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8 | Förord

Föreningarna Norden representerar medborgarna i det finmaskiga nätverk som 
den svenska statsvetarprofessorn Nils Andrén kallade för spindelvävsnordis-
men. Föreningarna Nordens uppgift sedan 100 år tillbaka är att sprida kunskap 
om den nordiska gemenskapen, bilda opinion och påverka beslutsfattare. Ingen-
ting tyder på att den uppgiften blir överflödig i framtiden.

Nordisk gemenskap är förvisso en känslofråga för många, men det borde vara 
en förnuftsfråga för betydligt fler. Det finns ett mervärde i att agera tillsammans 
på nordisk nivå. Hygge-nordismen (sällskapsnordismen) och reform-nordis-
men (den politiskt inriktade nordismen) utesluter inte varandra, utan ryms bra 
under samma tak. Norden är något före både hjärta och hjärna.

I sin artikel Hundra år av nordism analyserar professor Peter Stadius Fören-
ingarna Nordens betydelse för folkväldet och skapandet av en demokratisk tra-
dition i Norden. Stadius kommer också med förslag till Föreningarna Nordens 
framtida positionering och profilering.

Kollegan Klaus Petersen problematiserar begreppet nordiska värderingar, 
som ofta påstås stå som grund för den unika gemenskapen mellan de nordiska 
länderna. Är den värdegrund vi så gärna lyfter fram unikt nordisk eller har vi 
helt enkelt varit framgångsrika med att förvalta och förädla universella humana 
värderingar?

FÖRORD

Henrik Wilén
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För att det nordiska samarbetet i framtiden ska fungera effektivt och för att 
Norden utåt ska framstå som en enhet, eller bli världens mest integrerade region 
som ambitionen lyder, krävs att vi känner varandra bättre. För att vi ska lära oss 
mer om varandras samhällen behövs en nordisk offentlighet. Massmedia tycks 
vara ointresserat av att i nämnvärd grad bidra till en sådan offentlighet – en 
Skavlan gör ingen sommar – och därmed frågas vem som ska göra en avgörande 
insats. Redaktör Hilde Sandvik, som driver Broen.xyz, frågar sig om inte Fören-
ingarna Norden borde åtaga sig att skapa en arena för nordisk offentlighet. 

Denna jubileumsskrift ger förvisso de historiska ramarna för Föreningarna 
Nordens 100-åriga verksamhet, men ambitionen är framför allt att lyfta fram 
några centrala frågor med tanke på framtiden. Förhoppningsvis väcker artiklar-
na diskussioner som bär längre än enbart jubileumsåret.

Henrik Wilén

Förbundssekreterare 
Föreningarna Nordens Förbund
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1. Nordismen som drivkraft
Föreningarna Norden kan i dag både se tillbaka på hundra år av relevant 
medborgaraktivism i nordismens tjänst och blicka mot en oviss framtid som 
i dag inte visar klara ledtrådar på hur föreningarna skall bevara sin relevans. 
Föreningarna Norden har alltid representerat medborgarsamhällets nordiska 
engagemang, och de har arbetat för att uttryckligen skapa en folklig förankring 
för befrämjandet av nordiskt samarbete. Sinikka Bohlin, tidigare ordförande 
i den svenska föreningen, påpekade i ett inlägg från 2018 att det nordiska 
samarbetet i alltför hög grad har skiftat fokus från det folkliga arbetet till 
ett offentligt samarbete. Hon frågar retoriskt: ”Kan det folkliga samarbetet 
komma tillbaka?” (Bohlin 2018: 309; NT 3/2018). Det Bohlin syftar på är att 
Föreningarna Norden allt mera har blivit en slags organisk del av det officiella 
samarbetet, samtidigt som medlemsantalet sjunker och det finns inte riktigt så 
många konkreta idéer hur denna trend kunde brytas.

Dessa krisstämningar verkar vara gängse såväl med hänvisning till det offi-
ciella som det medborgerliga nordiska samarbetet. Dels handlar det om akti-
va som varit med länge och ser att tiderna förändras: språkförståelsen är inte 
vad den någon gång varit, mediebevakningen de nordiska länderna emellan blir 
allt mindre och toppolitikerna är fortsättningsvis mera sällan intresserade av 
att prioritera nordiskt samarbete. Dessa observationer är både genuina och re-
levanta. Samtidigt hävdas det att man de senaste 10 åren sett ett fenomen som 
i dag allmänt kallas en nordisk renässans. Med detta syftas till den ny relevans 
Norden som en fredlig och välmående region har (åter-)fått på den internatio-
nella arenan. Detta har givetvis sitt samband med den åtminstone för tillfället 
krisande europeiska integrationen samt de geopolitiska orosmoln som börjat 
hopa sig på nytt. 

Med andra ord är det en paradox att en medborgarorganisation som För-
eningarna Norden inte har luft under vingarna i dag. Förmodligen är det inte 

HUNDRA ÅR AV NORDISM
FÖRENINGARNA NORDEN I GÅR, I DAG, I MORGON

Peter Stadius, professor i nordiska studier och direktör för Centrum för Norden-
studier vid Helsingfors universitet

Peter Stadius
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Norden-idén som upplevs som förlegad, snarare är det frågan om en förändring 
inom föreningskulturen i Norden. Problemet är alltså inte Norden, och man 
kan fråga sig om det över huvud taget är ett problem att föreningarna i dag inte 
kommer upp till de medlemssiffror man hade som mest i slutet av 1950-talet? 
Föreningarnas ursprungliga uppgift är fortfarande relevant och det finns många 
potentiellt viktiga verksamhetsfält där föreningarna i dag och i framtiden kan 
uträtta något viktigt.

Tanken att grunda en förening för att befrämja ett samnordiskt identitetsbyg-
ge och ett ökat samarbete de nordiska grannarna emellan föddes i slutskedet av 
det första världskriget. Tanken var långt ifrån ny, och flera liknande förening-
ar och sammanslutningar hade sett dagens ljus under 1800-talet. Med några få 
undantag blev dessa sällan långlivade. Däremot kom de nationella Norden-för-
eningarna som grundades 1919 att stå sig under olika former av förändringar 
som har inneburit både med- och motvind under ett helt sekel. Tusen och åter 
tusentals nordbor har på olika sätt medverkat i denna framgångssaga och varit 
delaktiga i möten nordbor emellan. Föreningarna Norden har otvivelaktigt bi-
dragit till att skapat ett tankemönster om samhörighet och familjär närhet mel-
lan de nordiska folken.

Föreningarna Norden har lyckats kanalisera och driva vidare den tanke och 
entusiasm för en gemensam skandinavisk-nordisk sak som grundlades un-
der 1800-talet, och som under 1900-talet fick en form som på vissa avgörande 
punkter avvek från 1800-talets skandinavism. Det är lätt att peka på den be-
tydelse som föreningarna Norden har haft i den medborgerliga förankringen 
av den nordiska tanken, som kan sammanfattas under begreppet nordism. Att 
kalla nordismen för en ideologi är kanske att gå för långt, men många är de som 
proklamerat sig vara nordister. Vi talar alltså om en självidentifikation och vad 
man brukar kalla föreställd gemenskap. 

1800-talets skandinavism, med ett uttalat mål att skapa en enad skandinavisk 
monarki under tidigt 1900-tal, förvandlades till en nordism, som reducerade hu-
vudmålet till mellanstatligt samarbete. Att diskutera ett statsförbund har varit 
mer eller mindre tabu under föreningens 100 år. Endast andra världskriget, och 
intressant nog de senaste åren, har utgjort undantag från denna regel. Man kan 
t.o.m. tala om en ”nyskandinavisk” våg inom nordiskt samarbete i dag. I köl-
vattnet av Gunnar Wetterbergs rapport Förbundsstaten Norden (2009) och den 
”realistiska utopi” om en nordisk förbundsstat som han för fram, har plötsligt 
retoriken om ett enat Norden återkommit. I dag flaggar en del av de nationella 
föreningarna öppet för en förbundsstat.

Förbundsstatsdiskussionen rör sig mera om språkbruk än konkreta resultat, 
men man bör inte förringa vikten av den tidigare. Om den ”nyskandinaviska” 
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vågen växer sig större framöver vet vi inte i dag, men att se nordismen som 
ett 1900-talsfenomen ter sig fruktbart utifrån denna artikels perspektiv. Vad 
kommer efter hundra år av nordism, och vad är det som möjligen kommer att 
mobilisera ett folkligt stöd för Norden-tanken i framtiden? Att föreningslivet i 
dag är på tillbakagång är ett allmänt känt faktum, men samtidigt är det sanno-
likt att det medborgerliga engagemanget hittar nya former. Detta engagemang 
har alltid haft en stark och viktig demokratisk dimension. Mobiliseringen av en 
folkopinion tappar aldrig sin relevans och Föreningarna Norden har fortfarande 
en potential att stärka folkväldet. Engagemang, ställningstagande och delaktig-
het i politiska och samhälleliga processer har traditionellt varit en styrka i de 
nordiska samhällena. Identifieringen av nordiska särdrag och nordiska lösning-
ar verkar i dag igen tydligare, och dessutom framstår de igen i ett både möjligt 
och positivt ljus.

I den här artikeln riktas blicken både bakåt och framåt. Vilken roll har Nor-
den-föreningarna haft under olika tidsperioder? Hur har föreningarna i prakti-
ken arbetat för den nordiska saken? Vilka har varit dess framgångar och vilka 
dess begränsningar? Detta är inte en historik, men nog ett försök till ett synteti-
serande bokslut över föreningarnas första hundra år. Olika episoder ur historien 
lyfts upp och pejlas mot dagens verklighet och aktuella frågeställningar. Struk-
turen är delvis kronologisk, men meningen är också att tematiskt knyta ihop 
de centrala idéer och verksamhetsprinciperna under föreningarnas sekellånga 
historia. Eftersom tidsepoken är lång och de nordiska huvudföreningarna växer 
från tre till åtta, för att inte tala om alla lokalavdelningar, så blir perspektivet här 
främst fågelns. Vissa betydelsebärande ting kanske är lättare att se från ett så-
dant perspektiv, andra kanske blir förbisedda. Att fånga essensen och det viktiga 
i en längre historisk utveckling har sina utmaningar. Dessa kan endast jämföras 
med osäkerheten av att blicka in i framtiden. Hur svårt det än kan vara att förut-
se föreningens framtid, finns det ändå ett uttalat behov att skissera upp möjliga 
scenarion för hur föreningen skall fortsätta att vara samhälleligt relevant och 
attraktiv för sina medlemmar. 

Att tala om en historisk brytningsperiod i samtiden gör ofta historiker miss-
tänksamma. Vi vill ofta hitta exempel från historien som understryker att inget 
är nytt under solen och att vi snarare lider av en samtidsblindhet. Det finns dock 
en hel del tecken i vår egen tid som ger fog för att omfatta tanken att Förening-
arna Norden står inför en brytningsperiod. Den starka nordiska föreningskul-
turen verkar tappa mark som ett led i en allmän samhällelig utveckling. Frågan 
är om Föreningarna Norden bör återuppfinna sig själv i någon mån, och i så fall 
hur, om man vill se fram emot ytterligare hundra framgångsrika år? Vad är det 
som kommer att få kommande generationer att vilja arbeta för den nordiska 
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tanken? Den här artikeln är också ett inlägg i denna viktiga diskussion.
Ett sätt att ta sig an diskussionen om Föreningarna Nordens framtid är att gå 

tillbaka till grundandet. Efter att man främst på norsk begäran tagit ett beslut om 
att grunda tre skilda nationellt förankrade Norden-föreningar, sammanträdde 
man samfällt för första gången 23 - 24 maj 1919 i Stockholm. På mötet proto-
kollförde man en lång beskrivning på vad föreningarnas uppgift skulle vara. I 
början skulle man koncentrera sig på nordiskt upplysningsarbete, med vilket 
man avsåg att, ”i så vida kretsar som möjligt bland alla skilda folk utbreda kun-
skap och de övriga folkens sociala, ekonomiska, kulturella och andra förhållan-
den.” (Nordens årsbok 1920: 8). Formuleringen beskriver väl den målsättningen 
som alla kunde omfatta och som tog stor hänsyn till ”vart lands särintressen” 
som det hette. Det betyder att utgångspunkten för föreningarnas verksamhet 
var att sprida kunskap, idka folkupplysning i samnordiska anda. Detta innebar 
en uttalad respekt för respektive länders suveränitet, och tal om en gemensam 
skandinavisk union kom inte på fråga. Nordismen, dvs. idén om ett fungerande 
nordiskt samarbete och en samhörighetskänsla som ofta uttryckt i termen av 
släktskap och familjetillhörighet, skilde sig från 1800-talets skandinavism just 
på denna punkt. 

De som ville att föreningarna skulle vara ett mera kraftfullt instrument för att 
driva ett fördjupande nordiskt samarbete fick alltså stå tillbaka för att samstäm-
mighet skulle råda. Detta betydde dock inte att Föreningarna Norden helt skulle 
stå utanför den process som ledde till faktiska resultat för det officiella nordiska 
samarbetet, tvärtom. I praktiken var utgångspunkten allt annat än tydlig, och 
som kommer att framgå fanns det många olika viljor som drog åt olika håll. 
Främst handlade det just om dragkampen mellan önskan om en fördjupad inte-
gration och kravet på att den nya nordismen endast skulle befrämja kunskapen 
om grannländerna. Ett annat sätt att uttrycka samma sak var en motsättning 
mellan en politisk nordism och en kulturell nordism. Den senare stannade vid 
uppgiften att stärka en allmän kunskap och känsla av samhörighet, medan den 
tidigare omfattade tanken om att bereda väg för ett fördjupat och mellanstatligt 
officiellt nordiskt samarbete. De olika ambitionsnivåerna angående det nordiska 
samarbetet är i sig en ständigt närvarande spänning i såväl det officiella som det 
inofficiella nordiska samarbetet.

Vilket är då mervärdet i nordismen och det nordiska samarbetet? Ofta talar 
man om den ”nordiska nyttan” att det nordiska inte bara får vara en känsla utan 
att det skall finnas något konkret resultat att peka på. Man kan också betona det 
”nordiska” framom ordet nytta, för att understryka att något som görs i nordis-
mens namn genuint bör vara nordisk till sin karaktär och inte dölja rent natio-
nella eller entydigt bilaterala intressen. Detta är bekant för alla som både arbe-
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tat med och befrämjat nordiskt samarbete. Frågan dryftades givetvis också när 
Föreningarna Norden startade sin verksamhet och talrika uppslag till hur man 
skulle se föreningarnas uppgift och syfte presenterades under de första åren. En 
som gav sitt bidrag var den aktiva svenska styrelsemedlemmen, professorn i 
ekonomisk historia Eli F. Heckscher, som i årsboken 1924 under rubriken ”Det 
nordiska samarbetets innebörd”, dryftade vilken den djupare meningen med 
nordismen kunde vara. Han ställde sig ovanför de dagspolitiska frågorna med 
att påpeka att all samhällelig verksamhet strävar efter att skapa ett gott liv för 
människan. Heckschers programförklaring har inte förlorat sin aktualitet, utan 
den har en viss tidlös och allmängiltig sanningens kraft. Heckschers förankrade 
sin nordism i ett humanistiskt livsideal, där stater och andra ”samhällsbildningar 
måste rättfärdiga sig genom hvad de göra för människorna.” (NÅ 1924: 47). Se-
dan ställde han frågan vad detta betyder för det nordiska samarbetet: ”Kort och 
godt till att dess betydelse måste bero på hvad det gör för att skapa ett rikare och 
bättre liv för Nordens män och kvinnor.” (NÅ 1924: 48).

Heckschers tankar tar indirekt upp nordismens kärnfråga: Hur skall det nord-
iska samhället bidra till ett bättre liv och en bättre vardag för medborgarna? Vad 
är mervärdet i nordiskt samarbete, och för vem är den relevant? Hur upplevs ett 
djupare samarbetande Norden i förhållande till nationalstaten eller andra över-
statliga samarbetsorgan och integrationsprocesser? Det förhållandet är en av 
kärnfrågorna inom nordiskt samarbete och Föreningarna Nordens verksamhet. 
Föreningarna Norden har alltid strävat efter att sammanföra nordbor, skapa 
förutsättningar för möten och på så sätt bereda marken för en djupare nordisk 
integration och samkänsla. I dag är den medborgerliga offentligheten i allt högre 
grad virtuell och allt flera möten sker inom digitala forum, samtidigt som fören-
ingarnas medlemsantal kraftigt dalar, en utveckling som sannolikt kommer att 
förstärkas under de kommande åren.

2. Från skandinavism till nordism

”Kjenskap gir venskap”

Johan Ludvig Mowinckel (1923)

De tre Föreningarna Norden grundades våren 1919, först den svenska den 1 
mars och sedan den norska och danska den 2 respektive 15 april. Det ursprung-
liga initiativet att grunda endast en förening stöddes både i Sverige och Dan-
mark, men stötte på patrull i Norge. Där fanns sedan unionens dagar en djupt 
rotad misstanke gentemot samnordiska och pan-skandinaviska projekt. Redan 
1915 hade ledande samhällspåverkare med Frithiof Nansen i spetsen försökt 
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grunda en liknande Norden-förening i Norge utan framgång. De viktigaste 
orsakerna till att tiden nu var mogen för en varaktig föreningssatsning kring 
Norden-tanken, och som skulle visa sig hållbar, står att finna i det första världs-
kriget händelser. Trekungamötena 1914 och 1917 med därtill hörande över-
läggningar mellan de skandinaviska utrikesministrarna, var en kraftig signal för 
att 1900-talet kunde föra med sig en ny form av samarbete som var väsensskilt 
från 1800-talets skandinavism. Kriget hade fört samman de skandinaviska län-
derna i en gemensam neutralitetsförklaring. I krigets slutskede etablerades ett 
ekonomiskt samarbete i form av varuutbyte, vilket kom att öppna ögonen för 
många angående samarbetets ekonomiska fördelar och nytta.

Den avgörande skillnaden mellan skandinavismen och den nya nordiska sam-
arbetstanken som uppstod efter första världskriget, och som med tiden bela-
des med etiketten nordism, stod i förhållandet till den nationella suveräniteten. 
Skandinavismen hade i grunden varit en pan-rörelse som strävade till att skapa 
ett enat Skandinavien i någon form. Det fanns olika förslag, allt från en gemen-
sam monarki eller t.o.m. kejsarrike, till förbundsstat och statsförbund. Det fanns 
många modeller att ta efter på kontinenten och Italien och Tysklands förenings-
processer har ofta senare setts som exempel på vad Skandinavien kunde ha blivit 
(Jalava & Stråth 2017: 41). Nordismen, och Föreningen Norden som dess vikti-
gaste forum, byggde dock på en absolut respekt för den nationella suveräniteten. 
Mellankrigstiden var kanske den mest utpräglade nationalistiska epoken i vår 
tid. Den ekonomisk protektionismen stod högt i kurs och nationalstatsflaggan 
var något man fann allt mera naturligt och accepterat att gå ut i krig och dö för.

Den omedelbara orsaken till att nordismen inte kunde bygga vidare på en 
skandinavistisk enhetstanke var som sagt de norska reaktionerna. Då ytterligare 
två Norden-föreningar grundades på Island 1922 och i Finland 1924, sågs det 
inte mist från norskt håll som den avgörande bekräftelsen att 1800-talets skan-
dinavism inte kunde återuppstå. Edvard Hagerup Bull, en av centralgestalterna i 
den norska föreningen, yttrycket detta tydligt då han 1928 skrev:

Aldrig har den politiske skandinavisme hat så megen betydning i Norge 

som netop efter sin død. Som gjengangere har den til disse dage hat en 

utstrakt indflytelse.

Det norska budskapet är klart: om föreningarna börjar driva en återuppli-
vad version av vad Hagerup Bull kallade skandinavistisk ”amalgamisme”, så var 
man resolut emot (Hagerup Bull 1928: 3). Den norska representanten gjorde en 
indelning i äldre skandinavism och ”det nye samarbejde”, med vilken han hän-
visade till en praktisk skandinavism som enligt honom hade fötts efter det dans-
ka nederlaget 1864. Denna nya form för samarbete skulle vara ledstjärnan för 
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Norden-föreningarna, och skulle ha ”intet med politik att skaffe.” (Hagerup Bull 
1925: 48). Från norskt håll gjorde man tydligt och klart att praktiskt taget hela 
den norska befolkningen var vaccinerad mot den skandinaviska enhetstanken. 
Det kom att bli ett ständigt återkommande argument att man inte fick gå för 
långt mot att promovera enhetstanken i föreningens verksamhet, för då skulle 
föreningen inte överleva i Norge. De tvister som utspelade sig när den finska 
föreningen grundades 1924 förstärkte denna princip om att det fanns tydliga 
gränser för de nordistiska integrationssträvandena, som samtidens politiska re-
aliteter och allmänt starka nationalistiska strömningarna ständigt påminde om.

Att Finland blev en del av den nordiska familjen inom ramen för Föreningar-
na Norden betydde i mångas ögon att man inte mera kunde tala om ett skandi-
naviskt projekt. Den skandinaviska treklövern hade blivit en nordisk fyrklöver. 
Tanken om ett gemensamt nordiskt folk med utgångspunkt i en språklig-kultu-
rell enhet framstod som mindre tydlig när man blickade mot Finland. Den fin-
ska nationalitetsrörelsen hade gjort majoritetsspråket finska till ett statsbärande 
kulturspråk och de nationella kulturreferenserna byggde på Kalevalas mytolo-
giska värld. Hagerup Bulls entusiasm står främst att knyta till att han såg den 
finska medverkan som just en garanti för att skandinavismen inte kunde åter-
upptas på agendan. I övrigt kanske man inte i Norge var lika entusiastiska och 
intresserade av Finland som man var i Sverige. Gränstvister och finskspråkig 
invandring i Nordnorge, den så kallade. ”finske faren”, gjorde att det fanns en 
viss reservation inför Finland. 

I Danmark var man liksom i Norge mera angelägen att få med Island (An-
dersson 1994: 58). Från svenskt håll betydde den finska föreningens grundande 
att den nordiska balansen nu allt mera placerade Sverige i centrum inte bara vad 
gällde politiskt initiativ utan även i geografiskt hänseende. År 1919 var en finsk 
förening inte ännu en möjlighet, då den unga republiken stod i öppen konflikt 
med Sverige om ögruppen Åland, som Finland kom att behålla genom ett beslut 
av Nationernas Förbund sommaren 1921. Även i Sverige florerade under det 
tidiga 1920-talet en viss misstanke mot Finland som självständig demokrati och 
därigenom ett genuint nordiskt land (Engman 1994: 63). Men de sekellånga his-
toriska banden visade sig stå starkare i längden. Från svenskt håll var man dock 
mån om att en Norden-förening i Finland inte skulle få bli en partikularistisk 
intresseförening för den svenskspråkiga befolkningsdelen. Alla dessa faktorer 
bidrog till att det tog fem år innan Föreningen Norden grundades i Finland. 
Föreningen var tvåspråkig från första början och mötesprotokollen fördes på 
både svenska och finska. Föreningen antog sitt nuvarande tvåspråkiga namn 
Pohjola-Norden 1946. 

Isländska Norræna Felagið grundades 1922 efter en samfälld och aktiv lobb-
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ning från de tre grundande medlemsföreningarna. Resurserna för en lika stor-
slagen föreningsverksamhet som hos de andra förfaller ha varit begränsade. Det 
är något oklart i vilket mån det fanns ett folkligt stöd för en nordisk förening 
och historiker som har forskat i Föreningarna Nordens första år, har poängte-
rat att det nästan inte finns några arkivhandlingar i form av mötesprokoll eller 
beslut att ta del av från den isländska föreningen. Processen att lösgöra sig från 
Danmark gjorde att den folkliga förankringen blev blygsam. Samtidigt var det 
hela tiden självklart för de andra föreningarna att Island skulle vara med. De 
möjliga betänkligheter som fanns i Finlands fall berörde inte Island, utan det 
uppfattades som en självklarhet att den norröna kulturens vagga skulle vara med 
(Janfelt 2005: 132).

Att Föreningarna Norden kom att bestå av fem nationella föreningar, Fär-
öarna, Åland och Grönland skulle komma med senare, var både symptomatiskt 
för sin tid och betydelsefullt för hur föreningarnas arbete skulle utveckla sig i 
framtiden. Långt senare efter murens fall tillkom också Norden-föreningar i 
Baltikum och nordvästra Ryssland. Den estniska föreningen grundades faktiskt 
före Sovjetunionens sammanbrott redan 1989 och var ett opolitiskt instrument 
som kunde användas i utrikespolitiskt syfte av Nordiska rådets medlemsländer. 
Redan på 1920-talet hade frågan om en estnisk förening tagits upp på agendan, 
men unisont avisats. I Lettland grundades en Norden-förening 1991 och samma 
skedde i Litauen 1997. År 2000 grundades en Norden-förening i kommunen 
Koltushi utanför S:t Petersburg, som har odlat kontakter med främst finska med 
också svenska samarbetspartners.

Dessa övriga föreningar i Östersjöområdet är inte medlemmar av Fören-
ingarna Nordens Förbund (FNF). Däremot etablerade man från första början 
1919 i stadgarna en likhetsprincip för de nordiska föreningarna, vilket betydde 
att alla föreningar hade samma tyngd och samma autonomi inom ramen för de 
gemensamma strävandena. Respekten för det nationella har av Monika Janfelt 
myntats med begreppet komplementaritet. Med detta menar hon att det nord-
iska blev ett komplement till den nationella identiteten och inte att alternativ, 
och hon använder också uttrycket ’parallellnordism’ (Janfelt 2005: 97). Man var 
i första hand dansk, norsk, finsk, etc. och sedan nordbo. Komplementaritets-
principen byggde på att nordismen, i motsats till skandinavismen, aldrig skulle 
utmana de enskilda nordiska staterna suveränitet. Analysen träffar rätt och det 
finns även andra som har sett samma fenomen och beskrivit det med liknan-
de termer. Henrik Stenius har lanserat ”de olympiska spelens princip” som ett 
analytiskt begrepp för att beskriva de nationella gränsernas och det nationella 
tänkesättets logik inom nordiskt och annat internationellt samarbete (Stenius 
& Haggrén 2005: 81). Med den olympiska principen syftar Stenius till det feno-
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men när internationella kontakter bygger på att alla i första hand representerar 
sitt eget land som nationella delegater, och inte en radikal tanke om gränsrade-
rande gemenskaper. Båda principerna negligerar djupare integrationsmodeller 
och gränsöverskridande verksamhet av mera varaktig art. Den olympiska utgår 
dessutom från en stark enhetlig syn på de enskilda nationerna, vilket bidrar till 
att interna etniskt-kulturella variationer lätt hamnar i skymundan.

DE NATIONELLA MOTIVEN

Nordismen som ett 1900-talsfenomen karakteriseras av föreningarnas hänsyn 
till det nationella i förhållande till det nordiska. Indelningen i nationella fören-
ingar har betytt att dessa har utvecklas rätt autonomt under 100 år. Alla länder 
har haft sina egna specifika frågor och interna spänningar kring det nordiska 
samarbetet. De enskilda länderna har också utgående från dessa kunnat skapa 
sina egna tyngdpunkter för verksamheten. Det är skäl att ännu ta en kort titt på 
de omständigheter och debatter som var aktuella när föreningarna grundades. 

Ur ett danskt perspektiv fanns det två viktiga drivkrafter bakom Norden-tan-
kens popularitet. För det första fanns frågan om Sønderjylland fortfarande på 
den politiska agendan och inte minst i det kollektiva danska minnet. När den 
danska föreningen grundades 15 april 1919 gick den tysk-danska gränsen ännu 
vid Kongeån strax söder om Kolding. Fredsförhandlingarna i Versailles pågick 
för fullt och man väntade på ett beslut om att få ordna en folkomröstning. Det 
blev verklighet 1920 och Danmark fick tillbaka en del av territoriet man hade 
förlorat 1864. Drömmen om det förlorade Sønderjylland hade blivit ett viktigt 
element i den danska självförståelsen. Utfärder med därtill hörande ceremonier 
kring det danska krigsminnet företogs till utsiktsplatser intill den södra gränsen. 
Det danska nederlaget och skandinavismens militära misslyckande hade blivit 
en viktig del av den dansknationella självuppfattningen. Det skandinaviska och 
nordiska blev ett element i den danska historiska erfarenheten och på så sätt 
blev nordismen en förstärkning av danskheten gentemot det tyska. Det ligger 
något i det svensken Gustav Sundbärg konstaterade 1911: ”Skandinavismen 
uppfanns av danskarna, när de behövde hjälp.” (NÅ 1924: 114). Det är intressant 
att notera att den danska föreningen sedan 2002 har sett till att alla fem nordiska 
flaggor står posterade vid de dansk-tyska gränsövergångarna.

Den andra faktorn som gjorde ett fördjupat nordiskt samarbete intressant för 
Danmark var de möjligheter för handel som man såg öppna sig. Det var ing-
en slump att det var ledande representanter för dansk industri med Alexander 
Foss i spetsen som drev på föreningens grundande. Under krigets slutskede i 
samband med varuutbytet hade man inom den danska exportindustrin konkret 
sett vad ett tullfritt Norden kunde betyda för dansk industri. Argumentet om 
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den ekonomiska nyttan av ett nordiskt samarbete hade speciellt stor betydelse 
och stöd i Danmark under de första åren. Samtidigt hade nordismen i Danmark 
också tydliga försvarspolitiska motiv.

I Sverige hade man rent allmänt ett intresse att skapa närmare förbindelser 
med sina nordiska grannar. Kontakten till Norge hade normaliserats efter uni-
onsupplösningen och i Sverige såg man sig som den centrala makten för att dri-
va på nya nordiska lösningar och ett förnyat samarbete. Sverige tog på sig rollen 
som ledare för det nordiska samarbetet, något som både väckte understöd och 
beundran bland grannarna, men också i vissa fall misstänksamhet. Både i Norge 
och Finland fanns det kretsar som förhöll sig misstänksamma mot Sverige och 
såg en fara för någon ny form av svenska maktsträvanden i Norden.

I Sverige fanns olika nordistiska tyngdpunkter som i hög grad anknöt till den 
geografiska positionen. Den från början aktiva sydvästra kretsavdelningen be-
fann sig geografiskt i den historiska skandinavismens kärnområde som inbegri-
per Öresund- och Kattegatt-regionen. Från ett Stockholmsperspektiv fanns det 
ett betydligt större intresse riktat mot Finland, något som blev mycket tydligt 
under andra världskriget. Medvetenheten om den gemensamma historien har 
alltid varit en viktig faktor. Den svenska nationella föreningen var dock mån om 
att vara en drivande kraft för nordismen i egenskap av Nordens mest centrala 
och största land. Här verkar inte ha funnits några större principiella schismer 
mellan den danska och den svenska hållningen…

I Norge kretsade debatten om nordiskt samarbete just kring frågan om för-
hållandet till Sverige. Man var hela tiden på sin vakt för att försäkra sig om 
att ett kulturellt samarbete och kunskapsspridning mellan de nordiska länderna 
inte skulle övergå i vad man såg som politisk nordism. Ett djupare politiskt sam-
arbete sågs av majoriteten av de aktiva nordisterna i Norge som problematiskt. 
Från en norsk synpunkt var det helt avgörande att man kunde bevara ett full-
ständigt intakt nationellt handlingsutrymme. Man fann det ”mycket betänkligt” 
att det i ett svenskt programutkast stipulerades att föreningen skulle verka för 
att befrämja nordiska medborgares rättigheter i övriga nordiska länder (Ahtola 
Nielsen 2006: 177). Ett argument var att det skulle vara väldigt svårt att föra 
fram nordismens idé i Norge om det fanns en misstanke om att den norska su-
veräniteten på något sätt skulle naggas i kanterna. Den norska hållningen var 
mycket konsekvent under föreningarnas två första decennier och nordisterna i 
Norge var mycket försiktiga med hänvisning till den nationella opinionen. Ge-
nerellt ville man också försvara pluralitet och likhetsprincipen som ett led i att 
motverka de två storas dominans.

Vad de interna tankegångarna i Island var är inte närmare dokumenterat, 
men det fanns ett behov att ta avstånd från allt danskt och därmed också po-
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tentiellt till djupare nordiskt samarbete. Däremot framgår tydligt motiven för 
den aktiva påtryckningen från de tre övriga föreningarna för att grunda en för-
ening på Island. Utgångspunkten bland de övriga var att Island hörde till den 
nordiska familjen och tanken att de inte skulle vara med stod i motsats till idén 
om en historisk och kulturell gemenskap. Island uppfattades ofta som ett slags 
kulturellt och rasligt relikarium, en slags ursprungskälla för det nordiska, och 
det blev något av en prestigesak för de övriga att se till att en förening grunda-
des där (Janfelt 2005: 132). Verksamheten var under hela 1920-talet ringa och 
verkar mer eller mindre ha tynat bort. Vid ingången av 1930-talet tog man ny 
sats och återupplivade föreningen som vid ingången av 1931 kunde redovisa 
för 90 medlemmar. Man höll på likhetsprincipen, trots att det fanns uppenbara 
asymmetrier i frågan om engagemang, ekonomiska resurser och pondus mellan 
de olika nationella föreningarna.

I Finland förorsakade idén att grunda en nordisk förening de klart största de-
batterna och direkta schismer. Vid sidan om de redan nämnda yttre betänklig-
heterna som fanns i andra nordiska länder, så visade det sig att föreningens eta-
blering orsakade en frän debatt i Finland. Det samnordiska delegerademötet tog 
hösten 1922 i Stockholm beslutet att en förening i både Island och Finland skulle 
grundas, förutsatt att intresse fanns i dessa länder. För Finlands del var detta 
bara början på en över två år lång process, där inrikespolitiska motsättningar 
kom upp till ytan. De tre parterna i konflikten var de svenskspråkiga, de mode-
rata finskspråkiga center-högergrupperingen och sedan de äktfinska krafterna. 
Ett allmänt möte sammankallades en vecka efter mötet i Stockholm för att dis-
kutera förutsättningarna för en finsk förening. Politikern och bankmannen Leo 
Ehrnrooth, som stod i det svenskspråkiga lägret, ledde mötet där man beslutade 
att grunda en organisationskommitté vars uppgift vara ett driva ärendet kon-
kret i hamn. Rätt snart blev det uppenbart att det inte rådde konsensus i frågan. 

I svenskhetsrörelsens huvudorgan Hufvudstadsbladet dryftades faran av att 
samarbeta över språkgränserna. Samtidig hade nämligen en mycket inflam-
merad strid om Helsingfors universitets språkförhållanden brutit ut. I landets 
äldsta, största och vid tiden enda statliga universitet var majoriteten av profess-
urerna ännu definierade som svenskspråkiga och den nya språklagen hade 1922 
fastställt det svenska språkets ställning inom statlig och kommunal förvaltning. 
De äktfinska krafterna mobiliserade sig på universitetet. Den Akademiska Kare-
len-Föreningen och det Äktfinska Förbundet grundades båda 1922. De arbetade 
för en enspråkig finsk stat där svenskan endast skulle vara ett allmogespråk på 
de orter språket förekom. Man var missnöjd över freden som Finland slutit i 
Dorpat 1920. Att Fjärr-Karelen inte anslutits till Finland var en besvikelse som 
frammanade frustration och ett sökande av nya kanaler för att få utlopp för den 



22 | Hundra år av Nordism

uppdämda unga dådkraften. Den äktfinska linjen var kompromisslös och situ-
ationen polariserades. I svenskspråkiga kretsar fanns det många som framförde 
idén om att en Norden-förening endast skulle vara för svenskspråkiga och dess-
utom framlades också ett förslag om att anta medborgare från övriga nordiska 
länder som medlemmar. Det senare stred mot de övriga föreningarna stadgar 
och från svenskt håll vara man mycket tydlig med att en exklusivt svenskspråkig 
förening inte skulle godkännas av de övriga.

Arbetet med att grunda en finsk förening gick i stå och ett förlamat läge råd-
de hela 1923. Samtidigt debatterades ärendet häftigt inom pressen (Karjalainen 
2018: 18). På svenskt håll upprepades ofta den gamla tanken om att de svensk-
språkiga vara bärare av ett skandinavisk-västerländskt kulturarv, en uppfattning 
som många delade på andra sidan om Bottenviken. Moderatare finskspråkiga 
delade åsikten och tidningen Uusi Suomi rapporterade om planerna för en Nor-
den-förening i försiktigt positiva ordalag. Agrarrörelsen stod dock nära den äkt-
finska linjen och man var främst mån om att hela den fennomanska kultur- och 
samhällsgärningen som man hade varit med att förverkliga under 1800-talet 
inte skulle tillintetgöras. Tidningen Ilkka som utkom i Seinäjoki (Östermyra), 
förde en kampanj mot en nordisk förening. Man såg att ett dylikt företag san-
nolikt underminerade den finska suveräniteten och att det högst antagligt skulle 
vara ett instrument för att öka de svenskspråkigas och därigenom även Sveriges 
inflytande på Finlands politik och samhälle. 

Vid ingången av 1924 verkar de mest affektiva stämningarna ha lugnat sig 
något. På båda sidor idkades även någon form av självkritik. Åtminstone fram-
förde Hufvudstadsbladets inflytelserika ägare, affärsmannen Amos Andersson, 
att man i det svenskspråkiga lägret hade försatt en chans att agera brobyggare 
och snarast isolerat sig och därigenom snarast skapat en mur mellan det finska 
och det övriga Norden (Karjalainen 2018: 20). Ärendet att grunda en förening 
togs upp på nytt. Trots att den äktfinska ståndpunkten inte hade rubbats en tum 
fanns det tillräckligt samförstånd och 24.10.1924 hölls det första mötet. För-
eningens namn blev Norden, en förening i Finland för nordiskt samarbete, på 
finska Norden, Suomessa toimiva yhdistys pohjoismaista yhteistyötä varten. Det 
officiella namnet var resultatet av en lång och segdragen debatt om vilka na-
tionsbestämmande adjektiv man kunde använda. De svenskspråkiga ville inte 
ha adjektivet finsk/finne, utan istället nyordet finländsk/finländare, med vilket 
man avsåg finska medborgare som inte etniskt-språkligt var finska (Meinander 
2016: 28). Som en finskspråkig översättning erbjöds ”suomenmaalainen”, som 
lät konstruerat och fel i de finskspråkigas öron. Den tvåspråkiga föreningens 
födelseprocess hade varit både långdragen och smärtsam. Resultatet var dock en 
genuint tvåspråkig förening där båda språkgrupper var representerade.
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En kortare genomgång av de olika nationella omständigheterna är motiverad 
av många orsaker. Föreningarna Norden skulle samfällt komma att bli den en-
skilt kanske viktigaste aktören som banade väg för det officiella samarbetet de 
nordiska staterna emellan. Många var de personer som hade en dubbelroll som 
aktörer både inom det officiella och det inofficiella nordiska samarbetet. De frå-
gor som återkom och kanske inte alltid var helt lätta att lösa var långt desamma 
inom båda sektorerna och de nationella motiven fanns alltid i bakgrunden. De 
svurna nordisterna har ofta varit genuint gränsöverskridande och tänkt i långt-
gående integrationsbanor, men samtidigt har man alltid varit tvungen att på oli-
ka sätt ta hänsyn till nationella intressen. En Norden-förening kunde varken bli 
politiskt relevant eller en populär folkrörelse om man från första början hade 
gått in för att göra den till ett utopistiskt sällskap för en klick svurna nordister 
eller skandinavister. I stället satsade man, låt vara med en i början klart elitistisk 
ansats, på att förankra Norden-idén brett både politiskt och folkligt. Detta har 
varit både en styrka och svaghet för det nordiska samarbetet. Den har gett kon-
tinuitet vilket föreningens hundra år visar. Samtidigt kan man konstatera att ur 
ett ambitiöst integrationsperspektiv har det officiella nordiska samarbete som 
föreningarna agerade barnmorska åt varit tungrott och rätt ofta har de konkreta 
politiska resultaten varit blygsamma. Det nordiska samarbetet och 1900-talets 
nordism har haft sina begränsningar som har en direkt koppling till national-
staternas överhöghet. Därför konsensusprincipen inom det officiella samarbetet 
och därför fem föreningar i stället för en.

POLITISK ELLER KULTURELL NORDISM? 

En betydande spänning inom föreningarna har alltid varit förhållandet mellan 
dem som har velat ha ett ambitiöst och politiskt inriktat samarbets- och inte-
grationsprogram som ledstjärna och de som hellre har nöjt sig med ett inte po-
litiskt förpliktande upplysnings-och kulturprogram. Spänningarna och de olika 
preferenserna finns fortfarande i dag. De första åren i Föreningarna Nordens 
historia präglas av tidvis häftiga debatter om vad föreningens verksamhet skulle 
fokuseras på och vilka principer som skulle styra. Det rådde en rätt stor sam-
stämmighet om formerna för verksamheten, som främst var publikations- och 
kursverksamhet. Men i frågan om innehållet fanns det olika synsätt. 

En enkel kategorisering är den mellan de som ville arbeta för en långtgående 
nordisk integration med tydliga politiska förtecken och de som höll fast vid den 
nationella komplementaritetsprincipen. De senare ville därtill strikt begränsa 
publikations- och övrig mötesverksamhet till att omfatta informationsverk-
samhet om de enskilda länderna hos de övriga. Dessutom var man mån om att 
senare betona det kulturella samarbetet framom det politiska. Enligt förenings-
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stadgarna var huvuduppgiften att, ”til opgave at uddybe Samfølelsen mellem de 
nordiske Folk, udvide deres kulturelle og økonomiske Forbindelser og fremme 
det indbyrdes Samarbejde.” (NÅ 1920: 4) Hur detta skulle tolkas var inte enty-
digt. Vad var exempelvis skillnaden mellan ekonomiskt och politiskt samarbete? 
I statuterna omnämndes också att föreningarna skulle sprida kunskap om vad 
som föregår i de övriga nordiska länderna. Det var i hög grad där man började, 
åtminstone i den gemensamma satsningen Nordens Årsbok, som utkom första 
gången 1920. Årsböckerna var praktfulla och till den yttre formgivningen am-
bitiösa publikationer, som skulle locka nya medlemmar. Här skulle folkupplys-
ningen starta. Från 1929 utgavs årsboken i samarbete med Letterstedska fören-
ingen under namnet Nordens Kalender. På 1920-talet fördes även diskussioner 
inom samkommittén att börja utge en tidskrift som skulle utkomma flera gång-
er per år, men de planerna förverkligades inte. Det var först några decennier 
senare som de enskilda nationella föreningarna började utge sin egen tidning. 

Innehållet i årsböckerna var till största del informativa artiklar skrivna av väl-
renommerade samhällsmedlemmar från olika delar av Norden. Dessutom inne-
höll årsböckerna viktig information och dokumentation om all verksamhet som 
hade en koppling till nordiskt samarbete. Det var mycket sällan som möjliga 
inre schismer kom upp till ytan och exponerades för debatt på årsbokens sidor. 
Men ibland hände det, och i övrigt innehåller de två första decenniernas Nor-
den-publikationer även programmatiska ställningstaganden. Dessa inslag kan 
karakteriseras som nyckeltexter där man får en god inblick i hur man tänkte och 
i vilka frågor man drog åt olika håll inom föreningarnas inre krets. Redan i den 
första årsboken underströk man att de tre föreningarnas tillskyndare inte var en 
fullständigt enhetlig skara, utan att det fanns olika intressen och synsätt på vad 
man vill att skulle vara föreningarnas verksamhetslinje. 

Några nyckeltexter som är värda att här lyfta fram handlar dels om den redan 
nämnda schismen mellan kulturell och politisk nordism, och dels om vad man 
såg som meningen och syftet med hela företaget. Språkvetaren Valfrid Palmgren 
Munch-Petersen, ursprungligen från Sverige men styrelsemedlem i den danska 
föreningen, propagerade i artikeln ”Tankar i skandinaviska frågor” entusiastiskt 
för att föreningarna skulle anamma ett ambitiöst program. Det räckte inte att 
man enbart spred upplysning om respektive nordiska länder, utan man skulle 
ha högre mål för att skapa en nordisk samkänsla och identitet. Munch-Petersen 
uppfattade informationsverksamheten som alltför blygsam och hon var kritisk 
till att man bekostade gästföredrag utan tydligt nordiskt innehåll. Verksamheten 
skulle vara inriktat på ”att Nordens folk så småningom skulle lära sig att tänka 
och känna utom nationellt även nordiskt.” (Munch-Petersen 1923: 125).     

Den svenska styrelsemedlemmen Eli F. Hecksher, professor i ekonomisk 
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historia, delade Munch-Petersens uppfattning om att man inte skulle engage-
ra sig i resultatlös och missriktad verksamhet. I artikeln ”Det nordiska samar-
betets innebörd” talade han för att ”göra Norden i ökad grad till en kulturell 
enhet, ej att propagera ett ofta dött vetande om hur det går till eller ser ut i de 
andra nordiska länderna.” (Heckscher 1923: 51). Heckscher delade den norska 
uppfattningen om att det var bättre att lämna det politiska utanför föreningens 
verksamhetsfält och koncentrera sig på den kulturella enhetens utveckling och 
skapandet av ett enhetligt kultursamhälle. Sitt eget fält, det akademiska, såg han 
uppenbart som en del av den kulturella sfären, och det skulle enligt honom ”vara 
mycket välkommet om vetenskapliga och andra uppgifter kunna fördelas mel-
lan de nordiska länderna.”

Den norska linjen var som bekant återhållsam och man slöt upp kring devisen 
”kjenskap gir venskap”, såsom Norges statsminister och ordförande i den norska 
föreningen Johan Ludvig Mowinckel hade uttryckt det på delegerademötet 1923 
(Hansen 1994: 81, 261). Misstanken mot alla former av ”nyskandinavisme” var 
således väl etablerad på högsta ort (Hansen 1994: 22). Munch-Petersens artikel 
uppfattades i detta läger som en provokation och Hagerup Bull skrev en replik 
i följande årsbok under rubriken ”’Nordens’ Opgaver”. Han återkom till att för-
eningens uppgift blott vara att sprida kunskap om vad det försiggår i de andra 
nordiska länderna. Politiskt samarbete skulle bara finnas på en officiell nivå och 
att privata föreningar som byggde på medborgaraktivitet skulle däremot inte 
blanda sig i det politiska. Med tanke på hur många olika roller de flesta av för-
eningarnas nyckelpersoner hade inom samhället blev detta krav svårt att kon-
sekvent genomföra i praktiken. Tvärtom kom Föreningarna Norden att bli ett 
instrument för att pådriva det officiella samarbetet.

Man var inte oeniga i allt. Det rådde ett samförstånd att det var viktig att 
speciellt idka informationsverksamhet bland lärare och journalister. Man var 
också enig om att omfatta tanken om en naturlig kulturell och folklig släkt- och 
gemenskap. Heckscher konstaterade att det redan fanns en andlig enhet och att 
man inte behövde frammana en sådan. Det gällde bara att omsätta den föreställ-
da kulturella gemenskapen i en praktisk verksamhet som skulle närma folken 
konkret. Här låg Heckscher närmare sin landsmaninna Munch-Petersen, som 
talade rätt öppet om skandinavism utan att tydligt särskilja någon äldre form 
från 1800-talet och en nyare version. Det är lätt att förstå att man i det norska 
lägret drog öronen åt sig när hon beskrev, ”den nya skandinavism som börjat 
blomstra upp.”

Nordismen och skandinavismen var bevisligen inte alltid lätt att särskilja un-
der de första decennierna. Begreppet nordism blev allmänt först på 1940-talet. 
Att man allmänt börjat tala om nordiskt samarbete och samhörighet på 1920 är 
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klart bevisat, inte minst genom föreningarnas namn. Samtidigt användes be-
greppen ’Skandinavien’ och ’Norden’ under hela mellankrigstiden på ett sätt som 
överlappade dem i betydelse. Inom Föreningarna Nordens gemensamma dele-
gerademöten fanns det uppenbara skillnader medlemmarna emellan hur man 
använde dessa begrepp. Det handlade inte bara om geografi, utan i högsta grad 
återspeglade de olika medlemmarnas språkbruk och deras syn på nordiskt sam-
arbete. Man var dock ense om att den nordiska tanken byggde på en konkret 
och existerande samkänsla och att Nordens folk sammanbands av historiska er-
farenheter och ett folkligt och kulturellt släktskap.

3. Från elitklubb till folkrörelse 

”…att Nordens folk så småningom skulle lära sig att tänka och känna 

utom nationellt även nordiskt.”

Valfrid Palmgren Munch-Petersen (1923)

Det framhålls ofta att föreningarna Norden är genuina folkrörelser och det är 
bilden vi har av dem i dag. De som har forskat i föreningarnas historia har alla 
samfällt kunnat konstatera att föreningen till att börja med var ett elitprojekt, 
men med en målsättning att skapa en bred folklig bas. Detta mål nådde man 
med tiden. Att skapa en stark folklig förankring var ett uttalat mål från sent 
1930-tal framåt och hade en direkt koppling till demokrati och legitimitet. I dag 
mobiliserar inte föreningarna på samma sätt stora folkskaror i demokratins och 
samhällspåverkningens namn.

Här behandlas denna utveckling och vad som gjorde den möjlig. Dessutom 
dryftas förhållandet mellan å ena sidan det politiska och samhälleliga toppskiktet 
och den folkligt förankrade medborgarverksamheten. Båda sfärerna nådde be-
tydande resultat på lite olika sätt. Den första preparerade vägen för det officiella 
nordiska samarbetet och den andra sörjde för att folkets entusiasm och nyfi-
kenhet i efterkrigstidens hoppfulla tid kanaliserades till nordismen väl. Ordet 
elitism brukar inte sälla uppfattas med en viss negativ klang i Norden, där den 
grundtvigianska folkligheten stått högt i kurs. Den danska historikern Lorenz 
Rerup har dock konstaterat att de nordiska föreningarna kanske aldrig skulle ha 
sett dagens ljus utan det övernationella perspektiv som kärnan av föreningarnas 
tillskyndare företrädde. Enligt Rerup hade inte den nationellt förankrade med-
elklassen de andliga instrument som krävdes för att överbrygga de nationella 
gränserna och skapa en nordisk gemenskap (Rerup 1994). 

De som tog initiativet och drev igenom grundandet av föreningarna tillhörde 
samhällets absoluta toppskikt inom politik, näringsliv och vetenskap. Dansk in-
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dustris starka man Alexander Foss har redan nämnts som den pådrivande kraf-
ten. En kort genomgång av de första styrelsernas sammansättning bekräftar den 
starka förankringen i samhällets topp. I den danska föreningens första styrelse 
ingick statminister N. Neergaard, inrikesminister Sigurd Berg och landstings-
representanten C. V. Bramsnæs, som var socialdemokrat. Det akademiska fäl-
tet var representerat av historieprofessorn Aage Friis och från tidningsvärlden 
fanns tre journalister. Den starka förankringen i näringslivet framgår av att Foss 
ackompanjerades av direktörerna Max Ballin och G. Gregersen. Föreningens 
första ordförande, kammarherre F. de Jonquières företrädde hovet. I Norge och 
Sverige var mönstret långt detsamma. Den första norska styrelsen leddes av 
politikern Hagerup Bull och i den satt också stortingspresidenten A. Buen och 
statsråden J. E. Mellbye. Akademikerna var väl företrädda genom professorerna 
Halvdan Koht, F. Stang och Fredrik Paasche. Direktörer, godsägare, advokater 
och näringslivsgiganter som G. Throne Holst och skeppsredaren Johan Lud-
vig Mowinckel kompletterade den 14 man starka styrelsen med suppleanter-
na medräknade. Socialdemokraten Koht och liberalen Mowinckel uppträder i 
handlingarna under olika titlar, vilket förstås speglar deras mångskiftande för-
troendeuppdrag och karriärer. De två var de främsta arkitekterna av Norges ut-
rikespolitik under mellankrigstiden, vilket bekräftar den tyngd som Förening-
arna Norden gavs.

Den svenska föreningens räknade från första början med tre kretsar, Stock-
holm, Malmö och Göteborg. Vid det konstituerande mötet valde man in 18 
medlemmar i centralstyrelsen och de företrädde ett rätt brett register över 
samhällsbärande krafter. Till ordförande valdes Malmöhus läns landshövding, 
friherre Louis de Geer, som 1914 hade stått värd för trekungamötet. Andra 
kammarens talman H. Lindqvist, statsråden O. Olsson och kammarrättsrådet 
Carleson hade sällskap av en generalkonsul, en konsul, en generaldirektör, en 
bankdirektör, tre professorer och en redaktör. Också fattigvårdsinspektör G. H. 
von Koch och ’fru’ Emelia Broomé ingick i styrelsen, som alltså var den enda av 
den tre som hade en kvinnlig medlem i detta inledande skede.

Politiker, ämbetsmän, professorer, redaktörer och näringslivstoppar var allt-
så i huvudsak de som ledde föreningarna under de tidigare åren. Personbyten 
skedde men generellt var rekryteringsbasen densamma. Under 1930-talet bred-
dades spektret politiskt i någon mån då flera socialdemokratiska politiker kom in 
i styrelserna. Om det var ett tecken på att man hade blivit mindre elitisk är inte 
entydigt. Det kanske mera handlade om att socialdemokratin höll på att bli mera 
accepterad och därför kan man med fog säga att det elitiska anslaget hölls rätt 
intakt fram till kriget. Detta var varken konstigt eller ovanligt på den tiden och 
det kom att innebära att man från styrelseledningen utgick från en välmenan-
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de dikterande folkbildningsattityd. I de tidiga årsböckerna förekommer mycket 
tankar kring hur man skall nå ut till folket och vad som är lämpligt innehåll för 
det folkupplysande materialet. Efter tio års verksamhet hade föreningarna 1929 
sammanlagt 5 000 medlemmar, vilket inte en oäven mängd men ändå långt från 
en folkrörelse (Wilén 2017:279). Det sistnämnda blev en uttalad målsättning, 
men det skulle komma att kräva en tydligare politisk förankring i den socialde-
mokratiska rörelsen innan man fann medlen att göra det i praktiken.

Det fanns en slags dubbel självgodhet i den tidiga verksamheten. Inom de 
ledande kretsarna fanns det en stark tro dels på att de bar på ett ansvar för att 
formulera målen, men dels också en övertygelse om att just de nordiska fol-
ken var speciellt framgångsrika i att skapa en fredlig och på praktisk nytta base-
rat samarbete. Språkbruket innehöll ofta uttryck som ”bildade människor” och 
”saklig behandling av ämnen”. Valfrid Palmgren Munch-Petersen var speciellt 
upptagen av den mellannordiska folkupplysningen, och hon frågade: ”vore det 
icke på tiden att vännerna till det nordiska samarbetet försökte så påverka fol-
kens uppfostran till nationell takt.” Med detta syftade hon på att man borde för-
söka påverka negativa folkliga stereotypier nordborna emellan, en både viktig 
som svårt genomförbart projekt. ”Vilken dansk revy serverar icke minst en full 
svensk!” frågade hon retoriskt (Palmgren 1923: 121). Hon undervisade i svenska 
vid Köpenhamns universitet och för henne var en bättre och positivare förstå-
else över de nordiska nationsgränserna en hjärtesak hon arbetade för hela sitt 
liv. Samtidigt kom hon att agera som en slags åsiktspolis mot vad hon såg som 
skadliga och inskränkta nationella och folkliga föreställningar. Hennes främsta 
argument verkar ha varit att det var viktigast att påverka grundläggande sam-
hälleliga strukturer, med vilket hon främst såg skolbarn, den studerande ung-
domen och journalistkåren. Hennes vilja att göra föreningens verksamhet till 
något mera än bara upplysningsverksamhet av ett försiktigare slag var uppenbar 
och hon såg hur ”de klokaste inom vårt folk” borde arbeta för att de nordiska 
folken ”av fri vilja följa det naturens bud som bjuder de nordiska folken att leva 
tillsammans som bröder av samma stam.” (Palmgren 1923: 109).

Valfrid Palmgren Munch-Petersen var inte ensam om att omfatta den tids-
typiskt förmyndaraktiga tanken om att det nordiska förnuftet var något varje 
medborgare var berättigad att fostras till. Att den fria viljan skulle mobiliseras 
genom upplysning. Eli Heckscher bedömde att folk under det första världskri-
gets slutskede i klassolidaritetens namn hade ”dövat sinnet för både rättfärdighet 
och sundt förnuft.” Det var enligt honom ett sällsynt magert resultat för ”hvad 
vi kalla den civiliserade mänskligheten.” Domprost Edvard Rodhe talade sen-
sommaren 1924 till ett församlat svensk-danskt folkmöte på Kullen vid svenska 
västkusten. Han konstaterade att det man inom Norden upplevde var ganska 
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sällsynt folken emellan på andra håll, och han berömde Föreningarna Norden, 
som ”genom ett möte sådant som detta gör en insats i folkuppfostrande rikt-
ning”. Med yviga liknelser om sommar och nordisk natur manade han till enhet 
i Norden med orden: ”Vi vilja ett enigt Norden. Vi vilja ha vår och sommar i 
folkens liv.” Avslutningsvis bad han Gud, ”som styrer folkens öden att bevara 
Norden.” (Rodhe 1925: 115). Retoriken var på många sätt tidstypisk och den 
dikterande tonen användes inom all massmobilisering. Man kan välja att se de 
uppenbara dragen av från ovan givna uppmaningar att bli nordbor, något som 
framstår som rätt tydligt ur vår tids perspektiv. Men man kan också ur ett nord-
iskt samarbetsperspektiv se det nödvändiga i denna process. Att föreningarna 
långt agerade ur ett elitistiskt perspektiv under de första 10 - 20 åren, var för-
modligen en direkt nödvändighet om man skulle skapa en rörelse kring nordis-
mens idé. Att senare generationer har känt ett behov av att projicera berättelsen 
om en från första början ur gräsrötterna uppvuxen folkrörelse, har förmodligen 
mera med egna självidentifikationer att göra. Elitism och nordism har ofta in-
stinktivt upplevts som en problematisk kombination. 

”Föreningen Nordens bas kan ej göras nog bred”

Rubrik i Hufvudstadsbladet 1945

Den expansiva fas som började efter kriget, som ett resultat av det som un-
der det andra världskriget myntades som ”den nordiska väckelsen”, inbegrep en 
tydlig strävan efter ett nytt sätt att se på den folkliga förankringen av verksam-
heten. Det fanns en allmän stämning av att man måste komma bort från att 
tänka i toppstyrningens termer, vilket tydligt också innehöll en manifesterad 
tanke på att folkligheten skulle bli en viktig ideologisk hörnsten. När den finska 
föreningens nyvalda sekreterare Östen Elfving intervjuades i Helsingforstid-
ningen Nya Pressen angående sitt deltagande i det svenska representantmötet 
1945 i Vår Gård i Saltsjöbaden, berättade han hur man nu gjorde saker och ting 
i Sverige. ”Mötet var sannerligen stimulerande med tillfällen till fri och öppen 
kritik”, menade Elfving och därtill kunde han konstatera att man i Sverige nått 
långt i strävandena att göra Norden till den folkrörelse ”den bör vara, och som 
det hette i kritiken befria den från inslag av bankettmentalitet.” Vad han exakt 
menade med denna bankettmentalitet framgår inte ur artikeln, men det är inte 
svårt att gissa att en viss anti-elitism låg bakom hans resonemang. Kanske ock-
så en antydan om de nordiska samarbetssträvandenas tandlöshet, en kritik som 
alltid följt nordiskt samarbete. I ett senare sammanhang (1949) omtalas bankett-
nordismen som ”fagra ord som uttalats vid en och annan bankett.” Dels hänvi-
sar det till en i de övre samhällsskikten förankrad samkvämskultur som kunde 
uppfattas både som exkluderande och ineffektiv när det kom till att skrida till 
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handling. Kommentaren kan också läsas som en hänvisning till det idealistiska 
inslag som tron på nordiskt samarbete och tillit ofta uppfattades ha, och som 
påminde on den s.k. punchskandinavismen på 1800-talet. De fagra drömmar 
om skandinavisk enhet hade strax före, under och efter kriget omvandlats till 
en idealistisk fredstanke, som mera realistisk lagda samhällspåverkare inte gav 
mycket för. Enligt skribenten hade dock denna bankettnordism blivit ett minne 
bara tack vare ”den intensiva humanitära samverkan som kriget framtvingade. 
Den nordiska tanken hade förts ut bland folket.” Elfving såg tydligt hur tanken 
hade blivit verklighet under kriget genom de olika solidaritetsaktionerna. 

Att nå den breda massan hade inte bara en humanitär utan också en poli-
tisk dimension. Den folkliga mobiliseringen sammanföll med socialdemokratins 
frammarsch i Norden. Att man bland de nordiska socialdemokratiska partier-
na började profilera sig som representanter för ’nordisk demokrati’ var av stor 
betydelse (Kurunmäki & Strang 2010: 23 - 24). Då man kring 1930-talets mitt 
började man arrangera speciella ’Nordens dag’-evenemang, närmade sig arbe-
tarrörelsen och de dominerande krafterna inom föreningarna Norden varandra. 
Speciellt stor var satsningen 1936, då också de nordiska statliga radiostationerna 
samarbetade med föreningarna. I takt med att den politiska vänstern och arbe-
tarrörelsen etablerade sig som en accepterad del av den parlamentariska makten 
ökade också trycket på att överge den välvilliga men något förmyndaraktiga syn 
på ’folket’, som hade genomsyrat de tidiga årens delegatmöten. 

I Nordens kalender 1937 ingick Per Albin Hanssons artikel ”Arbetarskan-
dinavismen” bland det redaktionella material man ansåg vara till gagn för den 
nordistiska folkupplysningen. I artikeln blickade den svenska statsministern 
bakåt hur arbetarrörelsen hade mobiliserat sig i nordiska tecken från den första 
kongressen 1886 fram till grundandet av SAMAK 1932, efter 1920-talets splitt-
ringar. Han konstaterade också att ”socialdemokratins framryckning” innebar 
att arbetarskandinavismen hade skiftat gestalt. Från att ha varit en för arbetar-
rörelsen typisk mellanstatlig solidaritet i internationalismens tecken mot etable-
rade maktstrukturer, hade nu vänstern blivit en del av etablissemanget: ”Arbe-
tarskandinavismen i sin utvidgade nordiska form smälter nu helt samman med 
de allmänna strävandena till nordiskt samförstånd.” Hansson talade givetvis i 
egen sak, men det är intressant att notera hans språkbruk när han kopplade ihop 
vad han kallade for arbetarskandinavismen med demokrati och fred både internt 
och ”när det gäller de nordiska staternas framträdande utåt i den internationella 
politiken.” (Hansson 1937: 92) Mycket av det som komma skulle inom nordiskt 
officiellt samarbete och internationell samordning, oftast inom Förenta Nation-
ernas regi, förebådas här av det svenska folkhemmets första ledare. 

Samma år 1937 fick den svenska föreningen en ny direktör Torsten Nothin, 
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som liksom Hansson var socialdemokrat. Han kom att bli en central gestalt un-
der de kommande kritiska åren och han förespråkade en kraftig satsning på att 
bredda medlemsunderlaget. Detta gjorde man under kriget på många olika sätt, 
främst genom att engagera organisationer. Året 1943 blev avgörande för fören-
ingarnas utveckling mot en bred folkrörelse. I Sverige anslöt sig LO, arbetsgi-
varorganisationen SAF och Kooperativa rörelsen till den svenska föreningen, 
vilket blev en kraftig signal om att den nordiska saken var partiöverskridande. 
Föreningen Norden blev attraktiv som en folkrörelse vars verksamhet föreföll 
etiskt rätt under brinnande krig. I Danmark blev denna effekt om ännu tydli-
gare. Liksom i Sverige hade den danska föreningen fått en socialdemokratisk 
profil genom att Nationalbankens direktör C. V. Bræmsnes nu var ordförande, 
medan viceordförandeposten innehades av den konservativa chefredaktören H. 
Stein. Den partiöverskridande balansen var med andra ord inrättad. I Folke-
tingsvalet 1943 uttalade sig alla partier positivt om nordiskt samarbete och ännu 
samma år lyckades ordförande Bræmsnes lotsa in den danska arbetarrörelsen i 
föreningen. En samfälld deklaration som involverade sju olika instanser inom 
den danska arbetarrörelsen förklarade sitt engagemang för det nordiska samar-
betet. Detta betydde att man började formulera konkreta mål för det nordiska 
samarbete, som medborgarrätt, sociallagstiftning, gemensam handelspolitik. I 
försvarsfrågan var man något försiktig men inte kategoriskt emot att den också 
togs upp på dagordningen. 

Med tanke på föreningens medlemsunderlag var det av största vikt att Arbej-
dernes Oplysningsforbund tog på sig uppgiften att samla nya medlemmar. En 
uppmaning till alla parti- och fackföreningsanslutna gick ut samma år, där de 
som kände för den gemensamma nordiska saken uppmanades att bli medlem-
mar i föreningen Norden. Detta ledde till explosionsartad ökning av medlems-
antalet. Den nyanställda direktören Franz Wendt reste runt i Danmark och såg 
till att lokalförening efter lokalförening grundades. Verksamheten skedde obe-
hindrat av ockupationsmakten och de något lama invändningar som den rik-
tade mot föreningens verksamhet fick en närmast motsatt effekt. Vid slutet av 
1943 hade den danska föreningen tredubblat sitt medlemsantal som nu var över 
10 000. Något senare 1945 uppgick organisationen Det Frie Nord i förening-
en. Denna organisation som hade grundats som en hjälp- och solidaritetsaktion 
till Finland under Vinterkriget var mera försvarspolitiskt inriktad, men delade 
i stort samma syn på ett framtida nordiskt samarbete. Efter sammanslagningen 
uppgick den danska föreningens medlemsantal till drygt 50 000, som fördelades 
på 112 lokalföreningar. Då medlemsantalet före kriget varit drygt 3000, förstår 
man vilken kraft det nu fanns att sätta i nordismens tjänst. Den nordiska väckel-
sen hade nått ut till folket.
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Krigets dramatiska händelser och arbetarrörelsens större engagemang hade 
öppnat upp för en bredare rekrytering. Bland de tidiga pionjärerna manade det-
ta till eftertanke. Nils Herlitz, som varit med från början reflekterade 1944 i det 
svenska föreningsorganet Nordens tidning över föreningens verksamhet på föl-
jande sätt:

Den som själv var med från begynnelsen i den nordiska rörelsen undgår 

icke frågan, om föreningarna kunde ha uträttat mera efter andra linjer, 

med andra medel, med större kraft. Men den frågan tillhör det andra att 

besvara. 

(se Andersson 1990: 55)

Ur ett finskt perspektiv skedde omorganiseringen av föreningen under ett 
betydande tryck från den politiska vänsterflygeln och då längre mera vänsterut 
än vad man inom socialdemokratin hade tänkt sig. Då man 1946 tog ett beslut 
om att administrativt reformera föreningen enligt svensk modell och göra för-
eningen till ett riksförbund med krets- och lokalavdelningar blev också de po-
litiskt-samhälleliga grundvärderingarna av föreningen kraftigt ifrågasatta. Den 
förening som nu hette Pohjola-Norden utsattes för ett hårt angrepp av de efter 
kriget politiskt förstärkta folkdemokraterna. De ville styra föreningen i en rikt-
ning som inte kunde uppfattas som anti-sovjetiskt och krävde en utrensning av 
de element som man uppfattade ha gått tyska ärenden under kriget. Jaakko W. 
Keto, vice stadsdirektör i Helsingfors och tidigare riksdagsledamot och minister, 
hörde tillsammans med den folkdemokratiska undervisningsministern Johan 
Helo till dem som kraftigt drev på en kritik av den finska föreningens politiska 
orientering. Helo, som hade suttit fängslad under kriget för sina politiska åsik-
ter, menade att ”orienteringen västerut inte fick stå i strid med orienteringen 
österut.”. Under ett besök i Stockholm 1945 föreslog han att en konkurrerande 
förening i folkdemokratisk anda skulle grundas, något som inte föll i god jord 
i liberala kretsar. En av dess språkrör Nya Pressen publicerade 31.5.1945 inter-
vjun med Helo under rubriken ”Norden ett fascistbo?”.

Episoden återspeglar det allmänna politiska klimatet i Finland strax efter kri-
get. Folkdemokraterna i Finland omfattade inte den koppling till en motstånds-
rörelse, vilket var fallet i Danmark och Norge. Socialdemokraterna hade en an-
nan syn, då man slutit upp kring vapenbrödraskap med andra ledande finska 
partier under kriget. I likhet med övriga nordiska socialdemokrater hade man 
också i Finland under kriget talat för en bredare folklig förankring. När minis-
ter K-A Fagerholm, partiets främsta nordist, 1943 höll festtal vid Helsingfors 
svenska arbetarförening, konstaterade han att ”Föreningen måste krypa ur sitt 
skal, visa större aktivitet och närma sig det egentliga folket.” (citerat i Svenska 
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Pressen 11.1.1943). Fagerholm talade med försonande ord om det arbete som 
hittills hade gjorts för det nordiska samarbetets sak, men han var tydlig med 
att de stora folkrörelserna skulle engageras. Fagerholms tal rapporterades stort 
också i Sverige och Danmark, och bör ha haft en betydelse för den utveckling 
som tog sin början 1943.

När medlemsantalet efter kriget i Finland liksom i de övriga nordiska länder-
na kraftigt ökade, var det dock inte helt entydigt att den utökade basen enbart 
bestod av nya medlemmar från arbetarrörelsen. I Danmark var detta i hög grad 
fallet, men om man ser på rekryteringsunderlaget i Finland så är bilden en an-
nan. Med tiden blev det närmast en självklarhet för aktiva kommunalpolitiker i 
högerpartier från alla hörn av landet att ansluta sig till föreningen. Norden blev 
under det kalla kriget ett fönster västerut ur ett finskt perspektiv. Den folkli-
ga förankringen blev med andra ord av lite annan art än den som man inom 
arbetarrörelsen förutsåg och arbetade för. Exemplet är kanske ett av de bättre 
om man vill påvisa den nordiska tankens betydelse. Denna omorientering stod i 
förhållande till krigets utgång och de politiska realiteterna. Detta betydde att fall 
där forna Tysklandsvänner nu hade blivit nordister också förekom, vilket väckte 
en viss förvåning inom den liberala pressen. En annan pikant detalj är att det 
finska bokförläggarförbundet 1944 - 45 skickade ut två brev till bokhandlare och 
förläggare runt om i landet, där man uppmanade att sluta sälja och distribuera 
sammanlagt 288 boktitlar som politiskt opassande. Bland dessa böcker fanns de 
nordistiska pamfletterna Nordens förenta stater av Kleen, Petander & Örne och 
Atos Wirtanens Ett enat Norden – morgondagens nödvändighet (se följande 
kapitel). Ur ett finskt perspektiv blev det nordiska en samlande kraft på ett sätt 
som inte hade varit möjlig något decennium tidigare. Kalla krigets omständig-
heter gjorde med tiden nordismen till en över partigränser sammanförande idé.

När den nordiska interparlamentariska unionen 1951, på initiativ av den 
danska statsministern Hans Hedtoft, tillsatte en kommitté för att utarbeta ett 
förslag till ett nordiskt råd var den balanserad mellan socialdemokrater och 
konservativa. Förutom Hedtoft var Finlands K-A Fagerholm och Norges Oskar 
Torp socialdemokrater, medan Sigurdur Bjarnasons och Nils Herlitz politiska 
hemvist låg inom högern. Gemensamt för samtliga var att de varit aktiva inom 
Föreningen Norden. Liksom i Finland före kriget fanns det betydliga politiska 
spänningar i Nordenfrågan ännu på 1950-talet i Norge. Inom Høyre var man 
skeptisk till ett parlamentariskt nordiskt råd och förslaget att de olika ländernas 
ministrar skulle ha rösträtt i rådet blockerades. Det krävdes en lång och anime-
rad debatt i det norska Stortinget innan förslaget om ett nordiskt råd klubbades 
igenom. Det var bara socialdemokraterna som var entydigt för ett nordiskt råd. I 
de övriga länderna var det bara kommunisterna som motsatte sig, därmed fram-
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stod Norge än en gång som ett särfall. När väl Nordiska rådet hade grundats 
avtog det norska motståndet, men den rätt anspråkslösa satsningen på ett råds-
sekretariat var resultatet av norska önskemål (Hansen 1994: 151). 

Grundandet av Nordiska rådet 1952 och Nordiska ministerrådet 1971 bör gi-
vetvis ses som stora framgångar också för Föreningarna Norden. Dynamiken 
mellan de tre innehåller alla element i den nordiska samarbetskulturen, från de 
enskilda mötena och vänskapen på individnivå till den inbyggda spänningen 
mellan olika ambitioner för samarbetet. I dag är föreningarna delvis närmast 
institutionellt en del av det officiella samarbetet, åtminstone om man ser till fi-
nansieringsstrukturen, och då speciellt de största satsningar som FNF driver. 
Man kan välja att se det som en styrka att banden är så nära, även om det ur ett 
utomstående perspektiv kan se ut som ett starkt beroendeförhållande. Tolkar 
man det ur ett nordiskt perspektiv, kanske det bara är ett av många exempel på 
tilliten till officiella institutioner från medborgarna.

4. Krig, fred och nordiskt samarbete
Världskrigen ställde frågan om det nordiska på sin spets. Både det första och det 
andra världskriget fick de nordiska länderna att närma sig varandra. Yttre kriser 
eller andra betydande omvälvningar har haft och kommer säkert i framtiden att 
ha en stor betydelse för nordiskt samarbete. Denna dynamik är tydlig i dag då 
det kalla krigets retorik delvis har återvänt. Att den dynastiska skandinavismen 
dog på Dybbøl Banke 1864, var en traumatisk händelse som fanns i bakhuvudet 
på det tidiga 1900-talets nordister. Det första världskriget fick de tre skandina-
viska länderna att närma sig varandra och man fann i kriget slutskede varandra 
genom den konkreta varuutbyteshandeln. Nä man även i Sverige började ana 
allvarliga hot inom livsmedelsförsörjningen var tiden mogen att sätta de natio-
nella färgerna åt sidan och söka broderfolkens hjälp. Det andra världskriget är 
inte samma solskenshistoria, långt därifrån. Det gick en tid efter kriget innan 
förtroendet och tilliten, denna nordiska kraftdryck, igen kännetecknade relatio-
nen mellan de nationella föreningarna. Samtidigt var de värsta åren under kriget 
de mest framstående på kanske hela 1900-talet om vi ser på artikuleringarna av 
ett behov att skapa en nordisk statsunion. Det ligger något viktigt i hur stora 
kriser har aktiverat den nordiska tanken. När läget har varit som mest hopplöst 
har man trängtat som mest efter den nordiska samarbetsandan. Kanske inte uni-
sont i alla länder och av alla medborgare, men den nordiska tanken har fått en 
mycket stor relevans i allvarliga kristider. Yttre fara har frammanat inre enhet. 

Det första världskrigets utbrott betydde att det diplomatiska dödläget mellan 
Norge och Sverige tog slut. Försiktigt normaliserades de officiella kontakterna 
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länderna emellan sedan unionsupplösningen. De tidiga åren inom Föreningar-
na Norden präglas ännu av norsk misstanke mot svenska stormaktsintentioner. 
Om dessa intentioner var riktiga och uttänkta, eller överkänslighet från norsk 
sida är svårt att helt bedöma. Det fanns säkert vanemässiga beteendemönster 
från svensk sida och hårdnackade principer väster om Kölen som ibland blev 
mera av skygglappar än visionära utsikter. Men det är tydligt att unionsupp-
lösningen och arvet efter skandinavismen och unionen Sverige-Norge hade en 
stor betydelse för verksamhetens innehåll och hurdana målsättningar man kun-
de staka upp. Att unionsupplösningen ändå hade gått fredligt till, vilket var allt 
annat än en självklarhet om man väljer att blicka utanför Norden under samma 
tid, gjorde det möjligt att blicka framåt i någon form av gemenskap.

Med det stora kriget fick de svenska-norska spänningarna träda åt sidan, för 
nu fanns det större krafter i rörelse. Det är inte här möjligt att detaljerat gå in 
på krigets alla vändningar och de nationella strategierna i de olika nordiska län-
derna. Men några viktiga drag i denna stora händelsehistoria kan lyftas fram. I 
december 1914, då de skandinaviska utrikesministrarna möttes i samband med 
trekungamötet i Malmö, hade endast nio är förflutit sedan unionsupplösningen. 
De var först gången kusinerna Gustaf V och Haakon VII möttes i egenskap av 
regenter. Den svenska och danska pressen rapporterade entusiastisk om mötet 
och även i norsk press bemöttes händelsen mest i positiva ordalag. Den svenska 
kungen hade tidigt samma år läst upp borggårdstalet, en mobiliseringsuppma-
ning skriven av Sven Hedin och den aktivistiskt lagda officeraren Carl Benne-
dich som kritiserade den sittande regeringen för otillräcklig krigsrustning. Men 
sent samma år stod Gustaf V på rådhusbalkongen vid stortorget i Malmö och 
satte sin kungliga prestige på spel för en samfälld skandinavisk neutralitetsför-
klaring. Den småstatslogik som hade vuxit till sig sedan 1800-talets slut inom ra-
men för det interparlamentariska förbundet hade skapat förutsättningar för att 
en fredsorienterad neutralitetsdoktrin kunde ersätta en mera aktiv utrikespoli-
tisk linje. Neutralitetspolitiken byggde i hög grad på en gemensam skandinavisk 
linje och bröt på så sätt med en stornationalistisk linje som under unionens sista 
decennier hade stärkts i Sverige. 

Man kan spekulera i hur det nordiska samarbetet hade utvecklats om världs-
kriget inte skulle ha brutit ut. Det är sannolikt att de svensk-norska relationer-
na skulle ha hållits kyliga betydligt längre än vad nu var fallet. Som Jan Ahtola 
Nielsen har visat var det första världskriget, om än indirekt, den kanske vikti-
gaste världspolitiska händelsen som möjliggjorde det nordiska samarbetet, som 
officiellt skulle starta först 1952. Att de skandinaviska länderna lyckades hålla sig 
utanför kriget var resultatet av många faktorer. Rent geografiskt var länderna 
inte mitt i konflikten, vilket gav ett visst manövreringsutrymme. Trots lite oli-
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ka orientering internationellt, lyckades man spela Tyskland och Storbritannien 
emot varandra. I öriket var man oroliga för att Sverige skulle driva de övriga in 
i Tysklands sfär, men det som hoppfullt av tyskarna uppfattades som ett samfällt 
agerande mot brittiskt tvång och blockad, visade sig stå kriget ut som en skan-
dinavisk neutralitetspakt. Att de tre skandinaviska rikena blev isolerade bidrog 
stort till att man utvecklade en starkare känsla av samhörighet. Denna skandi-
navisk-nordiska samkänsla hade stort stöd bland allmänheten och pressen. Det 
av blockad orsakade ekonomiska samarbetet gav i krigets slutskede ett mycket 
konkret bevis på hur ett djupare nordiskt samarbete skulle se ut och fungera i 
praktiken (Ahtola Nielsen 2006: 173). I Skandinavien var det nordismen som 
gick segrande ur det första världskriget.

Det mest synliga resultatet var Föreningarna Nordens grundande, och som 
redan tidigare konstaterats var slutresultatet inte riktigt det man hade hopp-
ats på i de mest integrationsvilliga kretsarna. Men de många värdefulla insikter 
som kriget hade väckt följde de aktiva nordisterna under hela mellankrigstiden. 
Minnet av samarbetet levde vidare som en ledstjärna och inom föreningarna 
hänvisade man regelbundet till det stora kriget när föreningarnas grundande 
och syfte kom på tal. Bilden av att man hade hittat varandra under den stora 
världskatastrofen blev en stark minnesbild, även om man var medveten om att 
det fanns rätt många olösta problem och inre meningsskiljaktigheter. Den tidiga 
nordismen blev ett fredstida forum för att föra de nordiska folken och regering-
arna närmare varandra, och krigstidens upplevelser blev beviset för att det var 
viktigt att motverka en nationell självgodhet inom Norden. 

Fast de skandinaviska länderna inte hade fört krig så hade kriget kommit 
mycket nära. Det finska inbördeskriget motsäger dessutom detta påstående. Vad 
man samfällt inom en betydande krets av samhällspåverkare hade upplevat var, 
vad svensken Oscar von Sydow utryckte som den ”vaknade insikten om de tre 
nordiska folkens gemensamma intressen i världskonkurrensen.” (Janfelt 2005: 
220). Det att världen hade visat sig vara en farlig plats och att kriget bokstavli-
gen hade knackat på dörren, hade påmint om att större krafter ständigt skulle 
vara ett potentiellt hot mot de små skandinaviska staterna. Hoten var reella och 
då var tanken om drastiska lösningar plötsligt inte så främmande. Tanken om 
någon form av tullunion mellan de nordiska länderna var fullt naturlig i ljuset 
av varuutbyteshandeln. 

Redan före kriget hade fredstanken vunnit starkt insteg som en del av en 
nordisk utrikespolitisk dimension. Inom ramen för det interparlamentariska 
förbundet hade de skandinaviska länderna arbetat för små staters rätt i interna-
tionell politik och i den strategin passade en aktiv roll som fredens försvarare. 
Den danska fredspristagaren Fredrik Bajer hörde till dem som aktivt deltog i 
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att formulera en nordisk fredsbejakande profil inom det internationell politiska 
samfundet. Denna nordiska självbild odlades aktivt under sent 1930-tal när de 
mörka molnen över Europa fick allt djupare färgnyanser. Det fanns med andra 
ord en kontinuitet att falla tillbaka på innan och under andra världskriget för att 
sammanlänka fredsaktivismen med den nordiska samarbetstanken. 

ANDRA VÄRLDSKRIGET: KATASTROF OCH VÄCKELSE

När det andra världskriget bröt ut drabbades Finland först av de nordiska län-
derna. Sympatierna från de övriga nordiska länderna var både många och genui-
na. Speciellt i Sverige, som ju står Finland närmast av de nordiska länderna, blev 
”Finlands sak vår”. Men också i de övriga länderna mobiliserades Finlands-hjäl-
pen snabbt och effektivt. I Norge startade arbetarrörelsen på några dagar en 
insamling som genererade en betydlig summa på 100 000 kronor, och norska 
LO ökade på med samma summa. I Danmark uppmanades medlemmarna av de 
samverkande fackföreningarna att överlåta en dagslön till Finlandshjälpen.

Det är välbekant att den svenska regeringen inte gav Finland militärt stöd, 
ett beslut som bidrog till att inte göra Norden till en krigsskådeplats i utvidgad 
mening. Men allt det politiska samförstånd som varsamt byggts upp under det 
redan spända 1930-talet urvattnades. Arkitekten bakom utrikesministermöte-
na, Sveriges Rickard Sandler avgick i protest när han blev ensam i Per-Albin 
Hanssons regering om att stöda en svensk intervention. Som sann Finlandsvän 
kanaliserade han sin besvikelse i barntransporterna, som betydde att drygt 70 
000 barn fördes över från Finland till Sverige, och i mindre skaror även till Dan-
mark och Norge. Sympatierna för Finland resulterade också i materiell hjälp och 
över 8000 skandinaviska frivilliga som slöt upp med den finska armén, bland 
dem även danskar och norrmän. Det som såg ut som en nordisk gemenskap och 
sammansvetsad beslutsamhet inför det sovjetiska hotet, raserades dock under 
krigets gång. Samtidigt som det politiska samarbetets möjligheter var de sämsta 
i modern tid, med Danmark och Norge ockuperat och Finland i vapenbrödra-
skap med Tyskland från 1941, genererade det hopplösa läget folklig uppslutning 
kring nordismens idé. Det som Jan A. Andersson har myntat som den ’nordiska 
väckelsen’ betydde att den gemenskapskänsla som man manat fram sedan 1919 
nu visade sig konkret.

Att hjälpen de nordiska folken emellan främst skedde på icke-statliga initiativ 
och att den engagerade enskilda medborgare, hade stor betydelse ur föreningar-
nas perspektiv. De privata initiativen uppfattades som starkt legitima i ett läge 
då statsmakternas förmåga var kraftigt utmanade. Varje enskild medborgare 
tvingades ta ställning och fundera på var man stod. Den slutliga folkliga förank-
ringen av den nordiska tanken kanske sker just i denna stund. Hjälp- och solida-



38 | Hundra år av Nordism

ritetsaktionerna mellan de fyra nordiska länderna, och i mindre utsträckning i 
det logistiskt isolerade Island, betydde också konkreta möten människor mellan. 
Flyktingar, krigsbarn, matpaket och andra hjälpförsändelser betydde ökade kon-
takter över statsgränserna och skapade en stark föreställning om en nordisk ge-
menskap som i krisens stund krävde ett civilt engagemang. Visst fanns det också 
många nordiska medborgare som drömde om en tysk seger, men det förringar 
inte krigsårens betydelse för den nordiska gemenskapskänslan. 

Det politiskt sett hopplösa läget frammanade också radikala förslag om nord-
iskt samarbete i offentligheten. Ett flertal pamfletter som agiterade för ett nord-
iskt statsförbund såg dagens ljus under krigsåren. Pamfletten Nordens Förenta 
Stater publicerades 1942 och i den pläderade författarna Karl Petander, Willy 
Kleen och Anders Örne för inget mindre än vad titeln antyder. Författarna var 
medlemmar i Nordisk Frihet, en nordistisk förening med försvarspolitisk in-
riktning, och Örne även styrelsemedlem i den svenska Föreningen Norden och 
från 1943 vice-ordförande. Efter en historisk tillbakablick till Kalmarunionen 
och den svensk-norska unionens dagar, drar författarna slutsatsen att den nord-
iska kulturella och samhälleliga gemenskapens potential inte på rätt sätt har för-
valtats av politikerna. Ur en lätt Stockholmscentrerad nordisk geografi skisseras 
sedan formerna för en framtida Nordens Förbundsstat fram. Enligt författarna 
hade den outnyttjade samarbetspotentialen gjort de enskilda nordiska länderna 
till ”maktspelets offerlamm”, och ”påtagligare kan faran i den nordiska staternas 
partikularism icke framträda.” Den på komplementaritetsprincipen baserade 
försiktigheten och respekten för de enskilda ländernas suveränitet är som bort-
blåst:

Hur som helst, kvar står ett par fakta, som icke böra överskylas av någon 

som helst falsk hänsynsfullhet. Det ena faktum innebär, att separatismens 

tanke, trots sin yttre seger i Norden, ur den samlade nordiska frihetens 

och det samlade nordiska försvarets synpunkt visat sig vara katastrofal 

genom händelserna 1939 - 1940. 

(Petander, Kleen & Örne 1942: 23)

Krigsåren verkar ha fört saker till sin spets och pamflettförfattarna kastar 
dämpande diplomatiska formuleringar överbord. Budskapet är tydligt, antingen 
skapar man ett förbund, helst enligt brittiskt Commonwealth-mönster enligt 
författarna, eller så lever man under ett konstant yttre hot. Pamfletten inspire-
rade till en finsk uppföljare av Atos Wirtanen, socialdemokratisk Norden-ak-
tivist. Hans pamflett Ett enat Norden. Morgondagens nödvändighet utkom 
ännu samma år 1942. Han bygger öppet vidare på den svenska pamfletten och 
skisserar upp en nordisk logik i förhållande till de politiskt mäktigare grannar-
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na. Han upprätthåller sig dock mindre vid att hänvisa till uråldriga gemsamma 
värderingar och beskrivningar av skandinaviska folkdrag. Eftersom pamfletten 
utkom både på svenska och finska, och alltså även riktade sig till en finskspråkig 
publik, var denna prioritering förståelig. Wirtanen utvecklar istället ett resone-
mang som ifrågasätter en uppdelning i realism och utopi. Han påpekar hur kaos 
och kristider hjälper en att se saker klart och tydligt. Det som är otänkbart före-
faller plötsligt helt tydligt och författaren uppmanar Nordens politiska ledare att 
se möjligheterna i farans tid. Ett förenat Norden skulle enligt honom kunna stå 
på egna ben. Wirtanen såg att ”de nordiska folken ha kraft och möjlighet att ta 
sitt öde i egna händer”, och han ställde retoriskt frågan: ”Ha de även förmågan 
därtill?” (Wirtanen 1942: 49).

Pamfletter av den här typen beskriver väl det tillstånd av nordisk väckelse 
som kriget gav upphov till. Tora Byström har räknat att det bara i Sverige ut-
kom ”ett tjugotal böcker och småskrifter som behandlade frågan om ett poli-
tiskt enat Norden.” (Byström 2009: 151) De var alla inspirerade av Petander, 
Kleen och Örns pamflett och de innehöll mångskiftande förslag om praktiska 
lösningar vad gäller parlament, huvudstad, universitetsväsen etc. Det är också 
tydligt att detta inte var någon marginell debatt som försiggick i snäva kretsar. I 
Sverige gav Arbetarnas bildningsförbund 1943 ut en studiehandbok med titeln 
Freden och framtiden: Våra problem efter kriget, där frågan om Nordens enhet 
och Nordens plats i det internationella samfundet diskuterades. Studiefrågorna 
som riktas till läsarna behandlar hur ett utvidgat nordiskt samarbete efter kriget 
skulle kunna se ut, om man skulle ha ett försvarsförbund, ett statsförbund eller 
t.o.m. en förbundsstat?

Att denna nordiska väckelse ledde till en kraftig ökning av medlemsantalet 
har redan beskrivits. Krigshändelserna resulterade inte bara i engagerade upp-
rop för Nordens enhet, utan också i handling. I Danmark blev ett medlemskap 
i Föreningen Norden ett konkret sätt att ta avstånd från ockupationsmakten. I 
Finland mobiliserades fredsoppositionen kring föreningen Norden och fram-
för allt dess socialdemokratiska medlemmar. Krigstillståndet agerade katalysator 
och satt fart på många processer inom föreningarna som hade varit rätt tröga 
innan kriget. Fast inga delegerademöten hölls under kriget på norsk begäran så 
arbetade tiden för föreningen på andra sätt. Det blev kanske t.o.m. lättare att ta 
en ny riktning inom föreningen då de gemensamma nationella styrelserna inte 
möttes på många år.

En del kritiska röster höjdes också kring Norden-entusiasmen. Herbert Tings-
ten, professor i statsvetenskap och senare beryktad chefredaktör för Dagens 
Nyheter, hörde till dem som inte helt trodde på den nordiska tankens genuina 
förankring. Enligt honom var det en slags botgöring för det dåliga samvete man 
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hade för de politiska beslut man hade tagit under kriget, och han konstaterade: 
”De händelser som drabbat tre av de nordiska staterna, ha hos oss alla väckt en 
känsla av skuld inför det förflutna och av förpliktelse inför framtiden.” (Tings-
ten 1943: 14). Han påpekade att det var lätt att framstå som idealistisk i en situ-
ation då det inte fanns reella möjligheter att omfatta dem i praktiken. Det ligger 
mycket i Tingstens positionering, fast hans perspektiv förfaller främst som ett 
inlägg i en svensk debatt, och därtill kan tilläggas att han uttalat sig mera positivt 
om det nordiska samarbetet och den nordiska demokratins djupa rötter bara 
några år tidigare (Hecker-Stampehl 2010: 144 - 145). Från norsk horisont fanns 
det en anglofil riktning som inte heller föll in i den nordiska väckelsefronten. 
Exilregeringen i London såg världskrigets händelser ur ett annat perspektiv och 
kunde bygga vidare på den reserverade hållning som varit utpräglad från norsk 
sida sedan tidigare. Att den norska föreningen också utsattes för en misslyckad 
övertagningsaktion från Qvislings anhängare gjorde inte saken bättre och för-
eningen var närmast handlingsförlamat under de sista krigsåren (Hansen 1994: 
121 - 122).

Den nordiska samarbetstanken har på både gott och ont varit kraftigt un-
derställt de internationella politiska konjunkturerna och då framför allt de sto-
ra kriserna. De har utgjort ett större sammanhang som har gett näring åt den 
nordiska tanken. Svein Olav Hansen har konstaterat att andra världskriget var 
på samma gång en parantes i Nordens historia och en katalysator och transfor-
mationsperiod (Hansen 1994: 104) Det är lätt att instämma i detta resonemang. 
Något paradoxalt har de yttre hoten varit en garant för det nordiska samarbetets 
och nordismens långvariga popularitet. Det har inte synts tydligt under fredstid, 
men båda krigen och det kalla kriget har alla fungerat som sammansvetsande 
storpolitiska händelser. Vi ser även tydligt i dag hur det förändrade internatio-
nella politiska läget, mot en större säkerhetspolitisk spänning, fått Norden att 
segla upp som en reell lösning också i försvarsfrågor.

NORDISMEN OCH STORPOLITIKEN

Den nordiska väckelsen under kriget levde kvar, men visade sig än en gång vara 
svår att omsätta i konkret politiskt samarbete. På samma sätt som förhopp-
ningarna efter första världskriget om att varuutbytet och den interna handeln 
kunde fortgå, grusades också den krigstida uppenbarelsen om ett nödvändigt 
försvarssamarbete. Retoriken fanns fortfarande där, och man talade om en 
”nordisk horisont”, men de mest optimistiska Norden-visionerna blev inte poli-
tisk verklighet. Besvikelsen bland nordisterna kanaliserades inom föreningarna 
till en förstärkt tro på den medborgerliga aktivismen för nordismens sak. Arne 
F. Andersson, direktör för den svenska förenginen, skev i medlemsbladet Nor-
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dens tidning 1950 om besvikelsen över att nordborna och de nordiska reger-
ingarna inte hade varit redo för ett fördjupat samarbete och frågade retoriskt 
varför? Hans slutledning var att man fortfarande inte gav den nordiska tanken 
dess verkliga värde att man inte visste, kände och brydde sig tillräcklig om det 
nordiska. Det aktuella läget uppfattade han som en utmaning för föreningarna 
och samtidigt också som det yttersta beviset på att den medborgerliga nordis-
men var viktigare än någonsin:

Det pekar också på vad som är föreningarna Nordens viktiga uppgift. 

Vore vi mogna för ett långtgående nordiskt samarbete, behövdes inte 

föreningarna. Nu är de i högsta grad nödvändiga. 

(Andersson 1950: 1)

Från Anderssons upprop framgår en besvikelse över politikernas agerande 
och ett tydligt missnöje över att man inte hade haft viljan att fördjupa samarbe-
tet. Bara ett synbart tryck underifrån från en allt mera nordistiskt lagd allmänhet 
skulle kunna påverka politikerna menade han. Han observerade också en viss 
likgiltighet bland de övertygade nordisterna, en saknad på passion och vilja att 
inte godkänna motgångarna med en axelryckning. Själv var han tydlig i var han 
stod: ”Vi skall arbeta. Det kan ta en tid, men till slut skall vi komma därhän att 
den nordiska opinionen hos våra folk kan bära också de mest långtgående reger-
ingsinitiativ eller, om så behövs, tvinga fram dem.” (Andersson 1950: 2)

Det misslyckade försvarsförbundet ledde mycket riktigt till en motreaktion, 
som resulterade i att Nordiska rådet kunde grundas 1952. Då det officiell nordis-
ka samarbetet institutionaliserades betydde det också att Föreningarna Nordens 
uppgift blev tydligare. Nu fanns det en indelning mellan officiellt samarbete 
mellan parlamenten och inofficiellt samarbete som baserade sig på medbor-
gerligt engagemang. Formellt ändrades inte något i föreningarnas stadgar och 
verksamhet, då den ursprungliga uppgiften ju inte innehöll en politisk uppgift. I 
praktiken hade dock de rätt inflytelserika nationella styrelserna kunnat påverka 
också i större politiska frågor. Och om man ser närmare på hur arbetet för nord-
ismens sak fortsatte efter 1952, så är brottet inte alltid så tydligt. Fortsättnings-
vis skulle många betydande politiker och samhällspåverkare agera både inom 
föreningarna och politiska kanaler. Kopplingen till de stora politiska frågorna 
kom med andra ord också att påverka föreningarnas verksamhet. Historiker 
Lars Hovbakke Sørensen har påpekat att alla danska statsministrar under tiden 
1945 - 1960 i något skede hade varit ordförande för Föreningen Nordens hu-
vudstyrelse i Danmark. Enligt honom fortsatte den danska föreningen att vara 
ett mera informellt forum för dansk och nordisk rikspolitik. Han jämför med 
den norska föreningen som i högre grad hade personer från kultursektorn på 
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de ledande posterna, en markering av den norska hållningen i frågan om poli-
tik och nordiskt samarbete. I Sverige var politikerna framträdande men inte på 
samma prominenta sätt som i Danmark.

Hovbakke Sørensen ser tre grundfunktioner för den danska föreningen: 1. 
Föreningen var en påtryckningsgrupp, som strävade efter att påverka politiker 
och myndigheter. 2. Politiker använde föreningen som ett instrument för att 
befrämja sina egna nordiska ståndpunkter. 3. Politiker använde föreningen som 
ett slags ”miniparlament”, för att testa vilket stöd olika förslag kunde tänkas ha 
i parlament och regering (Hovbakke Sørensen 1996: 87). Under 1950-talet var 
alla dessa funktioner aktuella. Att många enskilda personer var engagerade både 
inom den officiella och den inofficiella sfären av nordiskt samarbete kunde ha 
ett stort inflytande på den politiska beredningen. Hovbakke Sørensen beskriver 
denna politiska kultur rätt tydligt då han konstaterar att de inte var ovanligt att 
man från föreningen skickade olika förslag till ministerier och andra offentliga 
institutioner vars syfte vara att förstärka det nordiska samarbetet. Inte sällan 
mottogs dessa förslag av personer som hade varit med att utforma desamma:

Det fremgår endvidere, at de personer, der modtog henvendelserne 

i deres egenskab af repræsentanter for de offentlige institutioner og 

myndigheder, i mange tilfælde selv havde været med til at udforme 

henvendelserne i deres egenskab at medlemmer af Foreningen Nordens 

hovedstyrelser eller andre af Foreningen Nordens organer. 

(Hobvakke Sørensen 1996: 88)

Det var främst socialdemokratiska och det radikala partiets politiker som ut-
vecklade denna symbios med föreningen under 1950-talet. Föreningens direk-
tör Franz Wendt hade ofta författat de offentliga tal som statsministern och an-
dra ministrar läste upp. I takt med att man i Danmark kring 1960 började blicka 
söderut mot den europeiska ekonomisk gemenskapen, minskade dock förening-
ens politiska betydelse. Danmarks möjliga inträde i EEC gjorde att det nordiska 
intresset svalnade. Det danska exemplet är illustrerande för den viktiga roll som 
de storpolitiska konjunkturerna, både under freds- och krigstid, har spelat för 
det nordiska samarbetet.

Trots att föreningarnas huvudstyrelse, som det danska fallet visar, fortfaran-
de förblev ett forum för rikspolitik under 1950-talet tappade föreningarna lite 
av riktning och vitalitet under början av 1960-talet. Samtidigt som de nordis-
ka regeringarna undertecknade Helsingforsavtalet 1962 som formaliserade det 
officiella nordiska samarbetet, var det tydligt att föreningarnas verksamhet 
inte lyckades mobilisera massorna på samma sätt som några år tidigare. Delvis 
hängde detta ihop med att det politiska samarbetet hade tagit över en del av 
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föreningarnas ansvar. Denna lilla kris ledde till att man skred till motåtgärder 
och grundade en paraplyorganisation med namnet Föreningarna Nordens För-
bund (FNF) år 1965 för att formalisera de nationella föreningarnas samarbete 
tydligare. I ett möte i Reykjavik fastslogs FNF:s uppgifter till att fungera som 
ett rådgivande organ för de nationella föreningarna samt att vara ett enhetligt 
ansikte utåt för alla föreningar. Man ville ha ett centralt organ som effektivt och 
smidigt kunde sköta kontakterna till Nordiska rådet och andra viktiga samar-
betsorgan. Detta senare hängde ihop med förberedelserna för ett möjligt danskt 
och norskt medlemskap i EEC. Inom FNF drog man därför snabbt upp ett hand-
lingsprogram för hur man skulle utforma ett framtida samarbete inom en rad 
områden som ekonomi, trafik, regionalplanering, socialpolitik, medborgarrätt, 
lagstiftning och kultursamarbete (Wilén 2017: 281). Till en början roterade FN-
F:s uppgifter mellan de nationella föreningarna, och först 1977 fick man ett fast 
kansli i Stockholm, som senare flyttades till Oslo varifrån det i sin tur flyttades 
till Malmö. Sedan 2012 har FNF sitt säte i Köpenhamn i samråd med en strate-
gi att samla de flesta centrala nordiska samarbetsorganens kontor i den danska 
huvudstaden.

Stormaktspolitik och säkerhetspolitik har alltid haft en grundläggande inver-
kan på hur de yttre ramarna för det nordiska samarbetet har tett sig. Detta har 
i första hand gällt det officiella samarbetet, men har också återspeglat sig på hur 
den medborgerliga aktivismen har legitimerats och hur de allmänna stämning-
arna i samhället varit i frågan om nordismens relevans och möjligheter. Om-
välvningarna efter 1989 var självfallet ett dramatiskt brott i den världsordning 
som det kalla kriget hade etablerat. Den liberala världsordning som då föddes 
såväl ekonomiskt som politiskt pekade mot en djupare europeisk integration 
på bekostnad av det nordiska samarbetets relevans. På många sätt lever vi fort-
farande i denna liberaldemokratiska regim, men tecknen på att tiden efter den 
ekonomiska krisen 2008 har fört in oss i en ny situation är märkbara. Geopo-
litiken, nationalismen, populismen och osäkerheten har återvänt och med dem 
tanken på det nordiska samarbetets relevans.

När Sverige och Finland gick med i EU 1995, betydde det att Norge och Island 
blev i minoritet som länder utanför. Tidigare hade Danmark varit ett undantag 
i Norden och nordismen hade fått livskraft av den rätt omfattande danska folk-
liga oppositionen mot den europeiska gemenskapen. Under 1990-talet tappade 
det nordiska samarbetet politisk tyngd, något som fortfarande är märkbart. Den 
allmänna trenden var att europeiseringen ersatte nordismen och motsatsförhål-
landet nation och integration stod nu mellan enskilda länder och Europa. De vi-
sioner som framfördes av en rad forskare och politiker vid mitten av 1990-talet 
om hur Norden skulle förmå tala med en enad röst och framstå som en enhetlig 



44 | Hundra år av Nordism

region inom EU, var många. I debattboken Norden är död. Länge leve Norden! 
från 1994 och utgivet av Nordiska Rådet, sökte man en nyskapelse av Norden. 
Fredsforskaren Pertti Joenniemi ställde retoriskt frågan om ”Norden fortfaran-
de är något bärkraftigt, i takt med utvecklingen – eller ett uttryck för nostal-
gi, tillhörigt det förflutna?” (Joenniemi 1994: 21). Stagnationen av det nordiska 
samarbetet under sent 1980-tal i kombination med det tidiga 1990-talets ekono-
miska recession fick det europeiska samarbetet att framstå som framtidens me-
lodi medan tilliten till den nordiska välfärdsmodellen tappade mark. Norden var 
inte mera, som ofta under kalla krigets tid, ett föredöme. Joenniemi gick 1994 så 
långt att han ställde frågan om, ”det nordiska samarbetet mer eller mindre för-
svinner som ett egenartat politiskt projekt.” (Joenniemi 1994: 33) Själv ville han 
inte det, utan som många andra då och nu sökte han efter nya formuleringar om 
det nordiska och dess relevans.

Inom föreningarna Norden och övrig medborgerlig verksamhet fortsatte 
man på många plan som tidigare, men det är tydligt att det starka bandet och 
symbiosen mellan den folkligt förankrade nordismen och politik på högsta nivå 
gradvis försvagades. Norden återgick i viss mån till att vara ett geografiskt och 
kulturellt relevant begrepp, men inte politiskt. Den brittiska samhällsvetaren 
Christopher Browning hann mer eller mindre dödförklara Norden som en re-
gion med en egen politisk och samhällelig modell strax innan den ekonomis-
ka krisen 2008. Han menade att utvecklingen gick mot ett allt mera europeiskt 
och globaliserat Norden och att tiden för det nordiska undantaget nu var över 
(Browning 2007). Samtidigt fanns det tecken som motsade denna utveckling. I 
närområdena, och då främst Baltikum, gick man kraftigt in för att ”nordifiera” 
sina samhällen, eller åtminstone ta det nordiska länderna som ledstjärnor och 
nationella varumärkesinspiratörer. Speciellt Estland blev ett föregångarland i 
detta hänseende, när utrikesministern och sedermera presidenten Toomas Hen-
rik Ilves kring millennieskiftet lanserade en ny ”branding” av Estland som ett 
nordiskt land. Efter att man blev medlem i EU har den uttryckliga Norden-reto-
riken avtagit, men exemplet visar på att det nordiska samarbetets och Nordens 
kris 1989 - 2008 inte är entydig. Varumärket Norden överlevde och efter 2008 
har det blivit allt mera relevant. Fortfarande i skrivande stund är det dock oklart 
vari en nordisk renässans och en förnyad nordisk relevans konkret består i rent 
politiskt? Det finns en allmän konsensus om att omvärlden ser upp till Norden 
och att vi gör rätt i att hålla på våra egna samhällstraditioner och framstå som 
en region med en egen och specifik karaktär. Den ökade turbulensen inom in-
ternationell politik har också fått många att se tryggheten i nordiska lösningar.

När de nordiska länderna har drabbats av stora kriser, som de två världskri-
gen, har man sökt gemenskap. Denna känsla av gemenskap har inte varit en-
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tydig, vilket den politiska utvecklingen under andra världskriget tydligt visar. 
Samtidigt finns det en mekanism av en mera allmängiltig natur som antyder 
att de nordiska länderna börjar söka varandra i kristid. Att den folkliga mobi-
liseringen har skapats rätt naturligt under kristider är ett bevis på att det finns 
en solid bas för den nordiska samarbetstanken. När läget har normaliserats har 
man oftast återgått till nationalstatens överhöghet. Inom politiken har man 
oftare tänkt enligt en nationell logik, medan näringslivet tänkt överstatligt av 
rent strategiska orsaker. Den större internationella och rikspolitiska utveckling-
en har satt ramarna för det nordiska samarbetets möjligheter och utmaningar. 
De har utgjort de stora konjunkturerna till vilka också föreningarna har varit 
tvungna att anpassa sig. 

5. De tusen mötenas norden

”Det er ingen Grænse for, hvem der kan samarbejde og udveksles.”

Franz Wendt 1946

Debatten om det nordiska samarbetets relevans har pågått lika länge som det 
nordiska samarbetet. Alla misstankar som har uttryckts angående samarbetets 
politiska tyngd och mening lider av ett perspektivproblem. Att 1800-talsskan-
dinavismen misslyckades är bara en delsanning. I dag är de ledande sakkunniga 
i ämnet eniga om att den praktiska skandinavismen, som handlade mindre om 
krig och statsbildning, men mera om vardagliga och konkreta ärenden, egentli-
gen är den stora framgångssagan (Ljunggren 2005: 78). Dessutom kan det vara 
skäl att minnas att den misslyckade föreningen av de skandinaviska kungadöme-
na ändå skapade en hittills varaktig fred mellan länderna. Föreningarna Norden 
fortsatte den skandinaviska möteskulturen från det föregående seklet och lyck-
ades med tiden bredda det folkliga underlaget för denna verksamhet. Konkret 
handlade det om att skapa möten mellan nordbor. Föreningarna började rätt 
omgående att skapa förutsättningar för resor över nationsgränserna och man 
möjliggjorde en folklig kontakt som kunde upplevas individuellt. Norden som 
föreställd gemenskap förankrades på en folklig botten genom alla skolresor, den 
digra vänortsverksamheten och kurser som samlade tusen och åter tusentals 
nordbor varje år. Här har Föreningarna Norden också kunnat bygga vidare på 
ett redan befintligt och på många sätt autonomt nordiskt föreningsliv där man 
kontinuerlig haft ett ypperligt fungerande nordiskt samarbete, dock utan att 
specifikt ha samarbetet som det centrala syftet. 

De tusen mötenas Norden betyder också bokstavligen föreningsmöten. För-
eningsverksamheten har starka traditioner i alla nordiska länder och de har varit 



46 | Hundra år av Nordism

en fundamental del av den folkliga mobiliseringen i samhället. Som många an-
dra föreningar har Norden skolat generationer till mötesteknik och samhälle-
ligt engagemang. Detta är i sig inget unikt i den nordiska föreningstraditionen. 
Däremot är det rätt anmärkningsvärt då man tänker att det är frågan om en 
förening som driver tanken om ökat samarbete mellan flera grannländer. Om 
man jämför motsvarande föreningar och sällskap inom andra s.k. megagene-
rationer finner man kortvarigare projekt, lite i stil med de som var gängse un-
der 1800-talets skandinavism och som nästan alltid haft någon form av elitistisk 
prägel. Föreningar med bilateral profil finns det mera av som kan se tillbaka på 
en längre historia. I de stora invandrarsamhällena bortom Atlanten finns ex-
empel på immigrantgruppers föreningar vars verksamhet fortgått under många 
generationer. Ibland har de bilaterala föreningarna också haft en tydlig politisk 
dimension. I Finland hade Föreningen Sovjetunionen-Finland en lika bred folk-
lig förankring som Norden under 1970-talet, och man räknar med att medlem-
stalet som störst var 100 000. I båda fallen talar vi om föreningar som skapats i 
olika typer av samhälleliga elitskikt och med politiska förtecken, men i Nordens 
fall är kontinuiteten klart längre.

Tiden efter andra världskriget är också en period då föreningen förankrar 
sig i två av de nordiska autonomierna, nämligen Färöarna och Åland. Grön-
land fick en egen förening år 1991, men den är passiv idag. Den färiska fören-
ingen Norrøna félagið grundades redan 1951 och tillskyndades av entusiastiska 
nordister från Sverige, Danmark och Island. De lokala krafter på Färöarna som 
tog tag i saken var på det klara med att man inte skulle bilda en dansk lokalav-
delning utan en självständig förening som stod på egna ben tillsammans med 
de fem övriga. Beslutet väckte en viss förvåning i Danmark, men någon större 
schism uppstod inte utan färingarna hälsades välkomna till den nordiska fören-
ingsfamiljen. Liksom i det isländska fallet blev de första årens verksamhet rätt 
torftig. Avstånden var långa och resorna dyra, vilket bland annat betydde att 
vänortsverksamheten var svår att förverkliga fast kontakter hade etablerats. Det 
var först 1966 som verksamheten fick en betydande puff framåt, då ett större 
vänortsmöte arrangerades i Torshavn. Åland fick sin egen Norden-förening-
en 1970. Liksom på Färöarna var frågan om en självständig förening central. 
Under 1960-talet hade frågan dryftats utan att man från Pohjola-Nordens sida 
kunnat omfatta tanken om en självständig åländsk förening. Inför att den nord-
iska ungdomsstämman skulle arrangeras 1970 i Mariehamn, förde Pohjola-Nor-
dens ungdomsorganisation hösten 1969 fram idén att en självständig förening 
skulle grundas. Förslaget godkändes och under 1970-talet fick verksamheten 
snabbt luft under vingarna. Åren 1981 - 84 upprätthöll föreningen ett nordiskt 
informationskontor, som 1985 övertogs av Nordiska ministerrådet som öppna-
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de Nordens institut på Åland. Utvidgandet av huvudföreningarnas antal var på 
många sätt ett steg mot en mera demokratisk riktning. De rätt huvudstadscen-
trerade föreningarna före kriget hade nu förankrat sig även i delar av Norden 
där den nationella centralmakten inte var särskilt närvarande. För de autonoma 
områdena betydde det en förstärkt röst, och var symbiotiskt med den process 
där dessa områden fick ett forum att direkt tala till en internationell församling 
i form av det Nordiska rådet.

De tusen mötenas Norden uppstod genom en ständig utvidgning av verksam-
heten geografiskt. Dels var det alla lokalavdelningar som med tiden grundades, 
dels var det kursverksamhet som samlade deltagare från alla delar av Norden. 
Och sedan var det researrangemangen, ofta uttryckligen riktat till Nordens ung-
dom, men också en vital del av vänortsverksamheten. Att den folkliga förank-
ringen och medlemstalets kraftiga tillväxt i praktiken sker på 1950-talet har ock-
så ett yttre sammanhang. Efter kriget fanns det en framtidstro och framförallt en 
nyfikenhet och möjlighet att se bortom det lokala samhället att komma ut och 
se sig omkring i världen. Att resa för att vidga sina vyer och av pur nyfikenhet 
var inte längre ett privilegium för samhällets ledande skikt. Nya och ekonomiskt 
tillgängliga former för att se sig omkring blev attraktiva. Industrisemester inför-
des, bilen gjorde sitt intåg och det blev helt enkelt en del av en ny modern livsstil 
att resa och få nya intryck och upplevelser. Folkets resfeber blev en stor faktor 
för Föreningarna Nordens framgång. Man lyckades koppla ett nytt behov och 
fenomen hos folket med föreningens verksamhet. Föreningarna profilerade sig 
som en sammanslutning i tidens anda.

Den första av lokalavdelningarna var den västsvenska, som redan tidigt un-
der 1920-talet skapade egen verksamhet bortom en Stockholmshorisont. I slutet 
av andra världskriget var antalet lokalföreningar redan uppe i 70 och antalet 
ökade stadigt efter krigsslutet. I Finland kunde man 1957 räkna till 93 lokalav-
delningar. En intressant aspekt med lokalföreningarna är att gränserna mellan 
föreningsverksamheten och det kommunala ibland suddades ut. I takt med att 
både föreningarna och kommunerna blir involverade i vänortsverksamheten 
uppstod en tydlig mall. Under 1950-talet började man från huvudföreningarna 
skicka brev till kommuner som inte ännu hade en lokalavdelning och uppmana-
de dem att se till att en sådan grundades (Hansen 1994: 163). 

Exemplet är ett av många som visar hur man i Norden ofta haft en ganska 
oklar syn på skillnaden mellan den privata offentligheten och myndighet. Det 
som ofta beskrivs som en speciell typ av nordisk tillit inbegriper också den här 
dimensionen. Civilsamhället och kommunala och statliga instanser väntas dra åt 
samma håll. En förening kunde be kommuner att uppmana till lokal förenings-
bildning utan att det upplevdes som konstigt. I frågan om nordiskt samarbete 
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kommer detta fenomen fram ofta och tydligt. Det är ibland svårt att skilja på 
officiellt och inofficiellt nordiskt samarbete, eller åtminstone är dessa ibland till 
förvirring invecklade i varandra. 

VÄNORTSVERKSAMHETEN

”Vänortsrörelsen är en slags konkretisering av det nordiska samarbetet. 

Den bärande idén är att så många människor som möjligt skall få 

personlig kontakt med sina grannländer.”

Arne F. Andersson (1948)

Vänortsverksamheten var alltså en viktig del av lokalavdelningarnas verksam-
het. Tanken hade utryckts inom den danska föreningens styrelse redan 1924, 
vilket var rätt tidigt i internationell jämförelse av tvilling- eller syskonorts-
verksamhet. Inga praktiska framsteg skedde dock förrän 1939. Då tog städerna 
Uddevalla i Sverige och Thisted i Danmark mer eller mindre spontant initiativ 
till att skapa vad som skulle komma att kallas vänortsverksamhet. Under kriget 
skapades sedan grunden för denna verksamhet, som kom att bli en av de vikti-
gaste under en lång tid. Ända fram till åtminstone sent 1980-tal kom vänorts-
verksamheten att förankra föreningens grundidéer på gräsrotsnivå och i prak-
tiken ge en mycket stor skara nordbor möjlighet till nordiska möten utan större 
politisk agenda än att träffa anda nordbor. 

När den danska föreningens generalsekreterare Helge Bruhn 1924 skisserade 
fram förslaget om att grunda lokalavdelningar som i sin tur skulle skapa nätverk 
av samarbetsorter, var det för att råda bot på en rad utmaningar. För det för-
sta hade man ännu inga lokalavdelningar förutom den västsvenska, och för det 
andra saknade man ett effektivt koncept för att föra samman folk från de olika 
länderna. Och viktigast av allt, medlemsantalet var sviktande och det ekono-
miska läget var långt ifrån gott med tanke på att skapa en livskraftig folkrörel-
se. Informations- och kursverksamheten hade börjat lovande, men den folkliga 
och lokala förankringen saknades. Bruhns förslag ledde som sagt inte till några 
konkreta åtgärder, men idén som senare kom att förverkligas var kläckt. En av 
orsakerna till att man inte kom till skott var att det inom delegerademötet inte 
nåddes en samstämmighet om att skicka ut ett upprop. Nordismen i form av 
konkreta möten enligt en direkt folk-till-folk-princip skulle inte påtvingas från 
en centralorganisation lydde de kritiska inläggen. Skulle sådan verksamhet upp-
stå skulle det ske spontant. Den här attityden återspeglar än en gång försiktig-
heten och den direkta misstänksamheten som nordiskt samarbete fortfarande 
väckte.

När den första vänortsverksamheten etablerades hann man knappt börja inn-
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an kriget kom emellan. De tjugotal Uddevallabor som besökte Thisted i juni 
1939 hoppades på att den nyinvigda färjförbindelsen mellan Göteborg och Fre-
derikshavn skulle hämta Jyllandsborna på motbesök till Bohuslän redan följande 
år. Man planerade också att ta med den norska staden Skien i samarbetet. Det 
skulle dock räcka ända till 1945 innan det motbesöket förvekligades. Under kri-
get hade dock Thistedborna försett Skien med matpaket, ett av många exempel 
på hur krigstiden lade grunden för vänortsverksamheten. Ett viktigt led i denna 
utveckling var de olika hjälpaktionerna till Finland. Under vinterkriget etable-
rades en betydande del av hjälpen genom något man kallade adoptivorter. Den-
na hjälpform gick ut på att en svensk kommun direkt skickade hjälp till en finsk 
kommun. Lösningen var både praktisk och symbolisk. Den svenska och finska 
kommunala beslutsordningen hade gemensamma demokratiska rötter och hade 
etablerats som en dels av böndernas politiska bemyndigande vid 1800-talets 
mitt. Den svenska historikern Torkel Jansson har konstaterat att det endast i 
finska översättningar av Astrid Lindgrens berättelser om Emil i Lönneberga 
går att översätta termen ”ordförande i kommunalnämnden” helt exakt (Jansson 
2009: 11). Ett bättre exempel på Finlands nordiska tillhörighet är svårt att hitta.

Efter en rätt snabb mobilisering i Sverige kunde man i februari redan sys-
tematiskt inleda bilaterala kommunsamarbeten mellan över 50 städer i Sveri-
ge och Finland. Hjälpverksamheten var krävande och det var inte alltid lätt för 
kommunerna att förvekliga allt man ville. När Finland gick med i kriget på nytt 
1941 på Tysklands sida, var den ursprungliga hjälpviljan inte mera lika unison 
i Sverige. Adoptivorterna omvandlades nu till ett system som byggde på fad-
derorter och där Norden-föreningarna inte mera var centrala aktörer. Utan att 
gå mera utförligare in på organiseringen av hjälpen fanns det dock ett fortsatt 
starkt stöd för Finlands sak bland det svenska folket, fast det av många skäl blivit 
ännu känsligare ur en nordiskt politisk synpunkt. Den ur nordismen sprungna 
hjälpviljan kanaliserades nu i högre grad till det ockuperade Norge. Som helhet 
betraktat betydde det som kallats den nordiska väckelsen under andra världs-
kriget att en stark solidaritetskänsla etablerades mellan de nordiska folken. Alla 
konkreta hjälphandlingar, med allt vad det innebar att sy och sticka kläder, pa-
ketera förnödenheter och bidrag, samt se till att försändelser åkte iväg, bidrog 
till en känsla av ödesgemenskap. Kriget betydde,inte minst genom de frivilliga 
och krigsbarnsverksamheten att de personliga kontakternas antal ökade mar-
kant, vilket var en positiv faktor att bygga vidare på efter kriget. 

Det var den danska föreningen som återtog initiativet om vänskapsorter efter 
kriget. Föreningens direktör Franz Wendt presenterade 1946 en handlingsplan, 
Memorandum om Broderskaber mellem Nordens Lokalafdelinger i de forskel-
linge Lande. Planen för vad han kallade broderskaber var ingen mindre än att 
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dessa snabbt skulle etableras som en av föreningens kärnstrategier och verk-
samhetsformer. Den under kriget skapade svensk-finska fadderverksamheten 
skulle återtas av Föreningarna Norden och ett systematiskt skapande av kontak-
ter med danska städer skulle omgående genomföras. Wendt såg att även norska 
städer naturligt skulle ansluta sig. Även Island skulle med, fast där var mängden 
lokalavdelningar givetvis klart färre. Namnfrågan väckte debatt. Benämningen 
fadderort hade etablerats under kriget, men kunde uppfattas som patroniseran-
de och syftande till hjälpverksamhet, vilket inte mera var huvudtanken. Brodes-
kaber kändes inte rätt i svenska och finska öron, och kunde dessutom förväxlas 
med de svenska socialdemokraternas kristna broderskapsrörelse. Ordet vänort 
var ett svenskt förslag efter översättning av ’friendship towns’, något som igen 
i västra Norden uppfattades som något främmande. I enighetens namn valde 
man dock denna namnform, och från 1946 började man tala om ’venskapsby’ på 
danska och norska, och ’vinarbær’ på isländska. 

Finskans ’ystävyyskunta’ etablerades som direkt översättning, men en lös-
ning hur man skulle koordinera fadderverksamheten med föreningen Nordens 
vänskapsort-program kom att dra ut på tiden i Finland och Sverige. Inom det 
Fadderortsförbund som hade bildats hade man i motsatt ordning tänkt att Nor-
den-föreningarnas initiativ skulle inlemmas i fadderortsverksamheten som en 
egen organisation. Den svenska Norden-föreningen motsatte sig detta kate-
goriskt då de inte såg att nordismens idé var i kärnan av detta bilaterala före-
tag. I Finland kom den parallella verksamheten att fortgå. Efter många år av 
reformförslag och medling gjordes 1976 ett avtal mellan Fadderortsförbundet 
och Pohjola-Norden, som i praktiken betydde att den senare tog över ansvaret 
för vänortsverksamheten. 

Helt enkelt var det inte att starta vänortsverksamheten efter kriget. De nord-
iska ländernas olika öden och de djupt traumatiska spår som ockupation, bomb-
ningar, deporteringar och stupade var inte enkla att läka. I Norge såg man inte 
med blida ögon på det finska vapenbrödraskapet med Tyskland. Sveriges politik 
under kriget inbegrep en del frågor som var svårhanterliga ur ett nordiskt per-
spektiv. Det krävde en hel del att starta från rent bord och återuppta nordismens 
kärnidéer i praktiken. Det danska initiativet blickade framåt och byggde fram-
gångsrikt vidare på den känsla av gemenskap som hade uppstått på gräsrotsnivå 
under kriget. Danskarna tog tacknämligt initiativ och agerade motor i kraft av 
den massiva tillströmning av medlemmar som den danska föreningen upplevde 
dessa år. De nya geopolitiska konstellationerna under det kalla kriget medförde 
med tiden att vänskapsortsverksamheten kom att te sig som naturlig också ur 
beslutfattarnas perspektiv. 

Speciellt gällde detta den kommunala nivån. Antalet vänorter ökade kraftigt 
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och vid slutet av 1950-talet och ännu under sent 1970-tal ökande antalet vänor-
ter i Finland och på Island, ett tecken på att verksamheten sågs som viktig och 
relevant. En svensk rapport från år 1991 kom fram till att 256 av Sveriges dåva-
rande 284 kommuner hade vänortskontakter med nordiska städer (Andersson 
2019: 57). Fortfarande i dag finns många vänortskontrakt kvar och en viss verk-
samhet fortgår, men på många punkter verkar tiden ha gått förbi denna insti-
tution. Trenden med kommunsammanslagningar har också bidragit till att tra-
ditionerna kring vänskapsorterna har brutits. På basen av FNF:s årsberättelser 
verkar denna institution allt mera ha tynat bort under 2000-talet, och årsberät-
telserna har närmast innehållit upprepade korta formuleringar om att verksam-
heten skall ses över. Fortfarande finns det dom som talar för en återupplivning 
av vänortsverksamheten. Den svenska föreningens generalsekreterare Bo An-
dersson har nyligen färdigställt en rapport om hur vänortsverksamheten kunde 
återupplivas. Den centrala frågeställningen är hur vänortsverksamhetens skall 
få en mening som är relevant i dag? (Andersson 2019: 59). 

I dag är möjligheterna till att resa och bekanta sig med nya miljöer helt an-
dra än vad de var under de mest hektiska åren av vänortsverksamhet. Att man 
samtidigt också har minskat på det kommunala gränsöverskridande verksam-
heten som föreningarnas initiativ gav upphov till är något som manar till efter-
tanke. På den punkten skulle det säkert finnas mycket relevant att göra ännu i 
dag och i framtiden. Den kunde möjligen få en förnyad relevans i form av ökad 
gränsöverskridande regionalt samarbete. Nordkalotten, men även andra gräns-
regioner, kunde uppenbart dra nytta och känna en praktisk relevans av en för-
nyad vänortsverksamhet som bejakar regional utveckling. En närmare blick på 
vänortsverksamheten visar också tydligt hur man under de senaste decennier-
na i allt högre grad har skapat vänortskontakter utanför Norden. Utvecklingen 
hänger delvis ihop med den europeiska integration, men också med en allmän 
internationalisering av medborgar- och kommunala kontakter, vilket också har 
bidragit till att intresset för den nordiska vänortsverksamheten har avtagit. Ur-
sprungligen kom vänortsidén till Norden utifrån och på ett typiskt nordiskt vis 
utvecklade man den till något som med tiden blev en del av nordismen.

Vänortsverksamhetens gyllene era inföll efter kriget och höll sin relevans 
fram till åtminstone tidigt 1990-tal. Den gav föreningarna många nya medlem-
mar och förankrade nordismen både i praktiken och på en kommunal besluts-
fattarnivå. Vänortsverksamheten är utan tvivel en av Föreningarna Nordens 
största framgångar och fast dess vikt i dag inte är vad den varit, finns dess tra-
ditioner kvar. Med detta menas en slags inbyggd tradition och kollektivt sys-
temminne i de nordiska samhällena. Att den nordiska tanken finns där som ett 
latent element vid sidan om nationella och andra överstatliga samarbetsorgan. 
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Det att vi kan räkna antalet nordiska möten på gräsrotsnivå i mängder som upp-
går till hundratusentals är en mycket viktig del i Föreningarna Nordens hund-
raåriga historia. Det är här nordismen har grott, spirat och praktiserats. Denna 
tradition och historia finns i våra samhällen som en latent styrka. 

DET GRÄNSLÖSA SAMARBETET

Till lokalföreningarnas verksamhet och vänortskontakterna kan man ännu 
tillägga en viktig del av Föreningarna Nordens verksamhet som har skapat 
förutsättningar för möten, nämligen kursverksamheten. Denna kursoriska 
presentation har här inte bara funktionen av att visa på den omfattning kur-
sverksamheten haft under åren, utan även på ett tydligt drag i föreningarnas 
verksamhet. Det som Franz Wendt hänvisade till som de gränslösa möjligheter-
na till samarbete har på många plan förverkligats. Jag syftar till alla de former av 
övriga nordiska samarbetsforum där föreningarna har kommit in och medver-
kat och understött. Dessutom kan man också ta upp den relativa autonomi som 
de nationella föreningarna haft och fortfarande har. Man kan fråga sig om det 
gränslösa samarbetet också är ett potentiellt problem för föreningarnas verk-
samhet? I den första årsboken 1920 beskrevs tydligt denna strategi att utgöra en 
koordinerande kraft, eller ’samlingsorgan’, för alla typer av nordiskt samarbete:

Då det i föreningarnas stadgar uttalats, att de vilja tjäna som ett 

samlingsorgan för det nordiska samarbete har därmed i första hand 

avsetts, att de skola söka vinna en såvitt möjligt fullständig överblick över 

detta samarbete, dess villkor och de olika former, vari det tagit sig uttryck. 

(NÅ 1920: 11)

Det att man som det hette agerade samlingsorgan för all befintlig nordiskt 
samarbete har också betytt att man har lagt ner resurser på aktiviteter som till 
betydande delar stått utanför föreningarnas egen kärnverksamhet. Anslaget var 
brett från första början, då tanken var att föreningen skulle bli en takorganisa-
tion och samla all samnordisk verksamhet. Tanken är mycket nordisk i sin kon-
sensusorientering, men samtidigt närmast omöjlig med tanke på det nordiska 
samarbetes totala omfång och mångfald. Att ledande samhällsaktörer skapar en 
organisation som i princip monopoliserar och styr hela verksamheten följer ett 
mönster som är bekant sedan reformationen. Gräsrotsengagemanget ges från 
början uppifrån, men för att det skall bli framgångsrikt kräver det att den breda 
massan upplever företaget som legitimt. Då man ser på Föreningarna Nordens 
verksamhet under 100 år är det tydligt att det funnit en stark legitimitet för 
verksamheten.

Kursverksamheten var tillsammans med publikationsverksamheten det man 
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först satsade på inom föreningarna. Sommarlediga studenter, lärare, journalister 
och de som arbetade inom lantbruket var centrala målgrupper för den tidiga-
re verksamheten. Något senare riktade man verksamheten även till skolelever. 
Den första feriekursen för studenter arrangerades i Norge och folkhögskolan 
Heimtun 1920, medan den första näringslivskursen för unga handelsmän, hant-
verkare och lantbruksföretagare arrangerades i Köpenhamn samma sommar. 
Båda blev stora framgångar och näringslivskursen etablerades sig som en årligen 
återkommande satsning ända fram till andra världskriget och kom att gå under 
namnet Nordens handels- och bankkurs. Den tidiga kursverksamheten andades 
optimism och då den danska föreningen 1922 kunde erhålla Hindsgavl slott som 
säte för de flesta kurser och möten såg framtiden ljus ut. Den tidiga verksam-
heten hade sin tydliga gravitationspunkt kring den centralaste skandinaviska 
geografin med Danmark, den svenska västkusten och södra Norge som skåde-
platser. Hindsgavl, ’Nordens borg’, kom att brukas av den danska föreningen för 
olika evenemang. Den danska föreningen ägde fastigheten ensam fram till 1979 
och 1993 var man tvungna att helt avyttra delägarskapet. Under de tidigare åren 
fanns det också orosmoln på himlen över hur man skulle engagera nordbor ut-
anför det direkta kärnområdet. I Norge hade kanske verksamheten tagit slut om 
inte välbärgade intressenter i föreningen skulle ha agerat mecenater. Åtminsto-
ne såg Mowinckel genom personliga ekonomiska bidrag till att man från Norge 
kunde skicka deltagare till de första kurserna.

Kursverksamheten var strategisk. Man ville mobilisera de som hade infly-
tande i hur samhällsopinionen formades. Lärarna och pressen var följaktligen 
viktiga målgrupper. En första studieresa till Sverige för en grupp bestående av 
10 danska och 10 norska journalister 1920 ledde till att man från och med 1924 
inrättade presskursen som en årligen återkommande institution. När kursen 
hölls 1927 i Helsingfors skrev rapportören i Nordens årsbok att det varit det 
hittills mest intressanta mötet då, ”Vi var vist kun tre af de tredive deltagere, der 
tidligere havde gestet Finland.” (NÅ 1928: 168). De 14 norska, 7 danska och 10 
svenska journalisterna fick erfara ett program som förde dem direkt in i de mest 
förnäma salar republiken hade att erbjuda. Efter ankomsten till Åbo och besök 
vid slottet och domkyrkan, gick resan vidare till Helsingfors. Efter besök vid 
riksdagen, muséer, universitet, andelslag, karamellfabrik och Sveaborgs fästning 
emottogs journalisterna av president och fru Relander för te i presidentens slott. 
Utrikesminister Voionmaa stod värd för en soaré i statsrådets festvåning och 
luncher intogs vid de skandinaviska beskickningarna. Mellankrigstidens kurser 
verkar ha haft en halvofficiell prägel och exemplet ovan visar prestigen som för-
eningarnas kurser åtnjöt. Kurserna roterade mellan länderna och 1933 deltog 
de första kvinnliga journalisterna då kursen arrangerades i Stockholm. Vid det 
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laget hade kunde man bara bekosta drygt 50 deltagare, fast det fanns långt flera 
ansökningar.

Lärarkurserna följde samma mönster, och med tiden utvidgades den geogra-
fiska täckningen. Redan 1925 återfanns fem finska lärare bland de sammanlagt 
90-tal deltagare på Hindsgavl. Lärarkurserna behöll sin popularitet, och 1933 
deltog över 100 lärare från alla fem länder. Också specialiserade lärarkurser för 
exempelvis modersmålslärare, geografilärare och historielärare ordnades vissa 
år. Lärarkurserna kretsade ofta kring något tema, ofta litterära stormäns jubi-
leer som Ibsen 1928, Bjørnson 1932 och Grundtvig 1933, för att nämna några. 
Många andra fackområden fick sina egna kurser, som bibliotekarier, mejerister, 
ingenjörer, förläggare. Andra inte direkt yrkesrelaterade samlingar var gym-
nastikmötena och arbetarkurserna som samlade aktiva inom arbetarrörelsen 
för samvaro, folkupplysning och utflykter. All kursverksamhet kan inte tas upp 
här, men några slutsatser kan dras på basen av verksamheten som helhet. Under 
mellankrigstiden etablerades kurserna som en mycket populär och väl mottagen 
verksamhet. Föreningarna kom in i civilsamhället och det var ett första viktigt 
steg mot att skapa den breda folkliga förankring som kom under de senare de-
cennierna. Kurserna som föreningarna arrangerade var helt uppenbart attrakti-
va och mötte ett klart behov.

En av de större satsningarna inom denna sektor är kursverksamheten på Bi-
skops-Arnö i Sverige. Genom ett regeringsbeslut kom den svenska föreningen 
att från 1956 disponera över den gamla fastigheten på en ö i Mälaren nordost 
om Stockholm. Man grundade snabbt Nordens folkhögskola Biskops-Arnö och 
Föreningen Nordens Institut. Betoningen var på kursverksamheten, och speci-
ellt skönlitteratur, och det första författarseminariet arrangerades 1960. Kurser-
na, som 1964 kompletterades med en s.k. debutantkurs blev rätt fort en etablerad 
institution som fortfarande har en betydande ställning inom den nordiska litte-
rära offentligheten och som hela tiden knyter till sig nya generationer av yngre 
författare. Efter nästan två decennier av författarmöten, etablerades 1978 Nor-
dens författarskola. Det var ingen slump att just författarkurser blev en fram-
gång under 1960-talet. Ur ett nordiskt samarbetsperspektiv utmärks det tidiga 
1960-talet av en ökad satsning på kultur, en konsekvens av de sänkta politiska 
ambitionerna, men inte mindre viktigt för det. Nordiska rådets litteraturpris 
inrättades 1962, och den nordiska kulturfonden 1966. Ur ett litteraturperspek-
tiv var 1960-talet en tid då tanken på att fria författare kunde gå på kurs sakta 
men säkert accepterades. Att de unga debuterande författarnas samhälleliga en-
gagemang ofta var påtagligt gjorde inte sammankomsterna och diskussionerna 
mindre engagerade. De politiskt laddade debatterna har alltid varit närvarande 
och 1978 samlades 72 kvinnliga författare till ett möte under rubriken ”Nord-
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iskt arbetsseminarium om kvinnliga författares villkor”. Nya generationer unga 
författare har ständigt fört nya debatter och på basen av den långvariga rektorn 
Ingmar Lemhagens beskrivning av verksamheten verkar man inte ha varit be-
kymrad över dissonanser och spänningar i dessa samtal.

Föreningen driver än i dag folkhögskolan genom en stiftelse med samma 
typ av kultur- och samhällsinriktad kursverksamhet. Sedan 2013 har Nordis-
ka ministerrådet ansvarat för en författarkurs för unga vid Biskops-Arnö. Från 
början har den pedagogiska principen inbegripet fria samtal och möten mellan 
deltagare från hela Norden. Den förste rektorn och föreståndaren Åke Lean-
der ville förverkliga det han såg som ett grundtvigianskt ideal av samtal ”männ-
iska-med-människa”. Denna princip är något av en definition av civilsamhällets 
nordiska samarbete och exemplet Biskops-Arnö visar på dessa diskussioners 
och mänskliga mötens fortsatta relevans. En intressant detalj är att idén om en 
samlingpunkt för författare och litteraturvetare hade uppstått i Uppsala under 
kriget. Bland norska och danska flyktingar fanns en del litteraturstuderande som 
kom i kontakt med lokala krafter och tanken på en nordisk samlingspunkt inom 
litteraturens domän såddes då. (Lemhagen 2015: 188).

De olika författarkurserna och -seminarierna har varierat något till sin form 
och profil under åren, men som Ingmar Lemhagen konstaterat, lyckades man 
från första början skapa ”en helt säregen atmosfär, en arbetsgemenskap.” (Lem-
hagen 2015: 186) Konsten, och litteraturen med den, är inom små språkområ-
den oftast beroende av olika former av stödsystem. De satsningar som Fören-
ingarna Norden och det nordiska samarbetet i helhet har åstadkommit inom 
denna sektor har varit av stor betydelse. Den ömsesidiga nyttan har bestått dels 
i en förstärkning av det skönlitterära fältet i Norden, dels i det nordiska samar-
bete som denna litterära offentlighet har skapat. Utmärkande för kulturfältet är 
att man aldrig har upplevt samma nedgångar som det politiska samarbetet, utan 
inom denna sektor har den nordiska samarbetsviljan varit och är fortfarande 
mer eller mindre konstant, och ofta fått stöd i kölvattnet av politiska bakslag 
inom nordiskt samarbete. Liksom inom näringslivet verkar kulturarbetarna ofta 
instinktivt söka gränsöverskridande kontakter och det är tydligt att man ser ett 
mervärde i nordiskt samarbete och nordiska möten.

Den efter kriget utvidgade verksamheten och tanken om ett gränslöst sam-
arbete kan ha många betydelser. Å ena sidan betydde alla resor, möten och öv-
rig verksamhet att den mentala utsiktshorisont som den enskilda medborgaren 
hade i sitt lokalsamhälle utvidgades. Den nordiska dimensionen tillförde ett för-
sta steg i en internationaliseringsprocess av våra samhällen på en folkligare bas 
(Andersson 1990:93). Det var en led i att modernisera samhället, då resor och 
internationella intryck var en viktig del av den nya moderna livsstilen. Å andra 



56 | Hundra år av Nordism

sidan kan man med gränslöshet hänvisa till den något oöverskådliga verksam-
het som Föreningarna Norden kom att involvera sig i. Som Jan A. Andersson 
konstaterade i sin historik blev Föreningarna Nordens verksamhet både svår att 
greppa och svårstyrd. Föreningarna Norden blev en slags central koordinator av 
redan befintlig och uppspirande sektorbaserad frivilligt samarbete. Franz Wendt 
radar upp en lång lista i sitt historieverk över nordiskt samarbete: hönsfarmare, 
bibliotekarier, biodlare, restauratörer, hantverkare av olika slag, idrottare, mu-
siker, skådespelare, scouter, historiker, osv. (Wendt 1981). Det är dock oklart i 
vilken mån föreningarna var delaktiga i denna verksamhet, eller om man bara 
listade upp dem i sina årliga rapporter om nordiskt samarbete.

Den decentraliserade nationella modellen fann sina former, men samtidigt 
betydde det att det redan i strukturen fanns en mångfald och autonomi inbyggd. 
Det breda anslaget gjorde konturerna för föreningarnas verksamhet diffusa. 
Liksom inom det officiella nordiska samarbetet betydde detta att en effektiv och 
mera strömlinjeformad strategisk ledning av föreningarna var svår att förverkli-
ga. Om detta varit ett problem eller inte kan debatterats. Kanske ännu viktigare 
är att fråga om denna strukturella faktor har en stor betydelse i dag, eller om det 
är andra utmaningar som är större?

Det var ingen självklarhet att föreningarna i början skulle sträva efter ett så 
stort medlemsantal som man under de mest framgångsrika åren kom att ha. Det 
fanns under de tidiga åren en oro över hur man skulle kunna hantera en så stor 
organisation. Men den successiva utbredningen av verksamheten i regiona-
la och lokala underavdelningar visade sig vara en både välkommen och nästan 
explosionsartade utveckling årtiondena efter kriget. Detta skapade en solid bas 
för gemensamma erfarenheter och därigenom en känsla av gemenskap, att höra 
samman. Denna vilja och att samla gemensamma erfarenheter innebar att man 
tog ett steg vidare från devisen kännedom ger vänskap. Den folkliga nordis-
ka möteskulturen lyckades skapa en slags föreställd gemenskap för att använ-
da Benedict Andersson berömda definition av vad som skapar en nation. Med 
detta menar man att en tanke om en gemensam identitet skapas genom medier, 
symboler och kollektiva upplevelser. I frågan om Norden är det klart att denna 
process aldrig har utmynnat i något som kan liknas vid den föreställda gemen-
skap som ofta väldig starkt knyter samman nationer, men det går absolut inte att 
förneka att det nordiska är en stark identitetsfaktor för majoriteten av Nordens 
invånare.

Vad betyder detta arv i dag? Mötena nordbor emellan är fortfarande i hög 
grad essensen i det folkligt förankrade nordismen och vilken som helst demokra-
tiskt förankrad överstatlig organisation (Ljunggren 2005: 79). Kultursamarbetet 
i alla sina former har varit och är fortfarande fundamentalt och en viktig del av 
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det konkreta samarbetet. Den reseverksamheten som inte har ett samband med 
specifika branschmöten eller sommarjobb verkar i inte vara en relevant verk-
samhetsform i dag. Den mycket omfattande verksamheten med kurser och resor 
var central då föreningarna Norden etablerade sig som en attraktiv aktör inom 
det nordiska civilsamhället. Alla de hundratusentals möten folk emellan är en av 
de viktigaste som föreningarna har fått till stånd under sitt första sekel. Denna 
praktiska nordism har i hög grad lärt de olika nordiska ländernas invånare att 
tänka nordiskt och varit en viktig faktor i att skapa en tillit och vi-känsla. De 
nordiska länderna har uppfattats som de närmaste i en tid då folkets breda lager 
har exponerats för en internationell värld. 

6. Ungdomen och nordismen
Ungdomen har alltid stått i fokus för Föreningarna Nordens verksamhet. Till en 
början handlade det om att aktivera och mobilisera ungdomen inom ramen för 
kurs- och reseverksamheten. Från första stund hade denna strategi högsta pri-
oritet. Stora insatser gjordes för att göra det lättare, läs billigare, att resa mellan 
de nordiska länderna. Dessutom satsade man på olika former av upplysning i 
nordismens anda. En av de viktigaste satsningarna var initiativet för en histo-
rieboksrevison vars mål var att ombesörja att skolans historieböcker inte skulle 
repetera gamla chauvinistiska historietolkningar, utan i stället ge en balanserad 
och mindre konfliktfylld bild av Nordens historia. 

Med tiden blev ungdomsverksamheten organiserad också inom föreningar-
na. Från att ha haft högsta prioritet från de ledande krafterna blev ungdomarna 
organiserade i egen kraft och de började även ta för sig inom de beslutande or-
ganen och tala med en egen röst. Ungdomens röst och agenda fick med tiden en 
allt större roll, mycket i takt med att ungdomen blev en politisk kraft i samhäl-
let. Från att ha varit ett objekt blev ungdomen med tiden ett subjekt. Frågan är 
om det i dag är inom denna grupp som en av de potentiella lösningarna kunde 
finnas för de utmaningar som föreningarna står inför i dag? Att ge ungdomen 
makt och mandat har inte alltid varit självklart då man betraktar Föreningarna 
Nordens historia, men en tillbakablick visar hur starkt man har prioriterat fram-
tidens beslutsfattare och samhällsaktörer från första stund.

Inom de grundande styrelsernas inre krets och dess publikationsorgan Nor-
dens årsbok lyftes ungdomens betydelse upp upprepade gånger. Alla insåg att 
ungdomens mobilisering var av största vikt. Den svenska föreningen samman-
ställde 1924 en lista över föreningarnas viktigaste uppgifter, och skolfrågor var 
en av de nio punkter, eftersom ”på skolväsendets område hava föreningarna 
funnit en av sina viktigaste uppgifter.” (Andersson 1990: 29). Engagemanget 
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av ungdomar skedde delvis genom lärarsamarbete och ambulerande föreläsare 
samt upplysningsverksamhet inom media, men också i hög grad genom verk-
samhet som aktiverade unga nordbor

RESOR, MÖTEN OCH SKOLBOKSREVISION

Det första nordiska skolungdomsmötet arrangerades i Köpenhamn 1923 och 
samlade drygt 800 deltagare från Danmark, Sverige och Norge. Till mötet in-
bjöds ungdomar i ålder 14 - 16 och de 400 norska och svenska ungdomarna 
inkvarterades alla i danska hem. Intresset verkar av allt att döma ha varit stort 
då 600 danska familjer anmälde sig som frivilliga värdar och de många föredrag 
om den nordiska saken som hade hållits runt om i danska skolor verkar ha be-
rett marken väl. I årsboken rapporterades att ”disse Norden’s skoleföredrag har 
vundet megen anerkjendelse i skoleverldenen og der findes nu neppe et skole-
barn i København som ikke vet hvad ’Norden’ er.” (NÅ 1924). Den uppenbara 
framgången för mötet etablerade det som ett årligt evenemang som ambulerade 
mellan huvudstäderna. Det första mötet hade varit mitt-skandinaviskt centrerat 
men Finland och Island kom rätt snabbt med i verksamheten och 1926 stod Hel-
singfors som värd. Deltagarantalet var mindre, 90 elever, vilket återspeglar de 
ekonomiska utmaningar som den här typen av verksamhet brottades med under 
1920-talet.

De tidiga satsningarna på att aktivera unga var väl genomtänkta och man 
grundade skolnämnder och utskott med uppgiften att på alla sätt och vis stödja 
skolungdomens mobilitet i form av skolresor, möten och annan typ av utbyte. I 
Danmark grundades en skolresebyrå vars uppgift var att skapa förutsättningar 
för billiga resebiljetter och övernattningsmöjligheter och rätt snart fanns det åt-
minstone i Danmark kurscentra som användes för detta ändamål. Drömmarna 
om märkbara rabatter i hela Norden för skolresor realiserades delvis, men kom 
aldrig att etableras som ett enhetligt system för hela Norden. Skolmötena var 
dock en märkbar framgång som gav den tidiga verksamheten förhoppningar om 
en ljus framtid.

In enlighet med föreningens målsättningar började man redan de första åren 
diskutera en harmonisering av innehållet i skolböcker i hela Norden. Speci-
ellt riktades uppmärksamheten till historieböckerna i folkskolor och läroverk. 
Redan från starten 1919 yttrades ett förslag om att de nordiska skolböckerna i 
historia borde underställas någon form av granskning för att undvika vinklade 
och direkt felaktiga framställningar av de övriga ländernas historia. Initiativet 
kom den här gången från Norge, där man var orolig för att de centrala händel-
serna i Norges historia, som 1814 och 1905, framställdes på ett ur norskt per-
spektiv otillfredsställande sätt i danska respektive svenska skolböcker i historia. 
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Den norska föreningens generalsekreterare Christian L. Lange hade noterat den 
norska historielektorn I. A. Refsdals artikel ”Hvad svenske studenter skal vite 
om 1814 og 1905”, publicerad i språk- och realämneslärarnas fackorgan Den 
høiere Skole. I artikeln fick en nyupplaga av en svenska historiebok för gym-
nasier hård kritik och detta ledde till att man från norskt håll på föreningarnas 
agenda tog upp frågan om en gemensam granskning av skolornas historie- och 
geografiböcker. En kommitté grundades för att gå igenom alla norska skolböck-
er för att se om motsvarande problem stod att finna i dem. I Sverige svarade 
man på den norska uppmaningen och en liknande granskning av svenska böck-
er utfördes i mindre skala av den svenska föreningens sekreterare, docenten i 
historia Nils Herlitz. Skolbokskommittéer grundades, som sedan snabbt också 
blev mer eller mindre lika med de nationella föreningarnas skolkommittéer. 

Danskarna bidrog till historieboksdebatten genom att föreslå en korsgransk-
ning så att man skulle undersöka varandras historieböcker. I Norge var man inte 
beredd att gå så långt i en gemensam nordisk skolboksgransking, utan där ansåg 
man att det inte kom på frågan att någon från ett annat land kunde ges rätten 
att bedöma hur norsk historia framställdes för norska skolbarn. Detta betydde i 
praktiken att de tidigaste initiativen inte gav några märkbara resultat, trots goda 
intentioner, och frågan återkom på agendan på nytt först 1928 (Åström Elmer-
sjö 2013: 93). Idén hade en klar internationell förankring och liknande initiativ 
hade diskuterats och delvis påbörjats inom Nationernas förbund, olika kristna 
organisationer och även inom den 1926 grundade internationella historieve-
tenskapliga världsorganisationen CISH (Commité Internationale des Sciences 
Historiques). Det fanns en tydlig koppling då den norska historikern och fören-
ingsaktiva Halfdan Koht också valdes till CISH första ordförande. 

Vid det samnordiska delegerademötet i Helsingfors 1928 återupptogs arbetet 
med skolornas historieböcker. Under ledning av den finska styrelsens medlem, 
professor Yrjö Hirn, preciserades målsättningarna för en gemensam linje och 
granskning av skolböcker. För det första ville man verka för att de nordiska 
grannländernas historia skulle tas upp i högre grad än tidigare och för det andra 
återvände man till historiska tvistefrågor och deras framställning. Denna gång 
fortsatte samarbetet mera aktivt och samfällt och vid delegerademötet 1932 i 
Stockholm var all ense om att inom Föreningarna Nordens regi skapa ett system 
för en korsgranskning av skolböcker i historia, helt enligt det förslag man från 
Danmark hade framfört 10 år tidigare. Nu utarbetades ett system med stick-
prov och fördjupad granskning när behov uppdagades och den resolution man 
undertecknade 1932 innehåll ett ambitiöst mål om att dels öka det nordiska in-
slaget i historieböckerna och dels arbeta för att få bort de mest flagranta chau-
vinistiska övertrampen. Dessutom tillsatte man en samkommitté som skulle 
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övervaka att den kritik som möjligen framkom vid granskningarna även skulle 
följas upp och ändras i nya upplagor, som under det konstituerande mötet 1933 
fick namnet Föreningarna Nordens kommitté för historieundervisning. Som i 
så många andra sammanhang hade också kommitténs medlemmar betydande 
positioner i samhället. Halfdan Koht skulle senare bli utrikesminister och ord-
förande Oskari Mantere från Finland var direktör för skolöverstyrelsen och f.d. 
statminister. I övrigt kan den danska historieprofessorn Aage Friis, Nils Herlitz 
samt den svenska riksarkivarien Axel Lindvall nämnas bland dem som aktivt 
deltog i skolboksrevisionen under 1930-talet.

1930-talet var läroboksgranskningens mest intensiva tid och man gjorde om-
fattande s.k. total genomlysning av läroböckerna 1933 - 35. Från 1938 framåt 
blev det exempelvis i Norge obligatoriskt för nya läroböcker att genomgå en s.k. 
nordisk granskning, en praxis man höll fast vid till 1962 (Åström Elmersjö 2013: 
110 - 114). I Sverige lyckades inte Föreningen Norden på samma sätt etablera ett 
nära förhållande till skolstyrelsens läroboksgranskning utan verksamheten blev 
av mera frivillig och konsultativ art efter kriget. Generell kan man konstatera att 
föreningarnas samkommitté tappade sitt inflytande successivt under 1960-talet 
för att avta helt i början av 1970-talet. Dels berodde detta på resursbrist och på 
att det fanns olika behov under olika tider. Dessutom finns det fog för att anta 
att kommitténs arbete bör bedömas som lyckat då den på sätt och vis gjorde 
sig själv om inte onödig så uppenbarligen mindre akut behövd. När sedan frå-
gor kring historieböcker blev ett hett ämne efter 1989 fann man inte medel och 
vägar att förmå förlagen att återuppta samarbete av den här typen med För-
eningarna Norden. Dessutom var de springande historiepolitiska frågorna som 
händelserna 1989 hade aktualiserats inte i första hand nordiska.

UNGDOMEN AKTIVERAR SIG

Efter kriget blev tonåringar en egen samhällelig grupp med egen subkultur, 
klädstil och egna värderingar. Den här utvecklingen återspeglade sig direkt på 
Föreningarna Nordens verksamhet. Redan under 1940-talet grundades de för-
sta ungdomsorganen i samband med att man börjat värva s.k. parallellmedlem-
mar från fackföreningar och ideella ungdomsorganisationer. I Sverige hade man 
1943 infört ett ungdomsrepresentantskap enligt just denna princip. När den 
finska föreningen reformerades 1946 grundades också en ungdomssektion vid 
Helsingforsavdelningen och några år senare en nationell ungdomsnämnd enligt 
svenskt mönster. Den nordiska väckelse som hade upplevts under kriget fick 
en betydande vitamininjektion av den efterkrigstida ungdomsoptimismen, som 
man lyckades kanalisera genom föreningen. Det stora lyftet kommer i mitten av 
1960-talet, då de stora åldersklasserna nådde en samhällsaktiv ålder. Det är en 
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generation som inte längre nöjde sig med att buga och bocka tacksamt för alla 
fina arrangemang, utan som också ville få sin röst hörd och inte drog sig för att 
också kritisera den traditionella verksamheten.

Ungdomsorganisationerna blev alltså vitala från mitten av 1960-talet fram-
åt. I samband med att FNF grundades 1965 lyftes ungdomsverksamheten upp 
som ett centralt strategiskt arbetsfält. I Finland och Sverige reformerades ung-
domsorganisationerna och i Norge, Danmark och Island grundades nu också 
ungdomsorganisationer enligt samma modell. Vid medlet av 1970-talet var de 
som starkast. Sedan blev de ett forum för motståndet mot den EEC och ett nord-
iskt deltagande i den europeiska integrationen. Den i sig välkomna politisering-
en av verksamheten hade också en baksida. En tydlig och dominerande politisk 
linje föll inte alla i smaken och ungdomsorganisationerna lyckades inte alltid 
mobilisera en bredare bas. Här kan man dra en parallell till en möjlig förbunds-
statstanke i dag. Kan den mobilisera ungdomen på bred front eller förblir den 
en exklusiv men begränsad intressegrupp? I dag finns det sex nationella ung-
domsförbund, och därtill samarbetar man med föreningen Norden på Åland och 
SARLAK, som är en paraplyorganisation för barn- och ungdomsorganisationer 
på Grönland. Föreningarna Nordens Ungdomsförbund (FNUF) koordinerar de 
nationella organisationerna och för ungdomsorganisationerna talan inom FNF. 

FRÅN NORDJOBB TILL NORDEN I SKOLAN

Norden har under hela 1900-talet haft en grundmurad ställning som den när-
maste geografiska och kulturella referensvärld för yngre skolelever. Givetvis har 
detta varierat från land till land och under olika tider, men det nordiska är näst 
efter det nationella genast följande referenspunkt i de lägre klassernas geografi-
undervisning. En bakgrund till detta är lärarnas starka engagemang i nordiska 
frågor, vilket de talrika nordiska kurserna och lärarmötena bär vittne om. Alla 
skolresor som Föreningarna Norden har gjort möjliga har redan nämnts. Men 
också lärarutbildningen, med historiska rötter i folkhögskolerörelsen har alltid 
haft en stark nordisk profil. Också i randområdena som finska Finland och Is-
land har lärare aktivt deltagit i de nordiska mötena.

Från 1980-talet framåt har föreningarna Norden aktivt skapat nya forum och 
initiativ för att sprida nordismens idé bland skolungdomen och att befrämja rör-
lighet inom Norden. FNF har här fått en allt mera markant roll inte bara som 
koordinator utan också som initiativtagare. Nordjobb inleddes 1985 enligt för-
slag av den s.k. Gyllenhammar-gruppen och tanken var att den dels skulle mot-
verka ungdomsarbetslöshet genom att underlätta arbetskraftens mobilitet och 
dels bidra till ökad förståelse unga nordbor emellan. Grundkonceptet är att er-
bjuda unga i åldern 18 - 30 år sommarjobb och boende i ett annat nordiskt land 
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samt erbjuda kultur- och fritidsprogram i nordisk anda. Satsningen handhas av 
FNF och årligen söker sig närmare 800 nordjobbare till andra nordiska länder. 
Antalet sökande och beviljade platser har varit rätt intakt under hela de drygt 30 
år som satsningen har existerat och det är värt att notera att antalet önskningar 
och erbjudna arbetsmöjligheter har ökat något de senast åren. Det är uppenbart 
att det i dag finns ett sug efter att få sommarjobba i ett annat land. Detta åter-
speglar den ökade mobiliteten inom tredje stadiets utbildning samt attraktionen 
av att skaffa sig arbetserfarenhet utomlands. Detta är aktuella megatrender där 
man inom det inofficiella nordiska samarbetet kan utvinna stor nytta på många 
plan.  

Inom kultursektorn har den nordiska biblioteksveckan etablerat sig som en 
viktig institution för att sprida kunskap om nordisk barn- och ungdomslittera-
tur. Sedan starten 1997 har detta höstevenemang utvecklats till det största hög-
läsningsevenemanget i Norden och Baltikum. År 2018 deltog drygt 2500 insti-
tutioner, från bibliotek till skolor och föreningar, i evenemanget som numera 
benämns nordiska litteraturveckan. Det baltiska inslaget och medverkan har va-
rit markant sedan starten och 2018 deltog närmare 1150 baltiska institutioner i 
evenemanget. Litteraturveckan har dels bidragit till att sprida nordisk litteratur 
i grannländerna, dels bidragit till arbetet för att öka språkförståelsen nordbor 
emellan. Att öka språkförståelsen mellan nordbor är i dag en av de högst priori-
terade arbetsuppgifterna för föreningarna. Under 2000-talet har man utvecklat 
olika projekt för detta ändamål riktat till barn och ungdom. 

Undersökningen, ”Internordisk språkförståelse”, som gjordes 2005 gav vid 
handen att nordiska barn- och ungdomar hade märkbara svårigheter att för-
stå ens något annat nordiskt språk, var en bidragande orsak till att man inom 
FNF tog initiativ till projektet Norden i Bio. Detta var en samnordisk språksats-
ning för skolor där eleverna gavs chansen att bli bättre på att förstå de nordiska 
grannspråken genom att se kortfilmer med stöd av anpassat läromaterial. Pro-
jektet genomfördes första gången i hela Norden 2006 och riktat till målgruppen 
14 - 19-åriga elever. 

Nordiska författarbesök är en annan ungdomssatsning som engagerat för-
eningarna de senaste åren. Projektet erbjuder nordiska skolor ett besök av en 
författare från ett annat nordiskt land. Det var föreningen Norden i Norge som 
startade projektet och år 2014 övertog Föreningarna Nordens Förbund förvalt-
ningen av projektet på nordiskt plan. Projektet syftar till att förmedla nordisk 
litteratur och nordiska språk till barn och unga och mötena mellan författare 
och unga stimulerar till att både bekanta sig med övrig nordisk litteratur och 
att läsa mera. Exempelvis deltog sammanlagt 2354 elever fördelat på 35 skolor i 
författarbesöken under år 2014 - 15. 
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En annan större ungdomssatsning är Orkester Norden, som startade 1993 
som ett samarbetsprojekt mellan FNF och Lions i Norden, Norsk musikråd och 
Svenska Rikskoncerter. Idén bygger på att samla unga musiker och ge dem en 
möjlighet att arbeta med en nordisk repertoar och tillsammans med internatio-
nellt framstående nordiska dirigenter och solister. Orkestern har efter en viss 
turbulens i frågan om finansieringsstrukturen etablerats som en högklassig och 
eftertraktad orkester för unga musiker. De första 15 åren var den stationerad i 
Stockholm, varefter den flyttades till Kristiansand i Norge. Åren 2014 - 18 var 
orkestern stationerad i Aalborg och sedan 2019 återfinns den i Lahtis. Orkestern 
är också öppen för unga musiker från länder utanför Norden som har studerar 
vid nordiska musikhögskolor och dessutom deltar unga musiker från Baltikum. 

Av de olika barn- och ungdomssatsningarna är det kanske främst Norden i 
Skolan, som har etablerat nya former för föreningarnas ursprungliga målsätt-
ningar i dagens digitala verklighet. Det är frågan om en gratis undervisnings-
plattform för lärare och elever i Norden, som är indelad i olika ämnesområden 
som ’språk och kultur’, historia och samhälle’, och klimat och natur’. Projektet 
lanserades 2012 och riktar sig både till grundskolor och gymnasier, och är den 
första större satsningen av föreningarna Norden på ett genuint digitalt material 
som virtuellt förenar barn och ungdomar i Norden. Plattformen utnyttjar de 
möjligheter som olika digital format ger, med allt från litterära texter till kortfil-
mer och musik, och når ut till skolor lång bortom föreningarnas reguljära med-
lemsunderlag. I dag finns material tillgängligt på nio av Nordens språk.

Gemensamt för alla dessa FNF-baserade satsningar är att de skett i nära sam-
arbete med Nordiska ministerrådet. I klartext har det betytt att NMR har fi-
nansierat merparten av projekten, och är ytterligare exempel på den närhet och 
synbara förtroende som råder mellan de statliga institutionerna och medborgar-
samhället. Att så mycket blivit projektbaserat är typiskt i en tid då etablerandet 
av nya fasta strukturer ofta möts med misstanke. Projektkulturen bidrar till en 
ökad flexibilitet, men är samtidigt riskabel med tanke på att engagera toppför-
mågor. Att ständigt vara beroende av projektansökningar är dessutom tidskrä-
vande och kan i längden inverka negativ på motivationen. Vilken typ av sats-
ningar fungerar i dag? Det mera projektbetonade arbetet förefaller vara mera 
effektivt om det sköts centralt, vilket i dag betyder Köpenhamn.

Ungdomen har alltid stått i centrum för Föreningarna Nordens verksamhet. 
I början handlade det mest om att nå ut till ungdomen och att aktivera och mo-
bilisera dem. Med tiden uppstod ungdomsorganisationer och ungdomen blev 
en pådrivare av förnyelse inom föreningarna. Ungdomsorganisationerna har 
stått för merparten av den reformivrande politiska nordismen inom förening-
arna, medan lokalföreningarna mera fungerat som bastioner för den kulturella 
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nordismen. Det tycks finnas en skiljelinje mellan reformnordismen och säll-
skapsnordismen. Denna tudelning är förmodligen en förklaring varför det i dag 
är allt svårare att rekrytera aktiva unga senare till lokalföreningar. 

Den praktiska verksamheten har på många sätt haft ett ungdomsperspektiv. 
Ända från de första skolresorna till Nordjobb som började på 1980-talet och 
fram till i dag har man inom föreningen strävat efter att nå ut till ungdomen. 
Den digitala utvecklingen erbjuder nya möjligheter men konkurrensen om de 
nordiska ungdomarnas skärmtid är tuff. Projektet Norden i skolan kan dock 
lyftas fram som en framgångsrik satsning som har en klart förnyande dimensi-
on samtidigt som den förverkligar föreningens ursprungliga uppgift att nå den 
nordiska ungdomen och få den att tänka mera i nordiska banor. 

7. Nordisk nytta och nordisk känsla

”Allvar och styrka, ej vackra teorier”

Annie Furuhjelm (Hufvudstadsbladet 3.9.1927)

Citatet ovan av den finländska riksdagsledamoten och kvinnosakskämpen An-
nie Furuhjelm återspeglar den pragmatiska hållning som utmärkt nordismen 
i förhållande till skandinavismen. Verksamheten i föreningarna Norden och 
nordismen har alltid kretsat kring en balansgång mellan nordisk nytta och nord-
isk känsla. Tanken av en folklig gemenskap måste alltid på något sätt bygga på 
ett ideal och en känsla av gemenskap och värderingar som inte alltid kan defi-
nieras helt exakt. Klaus Petersen behandlar utförligare temat nordiska värde-
ringar ur ett historiskt perspektiv i denna skrift. Samtidigt som det går att rela-
tivisera begreppet ’nordiska värderingar’ och se kritiskt på hur det används finns 
det en klar kollektiv uppfattning om att det existerar något sådant som nordiska 
värderingar. Samtidigt finns det också otvivelaktigt en nästan 200 år gammal 
tradition att känna en emotionell skandinavisk-nordisk gemenskap. I dag tar vi 
det för givet att de nordiska folken känner en gemenskap, på samma sätt som 
Föreningarna Nordens grundare kände för 100 år sedan. Samtidigt är det nästan 
en regel att man i stunder av känslomässig hänförelse snabbt hänvisar till det 
praktiska, det nyttiga och det rationella i att samarbeta nordiskt. Spänningen 
mellan den nordiska nyttan och den nordiska känslan kommer till uttryck på 
många sätt och de flesta som uttalat sig om nordiskt samarbete är på något sätt 
alltid medvetna om denna spänning.

Gunnar Wetterberg talar om sin vision för en nordisk förbundsstat med 
orden ”en realistisk utopi.” (Wetterberg 2010: 28) Den paradoxala ordleken 
är medveten och säkert menad att få människor att revidera sina uppfattning-
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ar om det nordiska samarbetets möjligheter. När Atos Wirtanen under andra 
världskriget skrev sin pamflett om ett förenat Norden laborerade han också med 
denna spänning. Enligt honom var utopin om ett enat Norden en realistisk och 
framför allt rationell slutsats på basen av den politiska situationen 1943. Liksom 
Wetterberg, förde han en dialog med läsaren som förväntades vara reserverad 
mot dylika utopiska visioner. Att spela ut utopi och realism mot varandra för att 
eliminera den senare, har förstås en retorisk effekt, men återspeglar väl hur man 
har argumenterat för nordismen. Det som statsvetaren och diplomaten Klaus 
Törnudd har kallat för den emotionella och pragmatiska nordismen är lika aktu-
ellt i dag som för hundra år sedan (Törnudd 1998: 178).

Under föreningarnas tidiga år var det utmärkande att man skulle lyfta fram 
det rationella och nyttiga, främst som ett sätt att ta avstånd från 1800-talets 
skandinavism som uppfattades som alltför drömmande i sin vurm för den 
skandinaviska enhetstanken. I stället byggde man oftare vidare på den praktis-
ka skandinavism som hade etablerats efter 1864. I Nordens årsbok 1923 ingick 
kommerserådet Axel F. Enströms artikel ”Det nordiska samarbetet såsom ar-
betsekonomi”. I den redovisar denna svenska industriman om hur man kunde 
nå direkta inbesparingar genom att rationellt samarbeta inom exempelvis elför-
sörjning, samkoordination av standardisering och allmänt minska gränshinder 
och dubbelarrangemang. Detta skulle enligt honom ske ”utan känslobetonade 
inflytanden” och med uttrycklig målsättning av ekonomiska inbesparningar, 
”som vi alla små nationer icke ha råd att kosta på oss de dryga summor.” En-
ström betonade också vikten av att ”utöver den indirekta nyttan jämte nöjet av 
de personliga förbindelserna få ut en reell vinst”, som enligt honom skulle få 
de mest inbitna kritikerna av det nordiska samarbetet att byta ståndpunkt (En-
ström 1923: 101 - 102). I samma årsbok var V. M. J. Viljanen, direktör för im-
portindustriernas förbund i Finland, inne på samma linje. Enligt honom var det 
först och främst inom den ekonomiska sektorn där man hade de bästa möjlighe-
terna att närma sig varandra, än i ”andra mera ideellt syftande” områden och han 
talade om ”gemensamma reala intressen [som] i allmänhet äro mera bindande.” 
(Viljanen 1923: 131). 

Samtidigt som man åberopade samarbete i rationalitetens namn höll man 
kvar allt det tankegods som på 1800-talsmanér appellerade till den nationalistis-
ka känslan. I Nordens årsbok talade man tidstypiskt om oupplösliga blodsband. 
Viljanen skrev om en ”ras- och kulturgemenskap”. I den redaktionella program-
förklaringen i den första nordiska årsboken 1920 konstaterades att ”trangen 
til Samarbejde er gaaet de nordiske Folk i Blodet.” (NÅ 1920: 1). Här blir dy-
namiken mellan känsla och rationellt tänkande sammanflätat till en idé om de 
nordiska folken som speciellt rationella och därigenom skyldiga att bruka denna 
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rationalitetens gåva till fördjupat samarbete. Pragmatismen och rationaliteten 
får en kulturdeterministisk dimension och blir på så sätt emotionell den också. 
Den nordiska nyttan blir en del av den nordiska känslan, en gemensam tro på att 
man gör rätt och riktigt. Nordismen fick på så sätt från första början en aspekt 
av en förnuftsorienterad idé som skulle kunna sättas i verket bara alla nordbor 
skulle fås att inse dess praktiska och materiella värde. Samtidigt har nyttoretori-
ken också blivit en del av det nordiska identitetsbygget, som betytt att man ofta 
sett det nordiska samhällsbygget som mera rationellt och förnuftsorienterat än 
andra regioner och kulturer. Samtidigt har just nordismen, kanske i högre mån 
än skandinavismen, sett till att man alltid kraftigt betonar det praktiska, den 
rationella nyttan av samarbete. 

Dessa två är som ovan framgått svåra att tydligt särskilja och skall inte för-
stås som en mekanisk tudelning, men som abstrakta element finns de ständigt 
närvarande som en inre spänning som ger nordismen riktning och mening. Det 
praktiska var något man betonade under föreningens första år och det var ett 
uttalat sätt att distansera sig från skandinavismen vars arv ofta uppfattades som 
alltför utopistiskt och orealistiskt. Det var också en minsta gemensamma näm-
narnas strategi då det ofta upplevdes som enklare att tala för nordismen ur en 
rationell nyttoaspekt. Sänkta handelshinder kunde räknas om till ekonomisk 
vinst, samarbete inom energiproduktion och harmonisering inom lagstiftning 
kunde också säljas med argument om ömsesidiga inbesparingar. De ekonomiska 
incentiven var, inte minst genom Alexander Foss betydande roll, centrala när 
föreningarna grundades och fortfarande i dag är den ekonomiska nyttan ett av 
nyckelargumenten för en kraftigt fördjupad nordisk integration med sikte t.o.m. 
på en förbundsstat.

VARDAGSNORDISM, POLITISK NORDISM, SÄLLSKAPSNORDISM?

Den praktiska nordismen har också i hög grad byggt vidare på de sena 1800-ta-
lets skandinavistiska praktik som gick ut på att satsa mindre på storvulna dröm-
mar om ett enat skandinaviskt kungadöme och mera på idogt nätverkande på 
gräsrotsnivå inom branschorganisationer och föreningar. Att se bortom de sto-
ra politiska projekten till förmån för en vardaglig samarbetskultur har på många 
sätt varit nordismens och föreningarnas styrka. I skuggan av mer och mindre 
fördelaktiga konjunkturer inom världspolitik och -handel har den praktiska 
nordismen malt på bred front i de nordiska samhällena och gjort tusen- och åter 
tusentals medborgare delaktiga av en nordisk samarbetskultur. Svein Olav Han-
sen poängterar i sin historia över den norska föreningen att vardagsnordismen 
blev den centrala formen verksamhetsstrategin från 1970-talet framåt. Han stäl-
ler dock några kritiska frågor 1994 om huruvida föreningarna har tappat förmå-
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gan skapa visioner och reducerats till en slags stödorganisation för det officiella 
samarbetet. Att bara arrangera möten, kurser, resor och socialt program betyd-
de också att funktionen att lobba för en stark politisk nordism kom i skymundan 
(Hansen 1994: 219).

Detta aktualiserar frågan om Föreningarna Norden i dag bör stirra blint på 
det faktum att medlemsunderlaget sviktar och visar en åldersstruktur som fö-
rebådar en ännu mera dramatisk minskning i en nära framtid? Frågan är vad 
vi förstår med den pragmatiska vardagsnordismen och vilken dess roll är i dag? 
Franz Wendt citerar den svenska utrikesministern, nordisten och sedermera 
landshövdingen Rickard Sandler, som i ett tal efter kriget konstaterade att ”hver 
enkelt forbindelse, der knyttes fra menske til menske i Norden, er måske kun 
en spinkel tråd, men tillsammen utgør de ett band, som aldrig kan sønderrives.” 
(Wendt 1979: 51). Just mötena, som också i denna skrift har poängterats upp-
repade gånger, är kärnan till vardagnordismen. Den tunna men otroligt star-
ka spindelvävstråden är en metafor för vardagsnordismens styrka. Samtidigt är 
Sandler själv ett exempel på den tid då den högsta toppen inom rikspolitiken 
aktivt arbetade för nordismens sak. Idag behövs båda och det är framför allt brist 
på det sistnämnda. Frågan är om de nationella föreningarna och FNF kan och 
bör återta rollen som lobby för en stärkt politisk nordism?

I dag kan vi också fråga hur vi kan öka de gränsöverskridande möten och er-
farenheter. Den oro som den försämrade inomnordiska språkförståelsen väcker 
kallar på nya former för att exponera nordborna för regionens språkliga mång-
fald. Här är det nog skäl att vara just pragmatisk och skapa kontaktytor och god 
vilja att hålla upp språkförståelsen. När Ingmar Lemhagen blickade tillbaka på 
författarmötena på Biskops-Arnö kommenterade han frågan om språkförståelse 
så här: ”Man fick blanda språken på bästa sätt. Ingen förstod nog allt men alla 
förstod nog lite och sammantaget kunde man säga att många förstod ganska 
mycket. Och det var bra.” (Lemhagen 2015:224). Samtidigt är det också uppen-
bart att det blir alltmera problematiskt att tänka i strikta nationella termer. Om 
man betraktar Norden som en gemensam historisk region blir den en utmaning 
för de nationella projekten. Gränsdragningarna har skiftat och den kulturella 
kartan påminner inte alltid om den som ritar upp gränser mellan stater. Begrep-
pet ’Norden’ är ett väderstreck i bestämd form, vilket gör att det egentligen är ett 
mycket dynamiskt begrepp.

Det är klart att nordismen och den nordiska samarbetstanken i stort bör ha 
någon form av hård känslomässig kärna av delad gemenskap som bygger på ge-
mensamma erfarenheter och framför allt på tanken om en gemensam framtid, 
ett vi-begrepp som det är värt att arbeta för. Tanken om en gemensam skan-
dinavisk-nordisk identitet har motiverats på många sätt, från språkgemenskap 
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till samhällsvärderingar. Metaforerna har varit många från trädstammar med 
olika grenar men gemensamma rötter till fyrklöver och senare bilder av en 
nordisk familj. Den känslomässiga gemenskapen har öst kraft ur historien och 
den nordiska folkkulturen och många sidor har skrivits om ett speciellt nordiskt 
förhållande till naturen. Många av dessa metaforer kan granskas kritisk då de 
inte alltid har varit helt inkluderande för hela Norden, men samtidigt har de 
varit tillräckligt för att ge nordismen ett mytiskt och känslomässigt skimmer av 
samhörighet och gemenskap. Ingen regional- eller nationell rörelse kan byggas 

utan den känslomässiga biten. Frågan är hur man gör det i det 21:a seklet?

8. Sex möjliga riktningar för framtiden
Som en avrundning skisserar jag här upp några verksamhetsfält och strategiska 
vägar, som jag tror kunde var relevanta för Föreningarna Norden i dag. Försla-
gen bör tas som underlag för inspiration, eftertanke och diskussion. Jag är fullt 
medveten om att det ute bland de föreningsaktiva finns kunskap och erfaren-
heter som jag kanske inte känner till, men i mitt arbete med denna artikel har 
följande tankar vuxit i kraft.

1. REGIONERNAS NORDEN

Föreningarna Norden kunde välja att anamma en syn på Norden som starkt be-
jakar de gränsöverskridande regionerna. Respekten för den nationella suveräni-
teten var en förutsättning för att man kunde grunda föreningarna 1919 och att 
de blev fem till antalet. Men det är inget som är hugget i sten. Fast det med tiden 
tillkom otaliga distrikt och lokalföreningar har den nationella centraliteten be-
varats mer eller mindre intakt. 

Om man tar en jämförande blick med den europeiska integrationsprocessen 
och dess emotionella guldålder 1990-talet handlade mycket om regionernas Eu-
ropa. Starka gränsöverskridande regioner som inte hade historiskt starka band 
till de nationella centralmakterna förväntades blomstra upp. Den kontinentala 
subsidiaritetsprincipen, dvs. att centrala myndigheter ger över en del av besluts-
fattande till familjen och andra privata sfärer applicerades också på regioner. Det 
var ett recept för att sakta minska nationalstaternas betydelse. 

Inom akademisk forskning fanns begreppet transnationell snart på allas läp-
par och av lite olika orsaker rådde en konsensus om att nationalstaten var på 
väg ut. I dag befinner vi oss i en situation där den ekonomiska utvecklingen i 
hög grad har besannat denna vision, men politiskt har nationalstaten återvänt. 
Det har vi sett upprepade gånger i den trygghet som man i dag på många håll 
upplever inom ramen för en nynationalistisk retorik och politik. Våra politiker 
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väljs fortfarande genom nationella val. Och dessutom präglas de nordiska län-
derna historiskt av en mycket stark statsmakt där inte mycket autonomi ges till 
regionerna. Samtidigt finns det i dag ett växande politiskt missnöje i glesbygden 
över obefintlig postservice, uteblivna polispatruller och kraschade fastighetspri-
ser. En smärtpunkt börjar vara nåd när en postrodd över Ålands hav igen verkar 
framstå som ett konkurrenskraftigt alternativ för postleveranser.

Finns det då någon orsak att blicka tillbaka på idén om regionernas Euro-
pa och applicera den på Norden? Enlig den svenska journalisten och nordisten 
Bengt Lindroth är svaret ja. I ett personligt bokslut över det nordiska samarbe-
tets tillstånd i skriver han under rubriken ”Nordens framtid”: 

En framtida nordism måste balansera om det nationalstatliga mot 

det regionala. Regeringskanslierna och deras följare i riksmedierna 

nonchalerar idag alltför lätt de regionala opinionerna. 

(Lindroth 2019: 80)

Lindroth lyfter upp regionernas Norden som nyckeln till en ny, meningsfull 
och framgångsrik nordism vid ingången av det 21:a seklet. I Nordiska rådet har 
de autonoma regionerna kunnat ställa spörsmål direkt till andra länders minist-
rar och parlamentariker, förbi den egna nationella centralmakten. Det nordiska 
samarbetet har en potential i att synliggöra regioner och gränsområdens speci-
fika utmaningar. Det förfaller dock fortfarande finnas ett demokrati- och repre-
sentationsunderskott bland gränsöverskridande minoriteter. Mentalt verkar ti-
den också mogen för att bryta upp en uniformerad nationell självsyn till förmån 
för en etniskt diversifierad nationell självuppfattning. 

Regionerna är oftast gränsöverskridande och Tornedalen och Öresundsregi-
onen framhävs som modellexemplen i Norden, men det finns betydligt flera. Ett 
led i att förnya föreningen och skapa ett förnyat intresse kunde vara att på ett 
traditionellt icke-nordiskt och kontinentaleuropeiskt sätt överlåta makt, själv-
bestämmande och handlingsmandat till regionerna. Föreningarna Norden kan 
inte göra de politiska beslut som skulle krävas, men de kan utgöra ett forum 
och en lobby för att göra detta tänkesätt mera synligt i den offentliga debatten. 
Att göra det nordiska samarbetet mindre huvudstadscentrerat vore välkommet. 
Liksom nationalitetskänslan i tiderna kompletterades med en nordisk identitet 
kunde det demokratiunderskott som finns ute i många regioner mobiliseras på 
gräsrotsnivå inom ramen för föreningsnordismen. Det är många ute i regio-
nerna som inte är helt nöjda idag. Dessutom är många av de utmaningar som 
gäller exempelvis hållbar utveckling i högsta grad knutet till ett regionalt plan. 
Om Norden skall bli en global föregångare i hållbar utveckling kommer man 
att vara tvungen att mycket omsorgsfullt utforma politiken i förhållande till de 
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två ursprungsbefolkningar som är en del av regionen. Detta kunde vara ett nytt 
sätt att inom ramen för nordismen fortfarande arbeta för att tygla en överdriven 
nationalism bland de nordiska länderna, en uppgift man definierat för sig själv 
från första början.

2. NYSKANDINAVISMEN, ELLER KALMARPARTIET

Det torde inte ha undgått någon som har något med nordiskt samarbete att göra 
att Gunnar Wetterberg 2010 publicerade rapporten Förbundsstaten Norden, 
där han argumenterar för fördelarna av en nordisk statsunion. Rapporten kom 
lägligt i kölvattnet av eurokrisen och Wetterbergs utopistiska tanke diskuteras 
fortfarande 10 år senare. Fast vägen fortfarande är mycket lång till att en ny 
Kalmarunion blir verklighet har den wetterbergska retoriken och språkbruket 
normaliserats i någon mån. Argumenten får ännu mera tyngd om man dessut-
om kan rada upp ekonomiska siffror som får ett enat Norden att framstå som 
en större och mera inflytelserik aktör internationellt än vad nu är fallet för de 
enskilda länderna var för sig.

Förutom en mera framstående position och konkurrenskraft globalt finns det 
också interna ekonomiska argument för en union. Liksom redan 1919, finns det 
också nu klara ekonomiska fördelar att utvinna i sänkta gränshinder. Att sätta 
de nationella intressena åt sidan och skapa en intern marknad beräknas ge avse-
värda positiva ekonomiska effekter. De praktiska hindren är givetvis många, för 
att inte tala om de emotionella, men det finns i dag en betydande skara nordister 
som vill satsa sin energi och kompetens för att arbeta för en Nordens förbunds-
stat. Den norska föreningen Norden har t.o.m. gjort denna målsättning till en 
del av sitt officiella och av den nationella styrelsen godkända verksamhetsmål. 
Att just den norska föreningen går i bräschen är sensationellt ur ett historiskt 
perspektiv. Det visar att ingrodda traditionella positioner kan förändras inom 
nordiskt samarbete och ännu viktigare att den nordiska balansen inte i dag har 
samma asymmetriska förhållanden som för hundra år sedan.

En annan fråga kring unionstanken som instinktivt infinner sig ur ett finskt 
perspektiv är om man i detta östnordiska land är beredd att kasta det fenno-
manska nationalprojektet traditioner överbord och göra finskan till ett minori-
tetsspråk inom ett enat Norden? Wetterbergs perspektiv är rätt lundensiskt och 
Öresundcentrerat, och liksom EU-arkitekterna i tiden tänkte att marknadseko-
nomin jämnar marken för en lineär integrationsprocess presenterar Wetterberg 
inte något svar på hur den fennomanska traditionen skall ”nordifieras”. 

Under kalla kriget fanns det en bred konsensus i Finland om att det nordis-
ka samarbetet var ett fönster västerut. Under de senast 10 åren, i takt med att 
EU-projektet gått i stå, har man i Finland alltmera velat ”branda” sig nordiskt i 
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den globala konkurrensen. Det finska utrikesministeriets Team Finland-sats-
ning har också på finskt initiativ föreslagits bli ett samfällt nordiskt bran-
ding-projekt i ministerrådets regi under namnet Team Norden. Det kommer 
kanske inte att ske just på det sätt man föreslog från finskt håll, men det är ett 
av många små tecken på att något i likhet med det som har skett i Norge också 
kunde ske i Finland. 

Förbundsstaten kunde det vara ett mål som föreningarna, om de så vill och 
bestämmer, kunde arbeta för. Alla rörelser behöver en emotionell utopi att strä-
va efter enligt principen det är inte målet utan vägen som är den viktigaste. I 
dag finns det aktiva nordister inom både det officiella och inofficiella nordis-
ka samarbetet som är för en nordisk förbundsstat. En kuggfråga inom denna 
åsiktsgrupp är inställningen till EU. Skall en ny Kalmarunion vara en dynamisk 
kraft som agerar konstruktivt för att utveckla EU eller skall det vara ett forum 
för att driva på ett nordiskt utträde ur EU? Här blir ju Norge och Island, som står 
utanför EU, relevanta om vi ger oss in på att fundera på de konkreta trösklar 
som finns i dag. Trots att debatten börjar accepteras i salongerna så har rörelsen 
något av ett mystiken skimmer över sig och ”kalmarunionismen” är något man 
kanske hellre talar om i mera inofficiella sammanhang. Samtidigt är idén mycket 
tacksam att sälja till medierna, vilket inte alls är en självklarhet då man talar om 
nordiskt samarbete. Kanske är ”nyskandinaviska” drömmen om en förbundsstat 
den idé som kan mobilisera en ny idealistisk glöd och dådkraft i Nordens namn.

3. KULTURNORDISMEN

Kultursamarbetet är kanske den mest framgångsrika formen av nordiskt sam-
arbete. Det officiella nordiska samarbetets satsning på kultur har etablerat sig 
framgångsrikt och allt tyder på att vi ännu inte har sett den maximala potenti-
alen inom denna samarbetssektor. Föreningarna Nordens kultursatsningar, där 
speciellt Biskops-Arnö och dess författarkurser tål nämnas, har varit viktiga för 
många generationer. Det finns en djup och viktig nordisk samkänsla, kontakt-
nätverk och solidaritet bland kulturarbetarna i Norden. Konstnärs- och förfat-
tarföreningar har länge samarbetat nordiskt och inget tyder på att den verksam-
heten håller på att minska. Kultursektorn är kanske den arena för nordismen 
som förnyar sig aktivast.

Generellt sett är kultursektorn beroende av olika stödformer, speciellt inom 
mindre marknadsområden som det nordiska. Inom kultursektorn har man alltid 
aktivt inkluderat det nordiska sammanhanget och nya unga generationer hittar 
ständigt de nordiska stödkanalerna, från vistelsestipendier till kurser och resi-
densuppehåll. Det är viktigt att man observerar och ger värde åt den ständiga 
nyrekrytering som kultursektorn potentiellt kunde erbjuda. Det handlar inte 
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bara om kultur i sig, utan det handlar här om en dynamisk del i skapandet och 
återskapandet av en nordisk offentlighet och identitet. Arbetet inom kultursek-
torn är i första hand opolitiskt men står ändå för ett starkt element i ett nord-
iskt identitetsbygge. Kulturarbetet är i sig självt förnyande och samhällsrelevant. 
Den kan inbegripa allt från språkförståelsekampanjer till ny skönlitteratur om 
tar upp brännande samhälleliga frågor i Norden. Det finns goda förutsättning-
ar för att ännu utveckla och befrämja en stark kulturoffentlighet i Norden, en 
uppgift som potentiellt kunde passa in i föreningarna Nordens agenda. Att skära 
ner på kultursatsningarna, vare sig vi talar om officiellt eller inofficiellt nordiskt 
samarbete, är fel väg.

4. NÄRINGSLIVSNORDISMEN

Som det redan framkommit har näringslivet alltid haft ett intresse av minskade 
gränshinder och större marknader. I företagsvärlden har man gått med mark-
nadslogiken före. När Föreningarna Norden grundades 1919 spelade näringsli-
vets intressen en stor roll och det är ett historiskt faktum att näringslivets repre-
sentanter var garanter för att föreningarna i tiderna grundades. 

I dag omformas mycket av den gränsöverskridande nordiska vardagen tack 
vare den verklighet som de rätt talrika företagsfusionerna har medfört. Nordbor 
kommer allt mera i kontakt med varandra inom näringslivet och behovet av 
att gradera upp verksamheten har lett till en ny form av nordisk integration. 
Dessutom har mobiliteten ökat om man ser till helhetsvolymen, dock så att sä-
songsarbete, sommarjobb, studier, arbetsresor står för merparten och inte mera 
permanenta flyttrörelser som under 1950 - 80. Globalisering har gjort att den 
nordiska företagsvärlden ser allt mera enhetlig ut och utanför Norden i större 
globala sammanhang ser man plötsligt det nordiska tona fram på ett sätt man 
inte reflekterat över tidigare. Företagen ”brandar” sig nordiskt och på individni-
vå förtydligas en nordisk identitet i ett globalt sammanhang. 

En nordisk identitet upplevs och praktiseras i allt högre grad på en global 
scen i dag. De internationella kontakterna utövas på ett allt bredare professio-
nellt och medborgerligt plan. Norden är har tydligt eget brand internationellt 
och har potential att bli en betydande motor för nordiskt samarbete också inom 
regionen. Vi ses allt oftare som en enhet utifrån och det är ett faktum som kan 
påverka den nordiska identitetens förstärkning inom vår region. Denna nyare 
trend är något man inom föreningarna kunde fästa större uppmärksamhet vid 
och möjligen ta en aktivare roll i att inkorporera i nordismens sak. 

5. GE UNGDOMEN MAKTEN! 

En mera radikal syn på en möjlig nyorientering av föreningarnas verksamhet är 
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vad jag kallar ”ge ungdomen makten!”, ett budskap som torde signalera ganska 
klart vad det är frågan om. Många föreningar bär på en rik tradition och ett in-
stitutionellt minne. Inte sällan kan det också finnas betydande tillgångar i form 
av fastigheter eller andra finansiella instrument. Etablerade strukturer och till-
gångar är bra och de står för kontinuitet och återhämtningsförmåga, men någon 
måste ta upp stafettpinnen!

För att en förening skall utvecklas och fortleva som en vital samlingspunkt, 
som genom verksamheten lockar nya medlemmar, behövs förnyelse. Det säger 
sig självt att den äldre generationen sällan är den bäst lämpade att sätta fingret 
på vad innehållet för en nyorientering skall vara. Alla generationer har sin egen 
generationsupplevelse som är värdefull, men att stafettpinnen kan ges vidare 
verkar vara något som många inom en yngre medlemsskara hoppas på. I princip 
kan man exempelvis införa ålderskvoter inom styrelser, men skulle antagligen 
bli kontraproduktiv som en negativ reglering av verksamheten. Ett synligt pro-
blem som dock kvarstår är att medlemmarna i ungdomsföreningarna inte ten-
derar att bli medlemmar i lokalföreningarna senare i vuxenlivet. Detta kan bero 
på olika målsättningar och ambitioner för verksamheten och en lösning kunde 
vara att ordna mera politiskt vinklade program i samarbete mellan ungdomsför-
eningar och lokalavdelningar. 

Det har varit regel att ungdomsorganisationerna har stått för en politisering 
av föreningens verksamhet. Åtminstone var det utmärkande för det genom-
brott som skedde under 1960- och 1970-talet. En politisering är både vitalise-
rande och riskabel. Föreningens grundval står på den opolitiska upplysningens 
uppdrag. Samtidigt behövs debatt, passion och en känsla av relevans för att ett 
djupt engagemang för Föreningarna Norden och nordismens sak skall fortleva. 
Vilken väg och med vilka föresatser skall man gå vidare? 

6. DE NYA FÖRENINGARNA NORDEN

Detta scenario bygger på att man i princip fortsätter med samma grundsyfte 
som hittills, men överger tanken på att medlemsantalet är det viktigaste. För-
eningarna Norden har fortfarande, trots sjunkande medlemsantal, en omfattan-
de verksamhet som når ut till sin publik. Åldersstrukturen är alarmerande och 
hänger samman med en generation för vilken vardagsnordismen hade hög pri-
oritet. Utmaningen med att fortsätta som tidigare är medlemsunderlaget. Hur 
skall man locka nya medlemmar, läs yngre människor, med i verksamheten? 
Eller kan man t.o.m. tänka sig att medlemsantalet i sig inte är det avgörande? 
Det finns olika sätt att engagera medborgarna för ett ökat nordiskt samarbete, 
och det kanske inte behöver vara en högsta prioritet att samla en så stor med-
lemsskara som möjligt. Inom föreningarna Norden kunde man fundera på att 
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möjligen återgå till att vara ett mera pådrivande, strategiskt och delvis ’elitistiskt’ 
lobbyforum.

Föreningarna Norden har under årens lopp presenterat många framgångs-
rika koncept för att attrahera en bred medlemsskara. Vänortsverksamheten, 
kursverksamheten och skolsamarbetet har firat stora framgångar. Föreningar-
nas uppsving hade ett starkt samband med den mycket speciella föreningskul-
tur som varit utpräglad för Norden. Denna exceptionella föreningsmobilisering 
håller dock dessvärre på att ebba ut. Det är föreningarnas största utmaning i 
dagsläget, men kan också ses som en framgång i det förflutna som inte i dag 
förpliktar till att envist hållas fast vid.

Visst kan man fortsätta att värva medlemmar. Men då måste man fråga sig 
vad en potentiell ny och yngre medlemskår vill ha och vad kan föreningarna er-
bjuda? Att erbjuda en buss- och båtresa från Uddevalla till Thisted är inte en lös-
ning i dag. Att erbjuda resor med intressant innehåll till Svalbard eller Grönland 
kan fortfarande fungera. Den internationella turismen till Norden tilltar och då 
speciellt till de arktiska områdena. Den spirande klimatångesten påverkar redan 
våra konsumtionsval och allt tyder på att vi kommer att resa mera i närområdet. 
Det finns alltså små ljusglimtar. Paradoxalt är dessutom att det nordiska inte är 
särskilt synligt i regionens metropoler. Det behövs transparenta och inbjudande 
nordiska samlingspunkter också i Oslo, Stockholm och Köpenhamn.

Kan man koppla medlemskapet till nya attraktiva medlemsfördelar? Att som 
på 1940- och 1950-talen befalla de fackföreningsanslutna att i stora skaror låta 
sig värvas verkar utopistiskt. Dessutom tappar fackföreningarna i många nord-
iska länder kraftigt medlemmar i dag. Ett möjligt sätt att söka svar på denna 
ödesfråga kunde vara att fråga de unga själva. Vad önskar ni? Förslaget är nästan 
löjligt enkelt, men inte mindre relevant för det.

Samtidigt kan man konstatera att det redan i dag finns rätt omfattande och 
vital ungdomsverksamhet inom föreningen. Den åldersgrupp som däremot inte 
nås av föreningens verksamhet är de som ligger i ålderssegmentet 30 - 60, dvs. 
de som är aktiva i arbetslivet. Här har man tappat en viktig kontaktyta till sam-
hället. Det finns en viss paritet mellan detta fenomen och det faktum att det 
mera sällan är första rangens parlamentariker som engagerar sig mest i Nord-
iska rådet. Att återskapa Föreningarna Norden som mera spetsiga och politiskt 
strategiskt arbetande organisationer kunde vara ett sätt att råda bot på detta. 

Att det nordiska har tappat tyngd är en trend man inte ännu har lyckats bryta 
trots att man talat om en nordisk renässans i nästan ett decennium. Om Norden 
är viktigt bör det också synas som ett intresse bland vår toppolitiker. Här kunde 
föreningarna ta en funderare på hur man kunde bidra till att få in det nordiska 
samarbetet i de politiska finrummen igen.
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NORDISKE VÆRDIER
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Velfærdsstatsforskning ved Syddansk Universitet, Odense.

Klaus Petersen

Den nordiske samfundsmodel er båret af værdier. Det tages nærmest for givet. 
Men hvad er de nordiske værdier? Googler man ”hvad er nordiske værdier” får 
man mange forskellige svar. Nordea Invest peger på samfundsmæssig stabilitet 
og høje krav om ansvarlighed til virksomhederne, som sikrer afkast og tryghed 
for investorer. SoRoTo, som producerer maskiner til byggeindustrien, taler om, 
at nordiske værdier som ergonomi og et godt arbejdsmiljø nu vinder frem i hele 
verden. Magasinet Mandag Morgen fremhæver værdier som humanisme og 
bæredygtighed som kernepunkter i det nordiske brand. Og alt muligt andet. Vi 
lever i en tid, hvor der er værdier i overflod, og hvor de gerne stilles offentligt til 
skue. Alt efter hvem man er, vil man lægge vægten på forskellige aspekter. I det 
følgende vil jeg snævre det ind. Mit fokus er de værdier, som er bærende for den 
nordiske samfundsmodel. Også det er en stor mundfuld. Der er sagt og skrevet 
ganske meget om dette over de sidste 200 år fra 1800-tallets skandinavisme over 
Nordisk Råds selvsikre udblik til verden og frem til de såkaldte ”Folkemøder”, 
som i disse år afholdes i de nordiske lande: 

”Krydret med den nordiske hygge er folkemøderne et unikt fællesskab, 

som samtidig illustrerer nogle af de værdier, som er helt grundlæggende 

i de nordiske samfund: Demokrati, ytringsfrihed, ligestilling, gensidig 

respekt og tillid.”*

Man kan naturligvis med henvisning til fx hotelpriserne i værtsbyerne for 
Folkemøderne og de konkrete arrangementers indhold forholde sig skeptisk 
karakteren af dette ”unikke fællesskab”. Men vi i Norden holder gerne fanen 
højt, og sammenligner os gerne med alle andre lande i verden med hensyn til 
tolerance, ligestilling, lighed, solidaritet, tillid, demokrati og social tryghed for 
alle borgere. Og kommer vi en smule i tvivl, kan vi hurtigt søge bekræftelse 
af værdierne hos udenlandske observatører eller i de internationale ranglister, 
som i en lind strøm masserer vores nordiske selvforståelse. 

* https://www.norden.org/da/information/nordiske-vaerdier-kan-gore-en-verden-til-forskel



76 | Nordiske værdier

Vi lever nok i den bedste af alle verdener, for vi har jo de nordiske værdier. 
Men hvad er der med disse værdier? Er de så nordiske? Er de unikke? Hvilke 
værdier er det, som vi har? Når nostalgien, stereotyperne og autopiloten sætter 
ind, er det altid en god idé at tage de selvkritiske briller på. Er det vi tager for 
givet nu også så givet? Er det hele billedet? Er det et glansbillede? Det følgende 
er mit bud på en kærlig og kritisk diskussion af nordiske værdier. Min bedste 
vurdering er, at der faktisk er en del om de ovennævnte stereotyper. De nord-
iske lande er på mange måder meget velfungerende samfund. Det er meget lidt 
fattigdom, de fleste får chancen for at uddanne sig, vi har nogenlunde ligestilling 
mellem kønnene, man kan få hjælp til sine sociale problemer, der er ytringsfri-
hed og demokrati, alle har adgang til sundhedsydelser, den politiske deltagelse 
er høj, vi stoler på hinanden og på staten osv. Det er klart, at klimaet måske ikke 
lige er det bedste i Norden, men det arbejder vi jo hårdt på at få lavet om på, og 
der er selvfølgelig andre problemer, men det er slående, at mange af de proble-
mer vi diskuterer, dem har andre lande mange flere af.

Det kan således være fristende bare at læne sig tilbage og nyde det. Det går jo 
rigtig godt. Vi har jo de nordiske værdier, hvis alt andet går galt. Det er ganske 
vist. Eller er det nu det? Hvis vi ikke passer på dem, praktiserer dem, kritisk 
diskuterer dem, er der en risiko for, de er forsvundet den dag, vi skal bruge dem. 

SKITSE TIL ET NORDISK VÆRDISÆT

Det er ikke let kort at sammenfatte de værdier, som præger og samler den nor-
diske samfundsmodel. For det første er der mange forskellige værdier, som kan 
kræve sin plads på listen. For det andet optræder mange overlappende værdier 
med forskellige navne. For det tredje er der trods alt forskelle mellem de nordi-
ske lande. Selvom en del værdier genfindes i alle lande, så genfindes de på lidt 
forskellig vis, har forskellig status m.v. For det fjerde er værdisættet dynamisk 
og afhænger af perspektiv. Alt efter udfordringer, ens ståsted m.v. vil man beto-
ne forskellige værdier. Og man skal altid være skeptisk, når nogen tager alt for 
meget ejerskab til værdier. Det gør kortlægning og kategorisering besværlig. 
Min hurtige liste her påstår derfor ikke at være fuldstændig og har mest ka-
rakter af en idealtype, som altid bør testes empirisk i den enkelte historiske og 
geografiske kontekst. 

Min forståelse af nordiske værdier knytter sig til den samfundsmodel, som vi 
har bygget over de sidste godt 100 år med demokrati og velfærdsstat. Det er altså 
forholdsvis moderne værdier, selvom de selvfølgelig alle har mange og lange 
rødder. Den værdi-arkæologiske udgravning af værdierne er ikke uden interes-
se. Finder vi det nordiske demokratis rødder på Tingvallir? Skal velfærdsstatens 
rødder føres tilbage til reformation og lutheranisme? Disse diskussioner spring-
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er jeg imidlertid over her. Mit fokus er på det værdisæt, som knytter sig til det 
moderne nordiske samfund. Den periode, hvor de nordiske samfund blev en 
samfundsmodel, som både internt i Norden og udenfor bliver anset som særlig. 
Hvor Norden med historikeren Peter Baldwins ord (i min oversættelse) ”tidlige-
re havde tiltrukket sig international opmærksomhed fra dem, som var interesse-
rede i ting som griseopdræt eller afholdsbevægelser, fandt regionen pludselig sig 
selv som midtpunkt for international opmærksomhed.”

Man kan lidt forenklet tale om tre søjler af værdier: En demokratisk søjle, en 
velfærdssøjle og en samfundssøjle: 

Den demokratiske søjle handler om politiske rettigheder, politisk deltagelse, 
medborgerskab og den måde, vi har organiseret politiske beslutningsprocesser 
på. Selvom demokrati ikke er en nordisk opfindelse, og de nordiske landes veje 
til demokratiske forfatninger var forskellige har alle fem lande udviklet stabile 
og velfungerende demokratier. Norden var tidligt ude med demokratiserende 
tiltag som udbredelsen af stemmeretten til hele befolkningen, proportionale val-
gsystemer sikrer en høj grad af repræsentation, velfungerende valg med meget 
høj deltagelse, ytringsfrihed, meget lidt korruption osv. Det er kerneelementer 
i demokratiet, som imidlertid op gennem det 20. århundrede ikke altid kunne 
tages for givet, og som igen i dag er begyndt at komme under pres i Europa. 
Man kan argumentere for, at ideen om demokrati er blevet til en nordisk grund-
værdi, som indeholder et værdisæt baseret på individuel frihed, demokratiske 
processer, ytringsfrihed, inklusion og som det måske mest særlige nordiske en 
forestilling om, at medborgerskab også indbefatter deltagelse.

Velfærdssøjlen er lidt forenklet sagt, de værdier som knytter sig til den 
nordiske velfærdsmodel. Mange andre lande har også en eller anden grad af 
velfærdsstat, men som fremhævet utallige gange af den komparative velfærds-
forskning, har vi organiseret det med velfærdsstaterne anderledes i Norden. De 
centrale nordiske særtræk i denne henseende er universalismen, som betyder, 
at alle borgere er med i den samme sociale ordning og de samme sociale institu-
tioner (som fx skolen, sundhedssystemet), statens stærke rolle i organisering og 
finansiering af velfærdsydelser, og omfanget af ydelserne og deres generøsitet. 
Velfærdsstaten fylder mere i de nordiske samfund end i mange andre. Det har 
bl.a. givet sig udtryk i en høj grad af omfordeling og få fattigdomsproblemer. 
Man kan diskutere præcis, hvilket værdisæt som knytter sig til den nordiske 
velfærdsstat. På den ene side kan man pege på solidaritet og social retfærdig-
hed, lighed og på ligestilling mellem kønnene. Alt dette bygger på en forestilling 
om, at alle kunne være med. Men der er også andre normative elementer i den 
nordiske velfærdsmodel som fx betoningen af arbejde, den produktive borger 
osv., som kan pege over mod mere paternalistiske værdier og en overbetoning 
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af staten frem for individet.
Samfundssøjlen er de værdier, som ligger til grund for civilsamfundet og dets 

relation til både individet og staten. Ligesom med velfærdsstaten kan man se det 
som et tveægget sværd. På den ene side, har et stærkt civilsamfund båret af den 
nordiske foreningskultur og de mange folkebevægelser sat sit præg på de nord-
iske samfund. Det er bl.a. her vi skal finde rødderne til den meget høje tillid i de 
nordiske samfund. Tillid, der kan ses som en social kapital, har på afgørende vis 
sat sit præg på den politiske kultur, som er mindre konfliktfuld i mange andre 
lande. Da de nordiske socialministre i 1953, skulle forklare den nordiske model 
til omverdenen betonede de fx, at 

”The Northern people are realists, and in their ’social engineering’ they 

have never followed any one general formula. Planning have been 

carried out on a strictly pragmatic basis, drawing upon past experiences 

but freely adapting it to changed circumstances. This approach may be 

lacking in drama but is has proved well suited to the psychology of these 

nations and has yielded practical results.” 

(Nelson 1953, 39)

Andre har peget på tillidens betydning for den nordiske statstradition, øko-
nomisk vækst og innovation, det stabile arbejdsmarked og mange andre ting. 
Tillid kan karakteriseres som en nordisk kerneværdi, og det er ikke tilfældigt, at 
mange politikerne ser civilsamfundets potentialer som en løsning på velfærds-
statens udfordringer Man skal dog også huske, at det stærke velfungerende ci-
vilsamfund ikke kun er en ressource, der indeholder også andre fx ekskluderen-
de mekanismer. Social kapital er sjældent hele ligeligt fordelt hverken mellem 
sociale grupper eller i geografisk forstand. Og civilsamfundet kan være mindst 
lige så paternalistisk og normaliserende som staten (og markedet for den sags 
skyld). Forfatteren Aksel Sandemoses berømte Jante-lov sætter netop dette på 
spidsen.

Der vil være dem, som også argumenterer for en økonomisk søjle med en 
særlig nordisk variant af markedsøkonomi. Det er blevet italesat som fx ”for-
handlingsøkonomi”, nordiske produktionsmåder eller ”Nordisk kapitalisme” 
præget af tæt kobling til den demokratiske søjle og større sociale hensyn. Det 
afspejler sig fx i nogle økonomers (kritiske) modstilling mellem den brutale 
amerikanske (”cut-throat”) og den bløde (”cuddly”) nordiske kapitalisme. Jeg er 
dog skeptisk overfor på denne måde at se de nordiske markedsøkonomier som 
en særskilt værdisøjle. Der er snarere tale om, at værdierne fra de tre andre 
søjler i højere i Norden end andre steder har vundet indpas i den markedsøko-
nomiske sfære. Som sociologerne Walter Korpi og Gøsta Esping-Andersen har 



 Klaus Petersen | 79

argumenteret kan velfærdsstaten ses som ”politik mod markedet”. 

VÆRDIERNE ER IKKE I SIG SELV NORDISKE

Det er let at pege på, at de ovennævnte værdier ikke er unik nordiske. Frihed, 
lighed og broderskab stod på de røde faner over hele Europa og verden for den 
sags skyld. Ligestilling var et krav fra feminister også langt uden for Norden. 
Demokrati og demokratiske idealer har en lang-lang historie fra det gamle 
Grækenland og har en kompliceret transnational udviklingshistorie. Tanken 
om, at det er nationalstatens opgave at sikre social tryghed for borgerne med 
socialpolitikk er heller ikke en nordisk opfindelse. Det startede i Tyskland i 
1880’erne. Tolerance, tillid og inklusion har heller ikke sine historiske rødder i 
Norden. De nordiske samfund var i meget gamle dage bondesamfund præget af 
mistro over for den fremmede, og hverken enevælden eller Aksel Sandemoses 
berømte Jantelov er ligefrem gennemsyret af tolerance. 

Så værdierne er ikke nordiske i deres oprindelse. Vi har ikke patent på dem, 
selvom vi måske nogle gange kommer til at tænke lidt i den retning. De nordis-
ke værdier er langt hen universelle værdier – og heldigvis for det. Det gør dem 
jo på ingen måde ringere. Det er stadig værdier, som de nordiske samfund har 
adopteret, bundet, internaliseret, institutionaliseret og gjort til vores.

Det særlige nordiske er måske måden, vi håndterer dem på. Vi har i høj grad 
institutionaliseret de ovennævnte værdier i vores nordiske demokrati og vores 
nordiske velfærdsmodel, og dermed givet dem en solid platform i både politisk 
debat og praksis. Man kan også sige, at værdiernes status og deres kvantitet er 
blevet høj i de nordiske samfund. De tages for givet, og Norden klarer sig ret 
godt i de fleste internationale sammenligninger. Men det betyder naturligvis 
ikke, at træerne vokser ind i himlen, og at vi ikke skal forholde os kritisk både til 
værdierne, og den måde vi bruger og fastholder dem på. 

VÆRDIER I CIRKULATION

De fem nordiske lande var og er foregangslande på en lang række områder, som 
relaterer sig til de tre søjler. Ombudsmandsinstitutionen, som en demokratisk 
kontrolinstans, har rejst fra Norden og verden rundt. Vore velfærdsstater bliver 
ofte holdt frem som modeller for andre lande. Nordiske lande var først med le-
galisering registrerede partnerskaber for homoseksuelle. Vi var pionerer med li-
beraliseringen af pornografi og senest med kriminaliseringen af køb af sex. Den 
nordiske arbejdsmarkedsmodel er gennem næsten 100 år blevet set som noget 
helt særlig. Det handler ikke bare om, at vi selv synes godt om vores samfund, 
men også at vi har kunne spejle os selv – bade selvglæden – i omverdenens fa-
scination og interesse.
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Den internationale interesse for Norden har eksisteret længe. I moderne for-
stand – med tanken om Norden som en særlig samfundsmodel med særlige vær-
dier – startede den i mellemkrigstiden. Ikke mindst den amerikanske journalist 
Marquis Childs bestseller om Sweden the Middle Way fra 1936 er et tidligt ek-
sempel på international Norden-hype. Childs var fascineret af det ’konstruktive 
kompromis mellem socialisme og kapitalisme”, som han især fandt i Sverige. 
Siden fulgte en strøm af sådanne guidebøger for samfundsturisme. Over tid er 
det forskellige ting, som kom i centrum: Demokrati, design og arkitektur, vel-
færd, ligestilling, frisind og hvad har vi. I de seneste år er bogmarkedet blevet 
oversvømmet med bøger, der søger efter de nordiske samfunds sjæl under mere 
luftige begreber som ”hygge”, ”lagom”, fika” og den slags. 

Det var naturligvis ikke alle, som kunne lide, hvad de så i Norden. Historike-
ren Carl Marklund har fx påvist, hvad han kalder ”Sweden-bashing” i USA. Her 
var det statens omsiggribende regulering, den sociale kontrol og konformitet, 
individets udradering, som kritikerne så, og under den kolde krig var den slags 
”socialistiske” tendenser noget, man skulle holde sig fra. Den brittiske forfatter 
Roland Huntford nåede ligefrem til, at Sverige var ”The new totalitarians” – den 
nordiske version af DDR. 

I Norden var vi ret bevidste om den internationale opmærksomhed. Det gæl-
der også den negative, som blev fanget op af politiske positioner, som var kri-
tiske over for den nordiske samfundsmodel, som gradvist tegnede sig i perioden 
fra 1930’erne og op gennem efterkrigstiden. Roland Hunfords ovennævnte bog 
blev fx oversat til nordiske sprog og indgik i de nationale politiske diskussioner. 
Et andet eksempel på import af ekstern Norden-kritik er debatten om begrebet 
velfærdsstat. I en nylig publiceret bog om velfærdsbegrebet i de nordiske lande 
– redigeret af den svenske historiker Nils Edling – kan man fx se, hvordan de 
som ideologisk var kritiske mod velfærdsstatens fremvækst både ideologisk og 
semantisk lod sig inspirere af den amerikanske kritik. De nordiske værdier, som 
vi i dag samles om, var ikke noget, som blev båret ned fra bjerget hugget i stent-
avler – det var noget som var resultatet af politiske kampe og ideologisk strid.

Samlet set, var og er det nordiske i en international sammenhæng langt over-
vejende noget positivt. Hvis vi lige ser bort fra, at ordet ”nordisk” i en ameri-
kansk sammenhænd i 1930’erne fik negative konnotationer til racetænkning, 
som betød, at mange amerikanere den dag i dag foretrækker at kalde det nord-
iske for skandinavisk (fx hedder den amerikanske organisation for forskere med 
interesse i Norden for Society for Scandinavian Studies). Vores nordiske vær-
dier – social tryghed, ligestilling osv. – fungerer som et ideal ude i verden. 

Vi skal se alt dette som en slags cirkulation, hvor vores selvforståelser og om-
verdenens forståelser hænger tæt sammen. Værdierne voksede ikke kun frem 
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indefra, men blev også konstrueret i mødet med omverdenen. Den nordiske 
samfundsmodel blev sendt i verden, omverdenens billede af Norden blev så op-
fanget i Norden, som så igen sendte nordiske billeder ud i omverdenen, som 
så sendte noget tilbage osv. Man kan kalde dette mange forskellige ting. Nogle 
gange har vi bare gjort det godt og fået berettiget opmærksomhed. Men det in-
deholder også et brandingelement, hvor nordiske aktører aktivt spillede med for 
at skabe og styrke det positive image. Den nordiske turistindustri var fx meget 
hurtige til at se muligheder i dette. På et møde for de nordiske turistforeninger 
i 1928 blev det pointeret i diskussionen, at man mere aktivt skulle bruge den in-
ternationale interesse for nordisk demokrati og velfærd til at tiltrække flere tu-
rister. I en dansk turistbrochure fra 1939 kunne man således under billedet af en 
idyllisk stråtækt gård karakterisere Danmark som et ”demokratisk og velordnet 
land”, og i en lidt tidligere brochure blev der efter en kort præsentation af det 
sociale sikringssystem talt om ”en stemning af social fred”. I kølvandet på disse 
tidlige branding-eksempler er dette bare taget til. Da de nordiske socialministre 
i starten af 1950’erne tog initiativ til en tyk bog om den nordiske model på eng-
elsk, motiverede den islandske minister bogen med, at resten af verden havde 
meget at lære på dette område, hvor Norden var nr. 1.

Omverdenens langt overvejende positive og til tider nærmest skamrosende 
norden-billeder var afgørende med til at bekræfte Nordiske aktører om, at de 
var på rette vej. Rosen blev omfavnet og kritikken blev afvist. Det bekræftede os 
i at vi havde de bedste værdier. Det fungerede lidt som den onde stedmors spejl 
i eventyret om Snehvide. Når vi i Norden spurgte omverdenen, hvilket samfund 
der var det bedste, så blev vi – for det meste – bekræftet i, at det var vores nord-
iske samfund og vore værdier. Man kan jo så overveje, hvor sundt det er – og 
hvordan det gik Snehvides onde stedmor.

ET KRITISK PERSPEKTIV PÅ VÆRDIERNE

Når Norden på denne måde har svinget værdifanen højt, bliver man også en 
synlig skydeskive. Danmark er fx over de seneste 10-15 år blevet internatio-
nalt kendt for andre ting end tolerance og inklusion. I de internationale medi-
er er der en voksende stærk interesse for dansk migrationspolitik, der ses som 
et top-eksempel på xenofobi og velfærds-chauvinisme. Man kan følge dette fra 
den danske udenrigsminister Per Stig Møllers nedsmeltning i BBC-program-
met Hard Talk i 2002 frem til diskussionen om den såkaldte smykkelov i 2016, 
hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen i den britiske avis The Guardian blev 
karikeret i en nazistisk uniform mens underteksten parafraserede Carlsbergs be-
rømte slogan: ”Probably the worst law in the world”. Disse og andre eksempler 
viser, hvordan den danske migrationspolitik ikke blev vurderet i forhold til si-
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tuationen i andre lande, men i forhold til de nordiske værdier. De værdier, som 
vi har dyrket og markedsført blev nu pludselig en standard vendt mod os selv. 

Man kan diskutere rimeligheden i den konkrete kritik. Er situationen for in-
dvandrere og flygtninge ikke værre i andre lande? Gælder ideen med ”smyk-
keloven” ikke også for ”danske” modtagere af sociale ydelser? Men sådan mere 
overordnet set, så er det jo et rimeligt spørgsmål. Hvem gælder værdierne for? 
Gælder de ikke altid? Er vi på vej væk fra de klassiske nordiske værdier? 

Hvor samfundsforskerne har fokuseret på opbrud og muligt værdiskifte, har 
historikerne rejst spørgsmålet: Har vi nogen sinde levet op til værdierne? Er 
vores demokrati og velfærdsmodel så inklusivt, som vi går og siger? De kritiske 
analyser har over de sidste årtier tårnet sig op. Det nok mest markante eksempel 
har været undersøgelserne af mellemkrigstidens steriliseringslove og den dertil 
hørende praksis. Også andre grupper af udsatte, hvor de nordiske samfund ikke 
levede op til egne værdier, er blevet trukket frem: Børn anbragt på børnehjem, 
psykiatriske patienter, etniske minoriteter som samer, grønlændere og romaer. 
Man kan forklare meget med den historiske kontekst, og forskningen er ikke 
helt enige om hvilken normativ målestok, der skal anvendes i denne forskning, 
men tilbage står, at det problematiserer de ovennævnte værdier om inklusion, 
lighed og tolerance især over for udsatte grupper. 

Vi kan løfte dette endnu højere op. Historien om den nordiske model – vores 
demokrati, vores velfærdsmodel og alt muligt andet – er jo ikke bare en historie 
om konsensus og enighed, selvom vi i Norden har mere af det, end mange andre 
steder. Det er også en historie om konflikter, hvad enten disse så er båret af ide-
er, økonomiske interesser eller ønsket om magt. Mange var undervejs i histori-
en imod nogen af de ting, vi i dag ser som nordiske kerneværdier. Det gælder et 
demokrati baseret på universelle politiske rettigheder som fx lige og almindelig 
valgret. Det gælder de sociale rettigheder, hvor fx udviklingen af de nationale 
pensionssystemer gik over store politiske konflikter. Den svenske strid om ATP 
i slutningen af 1950’erne er det måske mest markante eksempel. Ideen om li-
gestilling mellem kvinder øg mænd, var heller ikke noget, som alle var enige om 
som en god idé. Så når vi i dag trækker disse ting frem som nordiske værdier, 
skal vi huske to ting. For det første, at værdier var resultatet af en lang og nogle 
gange konfliktfuld proces. For det andet, at værdierne i høj grad er vindernes 
værdier. 

VÆRDIERNES HOLDBARHED

Vi lever i turbulente tider. Det gælder på den internationale scene, hvor fo-
restillingen om det liberale demokratis uomgængelige sejrsmarch i stigende 
grad møder en virkelighed, som peger i andre retninger. Det gælder i Norden, 
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hvor forestillingen om det nordiske konkurrerer med andre former for samar-
bejde og identitet. Det gælder i de nordiske lande, hvor det politiske landskab 
har ændret sig dramatisk de sidste 5-10 år. Hvordan går det med værdierne? Vil 
de nordiske værdier klare sig gennem turbulensen eller er det nye værdier som 
være vores samfundsmæssige orienteringspunkter i fremtiden? Som den danske 
tænker og designer Piet Hein berømmeligt sagde, er det svært at spå – især om 
fremtiden. 

Som jeg antydet ovenfor, er der god grund til ikke at tage de nordiske værdier 
for givent. Det er ikke værdier, som naturligt udspringer af det nordiske. Det 
er værdier, som vi har taget ind, som er resultat af politiske og sociale kampe, 
som gradvis er blevet bygget ind i den nordiske samfundsmodel. Det betyder, 
at de kan ændres og skiftes ud. Det er ikke nok bare at trække dem frem som 
mere eller mindre romantiske stereotyper i skåltaler, eller når vi skal brande os 
internationalt. 

Det er også værd at huske på, at omverdenens fascination af det nordiske og 
de nordiske værdier, ikke må lulle os i søvn. Det er selvfølgelig altid rart med 
anerkendelse og selvbekræftelse, men fastholdelse af et værdisæt kræver mere 
næring end det.

Endvidere skal vi huske, at selvom man nok med en vis ret kan tale om en 
række nordiske værdier som inklusion, tolerance, social tryghed, tillid osv. er 
det ikke nødvendigvis sådan, at vi har løst alle problemer i de nordiske lande, 
og at vi har bygget perfekte samfund. Nyere historisk forskning har krøllet den 
nogle gange lidt for sandblæste historie, og peget på, hvordan man ikke altid har 
ladet værdierne omfatte hele befolkningen eller i de gode værdiers navn, har 
implementeret sociale praksis, som må betragtes som værdimæssigt problema-
tiske. I forlængelse heraf kan man videre pege på tendenser fra de senere år, som 
kan ses som sprækker i de nordiske samfunds værdimæssige fundament: For 
det første har markedstænkningen vundet frem. Den danske forsker Ove Kai 
Pedersen har beskrevet dette som et skifte fra velfærdsstat til konkurrencestat. 
Snarere end et paradigmeskifte, kan man måske sige at prioriteringen er blevet 
vendt på hovedet. Hvor det tidligere var markedet, som skulle være det økono-
miske fundament for velfærdsstaten, er det nu snarere velfærdspolitikken som 
skal styrke de nationale økonomiers internationale konkurrencekraft. Det bety-
der fx, at balancen mellem ret og pligt (som der engang stod på de røde faner) 
er blevet ændret til fordel for pligten, og at det socialpolitiske fokus i stigende 
grad har ændret sig fra tryghed og omfordeling til deltagelse på arbejdsmarke-
det. Markedstænkningen har også sat sit præg på selve begrebet ”den nordis-
ke model”. Fra at være et inkluderende begreb som repræsenterede et særligt 
værdisæt, er det blevet et varemærke, som politiske aktører tager patent på og 
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strides om ikke på den politiske scene, men i det retslige system. 
For det andet, har de nordiske samfund tilsyneladende sværere og sværere 

ved at leve op til egne værdier. Selvom de nordiske samfund er meget lige, så 
øges uligheden. Selvom de er universalistiske, så begrænses adgangen til ydelser 
for bestemte grupper. Den meget stærke fokus på de arbejdsmarkedsdeltagelse 
kan risikere at ramme de allersvageste grupper hårdt. Private aktører drevet af 
profitmotiver snarere end socialpolitiske målsætninger har fået mere og mere 
plads i den nordiske model. Man kan naturligvis alt efter sit ideologiske tempe-
rament se disse tendenser som sunde eller faretruende, men der er næppe tvivl 
om, at hvis kløften mellem de eksplicitte værdier og virkeligheden øges, kom-
mer værdiernes legitimitet under pres.

For det tredje, er det politiske system i Norden under opbrud. Det politis-
ke system, som historisk har båret de nordiske værdier (nogen mere tøvende 
end andre). Man kan selvfølgelig argumentere for, at det har det været tidligere. 
1970’ernes var præget af radikalisering på venstrefløjen og skatteprotester på 
højrefløjen. Ikke mindst i Danmark var Glistrup og Fremskridtspartiets valgsejr 
i 1973 en uppercut til det etablerede politiske system. 1980’ernes neo-liberale 
bølge var endnu en voldsom udfordring til den nordiske model. Men ingen af 
disse udfordringer betød modellen og værdiernes endeligt. Og som man siger, 
hvad der ikke slår dig ihjel, går dig stærkere. Det er dog tvivlsomt, om denne 
slags ordsprog fanger alvoren af det politiske opbrud? Den tyske sociolog Birgit-
ta Nedelmann har talt om, hvordan institutioner langsomt drænes, når de igen 
og igen udfordres. Der sker en af-institutionaliseringsproces, hvor de gradvist 
mister deres legitimitet. Vi står lige nu i endnu en bølge med nye protestpartier 
på højrefløjen knyttet til modstand mod indvandring (og til dels EU), som ser 
ud til at sætte deres mærke på det politiske landskab., og en ny bølge af politisk 
mobilisering omkring klima og miljø ser ud til at vente i den nære horisont. Kan 
de klassiske værdier og de institutioner som bærer dem, holde til det?

Hvor glider vi hen, spurgte den danske økonom Harald Westergaard i forbin-
delse med de store samfundsforandringer i slutningen af 1800-tallet. Her godt 
100 år senere er det stadig et rigtig godt spørgsmål. Vil det, som vi i dag ser som 
nordiske værdier, også overleve i fremtiden? Pessimisten ser et værdiskred, op-
timisten holder sig for øjnene og håber det bedste. Men måske kan det kritiske 
blik på værdierne og deres historie også give os et hint om, hvordan fremtiden 
kunne blive. Historien kan lære os, at værdierne ikke voksede frem af sig selv, 
men er resultatet af politiske og sociale kampe. Det er ikke nok at snakke om 
værdier, de skal også praktiseres og institutionaliseres. Historien lærer os også, 
at den nordiske model var og er lidt mindre perfekt, end vi nogle gange forledes 
til at tro, og at værdierne hele tiden forhandles i praksis. Så frem for at begræde 
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et forfald eller bare at opgive, skal vi måske i stedet spørge, om vi stadig har brug 
for det vi kalder nordiske værdier i dag? Og hvis svaret er ja, er det jo om at gøre 
noget ved det. 
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ET FORSVARSSKRIFT FOR EN NORDISK 
OFFENTLIGHET 
– ELLER HVA VI KAN LÆRE AV HVERANDRE

Hilde Sandvik, Broen.xyz, nestleder i styret i Foreningen Norden

Hilde Sandvik

På scenen i Litteraturhuset i Bergen en dag tidlig i april 2019, sitter en norsk 
rockeprest, en svensk anarkistprest og en dansk politikerprest. De snakker om 
Gud. Om hvor ulikt gudsbildet er i nabolandene. Det er uken før påske, og de tre 
har ikke møtt hverandre før. Bjørn Eidsvåg er teologen som valgte å bli musiker. 
Oppvokst på sekstitallet i den vesle vestlandskommunen Sauda, midt i norsk be-
dehusland. En mann som skriver visene for de store anledningene og er det man 
kaller folkekjær. Her sitter også Tobias Elof Hadin, selverklært anarkist, veganer 
og feminist. Han har kommet med toget til Bergen fra Gøteborg, og har fortalt 
oss om de kvinnelige medpassasjerene i togkupeen som åpenlyst diskuterte hans 
kombinasjon av tatoveringer, piercinger og prestekrage. Som om han ikke for-
står norsk og kunne høre dem. Han har vært på toget i tolv timer for å nå frem i 
tide. Det ville være utenkelig for ham å fly, har han sagt.

Her sitter også Marie Høgh, dansk konservativ politiker og sogneprest med 
bakgrunn fra det konservative Tidehverv-miljøet, som har hatt så stort innvirk-
ning på dansk teologisk debatt siden 1920-tallet da tidsskriftet oppstod.

Høgh har brutt med miljøet, sier hun. I stedet har hun valgt politikken. Det er 
kun en måned igjen til valgkampen braker løs i Danmark. Likevel fant hun tid til 
å reise til Bergen. Hun har sendt epost med hvorfor hun ville komme: 

«Hvor er det en spændende tilgang til emnet. Vi danske teologer 

står jo virkelig på skuldrene af mange teologer, der har markeret sig i 

offentligheden og samfundet – mange både som politiske stemmer, 

samfundsrevsere, kulturpersoner og ikke mindst som poeter og 

digterpræster der litterært har indlejret sig i danskernes bevidsthed dog 

hele vores åndelige arv. Bla. Grundtvig, som du nok kender, senere Kaj 

Munk og i vores samtid den mere kontroversielle Søren Krarup. Vi har 

jo en anden kirkestruktur end i Norge og Sverige, hvilket selvfølgelig 

har noget at sige om det forhold at præster markerer sig som enkle frie 

stemmer i debatten.»



 Hilde Sandvik | 87

Og det er akkurat dette vi vil at de tre teologene skal utdype. Publikum som 
er til stede skal få dykke ned i hva det er som skiller oss og hvor like vi er. Hvor-
for står Grundtvig så sterkt i Danmark? Hva er bakgrunnen for at Humanetisk 
Forbund i Norge har så mange medlemmer, mens noe tilsvarende er fraværende 
i Danmark? Tror egentlig svenske prester på Gud? Og hva var det med den nor-
ske helvetesdebatten på femtitallet? 

I løpet av den timelange samtalen blir det klart at det er flere linker enn vi 
trodde på forhånd mellom de tre samtaledeltakerne. Da vi går derfra, sier Eids-
våg at å møte Tobias Elof Hadin er som å møte en ung utgave av seg selv: kom-
promissløs og rocka. De utveksler kontaktinformasjon og avtaler å møtes igjen. 

En måned tidligere har tre sportskommentatorer sittet i disse stolene. Vi har 
pirket i et annet tabu – synet på sportsheltene. Nordmenns manglende evne el-
ler vilje til å diskutere doping er et tiltakende problem for sportsjournalistikken. 
Like før debatten får vi vite at selv humorporgammet Satiriks på NRK ble av-
krevd løfte om ikke å ta opp doping på pressekonferanse under ski-VM. De brøt 
løftet – og skapte furore. Humoristene har fått munnkurv.

I løpet av denne kvelden spiller vi klipp fra Sveriges største podkast, Alex & 
Sigge. De driver gjøn med den norske skiløperen Therese Johaugs far. Med nor-
ske TV2 på slep får han vite at datteren er utestengt fra langrenn i to år på grunn 
av doping. Reaksjonen hans minner om et dyrisk skrik. Mens norske TV-seeere 
knapt fikk med seg at dette skjedde, analyserer de svenske podkasterne brølet 
ned i detalj. Det spilles om og om igjen. Svenskene ler og godter seg – og vi lurer 
på hvor dette klippet ble av i Norge. 

Vi diskuterer synet på Zlatan og hvorfor det danske landslaget i fotball kan 
synge om «store, danske patter» uten at det blir ramaskrik av det. Det ville ha 
vært helt umulig i Sverige, bekrefter den svenske sportskommentatoren Tomas 
Pettersson fra Expressen, og salen humrer. Vi vet jo at det er slik: Den svenska 
synden finnes ikke lenger. Svenskene er blitt pripne, danskene er sexistiske – er 
det ikke slik? Og hvor sjåvinistisk går det an å være? 

Tomas Pettersson forteller om tekstmeldingene han har fått fra nordmenn 
første dagen under VM, som fikk ham til å skrive kommentar om at han var i 
ferd med å kaste opp. Leif Welhaven fra norske VG innrømmer at norsk sports-
journalistikk har flere svarte flekker, selv om han personlig ikke syns fjasingen 
til Alex og Sigge er morsom. 

Men også denne kvelden ender ut i et ønske om å gjøre mer av dette: Blåse 
liv i egen offentlighet gjennom perspektiv fra nabolandene: få ut tabuer, mor-
somheter, nasjonale særdrag i en vennskapelig tone, som en søskenkrangel mel-
lom brødre og søstre som, når det kommer til stykket, også er ganske like. 

I ett år har jeg, i regi av mitt eget medium, Broen.xyz, samlet en nordmann, 
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en svenske og en danske til slike live-samtaler på Litteraturhuset i Bergen Pro-
grammene er også sendt på NRK P2. Vi har diskutert idrett og Gud, men også 
feminisme, rasisme, nasjonalisme, den nordiske modellen, alternativmedier og 
hovedstadshatet. Vi har tatt for oss det svenske og det danske valget – med na-
bolandsperspektiv. Vi har fått bekreftet fordommer – og utfordret dem vi har 
fra før. Temperaturen har også vært høy – som da den danske forfatteren Car-
sten Jensen møtte norske Kadra Yusuf og svenske Ann Heberlein til diskusjon 
om rasisme og nasjonalisme. Og Jensen på et tidspunkt beskyldte norsk-somali-
ske Kadra Yusuf for å være rasist. 

Det spesielle er ikke at vi gjør dette på Litteraturhuset i Bergen, men at det 
ikke finnes slike arenaer i mye større utstrekning. Hvorfor er det så få slike til-
løp til å lage en fellesnordisk offentlighet? Hvorfor er ikke Foreningen Norden 
den naturlige plassen for slike møter? Hvorfor vet vi fremdeles så lite om hva 
det er som rører seg på tvers av grensene? 

Vi forstår mer eller mindre hverandres språk, vi deler de samme utfordrin-
gene, har noenlunde lik samfunnsmodell. Vi har små innbyrdes forskjeller, men 
likevel så pass tydelige at det skaper den interessante friksjonen som trengs for 
å få en samtale til å leve. På Litteraturhuset i Bergen utspilles denne friksjonen 
gang på gang – og publikum responderer med latter, undring og bekreftelse.

Mitt eget ønske om å bane vei for samtaler på tvers av nabolandsgrenser ble 
for alvor vekket under studietiden. Jeg studerte Nordisk språk- og litteratur ved 
Universitetet i Oslo med engasjerte forelesere. Jeg begynte å abonnere på sven-
ske og danske helgeaviser på nittitallet. Svenska Dagbladet og Dagens Nyheter 
i Sverige og danske Politiken og Weekendavisen var forbilder i den skandina-
viske avisfloraen for meg som ville bli journalist. Kulturseksjonene bugnet, fo-
tojournalistikken var på høyden. Og i Sverige utfordret særlig også magasiner 
som Månadsjournalen og popmagasinet Bibel formatet for hvordan man kunne 
nærme seg kulturjournalistikken som viktig samfunnsjournalistikk. Det var in-
spirerende for en journalistspire, men det gav også en annen horisont. 

Jeg husker da jeg som helt ung frilansjournalist leste Per Olov Enquists da 
nylig utkomne Kaptein Nemos bibliotek etter at den hadde kommet ut i Sverige. 
Så overveldet av kraften i språket at jeg tok toget til Göteborg og troppet skjel-
vende opp på hotellet på det tidspunktet vi hadde avtalt et intervju på telefon. 
Enquist åpnet døren og snakket, og igjen denne følelsen av å møte noen som er 
like – og likevel så ulike at det blir interessant.

Da karikaturstriden over tyve år senere smalt i Danmark i 2005, rykket skan-
dinavisk offentlighet enda et hakk tettere på. Jeg var på dette tidspunktet akku-
rat blitt debattredaktør i Bergens Tidende, som også samarbeidet tett med andre 
skandinaviske aviser. I flere år trykket avisen fast Jyllands-Postens utenriksstoff 
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før vi gikk over til å publisere fra Politiken. Siden BT var eid av konsernet som 
siden ble Schibsted, var det tidlig tett forbindelse til Aftonbladet og Svenska 
Dagbladet. Selv opprettet jeg også kontakt med kulturredaksjonen i Sydsvenska 
Dagbladet – ut fra tanken om at Bergen og Malmø er byer på samme størrelse, 
likevel med så ulik historie og innretning at jeg tenkte samtale ville være frukt-
bar. 

Men da Jyllands-Posten trykket Muhammedkarikaturene, ble vi som var re-
daktører satt på en stort test. For meg som kommentator var det et før og et 
etter – fordi kontroversen satte helt på spissen hvilke publisistiske idealer man 
ønsket å styre etter: Hvilke rammer skal ytringsfriheten ha? Jeg mente og mener 
fremdeles at det er opplagt at enhver redaktør burde gi kulturredaktør Flem-
ming Rose og Jyllands-Posten støtte. Dette var det langt fra alle som var enige 
i. I min egen redaksjon var meningsfrontene steile mellom de lederskribentene 
– inkludert sjefredaktøren – som mente at JP hadde gått over en grense, og de av 
oss som mener at det ikke er en farbar vei å fire på ytringsfriheten etter trusler 
om vold. Vi mente at ytringsfriheten er selve utgangspunktet for alle liberale 
friheter, og at det i et mer mangfoldig samfunn trengs mer – ikke mindre – 
ytringsfrihet. 

Striden var så hard at det smittet over også i andre saker. En av mine kolleger, 
Frank Rossavik, har kalt det som utspant seg i redaksjonen for en borgerkrig. Vi 
så konturene av en tiltakende verdidebatt i hele verden, og gjennom karikatur-
striden rykket den tett på Norden. Hvilken offentlighet skal man ha? Hvor går 
grensene for hva som skal sies, og hva man ikke skal snakke høyt om? Vi var 
kjernen av det jeg som redaktør hadde tatt for gitt: I et liberalt demokrati skal 
man kunne drive gjøn med alt. 

Og igjen dette skandinaviske bakteppet det ble så viktig å forstå: Den dan-
ske tradisjonen for karikaturer, men også for heftig teologisk disputt, går langt 
tilbake. Dersom man kjenner dansk idéhistorie, kan man ramse opp navn som 
Søren Kirkegaard og Grundtvig, men man vet også at det har vært lange rekker 
av dikterprester og politikere som også har vært teologer, som Marie Høgh gan-
ske riktig kommenterte i sin epost. Dansk offentlighet vet at det finnes et «enten 
eller» -- fra Søren Kirkegaard via Søren Krarup til Sørine Godtfredsen. 

Da striden brakte løs, satte det mange danske intellektuelle på prøve – for-
di karikaturene jo også sprang ut av dette jordsmonnet, men også det samme 
jordsmonnet som skapte en Storm P – eller en Klaus Rifbjerg. 

Uten dette som bakteppe blir det vanskeligere å forstå det som skjedde i og 
rundt redaksjonen i Jyllands-Posten, som i årene som kom skulle utvikle seg til 
en ugjennomtrengelig festning. Likevel var dette nesten fraværende perspekti-
ver i den større offentligheten, der fordømmelsen av Jyllands-Posten i den før-
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ste tiden var hard. Flemming Rose, kulturredaktøren som valgte å trykke kari-
katurene, har siden beskrevet i boken «De besatte», ikke bare hvordan han ble 
stående igjen alene, men også hvordan han opplevde at styret i hans egen avis, 
sviktet ham. Rose lever fremdeles under streng politibeskyttelse.

Jeg arrangerte studietur for kommentaravdelingen i BT til København våren 
2006 for å høre de ulike sidene i debatten legge frem sin sak. I løpet av to dager 
hadde vi kartlagt synspunkter som varierte fra nå avdøde sjefredaktør i Politi-
ken, Tøger Seidenfadens anklage mot Jyllands-Posten, til paret Ralf Pittelkow 
og Karen Jespersen, som siden kom til å danne et av Danmarks første alterna-
tivmedier, Den Korte Avis. Jeg begynte også å følge med på hvordan striden ble 
omtalt i naboland. I Sverige var fordømmelsen nær unison. Allerede hadde den 
svenske offentligheten begynt å utvikle det som etterhvert ble omtalt som en 
«åsiktskorridor» - en korridor for hva man kan si og hva man ikke kan si.

Som debattredaktør i en regionavis på Vestlandet ble det slik stadig mer fasci-
nerende å følge utviklingen av debattonen i de tre søskenland. Og med Norge, 
Sverige og Danmarks ulike debattoffentligheter foran oss, kan vi sirkle oss inn 
på mange av de store samtalene som har preget det vestlige ordskiftet de siste 
tyve årene. Dette har skjedd i takt med at samfunnet vi lever i blir stadig mindre 
homogent. Det stort sett vennskapelige forholdet mellom landene ble satt på en 
prøve. Fra Sverige kom stadige beskyldningene om at Danmark var i ferd med å 
bli et råttent land. Danskene så over sundet og så svenskenes unnfallenhet.

«I Sverige er elitenes seier nesten total. I Danmark er vi sett fra Sverige 

både rasister og populister hinsides enhver fornuft. Det er derfor Norge 

blir av avgjørende strategisk og symbolsk betydning for den svenske 

medieeliten: Norge står på vippen, og kan gå i begge retninger.»

Det skrev den danske forfatteren og historikeren Mikael Jalving i en debat-
tartikkel i Bergens Tidende, 3. februar, 2013 under tittelen «Operasjon Redd 
Norge».

Jalvings artikkel formulerte en oppfatning som dukket opp stadig oftere: Et 
elitistisk, politisk korrekt Sverige stod mot et rasistisk og populistisk Danmark, 
mens Noreg var midt på et sted (i alle fall var det slik før 22. juli, 2011).

Utgangspunktet til Jalving for å skrive i BT var en opphetet debatt som traff 
Norge med Frp-politiker Christian Tybring-Gjeddes krav til daværende kultur-
minister Hadia Tajik (Ap) om å definere norsk kultur. (I Stortingets spørretime 
03.12.12)

Debatten nådde også Sverige, og Martin Aagård, kommentator i Aftonbladet, 
sitt grep var å beskylde nynorsken og vestlendinger i særdeleshet for å være den 
store trusselen mot et flerkulturelt Norge. (Danskjävlar. Om den norska kultu-
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rens kärna, Aftonbladet 18.01.13)
Jeg er både nynorsking og vestlending og svarte på Aagårds artikkel med å 

kalle svenskene for Nordens prøyssere under tittelen «Svensk kulturimperi-
alisme» (BT 25.01.13): «Eit Sverige, der ytringsfridom finst – for dei svenske 
elitane vel å merkje – dei einaste som er i stand til å forvalte det frie ord, ifølg-
je seg sjølv. For å sitere Göran Rosenberg, svensk intellektuell: «Den stora ut-
maningen mot yttrandefriheten är bresten på självcensur och självrestriktion». 
(«Yttrandefrihetens gränser», Dagens Nyheter, 2006). Difor må ein påleggjast 
restriksjonar.

Göran Rosenbergs skremmebilete er Danmark – eit land som, ifølgje han, har 
overskride den uskrivne grensa Sverige framleis har for ytringsfridom. Denne 
uskrivne grensa har gitt svenske parti som står langt til høgre for norske Frp. 
Nordmenn og danskar luftar ubehaget sitt, medan den svenske eliten under-
trykkjer den.» 

Oppfatningen om svenskene som politisk korrekte fikk jevnlig ammunisjon, 
som da en svensk teaterregissør hevdet at den norske barnebokforfatteren Tor-
bjørn Egners Hakkebakkeskogen har rasistiske undertoner. Den svenske jour-
nalisten Bjørn Lindahl – intervjuet av Aftenposten etter valget i 2014, sa det på 
denne måten: «Begrepet «etniske svensker» brukes ikke. Vi snakker om uten-
landskfødte. Men vi anvender ikke et begrep som er så lurvete som etnisk (…) 
Innvandringen er ikke en så stor trussel i Sverige».

Krigen raste imidlertid heftigst mellom Sverige og Danmark. Den før nevnte 
Jalving skrev debattboken «Absolut Sverige, En rejse i tavshedens rige» i 2011, 
som et svar på svenske Lena Sundströms prisbelønte bok «Världens lyckliga-
ste folk» (2009), der Sundström kritiserer den danske innvandringsdebatten og 
Dansk Folkeparti. Mads Kastrup, daværende kommentator i Berlingske Tiden-
de og min gamle kulturredaktørkollega i Sydsvenska Dagbladet, Rakel Chukri 
hadde brevkrig over sundet med uforsonlige brev til hverandre på trykk.

Så pass pirrende begynte debatten å bli at jeg søkte permisjon fra Bergens 
Tidende for å undersøke nærmere hva det var som var i ferd med å skje. Målet 
var å skrive en bok om forskjellen på norsk, svensk og dansk offentlighet. I to 
måneder reiste jeg rundt og intervjuet sentrale aktører. 

Jeg fulgte med på dekningen av utgivelsen av den da 16 år gamle danske poe-
ten Yahya Hassan i henholdsvis Danmark og Sverige og fikk stadig bekreftet 
hvor forskjellig debattkulturen var. I Danmark ble Hassan hyllet for å åpne opp 
for en stor diskusjon om å vokse opp i det danskene (og nordmenn) fremdeles 
omtaler som ghetto. I Sverige var det den svensk-iranske poeten Athena Far-
rokhzad som satte standard for debatten gjennom å kritisere Hassan for å sitt 
uansvarlige blikk på andre rasifierte og for ikke å ha de rette forklaringsmodel-
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lene for volden han ble utsatt for. 
Jeg snakket med svenske redaktører om det jeg mente var et problem i svensk 

offentlighet – en trang til å luke ut stemmer som ikke var fra eliten. En av redak-
tørene svarte slik: «Men det har ju alltid fungerat så». 

Jeg skrev artikkel i Politiken «Something is rotten in the State of Sweden» 
(Politiken 25.04.2014)

«I en tid, hvor velfærdsstaten er presset, og trangen til at diskutere 

nationens grænser vokser, bliver svenskerne sprogløse og 

handlingslammede. Af mangel på argumenter optræder den svenske 

kulturelite som storebror og hoverer over, at Sveriges mindre søskende i 

syd og vest, Danmark og Norge, er racistiske og fremmedfjendske.

Set fra Norge er Sverige landet, der har udrenset alt, som bare 

minder om modkultur, i ' glesbygderne' (tyndt befolkede områder eller 

udkantsområder, red.), og anbragt det lydige proletariat i satellitbyerne 

for at have styr på dem.

Dette er det Stockholm, som hviner forfærdet, når den norske tv-

vært Fredrik Skavlan inviterer den tidligere leder af Fremskrittspartiet 

Carl Ivar Hagen i studiet midt i bedste sendetid: Folk skal skånes for 

højrepopulistisk snak og mulig indvandringsskepsis.»

Så kom høsten 2015 med flyyktningkrise og debatten ble snudd på hodet. 
Pendelen begynte å svinge i Sverige – tonen ble sakte en annen, og alt kunne 
følges som en seismologisk forskyvning – små rystelser som gradvis endret det 
svenske politiske landskapet - mot større åpenhet, men også større polarise-
ring. I alle de nordiske landene har noe tilsvarende skjedd. Som et speilbilde av 
utviklingen også andre steder i verden – men med nordiske briller på. Som om 
vi dytter, drar og skyver den politiske utviklingen – justert av søskenkrangel 
– alltid med en underliggende respekt, tross uforsonlig tone. Vi så det senest i 
det danske valget da høyrepopulistiske Rasmus Paludan forsøkte å kuppe valget 
med sitt ytterliggående parti Stram kurs – med det som følge at folket gikk i en 
annen retning. Likevel ble Paludan særlig i Sverige omtalt som et symptom på 
hvor ille det står til i Danmark.

Den påfølgende våren 2016 valgte jeg derfor å slutte i BT med tanke om å 
bruke den researchen jeg hadde gjort til å lage en nordisk plattform som kan føl-
ge denne utviklingen ennå tettere på, der samtalene på tvers – søskenkranglene 
– kan utfolde seg fritt. 

Uten at vi forstår hverandre, ingen tillit – og skal vi forstå oss selv, må vi også 
forstå hvor vi kommer fra. Dette er mitt nesten banale syn på all tverrnordisk 
kommunikasjon: Den gjør oss i stand til å analysere oss selv, til å finne de gode 
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løsninger, skru på argumenter, og – når det trengs – gjøre felles løft og drive 
gjennom endringer. 

Det gjelder også på internasjonale arenaer. I alle fall i følge festtalene. Hvor 
ofte blir det ikke sagt fra en talerstol at dersom Norden står samlet inn mot 
EU, så får vi gjennomslag – til tross for at både Island og Norge står utenfor. 
Til sammen kan vi noe ulikt: Vi er råvareprodusenter (Norge og Island), 
industriland (Sverige) og vi har landbruk (Danmark). Vi er i og utenfor Nato, vi 
har EØS-avtale og er i og utenfor EU. Men tilsammen har vi skog, vann, vind 
og olje. 

Og: Vi kan le av hverandre: Hvor svensk er ikke bråket i Svenska Akademien? 
Hvor nydelig dansk er ikke superdiva Ghita Nørby når hun skjeller ut en ung 
radioreporter i det som var tenkt å være et syv timer langt portrettintervju for 
radio 24/7? Hvor norsk er ikke distriktspolitikk og hyllest av småbygdene? Hvor 
islandsk er det ikke å ha en president som bruker litterære referanser i talene? 
Hvor finsk er det ikke å ha verdens beste skole? 

Denne artikkelen står i et festskrift for Foreningen Norden, og jeg beklager 
at jeg i så stor grad fokuserer på Skandinavia. Jeg mener likevel at det jeg skriver 
om skandinavisk offentlighet også speiles i de andre nordiske land. I de skan-
dinaviske språkenes søskenlikhet, er nyansene man også kan dykke ned i. Hva 
er forskjellene og likhetene på det svenske lagom, norsk hygge og svensk kos? 
Skjønner man ikke konseptet for hygge, vil man kanskje heller ikke forstå det 
danske. Tror man at det å kose seg på norsk er det samme som å hygge seg på 
dansk, har man også misforstått. Og så kan vi alle være misunnelige på Finland, 
som har et eget emoticon for ordet kalsarikännit – å drikke seg full i bare un-
derbuksen.

Det er imidlertid ikke kun behovet for mer underholdning som ligger bak 
prosjektet jeg har startet i det små. I dagens politiske klima mener jeg det er 
viktigere enn noensinne å forstå naboen. I en verden av konsolidering av kref-
ter, skjer en ny regionalisering. Den nordiske modellen som hylles i festtaler i 
Nordisk Råd eller på foreningsmøter i Foreningen Norden har en kjerneverdi i 
bunn: tillit. 

Man kan selvsagt diskutere hvorvidt det er mulig å snakke om spesifikke 
nordiske verdier. Tillit er imidlertid selve utgangspunktet for den velferdsmo-
dellen, som en annen av deltakerne på Litteraturhuset i Bergen, den svenske 
historikeren Lars Trägårdh, har beskrevet som statsindividualisme: muligheten 
vi har til å være fri individer fordi staten tar vare på oss. Staten passer på barna 
våre. Den tar vare på de gamle foreldrene våre, den sørger for oss når vi er syke 
slik at vi kan gjøre våre egne ting. Det er altså ikke den kollektivistiske konfor-
miteten som kjennetegner det nordiske, slik Trägårdh selv trodde da han som 
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ung student dro fra Sverige for å studere i Los Angeles på syttitallet.
I Bergen beskrev han dette erkjennende øyeblikket i et program som hadde 

den humoristiske, selvironiske, men også litt alvorlige tittelen, satt av en an-
nen av programdeltakerne, Harald Eia, norsk komiker og sosiolog. «Norden er 
best. Når skal resten av verden forstå det?» Foran stappfull sal holdt Eia en fem-
minutters monolog om Nordens fortreffelighet. Med i samtalen var også Tine 
Aurvig-Huggenberger, en av kvinnene bak statsminister Helle Thorning-Sch-
midt – og hun som alltid kommer til å være kjent som kvinnen som nesten ble 
Danmarks første kvinnelige LO-sjef. På Litteraturhuset i Bergen snakket hun 
varmt om en annen av de store suksessene bak det vi kjenner som det nordiske: 
Trepartsmodellen, at arbeidsgiver og arbeidstaker og staten sitter ved samme 
bord og forhandler, en helt konkret manifestasjon av tillit.

Fra 2020 trapper vi opp møtene mellom Norsken, svensken og dansken for å 
gjøre programmet til radio. Målet er fremdeles å nærme oss hverandre gjennom 
felles tilgang på diskusjoner gjennom å speile oss i hverandre – og le av og med 
hverandre. 

Det har aldri vært viktigere å kjenne naboen. Jeg vil også påstå at det aldri har 
vært mer spennende. Like etter at jeg sluttet i Bergens Tidende møtte jeg den 
svenske krimdronningen Maj Sjöwall, nordic noirs mor. Jeg fortalte henne om 
ønsket om en nordisk offentlighet, som hun delte. «Tillsammans är vi starka», 
sa hun – og jeg ba henne skrive det på en lapp. Den lappen har jeg tatt vare på. 
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YHTEENVETO

Sata vuotta pohjoismaalaisuutta 
Peter Stadius, Pohjoismaiden tutkimuksen professori, Helsingin yliopisto

Ensimmäisen maailmansodan loppuvaiheessa haluttiin perustaa yhdistys edis-
tämään lisääntyvää yhteistyötä Pohjoismaiden välille. Ajatus ei ollut uusi, jo 
1800-luvulla oli syntynyt useita samankaltaisia yhdistyksiä. Paria poikkeusta 
lukuunottamatta nämä eivät olleet pitkäikäisiä. Sitä vastoin kansalliset Nor-
den-yhdistykset, jotka perustettiin vuonna 1919, ovat kokonaisen vuosisadan 
pitäneet pintansa sekä muutoksien myötä- että vastoinkäymisissä. Tuhannet ja 
taas tuhannet pohjoismaalaiset ovat eri tavoin myötävaikuttaneet menestysta-
rinan syntyyn ja olleet mukana pohjoismaalaisten välisissä tapaamisissa. Nor-
den-yhdistykset ovat epäilemättä vaikuttaneet käsitykseen yhteisöllisyydestä ja 
perheenomaisesta läheisyydestä pohjoismaiden välillä.

Norden-yhdistykset ovat onnistuneet kanavoimaan ja välittämään 1800-lu-
vulla luodun ajatuksen ja innostuksen yhteisestä skandinaavis-pohjoismaisesta 
ajatuksesta, joka 1900-luvulla erosi keskeisissä kohdissa 1800-luvun skandina-
vismista. Norden-yhdistyksillä on ollut suuri merkitys levittää käsitettä poh-
joismaalaisuus. Erotukseksi skandinaavisuudesta on pohjoismaalaisuus kun-
nioittanut kansallista itsemääräämisoikeutta ja yhdistyksen 100 vuoden aikana 
valtioliittoajatus on ollut enemmän tai vähemmän kielletty keskustelunaihe. 
Ainoastaan toinen maailmansota ja mielenkiintoista kyllä, viimeisimmät vuo-
det ovat poikenneet tästä säännöstä. Uusskandinaavinen aalto pohjoismaises-
sa yhteistyössä on nostanut uudelleen esille retoriikan yhteinäisestä Pohjolasta. 
On epäselvää, jos liike kasvaa tulevaisuudessa, mutta tämän julkaisun näkökul-
masta pohjoismaalaisuus näyttäytyy hedelmällisenä 1900-luvun ilmiönä. Miltä 
100-vuotiaan tulevaisuus näyttää ja mikä aktivoi kansalaisten tuen pohjoismaa-
laisuudelle?

Mikä on ollut Norden-yhdistysten merkitys eri aikoina? Miten yhdistykset 
ovat käytännössä toteuttaneet pohjoismaalaisuutta? Mitkä ovat olleet sen me-
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nestykset ja rajoitukset?

ELITISMISTÄ KANSANLIIKKEEKSI 

Norden-yhdistykset syntyivät yhteiskuntaeliitin aloitteesta. Jo ennen ensim-
mäistä maailmansotaa se halusi uudestaan nostaa esille skandinaavisen ajatuksen 
yhteistyöstä, joka ei ollut ruotsalais-norjalaisen unionin päättyessä ajankohtai-
nen. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen johtavat teollisuusvaikuttajat halu-
sivat jatkaa avoimempaa kauppavaihtoa. Kansallismieliset poliittiset intressit 
saivat kuitenkin jalansijaa ja ulkoministerikokoukset vuosina 1914 ja 1917 saivat 
jatkoa vasta 1930-luvulla, kun maailmanpoliittinen tilanne alkoi jälleen kiristyä. 
Pohjolassa luotiin etujärjestö ajamaan pohjoismaalaisuuden asiaa kompensaatio-
na poisjäänneille alennetuille kauppaesteille. Alunpitäen sekä ruotsalaiset että 
tanskalaiset halusivat perustaa yhteisen järjestön, mutta norjalaiset vastustivat 
aloitetta. Pelättiin, että yhteinen pohjoismainen yhdistys voitaisiin ymmärtää 
yritykseksi herättää eloon ajatukset Suur-Skandinaaviasta. Tämän vuoksi vuon-
na 1919 perustettiin kolme eri kansallista Norden-yhdistystä Ruotsiin, Norjaan 
ja Tanskaan. Vuonna 1922 perustettiin yhdistys Islantiin ja Suomen yhdistys 
aloitti toimintansa vuonna 1924.

Alkuvuosien toiminta oli enimmäkseen levittää tietoa eri Pohjoismaista ja 
saada kansalaiset tapaamaan toisiaan matkoilla, kursseilla ja erilaisissa tapaami-
sissa. Julkaistiin vuosikirjoja, myöhemmin nimi muutettiin Pohjolan kalente-
riksi ja ajan saatossa kansalaisten keskuudessa kasvoi kiinnostus pohjoismaista 
yhteistyötä kohtaan. Toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen nousivat yh-
distysten jäsenmäärät voimakkaasti ja luotiin perusta sille kansanliikkeelle, joka 
1950-luvulta eteenpäin lujitti ja oikeutti kansan parissa ajatuksen pohjoismaa-
laisuudesta. 1960-luvulla oli yhdistysten jäsenmäärä enimmillään yli 100 000 
jäsentä.  

SODAT KÄÄNNEKOHTINA 

Kun suuret kriisit ovat koetelleet Pohjoismaita, kuten molemmat maailmanso-
dat tekivät, ovat maat hakeneet turvaa toisistaan. Tunne ei kuitenkaan ole ollut 
yksiselitteinen, minkä poliittinen kehitys toisen maailmansodan aikana osoittaa 
selvästi. Samalla kuitenkin maiden välillä on mekanismi, jonka mukaan pohjois-
maat hakevat kriisiaikoina turvaa toisistaan ulkoisen vaaran uhatessa. Varsinkin 
maailmansodat ovat yhdistäneet pohjoismaita ja kansalliset intressit ovat jääneet 
taka-alalle. Kansalaisten mobilisaatio on kriisiaikoina toiminut varsin luonnolli-
sesti ja on osoitus vankasta pohjoismaisesta yhteistyöstä. Toisen maailmansodan 
aikana oli pohjoismaalaisuus osa vastarintaliikettä ja kylmän sodan aikana oli 
pohjoismainen yhteistyö monelle suomalaiselle mielenilmaisu orientoitumisesta 
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länteen. 
Kun tilanne on normalisoitunut, ovat maat lähes aina palanneet kansallisval-

tioajatteluun. Politiikassa ajatellaan usein kansallista etua, kun taas strategiset 
syyt ohjaavat talouselämää toimimaan ylikansallisesti. Kansainvälinen ja valta-
kunnallinen kehitys on asettanut kehykset pohjoismaisen yhteistyön mahdolli-
suuksille ja haasteille. Ne ovat luoneet suuret suhdanteet joihin myös yhdistys-
ten on täytynyt sopeutua.   

TUHANSIEN TAPAAMISTEN POHJOLA 

Toiminta, joka kattoi suuren määrän kursseja ja matkoja oli keskiössä, kun Nor-
den-yhdistyksistä tuli houkuttelevia osallistujia pohjoismaisissa yhteiskunnissa. 
Sadattuhannet tapaamiset ihmisten kesken ovat olleet yhdistysten tärkeimpiä 
tehtäviä ensimmäisen sadan vuoden aikana. Käytännön pohjoismaalaisuus on 
mitä suurimmassa määrin opettanut Pohjolan asukkaita ajattelemaan yhteneväi-
sesti ja on ollut tärkeä tekijä luottamuksen ja yhteishengen luomisessa. 

Keskustelua pohjoismaisen yhteistyön merkityksestä on käyty yhtä kauan 
kuin on tehty yhteistyötä. Sen poliittisen painoarvon ja tarkoituksen kyseena-
laistaminen kärsii näkökulmaongelmasta. 

1800-luvun skandinaavisuuden eoäonnistuminen on vain osasyy. Tänä päi-
vänä johtavat tutkijat ovat yhtä mieltä käytännön skandinaavisuuden menestys-
tarinasta, joka pohjautuu arkisiin ja konkreettisiin asioihin, ei niinkään sotiin 
ja valtiojärjestelmiin. Norden-yhdistykset jatkoivat edellisen vuosisadan skan-
dinaavisia perinteitä ruohonjuuritasolla ja onnistuivat laajentamaan toiminnan 
kansalaispohjaa. Käytännössä tämä tarkoitti tapaamisten järjestämistä pohjois-
maalaisten kesken.

Yhdistykset loivat edellytyksiä rajoja ylittävään matkailuun ja näin luotiin 
kansalaisille mahdollisuus tavata yksilötasolla. Pohjolan yhteisöllisyys toteutet-
tiin kouluvierailujen, ystävyystoiminnan ja kurssien kautta ja mahdollisti joka 
vuosi tuhansien ja taas tuhansien pohjoismaalaisten tapaamiset. Tuhansien 
tapaamisten Pohjola tarkoittaa kirjaimellisesti myös yhdistyskokouksia. Yh-
distystoiminnalla on vahvat perinteet kaikissa pohjoismaissa ja ne ovat olleet 
olennainen osa kansan yhteiskunnallista mobilisaatiota ja näin myös eräänlai-
nen demokratiakoulu. Kuten moni muukin yhdistys ovat Norden-yhdistykset 
sukupolvien ajan opettaneet kansalaisille kokoustekniikkaa ja yhteiskunnallista 
osallistumista mikä ei ole ainutlaatuista pohjoismaisessa yhdistysperinteessä. Se 
on kuitenkin huomionarvoista kun ajatellaan sen olevan yhdistys, joka ajaa aja-
tusta lisääntyvästä yhteistyöstä useamman naapurimaan välillä. 
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NUORISO MUKAAN TOIMINTAAN 

Nuoret ovat aina olleet Norden-yhdistysten toiminnan keskiössä. Alussa oli 
tarkoitus tavoittaa ja aktivoida nuoret. Ajan myötä syntyivät nuorisojärjestöt 
ja nuorista tuli voima yhdistysten uudistamisessa. Käytännön toiminnalla on 
monella tapaa ollut nuorisonäkökulma, esimerkiksi kouluvierailut toiseen poh-
joismaahan ja Nordjobb, joka alkoi 1980-luvulla. Digitaalinen kehitys tarjoaa 
uusia mahdollisuuksia, mutta kilpailu nuorten ruutuajasta on kova. Norden i 
skolan-projekti on osoittautunut menestykseksi, johon panostaminen on sel-
västi uudistanut toimintaa ja toteuttaa yhdistyksen alkuperäistä tehtävää, saada 
pohjoismaiset nuoret tuntemaan yhteenkuuluvuutta. 

Kuluneiden sadan vuoden aikana on nuoria aktivoitu eri tavoin. Alussa tämä 
tarkoitti kouluvierailuja- ja kokouksia, kesäkursseja yliopisto-opiskelijoille sekä 
suuria nuorisokokouksia. Sodan jälkeen kansalliset yhdistykset jatkoivat kas-
vuaan ja perustettiin nuorisojärjestöt, joiden kautta nuoret uutena yhteiskun-
taryhmänä pääsivät käyttämään ääntään ja vaikuttamaan. 1960 - ja 70-luvuilla 
nuorisojärjestöt olivat aktiivisesti mukana toiminnassa ja toivat uusia, usein ra-
dikaaleiksi koettuja ehdotuksia toiminnan uusimiseksi. Tänä päivänä aktiivisia 
jäseniä ovat ensisijaisesti nuoret ja ikäihmiset ja uudistamiselle on selvä tarve. 
Jos yhdistykset onnistuvat luomaan nuoria houkuttelevaa toimintaa, on niiden 
tulevaisuus valoisa. 

POHJOISMAINEN HYÖTY JA TUNNE 

Norden-yhdistysten toiminta ja pohjoismaalaisuus on aina tasapainotellut poh-
joismaisen hyödyn ja tunteen välillä. Ajatus kansanomaisesta yhteisöllisyydestä 
ja arvoista rakentuu ihanteista ja tunteista, jotka eivät ole tarkasti määriteltävis-
sä. Yhteiset kokemukset ja ajatus yhteisestä tulevaisuudesta luovat me-henkeä, 
jonka eteen kannattaa tehdä töitä. Kieli ja yhteiskunnalliset arvot ovat olleet täl-
laisiä. Myös monihaarainen puun runko yhteisillä juurilla, neliapila tai myöhem-
min kuvat pohjoismaalaisesta perheestä ovat luoneet näitä mielikuvia. Tuntei-
siin perustuva yhteisöllisyys on hakenut voimaa historiasta ja pohjoismaalaisesta 
kansankulttuurista sekä luonnosta. Monet mielikuvat eivät välttämättä yhdistä 
koko Pohjolaa, mutta ovat luoneet pohjoismaalaisuudelle myyttisen ja tunteisiin 
vetoavan kuvan yhteisöllisyydestä ja yhteenkuuluvaisuudesta. 

Pohjoismaalaisuus korostaa enemmän yhteistyön rationalistista hyötyä ja 
erottuu skandinavismista, joka nähdään enemmän utopistisena ja todellisuudel-
le vieraana. Näitä kahta on vaikea erottaa toisistaan, mutta käsitteellisinä ele-
mentteinä ne ovat läsnä sisäisinä jännitteinä ja antavat pohjoismaalaisuudelle 
suunnan ja merkityksen. 

Pohjoismaalaisuus on alusta lähtien sisältänyt ajatuksen, joka voisi toteutua 
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jos kaikki pohjoismaalaiset ymmärtäisivät sen käytännöllisen ja aineellisen ar-
von. Samalla on myös retoriikasta saatu hyöty muuttunut osaksi pohjoismaista 
identiteettiä ja verrattuna moneen muuhun alueeseen ja kulttuuriin on pohjois-
maalaisen yhteiskunnan rakentaminen nähty rationaalisempana ja järkevämpä-
nä. Pohjoismainen hyöty on osa pohjoismaalaista tunnetta, yhteinen usko tehdä 
oikein. Usein koettiin helpommaksi puhua pohjoismaisuuden puolesta käytän-
nön syistä; alennetut kauppaesteet voitiin laskea rahassa, yhteistyö energiatuo-
tannossa ja lainsäädännön harmonisoiminen onnistui keskinäisissä säästöissä.

Nähdä arjen yhteistyökulttuuri suurten poliittisten projektien sijaan on mo-
nella tapaa ollut pohjoismaalaisuuden ja yhdistysten voimavara. Maailmanpoli-
tiikan ja taloussuhdanteiden varjossa on käytännön pohjoismaalaisuus jauhanut 
leveällä rintamalla omaa agendaa ja mahdollistanut tuhansien ja taas tuhansien 
kansalaisten osallistumisen pohjoismaiseen yhteistyökulttuuriin.

MILLAINEN ON YHDISTYSTEN TULEVAISUUS? 

Haasteet ovat ilmeisiä, jos Norden-yhdistykset haluavat olla yhteiskunnallisesti 
kattava kansalaisjärjestö.

Monet tekijät ovat johtaneet supistuvaan jäsenpohjaan ja tulevaisuudessa 
johtavat voimakkaaseen jäsenmäärän vähenemiseen. Syitä on monia ja niihin 
ei ole helppoja ratkaisuja. Vahva pohjoismainen yhdistyskulttuuri ei ole samalla 
tavalla voimissaan kuin pari vuosikymmentä sitten eivätkä ihmiset ole haluk-
kaita liittymään ja sitoutumaan jäsenyyteen mikä on yleinen yhteiskunnallinen 
kehitys. Millaista toiminta voisi olla tulevaisuudessa? Miten saada ihmiset liit-
tymään yhdistyksiin ja kokea toiminnan mielekkääksi on tuhannen taalan ky-
symys. Julkaisu ei tarjoa yksiselitteisiä vastauksia ja ohjeita, mutta antaa mah-
dollisia skenaarioita miten yhdistysten toiminta voisi olla seuraavat sata vuotta 
menestyksekästä.

1. ALUEIDEN POHJOLA 

Norden-yhdistykset rakentuvat niin sanotulle olympia-aatteelle, joka perustuu 
jokaisen Pohjoismaan suvereniteetille, mutta on myös rakentanut hierarkioita ja 
estänyt avoimesti näkemästä erilaisia mahdollisuuksia. 1990-luvulla eurooppa-
lainen integraatiopolitiikka eli kulta-aikaa ja nosti alueet keskiöön. Subsidiari-
teettiperiaatetta eli läheisyysperiaatetta, jonka mukaan julkisen vallan päätökset 
tulee tehdä mahdollisimman lähellä ihmisiä ja käsitellä ilman turhaa byrokratiaa, 
sovellettiin myös alueisiin ja tarkoitus oli vähitellen vähentää kansallisvaltioiden 
merkitystä. Tänään taloudellinen kehitys on osoittanut tämän vision todeksi, 
mutta kansallisvaltio on poliittisessa mielessä vahvistunut. 

Se näkyy kansallismielisessä retoriikassa ja politiikassa, joka monella tahol-
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la koetaan turvalliseksi. Valtakunnan poliitikot valitaan edelleen kansallisilla 
vaaleilla ja historiallisestikin pohjoismaita leimaa vahva valtiovalta, joka ei juu-
rikaan jaa alueille autonomiaa. Harvaan asutuilla alueilla julkisten palvelujen 
huonontuminen kasvattaa poliittista tyytymättömyyttä kuten esimerkiksi lähes 
olematon postipalvelu, puuttuvat poliisipartiot ja romahtaneet kiinteistöhinnat. 
Ehkä ajatusta alueellisesta Euroopasta voisi soveltaa Pohjolassa?

Autonomiset alueet ovat voineet Pohjoismaiden Neuvostossa esittää suoria 
kysymyksiä muiden maiden ministereille ja parlamentaarikoille ja ohittaa oman 
kansallisen keskusvallan. Pohjoismaisella yhteistyöllä on potentiaalia tehdä nä-
kyviksi alueet ja raja-alueiden, esimerkiksi Tornionjokilaakson ja Juutinrauman, 
erityishaasteet. Näyttää kuitenkin siltä, että rajat ylittävillä vähemmistöillä on 
parantamisen varaa sekä edustuksellisuudessa että demokratiassa. Ehkä valtaa, 
itsemäärämisoikeutta ja toimintatehtäviä voisi pohjoismaisesta perinteestä poi-
keten antaa alueille ja näin uudistaa yhdistyksiä ja ehkä myös lisätä niiden kiin-
nostusta. Norden-yhdistykset eivät voi tehdä tarvittavia poliittisia päätöksiä, 
mutta voivat antaa ajatusmallille näkyvyttä julkisessa keskustelussa.

Ehkä monilla alueilla vallitseva demokratiavaje voitaisiin ruohonjuuritasolla 
mobilisoida yhdistysten kautta, aivan kuten pohjoismainen identiteetti aikai-
semmin täydensi kansallisuusaatetta. Moni on tyytymätön tilanteeseen. Myös 
kestävän kehityksen monet haasteet ovat sidottuja aluetasolle. Jos Pohjolasta 
halutaan globaalia kestävän kehityksen edelläkävijää, om politiikan muotoudut-
tava hyvin tarkasti suhteessa alueen kahteen alkuperäisväestöön. Näin pohjois-
maat voisivat uudella tavalla kahlita äärimmäistä kansallistunnetta, tehtävä, joka 
on alusta lähtien ollut toiminnan tavoitteena. 

2. UUSSKANDINAVISMI TAI KALMARIPUOLUE 

Vuonna 2010 Gunnar Wetterberg julkaisi raportin Förbundsstaten Norden (va-
paasti käännettynä Pohjolan liittovaltio), jossa hän argumentoi pohjoismaisen 
valtioliiton puolesta. Raportti julkaistiin eurokriisin jälkimainingeissa ja Wet-
terbergin utopistinen ajatus herättää edelleen keskustelua. Vaikka tie uuden 
Kalmariunionin toteutumiseen on kovin pitkä, on wetterbergiläinen retoriik-
ka ja kielenkäyttö jonkin verran normalisoitunut. Hänen argumenttinsa saa-
vat lisäpainoa yhteisen Pohjolan taloudellisista tunnusluvuista, jotka osoittavat 
alueen olevan suurempi ja vaikutusvaltaisempi kansainvälinen toimija kuin mitä 
sen yksittäiset maat. 

Huomattavamman globaalin aseman ja kilpailukyvyn lisäksi liittovaltiolle 
löytyy myös sisäisiä taloudellisia argumentteja. Nyt, kuten jo vuonna 1919, an-
taisivat alennetut rajaesteet selvää taloudellista hyötyä. Kansallisten intressien 
ja sisämarkkinan luominen antaisivat positiivisia taloudellisia vaikutuksia. Käy-
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tännön ja ennen kaikkea tunneperäiset esteet ovat huomattavia, mutta tänä päi-
vänä monet nordistit haluavat, että Pohjolan liittovaltio toteutuu ja tekevät sen 
eteen töitä. Norjan Norden-yhdistyksellä tämä on osa kansallisen hallituksen 
hyväksymää virallista toimintatavoitetta. Historiallisesti on yllättävää, että juuri 
Norjan yhdistys ajaa vahvasti asiaa ja osoittaa, että syvään juurtuneita kannanot-
toja voi muuttaa pohjoismaisessa yhteistyössä.

Liittovaltio voisi olla yksi tavoite, jos yhdistykset näin haluavat ja päättävät. 
Useimmat liikkeet tarvitsevat tunteisiin perustuvan utopian jota tavoitella, ei 
määränpää vaan tie-periaatteen. Aktiivisia nordisteja, jotka kannattavat liitto-
valtiota, löytyy sekä virallisesta että epävirallisesta yhteistyöstä. Heille EU-ky-
symys on tärkeä. Tulisiko uudesta Kalmariunionista dynaaminen voima, joka 
toimii rakentavasti EU:n kehittämisessä vai foorumi ajamaan pohjoismaista 
Brexitiä? Ehkä uusskandinaavinen unelma liittovaltiosta mobilisoi uutta paloa 
ja toimintakykyä/aktiivisuutta? Jos Pohjola valitsee tämän tien, on luonnollista 
kysyä jos alkuperäinen ajatus yhdestä koko Pohjolaa yhdistävästä yhdistyksestä 
pitäisi taas nostaa esille?

3. KULTTUURINEN POHJOISMAALAISUUS 

Virallinen panostus kulttuuriyhteistyöhön on eittämättä menestynein pohjois-
maisen yhteistyön muoto, se on ollut tärkeää useamman sukupolven ajan ja sen 
kehittämiseen löytyy paljon potentiaalia. Yhteenkuuluvuudentunne, verkosto ja 
yhteisyys on vahvaa pohjoismaalaisten kulttuuritoimijoiden välillä. Taiteilija- ja 
kirjailijayhdistykset ovat pitkään tehneet pohjoismaista yhteistyötä ja toiminta 
ei näytä laantuvan. 

Kulttuurisektori on riippuvainen erilaisista tuista, varsinkin pienemmillä 
markkina-alueilla kuten Pohjola, mutta on löytänyt pohjoismaisen yhtenäisyy-
den ja nuoret löytävät pohjoismaisia tukikanavia oleskeluapurahoista kursseihin 
ja majoituksiin. Ehkä yhdistykset voisivat rekrytoida uusia jäseniä kulttuurisek-
torilta ja näin vahvistaa profiiliaan?

Työ kulttuurialalla on epäpoliittista, mutta sillä on vahva elementti poh-
joismaisessa identiteetissä. Se on myös itseään uudistavaa ja yhteiskunnallisesti 
merkityksellistä. Erilaiset kampanjat, esimerkiksi kirjastoviikko ja kirjailijakurs-
sit, ovat tärkeitä vahvistamaan ymmärrystä ja kiinnostusta naapurimaiden kieliä 
kohtaan. Taiteen ja kulttuurin julkisuuskuvaa Pohjolassa on jatkossakin mah-
dollista kehittää ja edistää, tehtävä, joka sopisi Norden-yhdistysten esityslistalle.

4. ELINKEINOELÄMÄN VAIKUTUS POHJOISMAALAISUUTEEN 

Rajaesteiden vähentäminen ja laajemmat markkinat ovat aina kiinnostaneet 
elinkeinoelämää. Kun Norden-yhdistykset perustettiin vuonna 1919, olivat 
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elinkeinoelämän edustajat niiden takaajina. 
Rajoja ylittävä pohjoismainen arki on tulosta suuresta määrästä yritysfuu-

sioita; Ihmiset ovat työn vuoksi enemmän yhteydessä toisiinsa mikä on luonut 
uuden muodon pohjoismaiselle integraatiolle. Globalisaation myötä pohjois-
mainen yritysmaailma on yhä yhteneväisempi ja Pohjolan ulkopuolella poh-
joismaisuus nousee esille mitä ei ehkä aikaisemmin ole huomioitu. Yritykset 
brändäävät itsensä pohjoismaisiksi ja yksilötasolla pohjoismainen identiteetti 
selkiytyy. Myös tämän yhdistykset voisivat huomioida toiminnassaan.

5. OLYMPIAPERIAATE UUDESSA MUODOSSA 

Tämän skenaarion mukaan toiminta jatkuu pitkälti samanlaisena kuin ennen-
kin. Norden-yhdistyksillä on edelleen, huolimatta laskevasta jäsenmäärästä, 
laajaa toimintaa. Ikäjakauma on hälyttävä ja edustaa sukupolvea, jolle arkisella 
pohjoismaisuudella oli suuri merkitys. Juuri jäsenpohja haastaa toiminnan jat-
kumisen samanlaisena kuin ennen. Miten saada uusia jäseniä, nuoria, mukaan 
toimintaan?

Norden-yhdistykset ovat vuosien ajan esitelleet monta suunnitelmaa yrittäen 
houkutella jäseniä. Ystävyyskaupunki –, kurssi- ja koulutoiminta sekä koulujen 
vaihto-ohjelma ovat olleet menestyksiä. Pohjolan perinteisesti vahva yhdistys-
kulttuuri hyödytti myös Norden-yhdistyksiä, mutta jäsenmäärät pienenevät, 
mikä on niiden suurin haaste.

Voisiko jäsenyyden yhdistää vetovoimaisiin jäsenetuihin? Tähän kohtalon-
kysymykseen tulisi ehkä pyytää vastauksia nuorilta itseltään: Mitä toivotte? Eh-
dotus on naurettavan yksinkertainen, mutta ei merkityksetön. Yhdistyksillä on 
nuorisotoimintaa, joka on varsin kattavaa ja elinvoimaista. Toiminta ei tavoita 
30-60-vuotiaita työikäisiä aikuisia eikä pohjoismainen yhteistyö vedä puoleensa 
nimekkäimpiä parlamentaarikkoja. Poliittinen pohjoismainen yhteistyö on me-
nettänyt painoarvoa eikä kehityssuunta ole muuttunut, vaikka lähes vuosikym-
menen ajan on puhuttu pohjoismaisesta renessanssista. Jos Pohjola on tärkeä, 
tulee myös poliittisen eliitin olla kiinnostunut. Ehkä yhdistykset voisivat miettiä 
miten pohjoismainen yhteistyö saadaan jälleen salonkikelpoiseksi?

6. NUORILLE VALTA!

Lopuksi ehdotan jokseenkin radikaalin näkökannan yhdistysten toiminnan 
mahdolliselle uudelleenorientoitumiselle. Kutsun sitä ”Anna nuorille valta!”, 
viesti, joka varsin selvästi kertoo mistä on kysymys. Monella yhdistyksellä on 
perinteitä, joista voi olla ylpeä ja mahdollisesti hallitsevat myös huomattavia 
kiinteistö- ja rahavaroja. Vakiintuneet rakenteet ja rahavarat auttavat ja edus-
tavat jatkuvuutta ja mahdollisuutta muutokseen, mutta jonkun on otettava ve-
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tovastuu!
Jotta yhdistykset kehittyvät ja jatkavat elinvoimaisina kohtauspaikkoina ja 

toiminnallaan houkuttelevat uusia jäseniä, tarvitaan uudistumista ja uudistuksia. 
Jokaisella sukupolvella on omat arvokkaat kokemukset, mutta monet nuorem-
mat jäsenet toivovat tahtipuikon siirtämistä eteenpäin. Esimerkiksi hallituksien 
ikäkiintiöt voisi olla yksi mahdollisuus, mutta saattaisi yhdistysten toiminnassa 
kääntyä itseään vastaan. Tärkeää ei ole miten muutokset tapahtuvat tai tehdään-
kö organisatorisia uudistuksia, vaan kuuntelemalla nuoria nordisteja ja antamal-
la heille tilaa ja vastuuta yhdistysten toiminnassa. Heitä on useita ja he ehkä löy-
tävät useampia kaltaisiaan, jotka haluavat olla aktiivisia. Ehkä emme tiedä mitä 
se konkreettisesti tuo mukanaan, mutta meidän tulee luottaa, että siitä seuraa 
hyvää.

Pohjoismaiset arvot
Klaus Petersen, professori ja tutkimusjohtaja, Center for Velfærdsstatsforskning ved 
Syddansk Universitet, Odense

Pohjoismainen yhteiskuntamalli rakentuu lähes itsestään selville arvoille. Mutta 
mitä pohjoismaiset arvot oikeastaan ovat? Ja ovatko ne ainutlaatuisia ja ominai-
sia Pohjolalle? Ei anneta nostalgian ja stereotypioiden vaikuttaa ajatteluumme, 
kyseenalaistetaan käsite itsekriittisten silmälasien läpi ja keskitytään siihen.

Pohjoismaat ovat monella tapaa hyvin toimivia yhteiskuntia; alhainen köy-
hyysaste, hyvät opiskelumahdollisuudet kaikille, kohtalainen tasa-arvo suku-
puolten välillä, sosiaalihuolto vähävaraisille, sananvapaus ja korkea äänestys-
prosentti sekä luottamus toisiimme ja valtioon. Yksinkertaistettuna voisi puhua 
kolmesta arvopilarista: demokraattinen- , hyvinvointi – ja yhteiskuntapilari. 
Ensimmäinen pilari käsittää poliittiset oikeudet, vaaliosallistumisen ja miten 
meidän poliittinen päätöksentekomme on järjestetty. Toinen pilari käsittää ar-
vot, jotka kytkeytyvät hyvinvointimalliin (koulutus, terveys, sosiaaliavustukset) 
ja kolmas pilari ne arvot, jotka ovat pohjana kansalaisyhteiskunnalle eli aktii-
vinen yhdistystoiminta ja useat kansalaisjärjestöt. Tässä näemme syyt suureen 
luottamukseen, joka on luonteenomaista pohjoismaisille yhteiskunnille ja on 
merkki alhaisesta konfliktitasosta. 

Luottamus nähdään perustavanlaatuisena pohjoismaisena arvona, mutta on 
hyvä muistaa, että sosiaalinen pääoma on harvoin tasaisesti jakautunut kansa-
laisten välillä.

Sen lisäksi on taloudellinen pilari, joka ilmaisee pehmeämpää kapitalismia 
yhdistettynä sosiaaliseen välittämiseen, markkinatalous, jonka korkea veroaste 
tasoittaa tuloeroja ja näin takaa toimeentulon myös yhteiskunnan heikoimmille.
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On helppoa tähdentää etteivät yllämainitut arvot ole yksinomaan pohjoismai-
sia. Demokratiaa on myös muualla maailmassa, pohjoismainen sosiaalipolitiikka 
on tuotu Saksasta eikä suvaitsevaisuudella, luottamuksella ja yhteisöllisyydellä 
ole juuria Pohjolassa. Meillä ei ole patenttia näille arvoille, ne ovat suurimmassa 
määrin yleismaailmallisia.

Mutta se ei tee niistä vähemmän merkityksellisiä. Erityistä Pohjolalle on mi-
ten yhteiskuntamme käsittelevät näitä arvoja, miten niitä on vaalittu Pohjolas-
sa. Meidän hyvinvointiyhteiskuntamme ovat usein mallina muille eikä syyttä. 
Pohjoismaat laillistivat ensimmäisinä rekisteröidyt parisuhteet, kriminalisoivat 
seksin oston ja työmarkkinamallimme herättää kiinnostusta kaukana Pohjolan 
ulkopuolella. 

Jo 1920 - ja 1930-luvuilta olemme monissa kysymyksissä tietoisesti profi-
loituneet edelläkävijöinä, mutta kriittisesti katsottuna ei ole syytä tuoda esiin 
omaa erinomaisuuttaan. Viime vuodet ovat osoittaneet, että suvaitsevaisuus ja 
kotouttaminen eivät ole tyypillisiä piirteitä pohjoismaisille yhteiskunnille, riit-
tää, kun seuraa Tanskan pakolaiskeskustelua ja niitä liikkeitä, jotka perustuvat 
nationalismille ja suoranaiselle kansankiihkolle ja ovat kasvaneet suuriksi.

Sen vuoksi niin sanotut pohjoismaiset arvot eivät ole itsestään selviä. Ne ovat 
arvoja, jotka olemme omaksuneet ja ne ovat syntyneet poliittisen ja sosiaalisen 
taistelun kautta. 

Jotta arvot, jotka leimaavat yhteiskuntiamme ovat myös tulevaisuudessa mer-
kityksellisiä, tulee niistä luonnollisesti keskustella, mutta ensisijaisesti myös har-
joittaa ja noudattaa.

Meidän tulee kysyä itseltämme jos näille arvoille on edelleen käyttöä ja jos 
vastaus on myönteinen, tulee meidän tehdä asialle jotakin.

Pohjoismainen julkisuus 
– MITÄ VOIMME OPPIA TOISISTAMME

Hilde Sandvik, Broen.xyz, varapuheenjohtaja, Norden-yhdistys, Norja

Toimittaja Hilde Sandvik Bergenistä on koonnut keskustelijoita Tanskasta, 
Norjasta ja Ruotsista, jotka hänen mediasivustonsa kautta, Broen.xyz, pohtivat 
eri aiheita, feminismiä, rasismia, teologisia kysymyksiä, nationalismia, pohjois-
maista mallia, dopingia, vaihtoehtoisia tiedotusvälineitä ja vihaa pääkaupunkia 
kohtaan. Hän peräänkuuluttaa yhteispohjoismaista julkisuutta. Koko Pohjolaa 
kattava keskustelu luo aktiivisuutta kansalliseen keskusteluun ja antaa ulottu-
vuutta. Maiden ja kansojen välinen ymmärrys lisääntyy, kun keskusteluun nos-
tetaan esille tabuja, kansallisia erikoispiirteitä ja trendejä ystävällisessä ja raken-
tavassa hengessä.
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Minkä vuoksi Grundtvig on niin keskeinen Tanskassa? Minkä vuoksi Nor-
jan Humanetisk Forbundetilla on niin monta jäsentä ja kyseistä yhdistystä ei ole 
Tanskassa? Uskovatko ruotsalaiset papit todella Jumalaan? Kysymyksiä, joita tu-
lee puida jos haluaa ymmärtää naapurimaata.

Keskusteluperinteen erot tulivat selvästi esille yli kymmenen vuotta sitten, 
kun niin sanottu pilakuvakriisi leimahti. Millainen julkisuuden tulee olla? Missä 
kulkee raja mitä saa ja ei saa sanoa? Lähtökohtana on liberaali demokratia, jossa 
kaikesta täytyy voida laskea leikkiä. Tuntematta kuitenkaan Tanskan historiaa ja 
pilakuvien pitkiä perinteitä lehdistössä sekä tanskalaista huumoria, on kokonai-
suuden ymmärtäminen vaikeaa.

Tanskan, Norjan ja Ruotsin erilaiset keskustelukulttuurit mahdollistavat ra-
kentavan yhteiskunnallisen keskustelun. Yhteiskunnat ovat tänä päivänä epäyh-
tenäisempiä ja maiden väliset ystävälliset suhteet joutuvat koetukselle. Ruotsa-
laisten mielestä Tanska on muuttumassa mädäksi maaksi, kun taas tanskalaisten 
mielestä Ruotsi esiintyy liian mukautuvana.

Voimme toki hymyillä toisillemme. Eikö riita Svenska Akademienissa olekin 
hyvin ruotsalaista? Eikö superdiiva Ghita Nörbyn epäkohtelias käytös nuorta 
toimittajaa kohtaan ole ihanan tanskalaista? Entä tyypillisen norjalaista tukea 
maaseutua ja aluepolitiikkaa? Entä Suomi ja maailman paras koulu?

Toisen ymmärtäminen vaatii luottamusta. Jotta ymmärrämme paremmin 
toisiamme, tulee meidän tietää alkuperämme mikä on lähes sovinnainen näke-
mys pohjoismaiselle viestinnälle. Pohjolan läpi käytävä keskustelu opettaa meitä 
analysoimaan itseämme ja ratkaisemaan muutokset yhdessä.

Nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä on yhä tärkeämpää ymmärtää pohjois-
maista naapuria. Vallan keskittyessä maailmalla on uudelle alueellistumiselle 
kysyntää. Vallan keskittyminen antaa mahdollisuuden uudelle alueellistumiselle. 
Pohjoismainen malli, jota ylistetään Pohjoismaiden Neuvoston juhlapuheissa tai 
Norden-yhdistysten kokouksissa pohjautuu perustavanlaatuiseen arvostukseen 
– luottamukseen.

Ei ole ihmeellistä, että keskustelu tanskalaisesta, ruotsalaisesta ja norjalaises-
ta käydään Litteraturhusetissa Bergenissä, ihmeellistä on, ettei löydy useampia 
pohjoismaisia areenoita yhteiselle julkisuudelle ja keskustelulle. Miksi eivät 
Norden-yhdistykset ole luonnollinen paikka tällaiselle julkisuudelle? Miksi me 
edelleenkin tiedämme niin kovin vähän toisistamme? Skandinaavisella tasolla 
me suurimmaksi osaksi ymmärrämme toisiamme, meillä on samat haasteet ja 
yhteiskuntamallit ovat lähes samanlaiset. Sisäiset erilaisuudet ovat pieniä, mutta 
riittävän selviä luomaan mielenkiintoista kitkaa hedelmällisen keskustelun luo-
miseksi.
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Norræn hugsjón í heila öld
Peter Stadius prófessor i norrænum fræðum og yfirmaður CENS við háskólann í 
Helsinki

Hugmyndin um að stofna félag til að efla samstarf milli norrænna nágranna leit 
dagsins ljós við lok fyrri heimsstyrjaldar. Hugmyndin var fjarri því að vera ný 
og fjöldi svipaðra félaga og samtaka höfðu litið dagsins ljós á 19. öld. Flest þeirra 
urðu ekki langlíf, með örfáum undantekningum þó. Hins vegar tókst þeim nor-
rænu félögum að lifa af, sem stofnuð voru árið 1919, þrátt fyrir margskonar 
breytingar og baráttu í með og mótbyr í heila öld. Þúsundir Norðurlandabúa 
hafa á mismunandi hátt átt sinn þátt í að ryðja framfarabrautina og tekið þátt 
í fjölda mannamóta á vegum þessara samtaka. Norrænu félögin hafa án efa átt 
ríkan þátt í að skapa þann hugmyndaheim og félagslega samheldni sem í dag 
ríkir milli norrænu þjóðanna. 

Norrænu félögunum hefur tekist að finna þessari hugsjón farveg og öruggt 
fylgi á sameiginlegum skandínavísk-norrænum vettvangi sem stofnað var til á 
19. öldinni. Á 20. öld mótaðist starfsemin af þeim þáttum sem viku frá þeim 
viðhorfum sem giltu á 19. öldinni og settu þann svip á starfsemina sem til þurfti 
og vék frá skandínavisma 19. aldar. Það er auðvelt að benda á mikilvægi nor-
rænu félaganna við mótun almennrar borgaralegrar samstöðu og gengur undir 
nafninu norræn hugsjón. Norræna hugsjónin vék frá viðhorfum skandínavism-
ans með því að virða fullveldi þjóðanna, en hugmyndir um ríkjasamband hefur 
verið bannorð í þá öld sem norrænu félögin hafa starfað. Aðeins síðari heims-
styrjöldin – og einnig er nokkuð áhugavert hin síðari ár – hafa verið undantekn-
ing frá þessari reglu. Með „nýskandínavískri“ bylgju hefur skyndilega snúið aftur 
orðagjálfur um sameinuð Norðurlönd. Hvort þessi „nýskandínavíska“ bylgja fær 
meira vægi í framtíðinni er erfitt að spá fyrir um í dag, en að líta á norrænu hug-
sjónina sem fyrirbæri 20. aldar hefur endast gildi á grundvelli þessarar greinar. 
Hvað fylgir í kjölfar heillar aldar af norrænni hugsjón og hvað er það sem mögu-
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lega gæti virkjað almennan stuðning almennings við Norrænu-hugmyndina í 
framtíðinni?

Þessi grein beinir sjónum bæði til fortíðar og framtíðar. Hvaða hlutverki hafa 
norrænu félögin gegnt á mismunandi tímaskeiðum? Hvernig hafa félögin unnið 
að framgangi norrænna mála í raun? Hvað hefur áunnist og hverjar hafa hindr-
anirnar verið?

Frá viðfangsefni hinna útvöldu til fjöldahreyfingar almennings
Mismunandi samfélagshópar stóðu að stofnun norrænu félaganna. Þegar 

á dögum Fyrri heimsstyrjaldarinnar voru uppi einstaklingar í áhrifastöðum á 
Norðurlöndum sem vildu endurvekja skandínavísku hugsjónina, en hún hafði 
legið í láginni eftir sambandsslit sænsk-norska ríkjasambandsins. Í kjölfar Fyrri 
heimsstyrjaldarinnar bar á miklum vilja meðal forustumanna iðnaðarins til að 
viðhalda þeim opnu viðskiptum milli landanna, sem höfðu myndast undir lok 
styrjaldarinnar. Þegar friður komst á tóku meira þjóðernissinnuð öfl aftur yfir. 
Eftir fundi utanríkisráðherranna, sem haldnir voru 1914 og 1917, varð ekkert 
framhald fyrr en við upphaf 4. áratugarins, þegar spennan í alþjóðamálum jókst 
aftur. Sem nokkurs konar sárabót fyrir afnám viðskiptafrelsisins á Norðurlönd-
um, voru stofnuð hagsmunasamtök utan um norræna hugsjón. Í byrjun vildu 
frumherjar Dana og Svía stofna sameiginleg félög, en sú hugmynd steytti á and-
stöðu Norðmanna. Óttinn við, að litið yrði á sameiginleg félög um öll Norð-
urlönd sem endurlífgun „Stórskandínavískra“ hugmynda, réði enn ríkjum. Þess 
vegna litu þrjú félög dagsins ljós árið 1919 og Norræna félagið á Íslandi 1921 og 
Finnland rak lestina 1924.

Í upphafi snerist starfsemin um að dreifa þekkingu á mismunandi löndum 
og efna til funda með öðrum Norðurlandabúum gegnum ferðalög, námskeið og 
umfangsmikil mannamót. Gefnar voru út árbækur, síðar undir nafninu „Nordisk 
kalender“ og smám saman óx áhugi á norrænu samstarfi meðal almennings. Á 
tíma Síðari heimsstyrjaldarinnar og að henni lokinni jókst þátttaka fólks í Nor-
rænu félögunum mikið. Grunnurinn var lagður að víðtækri þátttöku almenn-
ings í upphafi 6. áratugarins, en þá var norræna hugsjónin orðin að veruleika og 
hún naut víðtæks stuðnings um öll Norðurlönd. Þegar þátttakan var sem mest 
voru þátttakendur í starfi Norrænu félaganna yfir 100 000 manns við upphaf 7. 
áratugarins.

STRÍÐIÐ VAR VENDIPUNKTUR

Þegar Norðurlönd lenda í mikilli kreppu vaknar hugmyndin um meiri sam-
stöðu. Sú tilfinning hefur ekki verið einhlýt, sem sést best á þróun mála á dögum 
Síðari heimsstyrjaldar. Um leið er um að ræða gangverk sem byggir á almennum 
skilningi meðal fólks, um að leita eftir stuðningi hvers annars, þegar hætta steðj-
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ar að frá öflum í nánd við Norðurlönd. Það hefur jafnan gerst þegar stórstyrj-
aldir hafa brotist út og þá hefur verið slakað á ströngustu þjóðlegu hagsmunum. 
Þessi almennu viðbrögð innan landanna á hættutímum er sönnun þess að um er 
að ræða ríka samstöðutilfinningu sem hugmyndin um norrænt samstarf stendur 
á föstum fótum. Á dögum Síðari heimsstyrjaldarinnar varð norræna hugsjónin 
hluti af andspyrnuhreyfingunni og á dögum Kalda stríðsins varð norræna sam-
starfi leið til að taka afstöðu með vestrænni samvinnu í augum margra Finna.  

Þegar svo eðlilegar aðstæður skapast á ný er það þjóðríkið sem tekur aftur 
yfirhöndina. Á vettvangi stjórnmálanna hafa menn iðulega hugsað út frá þjóð-
ernislegum viðmiðunum á sama tíma sem atvinnulífið miðar við alþjóðlega 
hagsmuni af markaðsástæðum. Umfangsmeiri þróun á alþjóðavísu og þróun 
innan ríkjanna sjálfra hafa sett ramman utan um forsendur norræns samstarfs, 
möguleika þess og annmarka. Þetta hefur lagt grunn að þeim sveiflum sem nor-
rænu félögin hafa orðið að taka mið af.

NORÐURLÖND ÞÚSUND FUNDA

Þegar norrænu félögin fóru af stað snerist megin starfsemin um ráðstefnur og 
ferðalög með ríkri þátttöku almennings um öll Norðurlönd. Allir þeir hund-
ruð þúsunda funda, þar sem fólk hittist, er þungamiðjan í starfsemi félaganna 
á síðustu öld. Þetta hefur reynst farsælt fyrirkomulag sem hefur kennt íbúum 
landanna að hugsa á norrænum nótum og verið ríkur þáttur í að skapa traust og 
samtilfinningu milli íbúa landanna. Fólk skynjar nágrannalöndin sem nærsvæði 
á tímum þegar löndin mæta alþjóðlegum áskorunum nútímans.

Umræðan um gildi norræna samstarfsins hefur staðið yfir frá upphafi. Öll 
spurningamerki sem sett hafa verið um pólitískt vægi og inntak samstarfsins 
líða fyrir skort á framtíðarsýn. Skipsbrot skandínavismans á 19. öld er bara hálf-
sannleikur. Nú til dags eru fremstu fræðimenn á þessum vettvangi sammála um 
að praktískur skandínavismi, sem snýst minna um stríð og ríkjamyndanir, en 
frekar um hversdagsleg og markviss málefni, er meginatriðið þegar litið er til 
hve vel þetta samstarf hefur tekist. Norrænu félögin héldu áfram að koma saman 
til funda í skandínavískum anda frá fyrri öldinni. Þannig tókst smám saman að 
víkka starfsemina og ná til almennings. Í raun er verið að gefa fólki möguleika á 
að hittast á samnorrænum vettvangi.

Félögin byrjuðu strax að skapa forsendur til að geta ferðast yfir landamærin 
og þannig gera fólki kleift að hittast, sem hver um sig upplifði á eigin forsend-
um. Norðurlönd, sem sameiginlegur vettvangur, skóp sér sess sem alþýðleg 
samvera með tilkomu bekkjarferða milli skólanna. Sömuleiðis kom til víðtæk 
vinabæjarstarfsemi og námskeið sem löðuðu til sín árlega þúsundir þátttakenda. 
Norðurlönd þúsunda funda eru einnig félagafundir í bókstaflegri merkingu. Fé-
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lagastarfsemi á sér djúpar rætur um öll Norðurlönd og lagði grunninn að virkj-
un íbúanna í samfélögunum. Þannig var starfsemin liður í menntun um mik-
ilvægi lýðræðis. Eins og svo mörg önnur félög, hafa norrænu félögin alið upp 
margar kynslóðir í fundatækni og samfélagslegri þátttöku. Þetta er í sjálfu sér 
ekkert einstakt í norrænni fundahefð. Það er hins vegar athyglisvert, þegar við 
höfum í huga, að þessi starfsemi snýst um þá hugsjón að auka og efla sem mest 
samstarfið milli margra grannríkja. Ef við berum saman við önnur sambærileg 
félög og samtök annarra s.k. stórkynslóða, þá finnum við einungis dæmi um 
nokkrar skammtíma tilraunir, sem svipar til þess sem reynt var með tilkomu 
skandínavismans á 19. öld.

ÆSKAN SEM DRIFFJÖÐUR

Æskulýðsstarfið hefur alltaf verið þungamiðja í starfsemi Norrænu félaganna. Í 
byrjum snerist það um að ná til unga fólksins og að virkja það til þátttöku. Smám 
saman voru stofnuð ungmennafélög og æskan varð driffjöðrin sem kallaði á 
breytingar og endurnýjun í starfsemi félaganna. Dagleg starfsemi hefur á margan 
hátt miðast við þarfir unga fólksins. Allar götur frá fyrstu skólaferðalögunum til 
Nordjobb, sem fór af stað á 9. áratugnum, til dagsins í dag, er reynt að ná fyrst og 
fremst til unga fólksins. Stafræn þróun býður upp á nýja möguleika, en um leið 
eykst samkeppnin um að ná til æskunnar. Skjátæknin er þétt setin. Hægt er að 
benda á verkefnið Norðurlönd í skólanum þar sem vel hefur tekist til. Það hefur 
komið með nýja vídd sem endurnýjar um leið upprunalegan tilgang félaganna, 
að fá unga fólkið til að hugsa meira út frá norrænum viðmiðunum.

Alla þá öld sem liðin er hefur verið reynt að efla þátttöku unga fólksins með 
margvíslegum aðferðum. Í upphafi snerist starfsemin um skólaferðalög og 
fundahöld, sumarnámskeið fyrir háskólastúdenta og stór æskulýðsmót. Eftir 
Síðari heimsstyrjöldina voru stofnaðar æskulýðsdeildir um leið og félagsmönn-
um norrænu félaganna fjölgaði. Á sama tíma tók æskan sér stöðu sem sérstakur 
samfélagshópur sem gerði æ hávarari kröfur um að fá svigrúm til þátttöku í 
samfélagsþróuninni. Á 7. og 8. áratugnum kom fram hörð gagnrýni og auknar 
kröfur unga fólksins varðandi starfsemi félaganna. Í dag eru það fyrst og fremst 
unga fólkið og þeir sem eru komnir á eftirlaun sem eru virkir í starfsemi Nor-
rænu félaganna. Þörfin fyrir nýjar hugmyndir minnir á sig. Ef það tekst að skapa 
starfsemi í félögunum sem höfðar til ungs fólks, þá geta menn verið vissir um að 
framtíð félagsins er björt.

Norrænt notagildi og norræn tilfinning
Starfsemi norrænu félaganna og norræn hugsjón hefur alltaf snúist um jafn-

vægi milli norræns notagildis og norrænnar tilfinningar. Hugsjónin um samfé-
lag almennings verður ætíð að byggja á hugsjón og tilfinningu um sameiningu 
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og gildi, sem oft er ekki unnt að skilgreina í smáatriðum. Það verður að vera 
til staðar sameining sem er byggð á sameiginlegri tilfinningu og sameiginlegri 
reynslu, en umfram allt hugsjóninni um sameiginlega framtíð, Við – hugtaki, 
sem vert er að vinna að. Hvatinn að norrænu samstarfi hefur byggst á þeim 
sterka tilfinningalega grunni sem skandínavismi 19. aldar lagði. Færð hafa verið 
mörg rök fyrir hugsjóninni um sameiginlega skandínavisk/norræna sjálfsmynd, 
allt frá samnorrænum tungum til sameiginlegra samfélagsviðhorfa. Myndlík-
ingarnar hafa líka verið fjölbreyttar, allt frá trjástofnum með mismunandi grein-
ar en sameiginlegar rætur yfir í fjagrablaðasmára og síðari myndir af norrænni 
fjölskyldu. Sameiginlegum tilfinningum hefur verið ausið upp úr brunnum 
sögunnar og norrænni alþýðumenningu. Margar blaðsíður hafa verið skrifaðar 
um sérstaka norræna tilfinningu fyrir náttúrunni. Mikið af þessum myndlíking-
um hafa verið rannsakaðar með gagnrýnum hætti, þar sem þær hafa ekki alltaf 
átt við um öll Norðurlönd, en þó um leið verið nægilegt til að gefa norrænu 
hugsjóninni goðsagnakennt og tilfinningalegt yfirbragð samstöðu og samein-
ingu.

Um leið er það einmitt norræna hugsjónin, sem í mun ríkara mæli en skand-
ínavisminn, hefur lagt ríka áherslu á það hagnýta og skynsamlega,að sem mælir 
með aukinni samvinnu. Þessi tvö atriði er erfitt að aðskilja og ber ekki heldur að 
skilja sem einhverja sjálfvirka tvískiptingu, heldur afstrakt element sem er sífellt 
nærstatt eins og innri spenna sem gefur norrænu hugsjóninni stefnu og tilgang. 
Í upphafi lögðu menn áhersluna á það hagnýta, og það var rætt um, að þetta 
væri leiðin til að fjarlægjast skandínavismann. Arfleið hans var oft talin of mikil 
draumsýn og óraunhæfur valkostur. Þetta var einnig leið minnsta samnefnara 
og það þótti jafnan auðveldara að tala út frá hagnýtum skynsemissjónarmiðum. 
Að draga úr viðskiptahindrunum var leið til að skapa efnahagslegan ávinning, 
samvinna á sviði orkuframleiðslu og rökin fyrir samræmingu lagasetninga var 
kynnt sem rök fyrir gagnkvæmum efnahagslegum sparnaði.

Norræna hugsjónin fékk frá upphafi yfirbragð hugmyndafræði skynseminn-
ar, sem aðeins væri framkvæmanleg ef allir Norðurlandabúar skildu praktískan 
ávinning og þau efnalegu gæði sem fylgdu í kjölfar samstarfsins. Um leið hefur 
nytsemisumræðan orðið hluti af norrænu sjálfsímyndinni. Það hefur í fram-
haldinu oft orðið til þess að líta á norrænu samfélagsgerðina sem hagkvæm-
ari og skynsamari en innan annarra svæða og menningarheima annars staðar 
í heiminum. Þannig hefur um leið norræna notagildið orðið hluti af norrænu 
tilfinningunni, sameiginlegri trú á að verið sé að gera rétt og skapa réttlæti.

Hagnýt norræn hugsjón hefur í ríkum mæli orðið eins konar framhald á 
framkvæmd skandínavismans á seinni hluta 19. aldar, en einkenni hennar var 
að gera minna úr stórslegnum framtíðardraumum um sameinað skandínavískt 
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konungsríki, en byggja frekar á þrautseigu neti af starfsgreinasamböndum og 
félögum almennings. Að líta framhjá stórum pólitískum verkefnum og einbeita 
sér að daglegri samstarfsmenningu hefur á ýmsan hátt reynst vera styrkur nor-
rænnar hugsunar og krafturinn í félagastarfinu. Í skjóli mishentugra sveiflna á 
vettvangi alþjóðastjórnmála og verslunarviðskipta hefur hagnýt norræn hug-
sjón mallað áfram á breiðum grunni í norrænu samfélögunum og náð til þátt-
töku þúsunda og aftur þúsunda norrænna einstaklinga í norrænni samfélags-
menningu.

HVAÐ BOÐAR FRAMTÍÐIN?

Norrænu félögin standa í dag frammi fyrir augljósum áskorunum eigi þau að 
einkennast áfram af almennri þátttöku almennings á breiðum grundvelli. Marg-
víslegar aðstæður hafa dregið verulega úr þátttöku fólks í starfsemi félaganna. 
Margar ástæður hafa valdið þessari þróun, sem erfitt er að ráða bót á með ein-
földum aðgerðum. Öflug félagastarfsemi, sem einkenndi starfsemina á árum 
áður, er ekki lengur til staðar. Þátttakan hefur minnkað á örfáum áratugum. Nú 
á dögum er fólk hætt að vilja binda sig til framtíðar í félögum. Þetta er almenn 
þróun í samfélagi nútímans og nú er spurt, er unnt að byggja starfsemi félaga á 
einhverjum nýjum grunni? Áskorunin er í raun einföld, en um leið vandasöm 
úrlausnar: Hvað er það sem í dag höfðar til fólks og fær það til að taka þátt 
og sitja í stjórnum félaganna til að upplifa að um innihaldsríka starfsemi sé að 
ræða? Þessi blaðagrein getur ekki bent á einföld svör og leiðbeiningar, en leggur 
fram sex atriði, sem gætu leitt til þess, að upphaf næstu hundrað ára gætu hafist 
á uppsveiflu.

Einnig gætu menn velt því fyrir sér hvaða hlutverki Samband norrænu fé-
laganna á að gegna? Ef leitað er málamiðlana milli róttækra tillagna um að sam-
eina öll félögin í eitt og halda starfseminni óbreyttri áfram eins og hingað til, 
gæti lausnin verið að sinna í meira mæli sameiginlegum verkefnum undir stjórn 
Sambands norrænu félaganna. Það virðist ganga upp og er auðvelt að stjórna 
með skipulögðum hætti. Starfsemi einstakra landsfélaga er allsjálfstæð og mótuð 
eftir löndum og væri gott að vera með fleiri miðlæg verkefni á dagskrá.

1. NORÐURLÖND LANDSHLUTANNA

Norrænu félögin eru uppbyggð á grundvelli þess sem kallast ólympíska reglan. 
Hún grundvallast á innbyrðis fullveldisviðurkenningu Norðurlanda, en hef-
ur líka valdið eins konar forgangsrétti þjóðríkisins, sem hefur byggt upp for-
gangsröðun og sett augnablöðkur á mörg augnapörin undanfarin 100 ár. Ef 
litið er til samanburðar á samþættingarferli Evrópu, hófst gullöld evrópskrar 
samþættingar uppúr 1990 þegar landshlutar Evrópu urðu til. Nándarreglan á 
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meginlandi Evrópu, þ.e.a.s. miðlæg stjórnvöld afhendir hluta ákvarðanatöku í 
hendur fjölskyldunnar, annarra einkarekinna sviða og hafnar ofurstjórnun ver-
kefna, var jafnframt aðlöguð að landshlutunum. Þetta var uppskrift að smám 
saman minnkandi mikilvægi þjóðríkjanna. Í dag erum við komin á þann stað að 
efnahagsþróunin hefur í ríkum mæli sannað ágæti þessarar framtíðarsýnar, en 
þjóðríkið hefur endurheimt stöðu sína á pólitíska sviðinu.

Þetta höfum við ítrekað séð í því öryggi sem fólk upplifir í dag innan ramma 
nýrrar þjóðernissinnaðrar umræðu og pólitík. Stjórnmálamenn á landsvísu eru 
áfram kosnir í almennum kosningum þjóðanna. Auk þess einkennast Norður-
lönd enn af sögulega sterku ríkisvaldi, þar sem landshlutar hafa fengið takmark-
að vald. Á sama tíma eykst pólitísk óánægja stöðugt í dreifbýlinu með ófullnægj-
andi póstþjónustu, skort á löggæslu og fallandi fasteignaverð. Ef til vill er full 
ástæða til að líta til landshlutavæðingar Evrópu og aðlaga hana að Norðurlönd-
um?

Í Norðurlandaráði hefur fulltrúum sjálfstjórnarsvæðanna gefist tækifæri að 
bera fram spurningar til ráðherra og þingmanna annarra ríkja, framhjá full-
trúum stjórnvalda eigin ríkis. Norrænt samstarf býr yfir möguleikum til að 
gera landshlutana og áskoranir landamærasvæðanna sýnilegri. Enn virðist þó 
ríkja ákveðinn lýðræðis- og fulltrúahalli meðal minnihlutahópa, sem fara milli 
landamæra. Landshlutarnir eru oftast svæði sem fólk fer yfir landamæri, eins 
og Torne dalurinn og Eyrarsundssvæðið á Norðurlöndum. Liður í endurnýjun 
félaganna og til að endurvekja áhugann á starfseminni gæti verið að grípa til 
óhefðbundinna norrænna aðgerða eins og að yfirfæra vald, sjálfsákvörðunarrétt 
og umboð til athafna til stjórnvalda í landshlutunum. Norrænufélögin hafa ekki 
vald til að taka þær pólitísku ákvarðanir sem til þarf, en þau geta boðið upp 
á umræðuvettvang og beitt þrýstiáhrifum til að lyfta fram nýjum viðhorfum í 
opinberri umræðu.

Eins og þjóðernistilfinning fyrri tíma var um leið hluti af norrænni sjálfsmynd, 
mætti bæta úr lýðræðishallanum, sem er raunveruleiki í mörgum landshlutum, 
með því að virkja grasrótina innan ramma norðurlandahyggju norrænu félag-
anna. Óánægja ríkir víða úti í landshlutunum í dag. Auk þess tengjast margar 
áskoranir nútímans, eins og sjálfbær þróun, í ríkum mæli þeim vandamálum 
sem aðeins verða leyst úti í landshlutunum. Eigi Norðurlöndum að takast að 
vera í broddi fylkingar sjálfbærrar þróunar á heimsvísu, neyðast stjórnvöldin til 
að móta vandlega pólitíska stefnu og í nánum tengslum við tvennar frumbyggja-
þjóðir sem búa á þessum svæðum. Þetta gæti jafnframt mótað nýjan ramma um 
norræna hugsjón og haldið áfram að beisla ofstækisfulla þjóðernishyggju, sem 
nú lætur á sér kræla á Norðurlöndum, verkefni sem menn hafa skilgreint fyrir 
sjálfum sér frá upphafi. 
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2. NÝSKANDÍNAVISMINN, EÐA KALMARFLOKKURINN

Ekki hefur farið framhjá neinum að Gunnar Wetterberg gaf út skýrsluna Nor-
ræna sambandsríkið 2010, en þar færir hann rök fyrir þeim ávinningi sem fælist 
í að stofna norrænt sambandsríki. Skýrslan kom út á heppilegum tíma um leið 
og evru-kreppan brast á. Nú, eftir áratug, er Wennerbergs útópíska skýrsla enn 
til umræðu. Þó að leiðin inn í nýtt Kalmarsamband sé enn fjarrænn veruleiki, þá 
hefur orðræða og tungutak Wetterbergs að nokkru leyti orðið eðlilegri. Rökin 
vega þungt um leið og bent er á efnahagslegan ávinning sem eykur vægi Norð-
urlanda um allan helming á heimsvísu, miðað við vægi nú Norðurlanda hvers 
um sig. 

Auk þess að efla áhrif og samkeppnisaðstöðu landanna, þá eru einnig innri 
rök í löndunum sjálfum sem mæla með sambandsríki. Eins og árið 1919, þá 
mæla eindregin efnahagsleg rök með fækkandi landamærahindrunum. Með því 
að ýta þjóðlegum hagsmunum til hliðar og skapa innri markað landanna, er ljóst 
að áhrifin bjóða upp á jákvæðan efnahagsárangur. Praktískir þröskuldar eru að 
sjálfsögðu margir, svo ekki er minnst á tilfinningalegar hindranir, en í dag er 
um að ræða mikinn fjölda fólks sem er reiðubúinn að leggja mikið í sölurnar til 
að vinna að stofnun Sambandsríki Norðurlanda. Norska norræna félagið hefur 
meira að segja sett þetta markmið á stefnuskrá sína, en málið var samþykkt op-
inberlega á þingum félagsins. Að það skuli einmitt vera norska norræna félagið 
sem á ríður á vaðið með þessa stefnu er æsifrétt í ljósi norskrar sögu á 20. öld, en 
um leið sönnun þess að rótgróin aldagömul afstaða getur breyst innan ramma 
norrænnar samvinnu. 

Sambandsríkið gæti verið takmark, sem félögin, ef þau ákveða það, gætu 
unnið að. Allar hreyfingar þurfa á tilfinningalegri draumssýn að halda til að 
berjast fyrir. Það er ekki markmiðið sem er úrslitaatriði, heldur vegferðin að 
því. Við finnum í dag virkt hugsjónafólk, sem bæði á opinberum og óopin-
berum samstarfsvettvangi Norðurlanda styður hugmyndina um Sambandsríki 
Norðurlanda. Erfiða spurningin innan þessa hóps er afstaðan til ESB. Á nýtt 
Kalmarsamband að vera áhrifamikið afl sem starfar uppbyggilega að þróun 
ESB samstarfsins, eða á það að vera vettvangur umræðu um norrænt Brexit? 
Kannski er „nýskandínavíski“ draumurinn um Sambandsríki sú hugmynd sem 
getur virkjað nýja glóð hugsjóna og dáða í nafni Norðurlanda. Og verði þessi 
leið fyrir valinu, þá mun sá tími brátt koma, að hugmyndin um Samnorrænt 
félag verði aftur sett á dagskrá?

3. SAMNORRÆN MENNING

Menningarsamstarf Norðurlanda hefur verið sá vettvangur sem mestum árangri 
hefur skilað. Framlög opinbera samstarfsins til menningarmála hefur fest sig vel 
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í sessi og allt bendir til að enn sé mikill akur enn óplægður á þessum vettvangi. 
Menningarsamstarf Norrænu félaganna hefur verið mikilvægt fyrir margar 
kynslóðir. Mótast hefur djúp og mikilvæg samnorræn tilfinning, tengslanet og 
samstaða milli menningarstarfsmanna á Norðurlöndum. Samtök listamanna og 
rithöfunda á sér langa norræna sögu og ekkert bendir til að starfsemin sé að 
minnka.

Almennt séð er menningargeirinn háður margvíslegum styrkjum, einkum 
þegar um minni markaðssvið er að ræða, eins það norræna. Á vettvangi menn-
ingarstarfsins hefur fólk alltaf fundið norrænt samhengi og nýjar ungar kyn-
slóðir finna stöðugt nýja leiðir til að fá styrki. Frá dvalarstyrkjum til námskeiða 
og dvöl á menningarsetrum. Án þess að setja fram tillögur í þessu efni, sem 
styrkja mætti þessa menningarprófíla enn frekar á vegum norrænu félaganna, 
þá legg ég til, að fylgst sé náið með þróuninni og þeirri stöðugu endurnýjun sem 
menningarstarfsemi býður uppá.

Starfsemin á sviði menningar er fyrst og fremst ópólitísk, en stendur um 
leið föstum fótum í norrænni ímyndabyggingu. Menningarstarfið er í sjálfu sér 
endurnýjandi afl og mikilvægt fyrir þróun samfélagsins. Í dag er efnt til herferða 
til að auka tungumálaskilning milli grannþjóðanna, bókasafnsvikna, rithöfunda-
námskeiða o.s.frv. Góðir möguleikar á að þróa og efla þetta lista- og menningar-
samstarf eru til staðar. Þessi starfsemi gæti hentað vel sem hluti af verkefnaskrá 
norrænu félaganna.

4. NORRÆN HUGSJÓN Í ATVINNULÍFINU 

Það hefur jafnan þjónað hagsmunum atvinnulífsins vel að draga úr 
landamærahindrunum og auka markaðstækifærin. Atvinnulífið hefur gengið á 
undan með markaðsrökfræði. Það hefur leitt til þess að þjóðleg hagsmunamál 
hafa ekki verið sett í forgang. Atvinnulífið lék stórt hlutverk þegar norrænu 
félögin voru stofnuð 1919 og það er söguleg staðreynd að aðkoma fulltrúa at-
vinnulífsins var forsenda fyrir stofnun félaganna. 

Í dag hefur orðið mikil breyting á viðskiptum yfir landamærin, en þar hef-
ur í raun fjöldi fyrirtækjasamruna átt sér stað á undanförnum árum. Norður-
landabúar eru í mun tíðari daglegum samskiptum í atvinnulífinu og þörfin til að 
efla samskiptin hefur skapað nýtt form samruna fyrirtækjanna milli landanna. 
Hnattvæðingin hefur leitt til þess að veruleiki norrænna fyrirtækja er í ríkum 
mæli eins. Utan Norðurlanda í stærra hnattrænu samhengi birtast þau okkur 
skyndilega á allt annan hátt en fólk gat áður ímyndað sér. Fyrirtækin kynna sig 
sem norræn fyrirtæki og einstaklingarnir lyfta sérstaklega fram sinni norrænu 
sjálfsmynd.

Fólk upplifir og lyftir daglega fram norrænni sjálfsmynd á hnattvæddum 
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vettvangi. Alþjóða viðskipti fara fram á breiðari faglegum grunni en áður og um 
leið nálægt borgurunum. Norðurlönd er skýrt eigið „vörumerki“ á alþjóðavísu 
og hefur burði til að verða mikilvæg driffjöður í norrænu samstarfi, einnig inn-
an landsvæðanna. Nú er litið til okkar í æ ríkara mæli utanfrá sem einni heild 
og það er staðreynd sem á mikla möguleika á að efla norræna sjálfsmynd innan 
okkar eigin landsvæða. Þetta er ný þróun sem er nokkuð, sem norrænu félögin 
gætu í auknum mæli veitt athygli og tekið ríkari þátt í innlima, sem hluta af 
norrænni hugsjón.

5. ÓLYMPÍSKA REGLAN Í NÝRRI MYND

Þessi sviðsmynd byggist í grundvallaratriðum á, að starfsemin haldi óbreytt 
áfram á sömu braut og hingað til. Norrænu félögin reka enn, þrátt fyrir að fé-
lagsmönnum fækki, umfangsmikla starfsemi, sem nær til sinna þátttakenda. 
Aldurssamsetningin veldur miklum áhyggjum og byggist á þeirri staðreynd að 
kynslóðin, sem setti daglegt norrænt samstarfs í algeran forgang, er að eldast. Ef 
óbreytt ástand heldur áfram er félagatalið mikil áskorun. Hvernig verður hægt 
að endurnýja félagatalið og laða að (lesist/ unga fólkið), fleiri að starfseminni?

Á undanförnum árum hafa norrænu félögin lagt fram tillögur sem hefur 
verið vel tekið og hafa höfðað til breiðs hóps fólks. Vinabæjasamstarfið, nám-
skeiðahaldið og skólasamstarfið hefur gengið mjög vel. Uppgangur félaganna 
tengdist þeirri einstöku félagahefð sem hefur sett sterkan svip á samfélög Norð-
urlanda. En það fjarar undan þessari einstöku félagavirkni á Norðurlöndum. Það 
er mesta áskorun félaganna nú til dags.

Verður unnt að tengja saman félagsaðild og ný aðlaðandi tilboð til félags-
manna? Ein leið til að finna svarið við þessari spurningu gæti verið að spyrja 
unga fólkið sjálft. Hvers óskið þið? Tillagan er allt að því fáránlega einföld, en á 
um leið ríkan rétt á sér. Við sjáum að nú þegar fer fram innan félaganna mjög 
öflugt ungmennastarf. Sá aldurshópur sem hins vegar er erfitt að ná til í starfsemi 
félaganna er á bilinu 30 – 60, þ.e.a.s. þeir sem enn eru þátttakendur í atvinnu-
lífinu. Hér hafa félögin glatað mjög mikilvægri tengingu við samfélagið. Það er 
ákveðin samsvörun milli þessa fyrirbæris og sú staðreynd, að það eru sjaldnast 
áhrifamestu stjórnmálamenn landanna, sem eru virkir í störfum Norðurlanda-
ráðs. Að norræni vettvangurinn hefur tapað vægi er ákveðin tilhneiging, sem 
hingað til hefur ekki tekist að breyta þó að menn hafi verið að tala um ákveðna 
endurnýjun undanfarinn áratug. Ef starfsemi Norðurlanda er mikilvæg, ætti það 
að sjást með þátttöku fremstu stjórnmálamanna landanna. Hér mættu norrænu 
félögin vekja fólk til umhugsunar um hvernig færa mætti málefni Norðurlanda 
inní sparistofurnar aftur?
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6. AFHENDIÐ ÆSKUNNI VÖLDIN!

Sem einskonar framhald á fyrra módeli vil ég að lokum leggja til allróttæka sýn 
á mögulega nýsköpun í starfsemi Norrænu félaganna. Yfirskrift mín er „Af-
hendið æskunni völdin!“ sem væntanlega er nógu skýr til að fólk skilji við hvað 
er átt. Mörg félaganna bera með sér ríkar hefðir og ritaðar heimildir. Ósjaldan 
má finna verulegt ríkidæmi í fasteignum eða öðrum fjármunum. Uppbygging 
skipulags og söfnun fjármuna er hið besta mál og birtingarmynd samfellu og 
fyrirhyggju, en nú verður einhver að taka við keflinu!

Endurnýjun verður að koma til, svo að félagið geti þróast og lifað áfram sem 
öflugur samstarfsvettvangur, sem laðar til sín nýja þátttakendur. Það hefur mik-
ið að segja að allar kynslóðir búa við sínar eigin upplifanir frá fyrri tíð, en til að 
geta gefið keflið áfram verður að vera til eitthvað sem yngri félagar sitja og bíða 
eftir. Til dæmis mætti koma á aldurskvóta í stjórninni, en það gæti snúist upp í 
andhverfu sína í skipulagsstarfseminni. Það mikilvæga er ekki hvernig hlutirnir 
gerast eða fólk ræðst í skipulagsbreytingar, heldur að fólk hlusti og veiti ungu 
norrænu hugsjónafólki umboð og stuðning sem leitar eftir þátttöku í starfsemi 
félaganna. Þetta fólk er til og það finnur ef til vill fleiri jafnaldra, sem vilja taka 
þátt. Við vitum ef til vill ekki nákvæmlega hverjar afleiðingarnar geta orðið, en 
við verðum að treysta því að þær verði jákvæðar.

Norræn gildi
Klaus Petersen, prófessor og forstjóri Center for danske velferdsstudier við Suður – 
danska háskólann í Óðinsvéum.

Norræna samfélagsmódelið byggir á því sem næst sjálfsögðum gildum. En hvað 
eru norræn gildi í raun? Og eru þessi gildi, sem okkar samfélög byggja á, einstök 
og sérnorræn? Í stað þess að fyllast söknuði eftir því sem var og láta sjálfstýr-
inguna um ferðalagið, er vert að setja upp gleraugu sjálfsgagnrýni og taka til við 
að greina hugtökin. Ég mun fyrst og fremst einbeita mér að þeim gildum sem 
norræna módelið byggist á.

Á margan hátt eru norrænu samfélögin vel skipulögð og skilvirk. Fátækt er 
ekki mikil, góðir menntunarmöguleikar fyrir alla, nokkurn veginn jafnræði 
milli kynjanna. Þeir sem verst standa fá hjálp. Við búum við tjáningarfrelsi og 
mikla þátttöku í kosningum, við treystum hvert öðru og hinu opinbera. Með 
smá einföldun má tala um gildi sem byggir á þremur stoðum, lýðræði, velferð 
og samfélag. Sú fyrsta snýst um stjórnmálaleg réttindi, þátttöku í kosningum 
og það fyrirkomulag sem ræður verkferli stjórnmálamanna við ákvarðanatöku. 
Önnur stoðin snýst um gildi sem tengjast velferðarkerfi (menntun, heilbrigði, 
bótakerfi) og þriðja stoðin snýst um gildi sem borgaralegt samfélag hvílir á. 
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Þ.e.a. sterk almannasamtök og margháttuð félagasamtök. Það er m.a. hér sem 
við sjáum þær forsendur sem skapa mikið traust, sem er einkenni norrænna 
samfélaga þar sem harðvítugar deilur eru sjaldgæfar.

Traustið er ríkt einkenni norrænna gilda, en jafnframt ber að hafa hugfast að 
félagslegum tækifærum er misskipt milli borgaranna.

Auk þess er um að ræða efnahagslega stoð sem lýsir sér í mildari kapítalisma 
í bland við félagsleg úrræði, þ.e.a.s. markaðshagkerfi þar sem skattar eru háir til 
að jafna tekjumun og tryggja þeim verst settu ákveðna tekjumöguleika.

Það er auðvelt að benda á að þessi gildi eru ekki bara einstök fyrir Norðurlönd. 
Önnur lönd víðsvegar í heimi búa líka við lýðræði og félagsmálastefnan var inn-
flutt frá Þýskalandi. Umburðarlyndi og samþætting reka ekki heldur rætur sínar 
til Norðurlanda. Við erum ekki sérleyfishafar þessara gilda, sem gilda í ríkum 
mæli á heimsvísu, en það dregur ekki úr mikilvægi þeirra. Norðurlönd skera 
sig hins vegar úr, þegar kemur að útfærslu þessara gilda og hvernig fólk leggur 
rækt við þau. Velferðarsamfélögum er oft lyft fram sem módel fyrir aðra og ekki 
sem forsenda. Norðurlönd urðu fyrst til að innleiða rétt samkynhneigðra til að 
skrá sambúð sína, gera kynlífsverslun refsiverða og annars staðar í heiminum er 
horft til vinnumarkaðsmódelsins á Norðurlöndum.

Við höfum markvisst verið fyrirmyndir á ótal sviðum við upphaf 3. og 4. ára-
tugarins, en vert er að grípa til sjálfsgagnrýni frekar en sjálfhóls í þessum efnum. 
Hin síðari ár hefur orðið ljóst að samþætting og umburðarlyndi eru ekki sérein-
kenni Norðurlanda. Þar nægir að vísa til danskrar umræðu vegna flóttafólks og 
hreyfingar sem byggja á þjóðernishyggju og lýðskrumi, en það hefur aukist um 
allan helming um öll Norðurlönd.

Þess vegna eru norræn gildi ekki sjálfgefin. Um er að ræða gildi sem við höf-
um tileinkað okkur gegnum pólitíska og harða félagslega baráttu. Til að mótun 
gilda sem gegnsýra samfélög okkar hafi eitthvað að segja í framtíðinni verður að 
ræða málin, en umfram allt verður að halda í þau og festa þau í sessi.

Við verðum að spyrja okkur hvort við höfum ennþá not fyrir þessi gildi. Ef 
svarið er já, þá verður að gera eitthvað í málinu.

Opinber umræða á Norðurlöndum 
– HVAÐ GETUM VIÐ LÆRT AF HVERT ÖÐRU

Hilde Sandvik, Broen.xyz, varaformaður Norræna félagsins í Noregi

Innan ramma eigin fjölmiðils, Brúin.xyz, hefur ritstjórinn Hilde Sandvik frá 
Björgvin kallað saman fólk frá Danmörku, Noregi og Svíþjóð til að ræða allt frá 
feminisma, rasisma, trúmálum, þjóðernishyggju, norræna módelinu, dópi, sam-
félagsmiðlum og hatrið sem beinist að höfuðborgum. Hún lýsir eftir opinberri 
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umræðu á skandínavískum/norrænum vettvangi. Umræðu, sem gengur þvert á 
Norðurlönd og hleypir lífi í umræðuna á heimavelli og skapar sjónarhorn, lyftir 
fram bannorðum, þjóðlegum séreinkennum og stefnum á vinsamlegum nótum. 
Allt gert til að auka skilning milli landanna og íbúanna.

Hvers vegna er Grundtvig svo miðlægur í Danmörku? Hvers vegna hefur 
Humanetisk Forbund svo marga félaga í Noregi á sama tíma eru slík samtök 
ekki til í Danmörku? Trúa sænskir prestar á guð? Umræðuefni, sem vert er að 
taka til umræðu til að auka skilning fólks á nágrannaþjóðinni.

Munurinn á umræðuhefð landanna kom skýrt fram í kreppunni sem skap-
aðist vegna teiknimyndanna fyrir áratug. Hvers konar birtingarmyndir viljum 
við? Hvar liggja mörkin milli þess sem segja má og þess sem ekki má nefna? 
Miða verður við lýðræðislegt frjálslyndi um að hægt sé að gera grín að öllum 
hlutum. Ef fólk er ekki meðvitað um danska sögu og þá löngu hefð sem býr 
að baki grínteikningum dagblaðanna né þekkir danskan húmor er erfitt að sjá 
heildarmyndina.

Mismunandi umræðuhefð Dana, Norðmanna og Svía gefur gott svigrúm til 
að ræða stór samfélagsmál. Í dag birtast þessi samfélög okkur sem ósamkynja og 
það getur reynt á vinsamleg samskipti landanna. Svíar saka Dani um að vera að 
breytast í rotið samfélag, á sama tíma líta Danir svo á að Svíar séu auðsveipir og 
eftirgefanlegir.

Vissulega getum við brosað að hvort öðru. Hve sænsk voru ekki lætin í 
sænsku Akademíunni? Hve unaðslega dönsk var ekki súperdívan Ghita Nørby, 
þegar hún tók unga útvarpskonu á beinið og talaði yfir hausamótunum á henni 
í viðtali sem átti að verða sjö klukkutíma langir viðtalsþættir? Hve norskt er það 
ekki að dáðst að fámennum samfélögum og landsbyggðastefnunni? Hve íslenskt 
er það ekki að vera með forseta sem vitnar til bókmenntanna í ræðum sínum? 
Hve finnskt er það ekki að hafa komið sér upp bestu skólum heims?

Ef við skiljum ekki hvort annað hverfur traustið. Og ef okkur á að takast að 
skilja hvort annað betur þá verðum við að vita hvar rætur okkar liggja. Þetta 
er næstum því barnalegt viðhorf til norrænna samskipta. Samskiptin þvert á 
landamærin á Norðurlöndum kennir okkur að greina okkur í sundur og finna 
sameiginlegar lausnir sem við getum öll sameinast um.

Í andrúmslofti stjórnmálaumræðu nútímans er mikilvægara en nokkru sinni 
fyrr að skilja betur norræna nábúa sína. Í heimi þar sem valdið færist á færri 
hendur er þörf fyrir nýja svæðisvæðingu. Norræna módelið, sem fólk nefnir í 
hátíðarræðum í Norðurlandaráði eða á fundum á vettvangi Norrænu félaganna, 
byggir umfram allt á grundvallargildum – trausti. 

Það er út af fyrir sig ekkert merkilegt við það að umræðan um Danann, 
Svíann og Norðmanninn fer fram í Bókmenntahúsinu í Björgvin. Það er mun 
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merkilegra að þessi umræða skuli ekki eiga sér stað víðar á öðrum vettvangi 
norrænna samskipta og skapaði um leið vettvang fyrir almenna opinbera um-
ræðu. Af hverju eru Norrænu félögin ekki í stakk búin til að taka þá umræðu? 
Hvers vegna vitum við ennþá svo lítið um hvort annað? Á skandínavískum vett-
vangi skiljum við hvert annað allvel, þær áskoranir og samfélagsbreytingar sem 
við erum að fást við eru nánast þær sömu. Innbyrðis mismunur er lítill, en þó 
nógu skír til að geta skapað áhugaverðan núning sem verður að vera til staðar til 
að árangursrík umræða geti farið fram.
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Efter hundra år av omfattande verksamhet, men med sjunkande 

medlemsantal de senaste decennierna är det skäl för Föreningarna Norden 

att diskutera meningen med föreningen. Vilken är visionen och ambitionen 

för nästa sekel och hur ska verksamheten se ut?

Professor Peter Stadius, Helsingfors, analyserar Föreningarna Nordens 

betydelse för folkväldet och demokratin i de nordiska länderna. Ett av hans 

förslag för framtiden är att ge ungdomen makten i föreningen.

Professor Klaus Petersen, Odense, problematiserar begreppet nordiska 

värderingar och konstaterar att värderingarna i sig själv inte är nordiska, 

men kanske sättet på vilket vi hanterar och förvaltar dem är typiskt 

nordiskt.

Redaktör Hilde Sandvik, Bergen, efterlyser en nordisk offentlighet. 

Om integrationen i regionen ska stärkas förutsätter det samtal på tvärs 

av landgränserna. Kjenskap gir venskap, som norska statsministern J.L. 

Mowinckel påpekade för närmare hundra år sedan.  


