2017.  Vid en 
jämförande bilateral konferens på Voksenåsen 
upptäckte vi hur vi hanterar samma problem på 
helt skilda sätt.
Den svenska utredningen spånade i framti-
dens mediestruktur och kultur och försökte 
beskriva hur media kommer att se ut om 10-15 
år. Med det som utgångspunkt undersöktes hur 
media skulle kunna anpassas, med något sorts 
offentligt stöd, till nya förhållanden.

I Norge gjorde man tvärt om, undersökte 

vilka områden i den norska mediestrukturen 
man önskade behålla. Under dessa premisser 
formulerades en helt annan taktik än Sverige 
– att ställa krav på den norska staten om att 
bevara det som var bra, medan man i Sverige 
resonerade om hur snabbt man kan förändra 
mediestrukturen.

Intressant är att just den här kombinationen är 
grundläggande för politiken: att försöka förstå 
framtiden, men även att undersöka vad det är 
som den offentliga sektorn måste garantera en 
fortsatt verksamhet för. Medieseminariet är 
ett exempel på där ett svensk-norskt möte kan 
utveckla politiken och det uppstod en diskus-
sion om det inte borde en gemensam utredning 
av den nordiska mediemodellen. Detta nämner 
jag som ett exempel på där seminariet kom att 
spela en stor roll för den gemensamma politiska 
utvecklingen

Ny giv har haft betydelse i form av utbyte av 
erfarenheter, idéer och ett resonemang av 
olika hållningar och kan så utveckla både den 
svenska och norska politiken och vara med och 
staka ut vägen vidare. 

Det är viktigt att vi fortsätter diskussionen, 
även om resultaten redan varit goda. Vi vet hur 
man kan mötas som goda grannar. Hur det är 
att ha grannar som vi inte bara träffar i trap-
porna, utan faktiskt bjuder in till gemensamma 
möten och tankeutbyten. För Goda grannar blir 
vi inte bara för att vi bor nära varandra, utan 
för att vi talar med varandra. 

De viktigaste nordiska samtalen  
Maria Larsson
Det är oändligt mycket som binder Norge och 
Sverige samman, en vacker natur, en gemen-
sam syn på hur välfärd byggs, en till stor del 
gemensam värdegrund som handlar om hur vi 
betraktar demokrati, hur vi ser på mänskliga 
rättigheter och inte minst ett starkt civil-
samhälle som är grundläggande för hur vårt 
samarbete utformas. 
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Den 16/10 2017 samledes aktivister, journalister, 
forskere og interessenter rundt om et bord på 
Voksenåsen i Oslo, et historisk sted for transnor-
disk samarbejde. Målet var en rundbordssam-
tale, der skulle belyse nogle af de udfordringer, 
vi som lande står overfor i dag. Fokus var på, 
hvilken rolle sproget spiller i, at vi kan bevæge os 
mod større lighed og solidaritet.

«Sproget» og «virkeligheden»
Heftige diskussioner om sammenhængen 
mellem de ord, vi bruger til at beskrive verden, 
og den opfattelse, vi får af verden, kommer nok 
ikke til at stoppe foreløbig. Den eneste ting, 
man kan være sikker på, er nok, som Judith 
Butler konstaterede i midten af 90’erne, at vi 
aldrig kommer til at blive færdige med emnet, 
da ingen af os ved, hvordan vi opfattede verden, 
inden vi begyndte at tale om den. Man kan, helt 
enkelt, ikke være bevidst om verden, uden også at 
være bevidst om de navne, den er blevet givet.

Ikke destomindre er det altid utroligt interes-
sant at høre forskellige perspektiver på emnet. 
Rundbordssamtalen åbnedes af Lars Melin, der 
er forfatter og docent i svensk ved Stockholms 
universitet. Melins pointe er ikke den mest 
almindelige i feministiske kredse. Han udlagde 
et argument om sprogets ufattelige plastici-
tet, og om ordenes evne til at skifte betydning 
efterhånde som samfundet udviklede sig.
Som eksempel brugte han ordet «Riksdags-
man». Historisk har ordet naturligvis refereret 
til mænd, der sad i riksdagen i Sverige, som 
indtil 1921 udelukkende bestod af mænd, da 
kvinder med kraft og lovgivning blev holdt ude. 
På trods af kvinders indtog i svensk toppolitik 
har ordet «riksdagsman» dog bidt sig fast. Så 
hvad er betydning af dette? I følge Melin: ingen. 

Han mente, at ordet havde ændret betydning, 
og nu sagtens kunne bruges til at beskrive en 
kvinde, og på trods af, hvad der kunne virke 

som et kønnet ord, så mennesker i dag ikke en 
mand for sig, bare fordi ordet «mann» optrådte. 

Det var der ikke enighed om omkring bordet.
Til orde kom Ruth Vatvedt Fjeld fra Norge, 
der ligesom Melin forsker i sprog. Hun sagde, 
tværtimod, at sprog og historiske konnotati-
oner hænger svært sammen. Som eksempel 
brugte hun sin egen forskning i norske, svenske 
og danske ordbøger. Hun havde fundet, at de 
eksempler, der blev brugt i danske ordbøger, 
bestemt ikke virkede kønsneutrale, endsige re-
præsentative for den «virkelighed», som Melin 
påstod eksisterede. Tværtimod havde hun erfa-
ret, at eksempler, hvor kvindelige pronominer 
eller navne blev brugt, i høj grad havde enten 
passive eller negative konnotationer: ”Sprog er 
konventioner,” sagde hun, og udlagde, at meget 
af vores opfattelse af verden kan ses i, hvordan 
vi grupperer ord. De sammenhænge, ord oftest 
dukker op i, er ikke tilfældige, men tværtimod 
konsekvenser af vores historie og arv. Fjeld 
understregede, at disse konsekvenser ikke 
nødvendigvis kom fra en bevidst beslutning fra 
skribent eller taler. Det kunne nemt være ube-
vidste måder at bruge sproget på, der endte med 
at afsløre f.eks. kønsskævheder i ordbøgernes 
eksempeludvalg. Vi bruger vores sprog, men 
sproget bruger også os.

Under de videre sessioner virkede Melins 
indlæg relevant. Ikke for sit indhold, men for 
den rolle, den spillede i samtalen. En rolle, der 
igen og igen dukkede op. Nemlig de holdninger, 
der måske er i minoritet blandt feminister, 
aktivister og forskere, men er majoritet blandt 
befolkningen. For det var igen og igen det, der 
blev peget på som en problematik. I session 
nummer to, som jeg selv deltog i, om hadtale og 
kvinders adgang til medier, var det også (med 
rette!), de vrede og deres vrede, vi var nødt til 
at tale om. Hvem er de mennesker, der bruger 
platforme til at sprede sexisme, racisme og 
nedsættende sprogbrug?  

Åsa Lindeborg pegede på, at vi er nødt til at 
snakke om økonomi. Jeg er meget enig. Det må 
være muligt, specielt for os, der er feminister, 

at tilvejebringe en empatisk analyse af udsatte 
mennesker, uden at være enige i deres politiske 
holdninger. Samtidig, påpegede Elisabeth Eide, 
må vi også kigge på de, der drager nytte af nogle 
menneskers armod for at fremme sine egne 
interesser i at fremstille nogle samfundsgrup-
per som farlige, og fremlægge et reaktionært og 
marginaliserende menneskesyn. Det er disse, 
vi også må holde i fokus.

Sprog og intersektionalitet
De seneste år er der opstået det, der i daglig 
tale kaldes ’identitetspolitik’. Originalt er 
identitetspolitik det begreb, man brugte til at 
beskrive politikker som Nazisme, altså politik 
der ekskluderer mennesker fra det demokra-
tiske fællesskab på baggrund af identitet. I dag 
bruges det dog til at beskrive det omvendte, 
nemlig de, der arbejder for fuld inklusion af 
alle identiteter i det demokratiske fællesskab, 
ved at pege på den måde, folk ekskluderes. 
Denne eksklusion kan blandt andet tage form i 
racisme, sexisme, homofobi osv.

Idenitetspolitikken har både et aktivistisk og et 
akademisk ophav. Til rundbordssamtalen var 
det det akademiske og fokusset på sproget, der 
blev italesat. Den dominante identitetspolitik 
(specielt i Sverige, blev det tydeligt, i mindre 
grad i Danmark og Norge) er meget baseret på 
symbolismen i sproget. Bruges en forkert be-
tegnelse for en udsat gruppe eller en historisk 
nedsættende term, læses dette som et udtryk 
for udsigerens politiske holdning. Denne 
forståelse af sproget kommer i høj grad fra 
teoretikere som lingvisten Herbert Marcuse 
og filosoffen Michel Foucault, der pegede på 
sproget som en magtfaktor. I specielt Marcuses 
forståelse kan sprog sagtens være vold. Det vil 
sige, at der ikke skilles synderligt mellem de, 
der udøver fysisk vold, og de, der udøver vold 
gennem den magt, sproget har givet dem til at 
f.eks. konstruere virkeligheden.

Spørgsmålet bliver så, hvordan man som 
aktivist, der er investeret i arbejdet for større 
ligestilling, skal forholde sig til disse ytringer. 

Under hösten genomfördes två arrangemang på temat Genus, språk och inkludering. Det första, en 
debatt under den Nordiska språkfesten i Århus – arrangerad av Voksenåsen och Nordisk Sprogkoor-
dination, och den andra ett rundabordssamtal på Voksenåsen. Det övergripande temat var betydelsen 
av ord. Blir vi mer jämställda om språket är jämställt? Spelar det någon roll om vi säger brandman 
istället för brandperson? Men de allvarligare sidorna av temat diskuterades också, hatspråk mot 
kvinnor och vilken tillgång till media kvinnor har idag. 25-åriga dansk-svenska Emma Holten deltog 
i rundabordssamtalet och höll ett inlägg om bland annat hur hon vänt det faktum att nakenbilder av 
henne spridits på internet mot hennes vilja, till ett engagemang, och stort genomslag – för feminism, 
yttrandefrihet och jämställdhet. Nedan Emmas reflektioner omkring rundabordsseminariet. 

Sprog, inkludering og køn
Tanker om en rundbordssamtale

E M M A  H O L T E N

—
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Skal de tages som udtryk for udsigerens natur 
og dermed resultere i en eksklusion fra en 
progressiv bevægelse? Skal der skabes debat 
mellem udsiger og de, der er ramt af hens ord? 
Er vi forpligtede til at inkludere de, der ikke 
selv vil inkludere alle? Og hvordan vurderer vi, 
hvilke mennesker, der er til fare for en favnende 
politisk udvikling, som inkluderer hele befolk-
ningen i al dens forskellighed? Dette virker til 
at være de store spørgsmål for ligestillingsbe-
vægelsen i dag.

Både Lindeborg og jeg pegede på de problemer, 
det har skabt, at feminismen og den progressive 
bevægelse i lang tid har fokuseret på kulturelle 
og sproglige ligestillingsmarkører i stedet for 
økonomiske og politiske. Den marginalise-
rende effekt, som nedskæringspolitik har haft, 
inkluderer mennesker, som ikke traditionelt 
bliver set som undertrykte, i særlig grad heter-
oseksuelle hvide mænd. Kvinder og minoriteter 
rammes hårdere, men disse mænd rammes 
også og ser sig ekskluderet af de gængse samta-
ler om social uretfærdighed. Denne kritik kan 
have validitet i mange tilfælde. Det undskyl-
der dog ikke, at man retter sin politiske lede 
mod andre marginaliserede grupper, såsom 
flygtninge, kvinder, indvandrere eller andre 
økonomisk udsatte.

Sidst på dagen afsluttedes samtalen med et 
fokus på journalistikkens rolle. Fadime Turan, 
komiker og journalist, pegede på det, der var 
gået som en rød tråd gennem dagen: sproget er 
vigtigt og spiller en stor rolle for vores verdens-
billede. Men fokus på sproget må aldrig stå 
alene. Det farlige bliver, når feminismen redu-
ceres til en samtale om korrekt sprogbrug.

Anna Jungner-Nordgren, journalist fra Fin-
land, pegede f.eks. på, hvordan ord som ’strøm’ 
bestandig bruges til at beskrive flygtninge-
strømmen. At kalde det noget andet eller at 
kritisere ordet er ikke nok i sig selv. Vi bør se på 
den politiske bevægelse, der søger at reducere 
udsatte individers bøn om hjælp til en bevæ-
gelse at frygte. Til en bølge, der overvælder os. 
Ligeså er den ene sexists ordvalg ikke interes-
sant i sig selv, men kun i den forstand, at den er 
udtryk for en normalisering af forskelsbehand-
ling af kvinder, som viser sig i sproget. At bruge 
store mængder energi på den ene person, kan 
ende med at være spildte aktivistiske kræfter, 
der kunne være brugt andre steder.

Sproget er der, hvor vores kritik af verden  
starter. Men det må ikke være der, den ender.

…. I cannot overstate the emphasis he gave 
throughout the UN years to the insidious role 
of fear. He seems to have considered fear to be 
the often concealed or disguised but central 
motive for misunderstanding, distance, and 
rupture. In one of his earliest addresses to the 
UN community, New Year 1953, Hammarskjöld 
called to his colleagues to recognize that fear, 
and much else, and to find the way past it. They 
too were implicated. «Our work for peace must 
begin within the private world of each one of 
us,» he said. This was always his way: to focus 
first on the individual actor, the responsible 
agent. «To build for man a world without fear, 
we must be without fear. To build a world of 
justice, we must be just. And how can we fight 
for liberty if we are not free in our own minds? 
How can we ask others to sacrifice if we are not 
ready to do so? Some might consider this to be 
just another expression of noble principles, too 
far from the harsh realities of political life…. I 
disagree.» He spoke on that occasion of the men 
and women of the UN as «a generation to whom 
the chance was given to build in time a world of 
peace.»1  
 Hammarskjöld would point to the centrality 
of fear in language that varied from diploma-
tic-formal to deliberately everyday. However 
expressed, the thought was consistent about 

what he once called «the fear that is our worst 
enemy but which, somehow, seems to taint at 
least some corner of the heart of every man.»2 
There is a good example of «everyday» in a 
press conference of early 1955 after his return 
from a diplomatic mission to Beijing. «You as 
journalists know very well,»he said, «that one 
of the most curious and most upsetting fea-
tures about the present world situation in the 
East is that everybody is afraid of everybody.»3 
Simple language, but the point is memorably 
made and nearly in the language of the playgro-
und, as if it is childish for everyone to be afraid 
of everyone. He was quite different with a group 
of firm UN supporters in London. For them 
he drew on timelessly resonant thought in the 
New Testament Letter of James: «The United 
Nations is faith and works,» he said, «—faith 
in the possibility of a world without fear and 
works to bring that faith closer to realization 
in the life of men.»4 And in the same speech 
he conveyed in one formal sentence an entire 
vision: «The United Nations has always recog-
nized that its efforts in the political sphere to 
build a world without fear will succeed only if 
based on a solid foundation of economic and 
social justice within the nations and among 
nations.»5 

Dag Hammarskjöld, FNs andra generalsekreterare, har haft stor betydelse för Voksenåsen. 2007-
2016 drevs Dag Hammarskjöldprogrammet – en nordisk lyttepost mot sør, på Voksenåsen. Ett inter-
nationellt program i Hammarskjölds anda. Och fokus fortsätter genom ett tätt samarbete med Dag 
Hammarskjöldsellskapet. 2017 genomfördes två relaterade arrangemang. I januari presenterade 
Henrik Berggren sin Hammarskjöld-biografi ”Att bära världen” och i november genomförde Ham-
marskjöld-selleskapet och Voksenåsen det årliga Dag Hammarskjöld Talet 2017 av den amerikanska 
historikern och författaren Roger Lipsey deltog. Lipsey har skrivit vad som har kallats den definitiva 
Hammarskjöld-biografin. Nedan ett utdrag ur hans: ”Hammarskjold: A life”. 

Dag Hammarskjöld 
U T D R A G  F R A  « H A M M A R S K J O L D :  A  L I F E »  A V  R O G E R  L I P S E Y 
—
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….. Were there time enough, we could look 
closely at Hammarskjöld’s strikingly original 
valuation of what he called maturity of mind. I 
know of no other prominent leader of his time 
or ours who has had this characteristic so dee-
ply marked on his or her compass of values. «We 
all recognize it,» he said, «when we have the 
privilege of seeing its fruits. It is reflected in an 
absence of fear, in recognition of the fact that 
fate is what we make it. It finds expression in an 
absence of attempts to be anything more than 
we are, or different from what we are, in recog-
nition of the fact that we are on solid ground 
only when we accept giving to our fellow men 
neither more nor less than what is really ours. . 
.. It is by striving for such maturity that we may 
grow into good international servants.»6 
…
There are two further aspects of Dag Hammar-
skjöld’s practice of peace with which we owe it 
to ourselves to engage, albeit briefly. Consider 
the following entry from his journal, written 
in Beirut, April 1956, when he was on mission 
to reinstate adherence to existing armistice 
agreements.

Understand—through the stillness,
act—out of the stillness,
prevail—in the stillness. 7 
...
We are familiar in our generation with what 
has come to be called «mindfulness», a practice 
of personal awareness rooted initially in the 
Buddhism of Burma; like yoga, it has become a 
fairly strong point of reference in today’s Wes-
tern culture. It was not so in the 1950s. Ham-
marskjöld was nearly alone in understanding 
that diplomacy and the practice of peace are, or 
can be, acts of mature awareness and empathy, 
of self-possession joined paradoxically with 
a capacity to experience the problems and 
possibilities of others as if they were one’s own. 
From this perspective, diplomacy is a personal 
discipline before it is a social discipline. This 
is just what we heard Hammarskjöld say to 
his UN colleagues toward the beginning of his 
tenure as secretary-general: »To build for man 

a world without fear, we must be without fear. 
And how can we fight for liberty if we are not 
free in our own minds?»
….
There is remarkable firmness in his approach 
to the grave world problems of his time—we 
have seen much of that firmness. And for that 
reason I want to conclude by evoking somet-
hing of his sensibility—of how he felt about 
things. It was often with friends in the Swedish 
Academy that he spoke or wrote most freely. 
«Last Sunday I escaped the city,» he wrote in 
late winter 1958 to the author and fellow Aca-
demician Eyvind Johnson. He had taken the 
day off at his country home north of New York 
City. «The thrushes,» he continued, «have just 
arrived but the stream of migratory birds has 
not yet broken up, I saw them in the hundreds. 
Going back in the twilight, a flight of starlings 
swept north over the Hudson: wave after wave 
like whirling ash in the strong wind. The time-
less—forever repeated—will we some time put 
an end also to this in our immense inability to 
solve the problems of human coexistence?»8 
 A month later he wrote again to his friend. 
The birds were unforgotten. «We have had a 
troubled and unsteady spring,» he began. «The 
flight of starlings I told you about must have 
been too early. Also in another sense than 
external. You can feel the threat against the 
future stronger and stronger but, paradoxically 
enough, parallel to that . . . an irrational con-
viction that we shall be able to break through 
the causal chain of fear, clumsiness, self-asser-
tion and plain common stupidity.»

1  PP II, From New Year’s Message as Broadcast Over United Nations 
Radio, New York, 31 December 1953, 209.

2  PP II, Address at Luncheon Given by the American Political 
Science Association, Washington, D.C., 11 September 1953, 85.

3  PP II, Transcript of Press Conference, New York, 14 January 1955, 
448.

4  PP II, Address at a Public Meeting Organized by the United  
Nations Association at the Royal Albert Hall, London,  
17 December 1953, 201.

5  Ibid., 206.
6  PP II, “International Service”--Address at Johns Hopkins  

University Commencement Exercises, Baltimore, Maryland,  
14 June 1955, 503 – 04.

7  Markings 1956, 127.
8  DH letter to Eyvind Johnson, 12 March 1957, KB.
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Vi lever vardagslivet utan att tänka på skolas-
tiken, reformationen, upplysningen, industri-
aliseringen och andra helt revolutionerande 
historiska diskurser. Ofta är vi omedvetna, 
eller vagt kunniga, om vad som tog mänsklighe-
ten och samhället till den punkt där vi är i dag, 
men så kommer ett ögonblick av insikt – det 
som sker har en historia.

15 minutes of fame
Reformationen fick ett «ögonblick» 2017. Flera 
uppslag i Svenska Dagbladet, Aftenposten 
och tid i andra media gav 1500-talshändelsen 
uppmärksamhet. Uppspikande av några aka-
demiska teser 1517 var menade som en kyrklig 
reformation, men blev en samhällelig revo-
lution. Teserna kritiserade dålig teologi och 
kyrkligt makt- och pengamissbruk, men kon-
sekvenserna blev så mycket mer omfattande. 
Samhällsstrukturen förändrades i grunden. 
Kultur ändrades och mentalitet påverkades.  
Mycket av det vi associerar till när vi talar om 
den nordiska modellen har sina förutsättningar 
i svallvågorna efter Wittenberg 1517.

Främsta bidraget
Vad är det mest betydelsefulla som reformatio-
nen 1517 gav? Av några möjliga alternativ väljer 
jag att först nämna allmän skolgång.

Reformationen betonade att varje enskild 
person själv skulle kunna läsa bibeln. Läsan-
det av Guds ord hade en avgörande betydelse 
för människans tro och därför avkrävdes de 
furstar som anslöt sig till reformationen löfte 
att erbjuda alla barn skolgång – alla skulle 
kunna läsa. Inte bara pojkar, inte bara från en 
viss samhällsklass, utan alla. Det går inte att 
överskatta betydelsen av den breda bildnings-
utveckling som skedde i reformationens spår. 
Hög läskunnighet och grundläggande bildning 
för hela samhället möjliggjorde senare up-
plysningstiden och de demokratirörelser som 
utvecklas. 

Kulturförakt
Jo, i somligt resulterade reformationen också i 
bildningsfientliga handlingar – klosterbibliotek 
skändades i krigen och upplösandet av kloster-
ordnar var en väldig förlust av intellektuellt 
kapital. Som alltid när någon upplever sig ha 
frigjort sig från något förtryckande så kastas 
«barnet ut med badvattnet». Mycket av det 
negativa som reformationen åstadkom i Europa 
måste tillskrivas furstars maktlystnad och 
vilja till rikedomar – krig ingick inte i reforma-
tionens koncept, men reformationen användes 
som ett svepskäl. 

Evangeliets kraft
Martin Luther är en i raden av många om-
danare som funnit motivation och styrka i 
evangeliet. I en utställning på Voksenåsen 
av fotografen Lars Sjöberg lyfts andra fram. 
Genom fotografier med symbolfyllda motiv 
porträtteras reformatörer från skilda tider 
och traditioner; alla med det gemensamma att 
evangeliets radikalitet först omdanat deras 
egna liv, därefter betytt mycket för mångas liv. 
Hildegard av Bingen, C.S. Lewis, Oscar Romero, 
Lina Sandell, Dag Hammarskjöld är några av 
de mer kända – det är en brokig samling. Det 
som deras gripenhet av evangeliet fått betyda 
går inte att mäta. Utställningen heter Som frön 
i vinden. Namnet kanske leker med begreppet 

«som ett rö för vinden». Ett rö är det ihåliga, 
ostadiga, vasstrået som vajar hit och dit – helt 
beroende av vindens nycker. 

Här porträtteras personer som är allt annat än 
svajiga – de är precis det motsatta. Stadigt och 
tryggt förankrade i övertygelser. Rakryggade 
och kraftfulla. Deras liv i ord och gärningar 
är livskraftiga frön som färdats långt, både i 
tid och rum. Det de sagt och gjort har betytt 
mycket för främst enskilda, men enskilda utgör 
ju samhälle och kultur – så betydelsen växer 
snabbt. Kanske började det för var och en av 
dem som ett litet frö, en liten övertygelse som 
växte, bar och fick vingar.

Den 31 oktober 1517 spikade Luther upp sina 95 teser på universitetsporten i Wittenberg. 500 år 
senare uppmärksammades händelsen världen över. Voksenåsens markering av jubileet bestod av att 
sätta upp Lars Sjöbergs utställning «Som frön i vinden», där han genom fotografier lyfter framstå-
ende personer ur reformationshistorien. Nedan sätter vår svenska kyrkoherde i Margretakyrkan i 
Oslo, Per-Anders Sandgren reformationen och dess jubileum i kontext. 

Reformationen 1517–2017 
P E R  A N D E R S  S A N D G R E N

—
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Vad kan vara mer angeläget än att Voksenåsen 
arrangerar ett seminarium på temat «Populism 
i Norden»? Knappast någonting på samhälls-
livets områden. Närvaron i våra parlament 
av populistiska grupperingar med, i flera fall, 
starkt inflytande också över regeringskansli-
erna har ritat om bilden från 1900-talet av de 
politiskt trygga och stabila och lite ospännande 
välfärdsstaterna i Norden. Det har skapat oro 
i flera av länderna och ökat osäkerheten om 
framtiden. I all synnerhet om man väljer att 
se alltsammans som del i ett internationellt 
mönster: Donald Trumps intåg i Vita huset i 
Washington, de tvivelaktiga framgångarna för 
Brexit-anhängarna i Storbritannien, vinster för 
populistiska partier i Tyskland och Österrike, 
Emmanuel Macrons seger i valen i Frankrike 
på bekostnad av de etablerade partisystemen, 
stegrad misstro i Östeuropa mot länderna i 
Västeuropa vilket förlamar ett redan deprime-
rat EU. 

Vilken är Nordens plats i det här panoramat? 
Opinioner och partier som säger sig represen-
tera «folket» mot «eliterna» vinner terräng. 

Diskussionerna om populismen handlar i allt 
hög grad om den liberala demokratins brist-
sjukdomar och villkor inför 2020-talet. På våra 
breddgrader hamnar fokus gärna på «den nor-
diska modellens» chanser att överleva under 
trycket av en globaliserad ekonomi och från en 
kraftigt ökad migration. Inte minst har socio-
logiprofessorn Grete Brochmann gång på gång, 
på norska regeringarnas uppdrag, undersökt 
och ställt frågor om just detta.  Några säkra 
svar har hon inte gett – inte heller på Voksenå-
sens seminarium - men bara det faktum att hon 
och Norges regering sätter ämnet om välfärds-
staten och invandringen på dagordningen kan 
uppfattas som smått provocerande i grannlan-
det Sverige.  

Vilket i sin tur illustrerar hur stora skillna-
derna mellan nordborna kan vara, ifråga om 
debattklimat och i det offentliga samtalet kring 
just de sakfrågor populisterna helst tar fatt 
i: asyl- och flyktingpolitiken, integrationen, 
somligas önskan om en kulturell nationalism 
och konservatism, andras rädsla för islam eller 
islamism, ökande klyftor mellan lågutbildade 

Dag Hammarskjöld
Med anspelning på Dag Hammarskjölds världs-
berömda bok Vägmärken har han fått porträt-
teras med just ett vägmärke, skylten «Här slu-
tar allmän väg». Det gäller för Hammarskiöld, 
men också för flertalet av de andra porträtte-
rade, att de på ett sätt lämnat allfartsvägen för 
att ta in på en enskild väg. Väl medvetna om att 
vägvalet på olika sätt ledde dem in i mer svår-
forcerad terräng, valde de att drivas av överty-
gelse att vägvalet var nödvändigt och tilltro till 
Guds närvaro på resan. För Hammarskjölds 
del resulterade övertygelsen i ett helhjärtat och 
självuppoffrande samhällsengagemang – ett 
arbete för fred och samverkan. 

Konsekvenser
Reformationer och revolutioner börjar hos 
enskilda. De enskilda behöver bli många och 
samverka för att förändring skall kunna ske 
och sedan rör sig rörelsen framåt utan att det 
går att förutsäga vart den tar vägen. Det Martin 
Luther och hans vänner påbörjade har fått helt 
andra konsekvenser än de avsåg; inte tänkte 
de revolutionera rättsväsendet, ändra synen på 
arbetet, utveckla synen på alla människors lika 
värde, skapa välfärdssamhället et cetera, men 
sanningen är att just det blev konsekvenserna.
 
Arbetsmoral
Rättsväsendet som vi känner igen det idag har 
sin grund i reformationen. Reformationen fick 
till konsekvens att hela äktenskaps- och famil-
jerätten flyttade från kyrkan till staten, och det 
skedde omgående. Reformationens konsekven-
ser blev också en helt förändrad syn på arbete 
och kallelse. Före reformationen betraktades 
arbetet som något nödvändigt för dem som 
inte hade möjlighet att göra något annat; den 
priviligierade klassen arbetade inte. Luther och 
Co drev en syn på arbetet som viktigt och gott; 
människan var medverkande i skapelsen och 
förpliktigad att bidra. Skomakarens arbete var 
lika viktigt som bondens eller furstens. Det går 
inte att föreställa sig idag hur revolutionerande 

synsättet var och vad det kom att betyda för 
arbetsmoral och företagsamhet.

Välfärdssamhället
Att samhället, byn eller staden tar ansvar 
för viss del av vårt sociala trygghetssystem 
kommer ifrån reformationen. De reformerade 
furstestaterna organiserade ganska snart 
välfärdssystem som tidigare skötts av kyrkan 
eller inte funnits alls. Det fanns dessutom 
idémässiga grunder i reformationens förkun-
nelse till att ta ansvar och visa omsorg om 
medmänniskan, att engagera sig för andra och 
ha tillit både till varandra och till Gud. . .Det 
är omöjligt att säga i vilken grad «den nordiska 
modellen» har sin grund i reformationens tan-
kar, men att den har sina rötter i reformationen  
är otvetydigt.

Nytt år
Nu är jubileumsåret över; reformationens 
betydelse för vårt samhälle har ventilerats och 
några myter om Luther som glädjedödare och 
«dåligt samvete» har avlivats. Referenser till 
Luther och reformationen kommer bli allt mer 
sällsynta – tills nästa jubileum.

Ständigt pågående
Men, reformationen är inte något avslutat och 
inte en avgränsad epok i historien; det var re-
formatorerna väl medvetna om. Just att refor-
mationen är ständigt pågående blev ett slagord 
inom reformationsrörelsen; Ecclesia semper 
reformanda est (ungefär: Kyrkan måste ständigt 
reformeras). Kanske är det reformationens vik-
tigaste bidrag? Kan man kalla det «beredskap 
och vilja till förbättring och förändring»? Det 
bygger på en tilltro till människans förmåga 
och förnuft att göra bedömningar. Kanske är 
det den attityden, att ständigt våga ompröva 
det innevarande, som är det viktigaste arvet 
från reformationen? Det var åtminstone bland 
annat de tankarna som ledde fram till upplys-
ningstiden, så det är i alla fall värt en tanke.

Som en del av Voksenåsens satsning på Historia, Sanning och Politik arrangerades en konferens om 
populism i november, ett samarbete mellan Sveriges ambassad, Senter for ekstremismeforskning vid 
Universitetet i Oslo och med stöd från utrikesdepartementen i både Sverige och Norge samt stiftel-
sen Fritt Ord. Huvudfokus var att 2017 var ett år av förändring – ett valår i många europeiska land, 
och ett år då vi började se effekterna av Brexit och Trump som amerikansk president,  för att nämna 
något. Frågeställningen på Voksenåsen  var vilken effekt alla dessa stora förändringar får för oss i 
Norden och för det nordiska samarbetet. Konferensen var en stor satsning och representeras här av 
två artiklar, den första är skriven av konferensens moderator journalist Bengt Lindroth. 
 2016 publicerade Lindroth boken Väljarnas hämnd: populism och nationalism i Norden.  

Populism i Norden
B E N G T  L I N D R O T H

—
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och högutbildade, ghettoisering, en snabbare 
omsortering av människor till följd av 
arbetsmarknadernas datorisering osv.

Sannerligen, det behövs dialoger i Norden om 
populismen som politiskt fenomen.

Det började i Danmark
Dansk Folkeparti (DF) – med rötter i skattead-
vokaten Mogens Glistrups Fremskridtsparti 
sedan 1970-talets början - har spelat en av-
görande roll på flera områden. Det har i två 
omgångar 2001-2011 och sedan 2015 uppträtt 
som stödgruppering åt borgerliga minoritetsre-
geringar. Priset de regeringarna har fått betala 
blev redan från första början en hårt reglerad 
utlänningspolitik. Steg för steg har DF:s re-
striktiva linje accepterats av de övriga större 
partierna, av såväl Venstre som Socialdemo-
kraterna. Om DF kommande år skulle välja att 
förhandla med en eventuell socialdemokratisk 
regering istället – vilket inte är orimligt med 
tanke på att partiets socioekonomiska profil 
idag snarare lutar lite åt vänster än åt höger -  
så torde inte asyl- eller utlänningspolitiken 
bli den mest kontroversiella delen.

I den nordiska debatten har den här utvecklin-
gen ibland kallats för ”det danska tillstån-
det”.  Först vägras populisterna inträde i den 
parlamentariska ”stugvärmen”  - de är icke 
”stuerene”- men till sist blir de likväl samar-
betspartners. De vinner trovärdighet också i 
andra frågor än de som gäller utlänningspoli-
tiken. Den här dramaturgin upprepades några 
år senare i Norge – när Fremskrittspartiet kom 
med i Erna Solbergs regering 2013- och i Fin-
land – när Sannfinländarna två år senare klev 
in i Juha Sipiläs borgerliga ministär.

Sverige mest avvikande
I Sverige är bilden annorlunda. Alla övriga 
partier har undvikit samröre med Sverigede-
mokraterna (SD) sedan de kom in i riksdagen 

2010. Men hur länge håller  bojkotten? Partiets 
röstetal tycks bara växa.

En av de danska föreläsarna vid Voksenå-
sens seminarium – professor Rune Stubager 
från Århus - hävdade bestämt att egentligen 
är ”det danska tillståndet” redan på väg att 
införas i Sverige. Flyktingkrisen 2015 tvingade 
den socialdemokratiskt ledda regeringen att 
strama åt asylpolitiken, fram till dess den mest 
generösa i Europa. Idag hörs istället borger-
liga röster som vill diskutera samarbete med 
SD. Nyligen ansåg finansminister Magdalena 
Andersson att Sverige inte klarar av att inte-
grera fler flyktingar på ett bra vis, så de borde 
hellre söka sig någon annanstans. I debatten 
dominerar ämnen som «svenska värderingar», 
«faran med islamism», «hederskulturer kontra 
jämlikhet», «förorterna som brottsutsatta 
parallellsamhällen», alltsammans teman som 
SD länge haft på sin dagordning. Det är bara en 
tidsfråga innan de svenska populisterna blir 
parlamentariskt erkända på samma vis som 
i Danmark och övriga Norden, menade Rune 
Stubager. 

En orsak som, åtminstone delvis, förklarar 
mångas tveksamhet inför SD är bakgrunden i 
nynazism och i 1980- och 90-talens skinheads 
och vit makt-rörelse. Attityder som dröjer sig 
kvar i partileden ännu idag.  Dessutom får SD 
– till skillnad från populistkollegorna i resten 
av Norden - sägas vara ett enfrågeparti.  Det är 
bara inom flykting- och invandringspolitiken 
man på allvar konkurrerar med de andra i 
riksdagen.

Fremskrittspartiet i Norge exemplifierar mot-
satsen till läget i Sverige. Här har vi ett parti 
vars framgångar idag - 15,2 procent i Stor-
tingsvalet 2017 - tycks bottna i att man vunnit 
mångas tillit på fler områden än den strama 
asylpolitikens eller enbart genom nationell 
och antimuslimsk retorik. Med ordföranden 
Siv Jensen i regeringen, som erkänt duglig 

finansminister sedan fyra år, med egna utspel 
om bilism, samfärdsel, skatte- och privatise-
ringspolitik har partiet bevisat sin allmänna 
parlamentariska kompetens. 

I Finland syns ännu en variation på popu-
lismens praktik i Norden. Sannfinländarna, 
som på 1990-talet övertog arvet efter det 
konkursdrabbade Landsbygdspartiet och 
dess budskap om ”det glömda folket”, fick sina 
genombrott i kommunal- och riksdagsvalen 
2008-2011. Då hade den mäktige ordföranden 
Timo Soini gått med på att låta en rad yngre 
nationella och invandringskritiska aktivister 
att ställa upp för partiet. Följden blev snart en 
tudelning mellan den gamla landsbygdsfalan-
gen och opinionsbildarna inom om asyl- och 
flyktingpolitiken. Efter att Sannfinländarna 
gått med i den borgerliga trepartiregeringen 
efter valet 2015 kulminerade motsättningarna 
sommaren 2017 då en ny ordförande valdes 
från den flykting- och islamkritiska falangen. 
Partigrundaren Soini –tillika utrikesminis-
ter- lämnade därmed sin egen skapelse och 
bildade tillsammans med sina partikamrater 
i regeringen en ny gruppering, Blå Framtid. 
Vad som sker på sikt är högst ovisst. Lärdomen 
av det finländska exemplet blir att utan en väl 
kontrollerad och lokalt förankrad bas står 
populismen som parti gärna på ostadig grund. 
Sannfinländarna var alltför knutna till ledaren 
Soini och hans person.

Summeringen av populismens och populister-
nas status i Norden vid ingången till 2018 tar 
fasta på ett par ting:
 -populisterna är en etablerad partifamilj av 
nationalkonservativt slag, om än med varie-
rande ekonomisksociala program och rötter i 
olika politiska kulturer. Bortsett från Sveri-
gedemokraterna  – och möjligen de omgjorda 
Sannfinländarna - är de parlamentariskt 
salongsfähiga
 -de har hittills inte byggt upp något nordiskt 
samarbete av betydelse, men tendenser till ett 
mer medvetet samråd syntes hösten 2017 inom 
Nordiska Rådet 
 -ur ett europeiskt perspektiv är d,än så 
länge,helt följsamma gentemot den liberala 
demokratins principer. Också om enskilda 
företrädare uttalar förståelse för vad som sker 
i t.ex. Victor Orbans Ungern eller i Donald 
Trumps USA
 -den verkliga prövningen kan bli EU och 
Brexit. Samtliga partier är EU-negativa. I 
Danmark, Finland och Sverige kan de tänka sig 
att följa Storbritannien i spåren och ordna fol-
komröstningar om medlemskapet. I Norge och 
på Island kan nya EØS-avtal bli aktuella. Allt 
beror på resultatet av Storbritanniens förhand-
lingar i Bryssel. Vad populismen här kan ställa 
till med för de politiska opinionsvindarna i 
stort i Norden vet ingen idag. 
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Jeg drømmer om en verden, hvor nativisme ta-
ber til humanisme. Hvor vi ikke er pessimister 
og dystopister, men optimister og utopister.

Der gik et gys gennem forsamlingen af aka-
demikere og diplomater fra Norge, Sverige og 
Finland, da Rune Stubager, professor i stats-
kundskab på Aarhus Universitet, sluttede sin 
skarpe præsentation om danske tilstande i 
udlændingedebatten af med følgende overbevi-
sende konklusion:

«I kan lige så godt vænne jer til danske til-
stande, hvor partier med et nationalkonserva-
tivt udgangspunkt er kommet for at blive – og, 
endnu vigtigere, hvor de andre partier nærmer 
sig dem politisk og samarbejder parlamentarisk 
med dem. Danske tilstande er den nye virke-
lighed overalt. Enten allerede eller også meget 
snart. Der er ingen vej udenom. Det er udtryk 
for magtens logik – deres opbakning er alt for 
stor til, at man kan regere uden dem».

Den svenske ordstyrer ved konferencen Popu-
lisme i Norden, som fandt sted i Oslo, var ved at 
tabe sine papirer. Det blev selvsagt ikke bedre, 
da jeg senere i konferencen fortalte om, hvad 
der egentlig siges i den danske debat, hvor en 
ordentlig tone som bekendt er en by i Rusland.
Ann-Cathrin Jungar, finsk professor og ekspert 
i højreradikale grupper, udbrød, at «Jeg ser de 
danske tilstande allerede i Sverige og Finland».

Hun forklarede, at mens den danske debat om 
udlændinge og integration havde virket lysår 
fra de øvrige nordiske landes for bare få år 
siden, er lighederne i dag åbenlyse: Ikke bare er 
de største nationalkonservative partier i Norge, 
Finland og Sverige (Fremskrittspartiet, De 
Sande Finner og Sverigedemokraterna) på stør-
relse med Dansk Folkeparti. Deres evne til at 
sætte den politiske dagsorden, når det handler 
om indvandring og islam, er enorm.

Elisabeth Ivarsflaten, norsk professor ved Ber-
gens Universitet, dokumenterede i sit tanke-
vækkende indlæg, at hendes forskning entydigt 
viser, at det antal, der er imod indvandring, 
vokser på bekostning af andre emner.

Et flertal af danskere, svenskere, nordmænd og 
finner synes, indvandringen har været for stor 
– og de føler, at integrationen er slået fejl.

«Når jeg ser, hvor tydeligt modstanden mod 
indvandringen er overalt i det vestlige Europa, 
og hvordan højrepopulisterne bruger det til at 
mobilisere med, så tyder meget på, at de vil gå 
frem. Ikke tilbage».

Anders Widfeldt, svensk doktor i statskund-
skab ved University of Aberdeen og forsker i det 
ekstreme højre, påpegede, at selv om Sverige-
demokraterna fortsat holdes ud i strakt arm af 
alle i Sveriges Riksdag, er virkeligheden, at de 

Den danska journalisten David Trads skrev en krönika i tidningen Politikken om seminariet och  
diskussionen om «De danske tilstande». 

‘De danske tilstande’ spreder mørke over Europa
D A V I D  T R A D S 
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allerede har skubbet dramatisk til den svenske 
debat.

«Man kan ikke længere sige, at Danmark og 
Sverige er hinandens skræmmebillede – for det 
er tydeligt, at svenskerne i dag inspireres mere 
af danskerne end før».

Mens jeg lytter til forskerne, tænker jeg, at 
de har fat i den lange ende. De dokumente-
rer neutralt og køligt den virkelighed, som vi 
befinder os i: Et flertal af danskere, svenskere, 
nordmænd og finner synes, indvandringen har 
været for stor – og de føler, at integrationen er 
slået fejl, og at det er derfor, vi har bandekonflik-
ter, terror, hadefulde imamer, muslimer, som 
ikke vil os etcetera. Hvem har sagt det højest 
længst? Svaret er selvsagt det yderste højre.

Den nativisme – at vi bør beskytte vores egen 
kultur (kristendom, velfærdsstat, danskhed) 
– som er så stærk, vælter ud over Danmark, 
Norden, Europa og Trumps Amerika.

Den fører næsten altid til en nationalisme, som 
er ekskluderende og hadefuld over for andre. 
Tag bare Polen, som i lørdags fejrede sin nation-
aldag på skræmmende vis, da 60.000 højre-
ekstremister og fascister marcherede gennem 
Warszawa under disse paroler:Et hvidt Europa!, 
Et Rent Polen, Et Hvidt Polen!, Flygtninge skal 
ud!, Lad os bede for et islamisk Holocaust! og 

mere af samme skuffe. Mariusz Blaszczak, lan-
dets kontroversielle indenrigsminister fra Lov & 
Orden-partiet, syntes, det var «en dejlig aften».

Tænk tilbage på 1998, da Uffe Ellemann-Jensen 
kaldte Dansk Folkeparti «et modbydeligt parti»

Man kan roligt sige, at mørket sænker sig over 
Europa. Det gælder desværre også i Danmark – 
for her kæmper partierne, ikke bare i det yder-
ste højre, men næsten alle, om at gå hårdest 
til værks. Forleden foreslog Dansk Folkeparti 
i ramme alvor, at læger ikke må have religiøst 
betinget fuldskæg. Men hvorfor egentlig ikke, 
når nu der allerede er forbud på vej mod at bære 
burka? Den liberale verdensordens grundprin-
cipper rystes dagligt.

Tænk tilbage på 1998, da Uffe Ellemann-Jen-
sen kaldte Dansk Folkeparti «et modbydeligt 
parti», og hvor Poul Nyrup Rasmussen sagde 
«stuerene, det bliver I aldrig».

Det var deres menneskesyn, de ikke kunne 
udholde. Jeg savner deres stemmer – for jeg 
drømmer om en verden, hvor nativisme taber 
til humanisme. Hvor vi ikke er pessimister og 
dystopister, men optimister og utopister. Hvor 
vi siger Yes, we can! til det hele. Hvor danske 
tilstande er nogle, som andre ser op til.
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Boken Norges tack
Den 27 mars 2017 presenterades boken Norges 
tack - svek, samverkan och solidaritet över 
Kölen 1940-1945 i samband med ett arran-
gemang på Voksenåsen. Boken är utgiven av 
Svensk-norska samarbetsfonden och författad 
av Anders Johansson och Mats Wallenius. I bo-
kens avslutande kapitel framförs att det behövs 
en ny forskning om Sverige och Norge under 
andra världskriget. Eftersom både fonden och 
Voksenåsen har sin tillkomst med kopplingar 
till krigsåren är detta intressant att följa upp. 
Boken utkom i november 2016 och finns att 
ladda ner på www.norgestack.se. 

Den senaste samlade forskningen 
Författarna Johanson och Wallenius fram-
för att det nu har gått drygt 25 år sedan den 
senaste samlade forskningen gjordes som hade 
huvudfokus på relationerna mellan Sverige och 
Norge under andra världskriget. Den forsknin-
gen sammanställdes i boken Broderfolk i 
ufredstid – Norsk-svenske forbindelser under 

annen verdenskrig, som utkom 1991. Redaktörer 
för boken var professorer Stig Ekman, Uppsala, 
och professor Ole Kristian Grimnes, Oslo. 

Bakgrunden till projektet Broderfolk i ufredstid 
var ett inspel från Gunnar Dahlander i fondens 
styrelse. Inför 40-årsjubileet av krigsslutet 
1985 framförde han följande: «Sverigebilden 
i Norge bör, som jag ser det, kunna bli bättre 
och mer nyanserad om de svenska insatserna 
(officiella och inofficiella) för Norge under 
kriget och kunde bli mer kända bland den norska 
allmänheten». 

Hans förslag var att sammankalla en grupp 
initierade personer som bedömde värdet av 
svenska initiativ under krigsåren. Parallellt 
med Dahlanders skrivelse hade Voksenåsens 
styrelse diskuterat samma problemställning 
och tagit initiativ till ett forskningsprojekt. 
Voksenåsen kontaktade fonden om hjälp med 
en initial finansiering, vilket fonden biföll. 
Resultatet blev därmed att forskningsprojektet 
sedan kunde söka offentliga forskningsmedel 

Ett av Voksenåsen huvudprojekt under de kommande åren heter Historia, Sanning och Politik. Där ser 
vi, tillsammans med bland annat Svensk-norska samarbetsfonden, närmare på vilken kunskap som 
finns om vårt eget ursprung. Vad vet vi egentligen om de svensk-norska förbindelserna under andra 
världskriget och finns det behov för mer forskning? Detta binds ihop med ett projekt som problemati-
serar historieberättandet och sätter ljuset på att medvetet historiebruk blir allt viktigare i en värld där 
fake news och parallella sanningar dominerar. Fonden har varit drivande i att genomföra en kunskap-
sinventering  och ett första seminarium och avrapportering av den hölls i november på den svenska 
ambassadörens residens. Fondsdirektör Mats Wallenius beskriver projektet nedan: 

 
 

Insatser för ny forskning om Sverige och Norge  
under andra världskriget 
M A T S  W A L L E N I U S 
—

i Sverige och Norge. Det påbörjades 1987 och 
slutredovisades således 1991. Förutom att 
projektet bestod av både svenska och norska 
forskare, så studerande man även hela krigs-
perioden, från 1939–1945. I denna period 
hade man sedan plockat ut fem sex teman som 
berörde båda länderna. 

Kartläggning av genomförd forskning  
sedan 1991
Parallellt med att boken Norges tack ut-
kom i slutet av hösten 2016 statade ett stort 
forskningsprojekt i Norge med samlingsrubri-
ken I en verden av total krig: Norge 1939-1945. 
Det består av två delar, en som har nationellt 
fokus och en med regionalt nordligt perspektiv. 
Forskningsprojektet administreras av univer-
sitetet i Tromsø. 

I juni 2017 arrangerades ett möte med före-
trädare för Voksenåsen, fonden, forsknings-
projektet i Tromsö samt Sveriges och Norges 
ambassadörer för att dels få en orientering om 
det norska forskningsprojekt, dels diskutera 
konklusionerna i boken Norges tack gällande 
ett nytt bilateralt forskningsprojekt. Av 
förklarliga skäl har det norska forskningspro-
jektet ett nationellt och nordnorskt perspektiv. 
Några kopplingar till Sverige kommer att göras, 
men mer indirekt. Projektledningen var dock 
öppnen för att se på möjligheten att göra bila-
terala delprojekt, om de kan finansieras med 
särskilda medel. 

Som en inledande satsning har fonden finansie-
rat en kartläggning av vilken forskning om Sve-
rige och Norge under andra världskriget som 
har gjorts sedan 1991. Kartläggningen genom-
förs av Göteborgs universitet och Tromsö uni-
versitet. En första presentation gjordes vid ett 
seminarium i november 2017 som arrangerades 
av Voksenåsen, fonden och Sveriges ambassad. 
I det preliminära resultatet framkommer att 
bilaterala teman lyser med sin frånvaro, att 
forskningen är nationell till sin karaktär och 
att nya forskningsområden inte utforskats.. 
Slutredovisningen av kartläggningen kommer 
ske i januari 2018.

Sverigebilden i Norge 
Under 2016 utkom också i Norge en bok med 
titeln Det svenske sviket 1940–1945 av Eirik 
Veum. Boken är en omfattande kritik av Sve-
riges agerande under kriget och den river upp 
gamla sår i relationen mellan länderna. När 
boken utkom på svenska i Sverige hösten 2017 
skrev professor emeritus Klas Åmark en under-
streckare i Svenska Dagbladet (17 december) 
som han avlutar på följande vis: I den svenska de-
batten brukar man inte se förhållandet till Norge 
ur norsk synvinkel. Det finns det anledning att 
göra, visar Veum. Men det behövs ett bättre under-
lag än den här typen av tesdrivande journalistik 
för att nå en rättvisande bedömning av förhållan-
det mellan Norge och Sverige under kriget.
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Åmark medverkade för övrigt vid Voksenåsens 
seminarium i november 2017 kring Holocaust i 
Norge, Holocaust i Sverige. 

Veums bok och Åmarks kommentarer ger sam-
tidigt en reflektion till Dahlanders skrivelse 
från 1984 om Sverigebilden i Norge och nyan-
serna kring ländernas relation under krigs-
åren. Frågan är hur det är idag: Är det samma 
Sverigebild då som nu,  har den nyanserats eller 
har bara glömts bort? 

Finns det fortsatt ett behov för mer 
forskning?
Vid seminariet på Voksenåsen i november 2017 
var Åmark en av huvudtalana. På frågan om det 
behövs mer forskning kring andra världskriget 
svarar han följande: Under andra världskriget 
ställdes allt på spel, demokratin, människovär-
det, makt och moral, vad det innebär att vara 
människa. Sådana frågor ställs vi inför också 
i dag, de berör oss på ett djupare plan. Därför 
behöver vi historiker fortfarande återkomma 
till andra världskriget, med nya frågor och nya 
perspektiv som återspeglar de utmaningar vi nu 
ställs inför.

För att återknyta till de dryga 25 år som har 
gått sedan Broderfolk i ufredstid utkom kan 
Åmarks svar kompletteras med att nu har det 
kommit en ny generation forskare, nytt mate-
rial har publicerats och arkiven har öppnats allt 
mer. Forskare utanför Norden har samtidigt 
belyst historien utifrån nya perspektiv. Härtill, 
vilket är väsentligt, så finns det nu endast några 
få tidsvittnen som fortsatt är vid liv. Inom en 
tioårsperiod är de sannolikt inte möjliga att 
intervjua. Vidare finns det en ny generation 
av medborgare som behöver informeras om 
händelserna under 1940 – 1945. 

Uppföljning under 2018
Sammanfattningsvis finns det nya möjlig-
heter för att uppdatera den forskning som 
gjordes i projektet Broderfolk i ufredstid. Den 
kan  kompletteras  med de områden som då 
var - och fortsatt är - vita fläckar i forskningen 
om ländernas relationer, eller det som man 
har undvikit att studera närmare. Härutöver 
finns det två frågeställningar som bör tillföras  
forskningen: 

• Vilka myter och missförstånd finns fortsatt 
kvar gällande de svensk-norska relatio-
nerna under kriget?  Och varför lever de i så 
fall vidare? 

• Vilka konsekvenser har dessa haft för det 
bilaterala samarbetet efter kriget, speciellt 
under 1950-70-talen?  

Varken Voksenåsen eller fonden har eko-
nomiska resurser eller kompetens att driva 
nya bilaterala forskningsprojekt. Det måste 
göras med ekonomiska insatser från olika 
forskningsfinansiärer och utföras i en relevant 
akademisk miljö. 

Rollen för Voksenåsen och fonden blir att 
genom seminarier och motsvarande samman-
föra forskare och andra experter från Sverige 
och Norge. På så vis skapas möjligheter till att 
inte endast se på relationen mellan länderna 
under kriget ur ett nationellt perspektiv, 
utan tillsammans i en bilateral kontext. Det 
ger också möjligheten att från svensk sida se 
förhållandet till Norge ur norsk synvinkel och 
omvänt. 
Diskussioner kring att se historien utifrån 
olika synsätt och ställa myter mot sanningar är 
också en del i Voksenåsen nya projekt Historia, 
Sanning och Politik. Projektet startade 2017 
och kommer genom ett delprojekt inkludera 
tematiken Sverige och Norge under andra 
världs kriget. I den delen är framför allt lärare 
en viktig målgrupp. 

«Men da vi var på høyde med Oslo bar det ... ned 
på havnen – til Vippetangen, til Utstikker 1. Der 
lå det et stort skip. Donau aus Bremen, sto det 
på skroget. Da forsto vi at det var mer alvorlig 
enn vi hadde fryktet.» (Fra Kai Feinbergs bok 
«Fange nr. 79108 vender tilbake»)

Kunne man forestille seg noe som aldri tidli-
gere hadde skjedd? Hva visste de som var om 
bord på «Donau», torsdagen 26. november 
1942, for 75 år siden?

Kunne man forestille seg hva som var i vente? 
Det at man hadde opplevd de mange antisemit-
tistiske tiltakene som hadde skjedd fra tidlig 
under okkupasjonen av Norge, det at jøder ble 
herjet med, at arrestasjoner fant sted, at regis-
trering av jødene ble gjennomført - kunne man 
forstå hva som kom?

Disse spørsmålene ble drøftet forsiktig sist uke, 
på Voksenåsen i Oslo, der mange temaer sto 
på dagsordenen, på konferansen «Holocaust i 
Norge. Holocaust i Sverige».

Hva visste flyktningene til Sverige?
Et tema var flukten til Sverige, der over 1200 
jøder fra Norge kom over, enten på egen hånd, 
eller ved hjelp av ulike eksportorganisasjoner. 
Spørsmålene ble stilt:

Hva visste de jødiske flyktningene i Sverige om 
det som skjedde familiemedlemmene?

Forsto man hva som kunne skje med dem som 
ble deportert?

Svarene var søkende. En ting var at mange ikke 
visste. Men det at noen fikk vite at familiemed-
lemmer ble sendt til Tyskland, eller til Polen, 
til konsentrasjonsleirer, det betydde jo ikke at 
man forsto eller begrep hva som kunne skje.

Tilintetgjøringen av jødene i Europa, det in-
dustrielle folkemordet, hvem hadde fantasi og 
forestillingsevne til å skue dette?

Mangeårig professor ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus, Irene Levin, tok opp uttrykket «in 

75 år siden Donau: «Godt dere ikke vet»
G U R I  H J E L T N E S
F Ö R S T  T R Y C K T  I  A F T E N P O S T E N  D E N  2 5  N O V E M B E R  2 0 1 7

—

Den 26 november 1942 deporterades norska judar från Oslos hamn med skeppet Donau, direkt till 
gaskamrarna i Auschwitz. Händelsen blev på många sätt en vändpunkt i den svenska opinonen. 
Det var inte längre möjligt att blunda för judeförföljelserna eller nivån av förtryck i det ockuperade 
broderlandet Norge. Voksenåsen arrangerade tillsammans med Holocaust- og Livssynsseteret ett se-
minarium på tema Holocaust i Norge, Holocaust i Sverige där flykt, deportation och undervisning om 
Holocaust tematiserades. Direktör för HL-senteret historiker, journalist och framstående samhälls-
debattör Guri Hjeltnes hade nedanstående krönika på tryck i Aftenposten den 25 november. 
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your mind» – kunne man forestille seg noe som 
aldri tidligere hadde skjedd? Jødene i Norge 
hadde hele sitt liv i landet ønsket å bli integrert, 
være statsborgere og samfunnsdeltagere som an-
dre, og så plutselig er hele folkegruppen jaktet på.

Mange har tematisert dette, det er en sår, kre-
vende og vanskelig øvelse. Tenk om man hadde 
handlet annerledes, ja tenk om man hadde 
forstått og visst.

Forfulgt livet ut?
Jo Benkow skriver i sine erindringer «Fra 
synagogen til Løvebakken», bevegende om 
dette.

En kveld i begynnelsen av oktober 1942 satt 
Jo Benkows foreldre på kjøkkenet, resten av 
familien i stuen. Den 18 år gamle Jo ble bedt om 
å komme inn på kjøkken og lukke døren etter 
seg. Den unge gutten fikk beskjed om at han 
neste uke skulle flykte til Sverige sammen med 
onkelen Herman, som skulle ordne det hele.

Han fikk beskjed om å si på skolen og til venner 
at han hadde fått en brystsykdom og måtte 
reise bort for å bli frisk – dette for å unngå å 
vekke mistanke. Jo Benkow kom trygt over til 
Sverige, så broren, så faren og brorens familie. 
De øvrige kom ikke? Hva gikk galt?

«Samtlige kvinner i familien ble tatt av dage i 
Auschwitz. Mor ble 47 år gammel og min søster 
28. Tante Solveig var en ensom sjel, men fikk 
likevel være sammen med dem som sto henne 
nærmest til siste slutt. Hun ble bare 38 år. Tante 
Cesilie ble 42 år. Hennes datter Ada ble bare 
fire,» skriver Benkow.

Han fikk seg aldri til å spørre de andre i fami-
lien som kom velberget til Sverige, hvorfor i 
all verden de ikke dro alle på en gang. Benkow 

skriver: «Min far ble sikkert forfulgt av nettopp 
det spørsmålet livet ut, selv om ingen spurte 
ham.» Store deler av den jødiske vennekretsen 
og fjernere familie ble sendt i døden.

Arbeidsleir i nord?
Hva visste de som var om bord på «Donau», 
denne torsdagen 26. november 1942, for 75 år 
siden?

Kai Feinberg var på Berg fangeleir utenfor 
Tønsberg:

«Den 26. november fikk vi beskjed om å stille på 
appellplassen og ta med oss alle personlige saker. 
«Dere skal nå forlate leiren,» var beskjeden vi 
fikk. Men hvor skulle vi? Det kunne ingen si oss. 
De fleste tipsene gikk i retning av at vi skulle 
sendes til en arbeidsleir i Nord-Norge.
Toget vårt gikk da også i nordlig retning. Men 
da vi var på høyde med Oslo bar det østover – inn 
i byen og ned på havna – til Vippetangen, til 
Utstikker 1. Der lå det et stort skip. Donau aus 
Bremen, sto det på skroget. Da forsto vi at det var 
mer alvorlig enn vi hadde fryktet.» (Feinberg i 
«Fange nr. 79108 vender tilbake», 1995).

En ullen, svart kule
Hvordan opplevdes overfarten sørover på 
«Donau»? «Iblant ser jeg for meg døgnene om 
bord i «Donau» som en ullen, svart kule uten 
overflate, uklare ansikter stivnet i dunkelheten 
rundt et lysere midtpunkt,» skrev Herman 
Sachnowitz i «Det angår også deg», 1976.
Det tok ham over 30 år å makte å fortelle his-
torien til journalisten Arnold Jacoby – om sine 
erfaringer og tapet av hele sin store familie. 
Han forteller at ofte var det farens ansikt han 
så for seg lysende i sentrum, andre ganger 
brødrenes.



Höstens sista blomma
E D I T H  S Ö D E R G R A N ,  1 9 1 6

Jag är höstens sista blomma. 
Jag blev vaggad uti sommarens vagga, 
jag blev ställd på vakt mot nordens vind, 
röda flammor slogo ut 
på min vita kind. 
Jag är höstens sista blomma. 
Jag är den döda vårens yngsta frö, 
det är så lätt att som den sista dö; 
jag har sett sjön så sagolik och blå,
jag hört den döda sommarens hjärta slå, 
min kalk bär intet annat frö än dödens.
Jag är höstens sista blomma. 
Jag har sett höstens djupa stjärnevärldar, 
jag skådat ljus från fjärran varma härdar, 
det är så lätt att följa samma väg, 
jag skall stänga dödens portar. 
Jag är höstens sista blomma.
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«Den svarte kulen er i sannhet en magisk kule. 
Når jeg ser i den, kan jeg mane frem så mangt, tå-
rer, og tenners gnissel, men også andre hendinger 
i åpenbaringens lys.»

Herman Sachnowitz var en av de 529 jødene, 
menn, kvinner og barn, som ble transportert 
med «Donau» fra Oslo til Stettin 26.–30. no-
vember 1942. Den eldste var 81 år, den yngste 
et spedbarn. Sachnowitz beskrev en forferdelig 
overfart, med «full storm i Skagerrak». Etter 
nesten fire døgn kom fangene frem til Stettin, 
tidlig om morgenen.

Sadistene
Landgangen var godt forberedt, fortalte Sachn-
owitz, han mente det var tydelig at lignende 
transporter hadde ankommet havnen før:

«Kvinnene og de gamle fikk bruke de vanlige lei-
derne, men for å få avviklet trafikken hurtig, ble 
solide trelemmer reist skrått opp mot skipssiden. 
De lignet brede hønsestiger, og var bratte og 
glatte.

Mange av fangene falt og slo seg da de ble skyflet 
utfor, og hver gang fikk en del av våre voktere seg 
en god latter. Sikkert var det vel noen blant dem 
som ikke syntes det var så fornøyelig, men det var 
de andre vi merket oss, sadistene.

Jeg fant et unntak i en tankefull tysker som hang 
over relingen og betraktet oss. Idet jeg rutsjet ut-
for, sa han lavt, likesom spesielt til meg: «Det er 
godt dere ikke vet hvor dere skal.» Det var farlige 
ord for ham. De kunne tolkes på flere måter. Men 
tonen var ikke til å ta feil av. Den inneholdt en 
fordekt advarsel.»
På kaia ventet toget som skulle frakte dem 
til Auschwitz-Birkenau.

Lukten og synet
Den britiske filmen «Night will fall» av Sidney 
Bernstein og med Alfred Hitchcock på laget, ble 
i 2015 sluppet på ny, etter å ha ligget og støvet 
ned i nesten 70 år.

Filmen var unik med en enestående doku-
mentasjon, da profesjonelle filmfolk fulgte de 
allierte troppene på befrielsesferden inn i lei-
ren Bergen-Belsen våren 1945. Lukten og synet 
som møtte britene var overveldende. Så sterke 
var inntrykkene at BBCs reporter først ikke ble 
trodd i London.

Da nyhetene og bildene fra Bergen-Belsen og 
andre leire nådde den internasjonale konfe-
ransen i San Francisco våren 1945, gjorde de 
uutslettelig inntrykk – «aldri mer» lød det. I 
juni ble FN-pakten undertegnet av samtlige 50 
deltagende stater.

I mai 2017 utkom historikeren Bjarte Bru-
lands bok, som nå er det nye standardverket, 
«Holocaust i Norge», et storverk basert på 
mange års forskning, med et vell av detaljer og 
overordnet perspektiv på Holocaust og jødene 
i Norge.

Han skriver om den krevende tiden høsten 
1942, med rykter som gikk, om hva som holdt 
på skje, som kanskje skulle skje. Hvordan 
orientere seg? Hvordan gripe situasjonen an? 
Noen flyktet, andre ikke.

Ennå martres familier over det som rammet 
deres kjære. Katastrofen som også rammet 
Norge, inngikk i en større helhet. Deportasjo-
nene av de norske jødene inngikk i et europeisk 
utryddelsesprosjekt, der nazistene ville renske 
Europa for jøder – fra øst til vest og sør til nord.

Årets julkonsert på Voksenåsen var också den på det finlandssvenska temat. Den finlandssvenska 
lyrikern Edith Södergran var en av modernismens viktigaste banbrytare. Svensk-danska Anna Kruse 
har tonsatt hennes dikter i en poetisk, akustisk vokaljazz, med tydliga spår av svensk vistradition och 
nordisk melankoli. «Edith Södergrans poesi och Anna Kruses musik och röst möter varandra, som sys-
trar från varsin tid. De går sida vid sida, klangfullt, drömskt, vilt och vemodigt» säger Stina Ekblad. 
Finlandssvenska Ekblad, känd från både Dramaten, film och TV deklamerar Södergrans dikt i den 
här varma, vemodiga föreställningen. Nedan Södergrans dikt «Höstens sista blomma». 
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Jernbanedirektoratet
Elisabeth Eide /  
Journalist och professor OsloMet
Harald Eikås / Norges 
Musikkorpsforbund
Lena Einhorn /  
Journalist och författare
Stina Ekblad / Skådespelare

Fredrik Ekdahl / Fagott i Sveriges 
radios symfoniorkester
Susanna Eken / Docent Opera 
Akademiet och Det Kongelige Danske 
Musikkonservatorium i Köpenhamn  
Lars Engqvist / Tid. statsråd, 
ordförande i Svensk-norska 
samarbetsfonden
Magnus Ericsson / Professor fiol 
Ingesund, Karlstad universitet
Orsi Fajger / Pianist och coach 
Det Kongeliga Teater Køpenhavn
Sigstein Folgerø / Pianist Norges 
musikkhøgskole
John Erik Fossum / Professor 
ARENA Centre for European Studies, 
Universitetet i Oslo
Tim Fredriksen / Professor 
Viola Det kongeliga danske 
musikkonservatorium
Kirsten Fuglseth / 
Kulturskolenettverket
Marte Gerhardsen / Leder 
Tanksmien Agenda
Ernst Simon Glaser / Solocellist i 
Göteborgs symfoniorkester 
Thomas Grahl / Markedsområdechef, 
Gota Media
Eline Solum Gran / Fagottist
Arild Grande / Stortingsrepresentant 
Arbeiderpartiet
Erik Groenestein-Hendriks / Harpist 
Göteborgs symfoniorkester
Jan Gulliksen / Professor 
Kungliga Tekniska högskolan, 
ledamot Voksenåsens styrelse
Birgit Gunnarsson / 
Kulturdepartementet
Ole Christian Haagenrud / Pianist
Gunnar Halle / Musiker
Audun Halvorsen / Solofagottist i 
i Radioorkestern Danmark
Per Hannevold / Solofagottist i  
Bergen Filharmoniske Orkester
Lars Hansson / Doktorgradsstipendiat 
historia, Göteborgs universitet
Dick Harisson / Författare
Anni Heikka / Fondkoordinator 
och projektledare Kulturfonden
förr Sverige och Finland
Peter Herresthal / Professor fiol Norges 
musikkhøgskole, Royal College of Music 
London och New York University  
Rune Hetland / Generalsekreterare 
Landslaget for lokalaviser
Øystein Hetland / Doktorand 
HL-senteret
Guri Hjeltnes / Direktör HL-senteret
Ingeborg Hjort / Doktorand vid July 
22 and the Negotiation of Memory vid 
Norges naturvitenskapelige  
og tekniske universitet

Jan Erik Holst / Tid. Direktör  
Norsk Filminstitutt
Kristoffer Holt / Docent media  
och journalism Linnéuniversitetet
Emma Holten / Bloggare och debattör
Henrik Huldén / Seniorrådgivare  
Hanaholmen kulturcentrum för 
Sverige och Finland
Berit Högman / Riksdagsledamot  
för Socialdemokraterna
Elisabeth Ivarsflaten / Professor 
sammenlignende politikk  
Universitetet i Bergen
Siv Jacobsen / Fylkesvaraordfører 
(Ap), Østfold Fylkeskommune
Jarle Jarlson Vaage / Seksjonsleder 
Jernbanedirektoratet
Nils-Aage Jegstad /  
Stortingsrepresentant for Høyre 
Dag Jensen / Fagottprofessor at the 
University of Music and Performing 
Arts Munich
Raymond Johansen / Byrådsleder 
Oslo kommune, formann i Oslo- 
regionen og GO-regionen
Anders Johansson / Journalist  
och författare
Andreas Johansson Heinö /  
Tankesmedjan Timbro
John Y. Jones / Leder  
Networkers SoutNorth och Dag 
Hammarskjöldselleskapet
Pål Jonson / Riksdagsledamot 
Moderaterna
Ann-Cathrin Jungar / Docent 
statsvetenskap Södertörns högskola
Anna Jungner-Nordgren / Ord-
förande Svenska kvinnoförbundet
Åsa Juslin /Direktör FINNO
Bente Kalsnes / Førsteamanuensis 
journalistikk og mediefag OsloMet
Jonas Karlsson /  
VD Oslo-Stockholm 2.55
Linus Karlsson / Forskare  
arkivvetenskap Göteborgs universitet
Mette Karlsvik / Författare,  
redaktör och journalist
Gunilla Kindstrand / Journalist
Nicholas Kingo / Musiker
Øyvind Kopperud /  
Forsker HL-senteret
Karsten Korbøl /  
Historiker og rådgiver Fritt Ord
Johanna Korhonen / Journalist
Alf Richard Kraggerud /  
Fiolinist och prorektor Barratt-Dues 
musikkinstitutt
Torunn Kristoffersen /  
De unges orkesterforbund
Anna Kruse / Artist
Mårten Landström / Pianist, Kungliga 
musikhögskolan i Stockholm

Erik Lanninger / Pianist, Kungliga 
musikhögskolan i Stockholm
Helene Larsson-Pousette / Kurator, 
Historiska museet i Stockholm,
ledamot Voksenåsens styrelse
Maria Larsson / Landshövding i 
Örebro, styreleder i Voksenåsen
Claudia Lenz /  
Seniorforsker HL-senteret
Irene Levin /  
Professor Sosialfag OsloMet
Birthe Lien / Nordisk 
sprogkoordinator
Björn Lindahl / Journalist
Åsa Lindeborg / Kulturedaktör 
Aftonbladet
Jan Lindgren / Trafikverket
Bengt Lindroth / Journalist  
och författare
Sylfest Lomheim / Professor i norsk 
og oversettelse ved universitetet i 
Agder, tdl. Direktør for Språkrådet
Rüdiger Ludwig / Kontrabas NDR 
Radiophilharmonie
Jon Halvor Lund / Alternerande solo-
fagott Den norske opera og ballett
Ulla-Lena Lundberg / Författare
Mattias Lundqvist / Unge Talenter 
ved Barrat Due
Kårstein Eidem Løvaas / Stortings-
represetant for Høyre 
Reidun Løvstuen / Sertifisert 
Osloguide
Eva Malling / musiker
Eline Melgalvis / Prosjektansvarlig 
instrumentsamlingen,  
Dextra Sparebankstiftelsen
Lars Melin / Språkforskare  
och författare
Jessica Melin-Hirtschfeldt /  
Projektchef, Kulturfonden för  
Sverige och Finland
Mark Messenger / Head of Strings, 
Royal College of London
Sosan Mollestad / Norges 
Bygdekvinnelag
Sverre Myril / Storingsrepresentant 
for Arbeiderpartiet
Arnulf Naur Nilsen / Trompetlektor 
Baratt-Dues musikkinstitutt
Pia Nilsson / Riksdagsledamot 
Socialdemokraterna
Thomas Nilsson /  
Kanal-och tablåchef SVT
Anette Novak / Utredare,  
VD RISE Interactive
Peder Nustad /  
Utdanningssjef HL-senteret
Johan Nyhus / Kommunalråd,  
Göteborgs kommun
Björn Nyman / Klarinett 
Kringkastringsorkesteret

Knut-Are Okstad / Underdirektør 
norsk UD
Ole Petter Ottersen / Professor Medicin, 
rektor ved Karolinska Institutet
Rune Ottosen / Professor  
Journalistikk og mediefag, OsloMet
Nelson Padgett /  
Pianist New York University
Stephan Parker / Lærer Alexander-
teknikk Norges musikkhøgskole
Isabell Perrin / Professor  
harpa Norges musikkhøgskole
Håkan Persson / Trafikverket
Melissa Phelps / Professor cello  
Royal College of London
Anders Ravik Jupskås /  
Forsker og nestleder Senter  
for ekstremismeforsk ning vid  
Universitet i Oslo
Ole Eirik Ree / Cellist og viserektor 
Baratt-Due musikkinstitutt
Frøydis Ree Wekre / Tid. Professor 
horn Norges musikkhøgskole
Roman Reznik /  
Fagott Oslo filharmonien
Birgit Rimstad / Seniorrådgivare 
OsloMet
Ingvild H. Rishøi / Författare
Iben Rohde / Pilateslärare
Björn Rosengren / Ordförande 
Norsk -svenska Handelskammaren i 
Stockholm
Hans Kristian Rustad /  
Førsteamanuensis i nordisk litteratur ,  
Universitetet i Oslo
Else Ryen /Førsteamanuensis  
emerita nordiska språk
Hilde Sandvik /  
Sjefredaktør Broen xyz
Helene Sinding-Larsen / Prosjekt-
koordinator og leirsjef Valdres 
sommersymfoni
Lars Sjöberg / Konstnär
Marit Spurkland / Professor Oslo Met
Harald Stanghelle / Redaktør, 
Aftenposten, formann i Norsk 
Redaktørforening
Rune Staubager / Professor  
Statsvetenskap, Århus universitet
Randi Stene / Professor II  
Norges musikkhøyskole,  
solist Den Kongelige Danske Opera 
Thomas Ström / NTEX AB
Dan Styffe /Professor kontrabas
 Norges musikkhøgskole
Andreas Sundén / Soloklarinettist 
Sveriges radios symfoniorkester
Vilde Schanke Sundet / Postdoc 
Lillehammar Filmhøgskole
Fredrik Svanberg /  
Statens maritima museer

Astrid Syse Talsethagen /  
Lektor ved Hartvig Nissens VGS
Christian Syse /  
Norges ambassadør til Sverige
Jussi Såarkää / Pianist
Mats Tangestuen / Forskningsleder 
Jødisk museum
Maria Tarasevicz / Pianist, Royal 
College of London
Cecilie Tenfjord-Toftby /  
Riksdagsledamot Moderaterna
Arne Torp / Tid. Proffesor  
ved UiO, norsk språkforsker
David Trads / Journalist
Fadime Turan /  
Journalist och komiker
Knut Are Tvedt / Historiker
Isabelle van Keulen / Professor 
violin, viola and chamber music  
at the Luzern University of arts
Ruth Vatvedt Fjeld / Professor  
Nordisk språk, Universitetet i Oslo
Ivar Anton Waagard / Pianist,  
Norges musikkhøgskole
Jojje Wadenius / Artist
Marion Walker / Obo Kristiansand 
Symfoinorkester
Mats Wallenius / Direktör  
Svensk-norska samarbetsfonden
Sara Warner Wik / Førstefagottist 
Trondheim Symfoniorkester
Johannes Weisser / Operasångare, 
Den norske opera
Axel Wernhoff/  
Sveriges ambassadör i Norge
Rune Mørck Wergeland /  
Styreleder Foreningen Norden Norge
Craig White / Pianist
Ylva Wibaeus / Universitetslektor  
ämnesdidaktik Stockholms 
universitet
Anders Widfeldt / Lector Nordic 
Politics, Aberdeen university
Terje Winther / Kompositör
Gregor Witt / Professor obo 
Hochschule für Musik und Theater 
Rostock  
Wolf-Markus Zschunke / Oboist
Randi S. Øgrey / Adm.dir. Medie-
berdriftenes Landsforening
Georg Öquist / Pianist Kungliga 
musikhögskolan i Stockholm
Hanne Ørstavik / Författare
Jorunn Øveland Nyhus / Lektor  
ved Hartvig Nissens VGS
Inger Åberg / Konstnär
Lasse Åberg / Konstnär
Knut Olav Åmås / Admin.dir. Stiftel-
sen Fritt Ord
Elisabeth Åsbrink / Journalist  
och författare
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Bergesen allmennnyttige stiftelse  
C-REX, senter for ekstremismeforskning  ved UiO  
Dag Hammarskjöldsellskapet  
De Unges Orkesterforbund  
Dextra Musica  
Dramaten&  
Filmskolen i Lillehammer  
Finlands ambassade i Oslo  
Finsk-norsk kulturinstitutt  
Fond for utøvende kunstnære  
Fondet for dansk-norsk samarbejd  
Foreningen Norden   
Fritt Ord   
Färöarnas universitet  
GO-samarbetet  
Göteborgs universitet  
Hanaholmen  
Helsingfors universitet  
Historiska museet  
Holocaust- og Livssynssenteret  
JM International / JM Norway
Kulturdepartementet Norge  
Kulturkonsept  
Kungliga musikhögskolan i Stockholm  
Letterstedtska Föreningen  
Networkers SouthNorth  
Nordens hus Reykjavik  
Nordens hus Torshamn  
Nordisk kulturfond  
Nordiska ministerrådet   
Nordisk sprogkoordination  
Norges ambassad i Stockholm  
Norges musikkhøgskole  
Norsk-Svensk forening  
Oslo kommun  
Oslo Salongorkester  
Osynliga teatern  
Svenska kulturfonden  
Svenska Margaretakyrkan  
Svensk-Norska Samarbetsfonden  
Sveriges ambassad i Oslo  
Teater Sagohuset  
Uleåborgs universitet  
Utenriksdepartementet i Norge  
Utrikesdepartementet i Sverige  
Valdres Sommersymfoni  
Värmlands län  

Alla vi arbetat med är lika viktiga. Men de är många.  
Om vi mot förmodan skulle ha glömt att nämna någon här, 
ber vi om ursäkt och försäkrar att alla verkligen betyder  
mycket för oss.
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Voksenåsen är ett center för svensk-norskt samarbete och Norges  
nationalgåva till Sverige som tack för hjälpen under andra världskriget.

Voksenåsen ägs av svenska staten genom Kulturdepartementet.


