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NORDENS STOREBROR
DEN RØDE ØDEGÅRD med hvide vinduer. 
Stilheden i de dybe skove og sorte skovsøer. 
Den vemodige lyd fra en violin eller harmo-
nika. Sydsverige.
 Landet ligger lige på den anden side af 
vandet, men er alligevel så anderledes. For 
selvom vi kender Sverige bedre end de fleste 
andre lande, så er der noget i smagen, der er 
anderledes.
 Frikadellerne bliver til köttbullar, det salte 
brød er sødt. Sneglene bliver til kanelsnäckor. 
Og så det, der er helt anderledes: Krebsene, 
der spises til farvestrålende fester på mørke 
augustaftener, og de gyldengule luciabrød, 
der nydes på en kold decembermorgen. 
 Sverige er et stort og langstrakt land, men 
hovedparten af de lidt over ni millioner ind-
byggere bor i Sydsverige. Alligevel er der 
masser af plads. I de sydsvenske skove kan 
du vandre i dagevis uden at møde nogen. 
På klippeøerne i skærgården får du lov til at 
være helt alene med himmel og hav. 
 Sydsverige er først og fremmest natur. Fra 
Smålands mørke skove til Blekinges haver. 
Fra Skånes åbne landskab til Dalslands glit-
rende søer.
 For svenskerne selv er Sverige “Landet 
Lagom”. Lagom betyder “lige tilpas” eller alt 
med måde, det er meget svensk.
 Lagom er ikke for meget, ikke for lidt. Sta-
tistisk set er der måske ikke hold i påstanden 
om Landet Lagom. Også svenskerne danser 
rundt i gaderne, når de har vundet i fodbold 

eller ishockey, og har masser af følelser med, 
når det gælder kærlighed til mennesker eller 
den storslåede svenske natur.
 Så det handler nok mere om svenskernes 
billede af sig selv som lidt kedelige, autori-
tetstro og pæne mennesker, der bruger cykel-
hjelm og spiser vitaminer, fordi Sundhedssty-
relsen har sagt, at man skal. 
 Inderst inde drømmer mange svenskere 
nok om at være lige så passionerede som ita-
lienerne. Men når man kommer fra et funk-
tionelt, rationelt land som Sverige, som har 
opfundet IKEA-møblerne, og som udstyrer 
alle nye biler med airbags overalt, så er der 
ikke levnet plads til de store krumspring. 
 Intet må stikke ud eller være for meget. 
“Lagom är bäst,” siger svenskerne gerne.
 Måske er de nødt til at sige det. For el-
lers var et kæmpeland som Sverige måske 
brækket over på midten for længe siden. Nu 
har man et funktionelt land, der gerne ser 
sig selv som Nordens storebror. Et land, som 
holder af sine små søskende på den dér lidt 
formanende måde.
 Alligevel elsker vi ofte det store, blågule 
land på den anden side af Øresund. For na-
turen, for den sociale bevidsthed og for deres 
ubetingede kærlighed til os.
 At føle sig hjemme i udlandet er ikke alle 
forundt. Men i Sydsverige kan vi, til trods for 
alle nye smage og dufte, møde en del af os 
selv. Historisk og mentalt, men også kulturelt 
og sprogligt. Her, blandt skove, bjerge, søer 
og strande er der også plads til, at vi kan føle 
os hjemme. Eller som den danskfødte skånske 
sanger Mikael Wiehe synger: “Det her er dit 
land, det her er mit land”. O

  S T I L H E D E N O G D E S TO R E N AT U R O P L E V E L S E R 
E R N O G E T A F D E T,  M A N F O R B I N D E R M E D S Y D    
S V E R I G E .
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DER FINDES DEM, der kalder Sverige 
for verdens mest moderne land. Det er til 
Sverige, mange internationale virksomheder 
sender deres nye produkter for at få dem 
prøvet af på de nysgerrige og teknikglade 
svenskere. Og Sverige er utvivlsomt langt 
fremme på verdensplan, hvis man ser på 
størrelser som social lighed, ligestilling og 
grøn omstilling. 

STÆRK INDUSTRI I KRISETIDER
Tit nævnes virksomheder i it- og telekom-
branchen som de mest succesrige og frem-
adrettede i svensk erhvervsliv. Men disse sel-
skaber havde ikke været, hvor de er, hvis ikke 
det var for Sveriges lange industrihistorie. 
For i Sverige er det ikke kun naturen, der er 
storslået, også virksomhederne er kæmpe-
store, og varemærkerne kendt verden over: 
Volvo, IKEA, Sony Ericsson, Absolut Vodka. 
Ja, selv Henning Mankell-krimierne, der fore-
går i Ystad (> 54), er en global eksportvare.

Men de seneste års krise har taget hårdt på 
flere af de traditionelle sydsvenske industri-
brancher. I firserne var det værfterne i byer 
som Malmø, Landskrona og Göteborg, der 
gik i graven, og siden århundredskiftet har 
også den svenske bilindustri haft trange kår, 
især SAAB, der blev grundlagt helt tilbage i 
1937, har adskillige gange været på randen 
til konkurs.

KRONE VERSUS EURO
Resten af Sveriges økonomi har dog klaret sig 
forbavsende godt, og i en tid, hvor eurokrisen 
stadigvæk sender chokbølger ud over Europa, 
er den svenske økonomi solid og står som et 
forbillede for sine nabolande. 
 Den svenske krone står stærkere mod 
euroen, end den har gjort i mange år, og 
mens mange shoppingglade svenskere ven-
der tilbage til Danmark, så har danskernes 
interesse for at købe sommerhus i Sverige 
været faldende de seneste år.

SYDSVERIGE I DAG

EN STOR INDVANDRING, OG DERIGENNEM EN HØJERE FØDSELSRATE, 
GØR, AT DET SVENSKE ARBEJDSMARKED IKKE KOMMER TIL AT MANG-
LE HÆNDER I FREMTIDEN.

S Y D S V E R I G E H A R E T S K I F T E N D E L A N D S K A B . 
F R A L A N D B R U G S M A R K E R I  S K Å N E T I L  S KOV E 
I  S M Å L A N D O G K L I P P ER O G SK Æ RG Å R D I  B O 
H USL Ä N. 



FAKTA OM SVERIGE
Indbyggertal: 9,2 mio.
Areal: 450.000 km2 
inkl. søer (DK 43.000 
km2)
Indb./km2: 20 (DK 125)
Længde fra nord til syd: 1572 km
Største byer: Storstockholm 1,9 mio., Stor
göteborg 0,9 mio., Stormalmø 0,6 mio.
Største søer: Vänern 5600 km2 og Vättern 
1900 km2

Største øer: Gotland 3000 km2 og Öland 
1300 km2

Længste elv: KlarälvGöta älv (720 km) 
Arealanvendelse: Skov 52 %, moser og 
søer 20 %, fjelde 18%, dyrket jord 8 %, byer 
2 %
Vigtigste handelspartnere: Tyskland, 
Storbritannien, USA, Norge, Danmark og 
Finland
Vigtigste eksportvarer: Biler, papirva
rer, kemiske produkter, elektronik, jern og  
stål
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D E N Y E S V E N S K E R E VA R M E D T I L  AT B YG G E D E N 
S V E N S K E  V E L FÆ R D.  O G S Å  I  D A G  A F H J Æ L P E R 
I N DVA N D R I N G E N M A N G L E N PÅ A R B E J D S K R A F T.
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Samtidig er det sydsvenske erhvervsliv i fuld 
vækst, og danskere er nu begyndt at søge 
over Sundet for at finde arbejde. Men også i 
forhold til arbejdskraft vil Sverige i de kom-
mende år have en fordel sammenlignet med 
mange andre lande i Europa. En stor indvan-
dring, og derigennem en højere fødselsrate, 
gør, at det svenske arbejdsmarked ikke kom-
mer til at mangle hænder i fremtiden. 

INTEGRATION − NØGLEN 
TIL SUCCES
Udfordringen ligger i at få de grupper ind-
vandrere, der i dag står uden for arbejdsmar-
kedet, til at lære det svenske sprog og få et 
arbejde. Det er især storbykommunerne, der 
har problemer med integration – i de mindre 
kommuner har de nye svenskere bedre mu-
ligheder for at blive en del af lokalsamfundet.
 Høj ungdomsarbejdsløshed, ghettodannel-
ser, segregation og affolkning af tyndt befol-
kede områder er problematikker, der optager 
sindene i dagens Sverige. Det skal svenskerne 
og deres politikere løse i de kommende år, 
hvis man fortsat skal bevare sin position som 
førerland i den nordiske model. O



BEFOLKNING OG SAMFUND

FOR 120 ÅR SIDEN var Sydsverige et fat-
tigt bondeland. I dag er Sverige et succesrigt 
velfærdsland og ifølge OECD’s opgørelser et 
af verdens bedste lande at bo i. 
 At det er gået landet så godt, har mange 
årsager. Sverige har store naturrigdomme, 
og den svenske neutralitetspolitik har holdt 
Sverige fri af krige i to hundrede år. Det har 
været muligt at opbygge mange forskellige 
industrier. Men den afgørende forskel er den 
såkaldte “svenske model”. 
 Staten Sverige hænger snævert sammen 
med det socialdemokratiske arbejderparti. Ef-
ter at have siddet på regeringsmagten næsten 
uafbrudt i over 80 år er deres indflydelse på 
det moderne svenske samfund enorm. I dag 
er stemmeret, arbejdstidsregulering, strejke-
ret, ligestilling og ansættelsestryghed noget, 
mange svenskere tager for givet. Med “social 

DEN SVENSKE MODEL 
– PÅ VEJ TILBAGE?

ingeniørkunst” som middel søgte bl.a. Per Al-
bin Hansson og Tage Erlander sammen med 
deres partifæller, folkebevægelserne og en 
overvældende støtte fra vælgerne i 40’erne 
og 50’erne at bygge et “folkehjem” på basis 
af social lighed og retfærdighed. 

MIDDELVEJEN 
Velfærden skulle ikke kun handle om ydelser 
til de mest udsatte, men om en tryghed for 
alle. For mens resten af verden under den 
kolde krig blev delt op i øst og vest, i kapi-
talisme og socialisme, bevægede Sverige sig 
ad “den gyldne middelvej”, som er blevet et 
særkende for svensk socialdemokrati.
 I et langstrakt land som Sverige, hvoraf 
Sydsverige kun udgør en tredjedel, har det 
været nødvendigt med en centralistisk stat. 
Regeringen var simpelthen nødt til at holde 
sammen på det hele. Man siger, at der i Sve-
rige findes anvisninger på alt, lige fra hvor-
dan man går i seng med hinanden, til hvor 
mange skiver brød man bør spise hver dag. 

UDE I DE T YNDT BEFOLKEDE OMRÅDER ER DEN LO
KALE IC A ELLER KONSUM OFTE DEN ENESTE IND
KØBSMULIGHED I MILES OMKREDS. 
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Set udefra kan det lyde en smule formynde-
risk, og mange danskere taler om “Forbuds-
sverige”. Men det svenske system er i sig selv 
langt mindre reguleret og mere åbent end det 
danske. Danskere kan fx frit købe sommerhus 
i Sverige, og der findes ingen forskel på hel-
årshus og sommerhus, når det gælder retten 
til at bo der hele året. 
 Et af de mest iøjnefaldende eksempler på 
den svenske stats kontrol er alkoholpolitik-
ken. I Sverige sælges alkohol kun i det stats-
ejede Systembolagets butikker. Alkoholpoli-
tikken startede som en omsorg for de mange 
arbejdere, der i 1800-tallet drak deres løn 
op, mens deres familier sultede. Brændevi-
nen var en trussel mod “det gode samfund”, 
som staten ville opbygge, og parallelt med 
de svenske spiritusbutikker opstod også en 
stærk afholdsbevægelse.

SNUS OG EU
I 1917 blev der indført rationering af alkohol, 
og den varede ved frem til Systembolagets 
grundlæggelse i 1954. Her skal man være 
over tyve år for at handle, og Systembolaget 
gør meget ud af sit sociale ansvar ved oplys-
ning om alkoholens konsekvenser.
 Modsat myten er det dog i Sverige tilladt 
at drikke og købe lige så meget alkohol, man 
har lyst til. Efter at Sverige blev medlem af 
EU i 1995, har alkoholmonopolet været udsat 
for stort pres fra EU-Kommissionen. Endnu 

er det dog lykkedes at holde fast ved syste-
met, som også har stærk støtte fra svenskerne 
selv. Systembolaget er en af verdens største 
vinimportører, og selv danskere rejser over 
Sundet efter kvalitetsvine. 
 Sverige har også altid været foregangs-
land på sundhedsområdet. Rygning har si-
den 2005 været forbudt på alle restauranter, 
barer og caféer. Den svenske “snus”, en slags 
tyggetobak, som er uhyre populær, har hidtil 
undgået EU’s lange arm. 

SVENSK SELVBILLEDE
Sverige er i dag et land under forandring. 
Over 15% eller ca. 1 mio. af indbyggerne 
har en anden etnisk baggrund end svensk. 
Størstedelen af disse stammer dog fra Nor-
den og Vesteuropa. Mange er integreret, men 
for nogle grupper af de nytilkomne går inte-
grationen langsomt, og mange står uden for 
arbejdsmarkedet og det svenske samfund. 
 Men også for mange indfødte svenskere 
er billedet vendt. Arbejdsløsheden er høj, og 
det sociale net er blevet svagere. Hjemløshed, 
stofmisbrug og en stigende kriminalitet er an-
dre samfundsproblemer, som i stigende grad 
kræver ressourcer. Det har ændret billedet af 
Sverige, ikke mindst internt. 
 Svenskerne, som tidligere troede, at de 
boede i verdens bedste land, har indset, at 
der i dag kræves andre ting, for at det skal gå 
godt for landet, end der krævedes for halv-
treds år siden. Det giver sig også udslag i de 
valg til Riksdagen, der holdes hvert fjerde 
år. Siden rekordvalget i 1968, hvor Social-
demokraterne fik absolut flertal med 50,1%, 
har partiet mistet stemmer ved hvert valg. 
Ved valget 2010 genvandt de fire borgerli-
ge partier, Moderaterna, Folkpartiet, Krist-
demokraterna og Centerpartiet, magten, og 
statsminister Fredrik Reinfeldt leder i dag en 
flertalsregering. 
 Oppositionen med Socialdemokraterna 
har i længere tid ført i meningsmålingerne, ik-
ke mindst efter at den tidligere fagforenings-
mand Stefan Løfvén overtog lederskabet af 
det vingeskudte parti. Ved det næste valg, der 
finder sted i september 2014, vil man uden 
tvivl gøre alt for at genvinde magten, ikke 
bare over Sveriges Riksdag, men også over 
titlen som svenskernes foretrukne parti. O

S TA D I G F L E R E S V E N S K E FÆ D R E TAG E R B A R  S E L S 
O R L O V,  M E N P O L I T I K E R N E TA L E R N U O M O G S Å 
AT LO VG I V E PÅ O M R Å D E T.
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DEN 6. APRIL 1974. Scenen var Brighton, 
og fire unge, svenske musikere stod i science 
fiction-tøj og sang om “Waterloo”. Så godt 
gjorde de det, at de denne aften vandt temme-
lig overlegent i det europæiske Melodi Grand 
Prix. Gruppen var ABBA, og sejren blev start-
skuddet til et bragende gennembrud for ABBA 
på verdensplan. Gruppen blev i de kommende 
år en af verdens mest populære popgrupper 
nogensinde med 350 millioner solgte plader.
 Men den aften i Brighton blev også be-
gyndelsen på en ny æra for svensk musik. 
Der var tale om det, som svenskerne kalder 
en Björn Borg-effekt, efter den svenske ten-
nisspiller, der i halvfjerdserne vandt det hele 
og derfor skabte stor interesse for sin sport. 
I dag er svenske tennisspillere højt placeret 
på verdensranglisten.
 På samme måde skete det med ABBA i 
musikbranchen. Mere end tredive år efter 
ABBAs gennembrud er Sverige med sine blot 
ni millioner indbyggere verdens tredjestørste 
musikeksportør, efter USA og Storbritannien.

ET MIRAKEL
Pludselig rejste de store amerikanske stjerner 
til Sverige for at arbejde med de legendariske 
pladeproducenter, og svenske sangskrivere 
begyndte at stå bag det ene hit efter det an-
det på den amerikanske topliste. Backstreet 
Boys, ‘N Sync, Westlife og Britney Spears er 
blot nogle af de kunstnere, der har nydt godt 
af svenske talenter på området.
 I de seneste par år er der mange, der har 
prøvet at analysere “det svenske mirakel” for 
at lure dem opskriften af.
 Ofte nævnes det, at den svenske visetradi-
tion har skabt en særlig fornemmelse for me-
lodier blandt svenskerne. Sverige har den dag 
i dag det højeste antal amatørkor i verden i 
forhold til indbyggertallet. Med rødder helt 
tilbage til 1500-tallet finder man visesangere 
som Lasse Lucidor, Carl Michael Bellman, Evert 
Taube, Olle Adolphson, Cornelis Vreeswijk og 
Lisa Ekdahl. Deres viser frembringes ved en 

KUNST OG KULTUR

MUSIKEKSPORT I MOL
kombination af underfundige sangtekster og 
enkle, ligefremme melodier på guitar. 

MUSIKSKOLE
Det, som gør visen specielt svensk, er den 
særlige mol-tone, som mange udlændinge 
opfatter som dybt sørgmodig. I virkeligheden 
behøver visen ikke være så trist, det er sna-
rere de svenske folkemusiktoner, der klinger 
på en helt speciel måde. Svensk folkemusik er 
nemlig både glad og levende og en musik, der 
sammen med pop, jazz og opera har en dyb, 
folkelig forankring i det svenske samfund. Et 
allerede klassisk eksempel på dette er “Jazz 
på svenska” med Jan Johansson (piano) og 
Georg Riedel (bas) fra 1964.
 En anden vigtig årsag til musikkens frem-
gang og succes er den kommunale musiksko-
le eller kulturskole, som efterhånden findes i 
de fleste kommuner. Her kunne svenske børn 
fra alle samfundsklasser allerede i 1960’erne 
lære at spille et instrument. Dertil kommer et 
udviklet system med aftenskoler, hvor folkeli-
ge bevægelser allerede i starten af 1900-tallet 
udviklede studieforbund, som kunne tilbyde 
interesserede elever kurser i for eksempel 

S V E R I G E  E R  E N  S T O R  M U S I K E K S P O R T Ø R ,  O G 
G R U P P E R S O M T H E H I V E S O G T H E C A R D I G A N S 
( >  11)  E R P O P U L Æ R E I  B Å D E E N G L A N D O G U S A .




