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  e t  s tæ n k A f k u r b i t s - o r n A m e n t e r e r m e D 
t i l  At g i v e t r æ s ko e n e e n r e n æ s s A n c e .

deSIgN Og 
vILdM aRK
HøjHaStigHedStoget X2000 suser mel-
lem København og Stockholm og bringer hur-
tigt én ind midt i landet, der på mange må-
der minder om danmark, men hvor de gule 
vejskilte, der advarer mod elge, vidner om, 
at man alligevel er langt hjemmefra. Når træ-
erne spejler sig i en dybblå skovsø, anemoner 
dækker skovbunden og et dybt suk af velvære 
slipper kroppen, mærker man roen sænke sig. 
 Stilheden og den store natur finder man 
overalt i Midtsverige. Uanset om man er 
på vandreferie i de store skove eller tager 
et puste rum i verdens første bynaturpark, 
ekoparken, inden man kaster sig ud i Stock-
holms kunstudstillinger og designerbutikker.
 Svealand, den mellemste del af Sverige, 
ligger mellem Stockholms pulserende stor-
byliv i øst og Värmlands dybe skove i vest 
og strækker sig fra Södermanlands herre-
gårdsfyldte landskab i syd til det romantiske 
dalarna i nord. og som landets midtpunkt 
rummer Svealand de fleste af Sveriges kon-
traster. Her lever stolte traditioner side om 
side med en livlig appetit på nytænkning. Her 
finder man både de klassiske, røde træhuse 
og ultra moderne arkitektur i stål og glas.
 Rundt om i landet fremviser museer stolt, 
hvad berømte svenskere som Carl Larsson, 
Selma Lagerlöf og alfred Nobel har bidraget 

med til kulturarven. der er sjældent langt til 
gallerier, ikke bare Stockholms fashionable 
gallerier, men også i Värmlands skove.
 Svealand er en skattekiste for den hi-
storisk interesserede. Her ligger herregårde 
og miner på stribe, og gamle sluseanlæg 
og kanaler gennemkrydser landskabet. de 
mange spor efter den første industri fortæl-
ler historien om landet, der blev rigt på sine 
mineraler.
 På den kulinariske front smager man rig-
dommen i den traditionelle husmanskost  
(> 12), hvor sild, snaps og janssons Fristelse 
er et selvfølgeligt indslag. Men i dag er det 
langtfra bare jansson, der frister. det vok-
sende udbud af restauranter, der serverer 
haute cuisine og dekadente drinks i Michelin-
stjerne klassen, lokker, især i hovedstaden.
 Uden for storbyen udstråler beboerne i 
det store land også ro. “Det er lugnt”, bedst 
oversat som “ja, ja, det går nok”, er det svar, 
man ofte får, når man viser sin udelte begej-
string for noget. og jo længere op nordpå 
man kommer, jo længere er der ikke bare 
mellem menneskene, men også mellem ord-
ene. i den nordlige vildmark kan et enkelt 
“Joooh” som svar gøre det ud for en timelang, 
meningsfyldt samtale.
 Mest af alt er her stort og plads til at finde 
sit eget lille smultronsted (> 20), hvor skov-
jordbærrene kan sættes på strå, inden van-
dreturen eller museerne kalder. O
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MIdTSveRIge I  dag
et gigaNtiSK MaLeRi af Benny, Björn, 
agneta och Frida pryder konferencerummet 
på Spotifys hovedkontor i det centrale Stock-
holm, hvor daniel ek, firmaets grundlægger, 
tager imod. journalister fra hele verden 
kommer for at høre om, hvordan den 29-
årige it-nørd har revolutioneret musikbran-
chen med streaming af gratis musik gennem 
internettet. Med udsigt ud over kontoret, 
som beskæftiger 550 ansatte fra mere end 
25 forskellige lande, fortæller daniel, at 
det er med inspiration fra svenske giganter 

som aBBa og iKeas ingvar Kamprad han nu  
er ved at opbygge et nyt svensk verdens-
navn. 
 Samtidigt, 300 kilometer derfra i Säffle i 
Värmland, er en anden svensk gigant ved at 
tage sine sidste åndedrag. Lena og hendes 
350 kollegaer har lige fået at vide, at Volvos 
busfabrik, som har været deres arbejdsplads 
gennem flere år, lukker og flytter produktio-
nen til Polen. Med fabrikken forsvinder også 
den sidste fremstilling af busser i landet.

Sverige, der har en lang og stolt historie som 
industrination, fører en hård kamp for at fin-
de sin plads i en globaliseret verden, hvor 
viden og information i dag er mindst lige så 
vigtige råvarer som jern og stål. en verden 
fuld af både modsætninger og succeser. 
 Stockholm og området omkring søen 
Mälaren vest herfor vokser, så det knager. 
Nye videnscentre gror frem i gamle industri-
byer som eskilstuna og Västerås. Samtidig 
rammes mange områder i provinsen af lig-
nende skæbner som Säffle. industriarbejds-

pladserne forsvinder, folk flytter, og blandt 
dem, som er tilbage, udgør de ældre en større 
og større andel. Flere og flere områder lider 
landsbydøden og bliver til glesbygd.

isolereDe glesBygDer
Glesbygd er betegnelsen for områder, hvor 
mindst 30 % af indbyggerne har mere end 45 
minutters bilrejse til den nærmeste by med 
mindst 3000 indbyggere. en tur til benzin-
stationen, at køre børnene i skole eller at 

eN TuR TIL beNzINSTaTIONeN, aT KøRe bøRNeNe I SKOLe eLLeR aT 
Købe eN LITeR MæLK KaN beTyde Op TIL eN TIMeS KøReTuR.

s v ensk l A n D i Dy l m eD l A n g t t i l n A b o en. 
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s to c k h o l m by D er på spæ n D en D e o g p u l  se -
r en D e by l i v. h er i  sh o p p i n g - o g f o r lys  t el-
se s c en t r e t m o o D (>  6 2).

købe en liter mælk hos nærmeste købmand 
kan betyde op til en times køretur. det orker 
de færreste i dag, og dermed opstår en ond 
cirkel med lavere serviceniveau og yderligere 
formindsket befolkning. i takt med at kunde-
grundlaget daler, forsvinder skolen, sparekas-
sen, købmanden og til sidst benzintanken.
 Men svenskerne giver ikke op så let. Hela 
Sverige ska leva hedder en organisation, som 
kæmper for landsbyernes overlevelse. øverst 
på deres agenda står det at påvirke politikken 
på områder som entreprenørskab, infrastruk-
tur og bredbånd. Mange venter dog ikke på 
politiske indsatser, men viser, at svenske gi-
ganter findes i flere størrelser. i mange lands-
bykommuner er indbyggerne gået sammen 
om selv at grave lange strækninger med fiber-
kabel ned, så de kan få bredbånd i verdens-
klasse. Vil man lytte til al den gratis musik, 
som daniel ek gør det muligt at få tilgang til, 
så må man tage spaden i egen hånd. 
 Medens unge svenskere søger mod stor-
byerne, lokker drømmen om den lille, røde 
og autentiske ødegård både danskere, tyske-
re og hollændere til områder som Värmland 
og dalarna. og flere og flere succesfulde og 
midaldrende svenskere midt i karrieren køber 

herregårde i pendelafstand fra storbyen, eller 
drømmer i det mindste om det uforstyrrede 
liv på den romantiske hestegård med firhjuls-
trukken jeep og egen fåreavl.
 Verden er fuld af både modsætninger og 
succeser. O

fAktA om sverige
Indbyggertal: 9.5 mio. 
(2012)
Areal: 450.000 km² –  
hvoraf 8,7 % er vand (Dk 
43.000 km²)
Indbyggere pr. km²: 23 (Dk 129)
BNP pr. indbygger: $37.526 (Dk $ 39.200)
Længste flod: klarälv-göta älv (720 km)
Største byer: storstockholm 2 mio., göte-
borg 500.000, malmö 286.000
Største søer: vänern 5648 km2, vättern 
1893 km², mälaren 1120 km²
Anerkendte minoritetssprog: samisk, 
finsk, meankieli (tornedalsfinsk), romani og 
jiddisch
Indbyggere med udenlandsk baggrund: 
18,6 %

7>  I N d H O L d
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beFOLKNINg & Sa MFuNd

bedST I  KL a SSeN?
eN RegNVejRSdag i SePteMBeR står 
Fernanda Palma Huespe og Firas ahmed på 
podiet på Västerås slott med favnene fulde af 
blomster og stråler om kap. de har lige fået 
overrakt prisen som Årets Nybyggere i Väst-
manland og skal nu videre til finalen i Stock-
holm. Her skal de konkurrere med andre re-
gionale vindere fra resten af landet om den 
landsdækkende pris, som vil blive overrakt 
af selveste kongen. Årets Nybygger uddeles 
hvert år til en person med udenlandsk bag-
grund, som har startet egen virksomhed, og 
som med begrænsede resurser og hårdt arbej-
de har opnået fremgang. Fernanda har startet 
en danseskole, og Firas driver et transportfir-
ma med 60 ansatte. Forbilleder som Fernanda 
og Firas er stærkt tiltrængte. Kun cirka halv-
delen af de indvandrere, der har opholdt sig 
i Sverige i 10 år, arbejder på et niveau, som 
svarer til deres uddannelse og kompetence.

manDen meD hestehalen
en anden person, som har fået pris for at være 
bedst i klassen, er manden med hestehalen. 
da Fredrik Reinfeldt efter valgsejren i 2006 
præsenterede sin regering, var der mange, 
som undrede sig over, om manden med he-
stehale og ring i øret var den rette til jobbet 
med at holde styr på landets finanser. Men da 
avisen Financial times i 2011 kårede anders 
Borg som europas bedste finansminister, var 
de fleste – selv blandt de politiske modstande-
re – ikke længere så skeptiske. og i mørkt jak-
kesæt ligner han faktisk ikke en kriminel biker.
 anders Borg har holdt statens udgifter 
nede, samtidig med at han har solgt ud af 
de statslige virksomheder, der ifølge rege-
ringens liberale overbevisning ikke bør være 
offentligt ejede, for eksempel Vin & Sprit og 
Nordea. det har været en stærkt medvirkende 
årsag til, at Sverige har klaret den interna-
tionale finanskrise en del bedre end de fleste 
lande i europa.
 Men sparsommeligheden begynder lang-
somt at have sit pris. efterhånden som fi-

nanskrisen galoperer videre i europa, begyn-
der kritikken at rettes mod Sverige for ikke 
at bruge sin stærke økonomiske position og 
bidrage til at sætte hjulene i resten af europa  
i sving igen. 
 På hjemmefronten vokser en lignende 
kritik frem på grund af manglende investe-
ringer i infrastruktur og forskning. investe-
ringer, som er nødvendige, hvis Sverige skal 
beholde sin stærke økonomiske position. og 
tiltag mod den høje arbejdsløshed er også 
efterspurgt. en mindre smigrende toppla-
cering for landet er andelen af arbejdsløse 
mellem 16 og 25 år, hvor Sverige ligger i top 
i europa.

en anDen slags UligheD
Sverige er ganske vant til at være den bedste i 
klassen. ifølge tidsskriftet the economist har 
Sverige et af de bedst udøvede demokratier i 
verden. World economic Forum har Sverige 
øverst på listen over mest kønsligestillede 
lande. Men bag alle disse førstepladser gem-
mer sig en del udfordringer. Mens kønnene er 
blevet mere ligestillede, har kløfterne mellem 
land og by vokset sig større og større. Hen-

f r e D r i k  r e i n f e l D t  -  m A n D e n  m e D  h e s t e -
h A l e n e r b l e v e t e n p o l i t i s k s væ r væ g t e r i 
e u r o pA k l A s s e n . 
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