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Spørreliste nr. 200

BRODERFOLK IMELLOM

Den som besvarer listen er innforstått med at svaret blir arkivert (anonymt) og
blir brukt av forskere i dag og i fremtiden. Den som svarer kan til enhver tid be
om å få svaret i retur eller makulert.

I 2005 er det 100 år siden unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige. Da hadde de to
landene hatt samme konge i 91 år. For å fortelle om forholdet mellom nordmenn og
svensker i årene 1814-2005 skal Norsk folkemuseum i Oslo og Nordiska museet i
Stockholm arrangere en felles utstilling. Utstillingen åpner i Oslo våren 2005 og flytter
senere samme år til Stockholm.
Likhetene mellom Norge og Sverige har alltid vært store, og kontakten mellom de to landene har vært betydningsfull opp gjennom historien. Vi har samarbeidet, kranglet, giftet
oss med hverandre, arbeidet og handlet i hverandres land både før, under og etter
unionstiden. Vi har i mange tilfeller hatt samme forutsetninger og begrensninger og gjør
mye på samme måten, men tar også beslutninger som er helt forskjellige, for eksempel
når det gjelder medlemskap i EU. På tross av likhetene fins det mange nasjonale stereotyper om hvordan svensker og nordmenn ”er”.
Som en del av forberedelsene til utstillingen sender Norsk etnologisk gransking og
Nordiska museet ut en spørreliste til sine medarbeidere om temaet nordmenn og svensker. Svarene skal være et underlag når utstillingene skal fortelle om hvilke forestillinger
vi har om hverandre, hva vi tror om hverandre og hvor mye – eller lite – vi vet om hverandre og hverandres land. Det er derfor viktig at du ikke bruker oppslagsbøker eller annet til hjelp når du besvarer spørrelisten.
Spørrelistens utforming med nummererte spørsmål er tilpasset utstillingens innhold om
nordmenns og svenskers oppfatninger om hverandre på forskjellige områder. Men som
vanlig ber vi deg om å disponere svaret ditt som du vil og skrive helt fritt ut fra
spørrelistens tema.
Les gjennom spørrelisten før du begynner å skrive. Lykke til!

1. Hvordan vil du karakterisere svensker? Hvordan er deres måte å være på, stil, lynne,
oppførsel og utseende? I hvilke spesielle situasjoner kommer disse karakteristikkene
fram? Trekk gjerne inn egne erfaringer, historier du har hørt av andre eller det du har hørt
på skolen, gjennom media etc.
2. Kjenner du noen svensker? Bekrefter han/hun dine forestillinger om svensker? Fortell
om dine erfaringer.
3. Kan du noen økenavn, kallenavn eller kjælenavn på svensker?
4. Har du vært i Sverige eller på annen måte hatt kontakt med svensker? Har det vært i
forbindelse med ferie, handling, via media eller på annen måte?
5. Beskriv Sverige med tre ord!
6. Hvilke er de sterkeste symbolene du forbinder med Sverige?
7. Hva er typisk svensk?
8. Forstår du svensk? Hvordan oppfatter du det svenske språket? Kan du noen svenske
ord?
9. Hva vet du om unionen mellom Norge og Sverige i årene 1814-1905?
10: Hva vet du om Sverige under andre verdenskrig? Mener du at Sverige/svenskene
svek eller hjalp nordmenn?
11. Kjenner du til svensk musikk, litteratur og kunst? Nevn de svenske forfatterne,
musikerne, kunstnerne du kjenner til. Hva kommer det av at du kjenner akkurat
denne/disse gruppen(e) eller personen(e)? Fortell.
12. Har du sett noen svenske tv-program eller filmer? Hvilke? Hva synes/syntes du om
dem? Kjenner du til noen svenske skuespillere? Hvilke?
13. Hva tror/vet du om hva svensker spiser? Vet du noe om svensk mat? Tenk både til
hverdags og fest. Tror du at de svenske mattradisjonene er forskjellige fra de norske?
Hvordan? Kjenner du til spesielle tradisjoner i Sverige der mat inngår som en viktig del?
14. Vet du noe om svensk idrett? Hva er det som er svenske nasjonalidretter og hvilke
idretter dyrkes i liten skala? Nevn noen kjente svenske idrettsmenn/-kvinner og fortell
gjerne om hvorfor du vet om akkurat disse personene. Hvem er best når det gjelder idrett,
nordmenn eller svensker?
15. Kjenner du til noen svenske bedrifter? Fins noen av dem i Norge?
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16. Kan du navn på noen svensk(e) politiker(e)? Fortell i tilfelle hvorfor du kjenner til
akkurat denne eller disse personene.
17. Kan du gi eksempler på norsk-svenske kontakter, samarbeide og berøringspunkter?
Alle former for kontakter er interessante, både nasjonale og personlige.
18. Synes du at nordmenn har noe å misunne svenskene for, eller omvendt?
19. Kan du noen svenskevitser eller andre former for spøkefulle ytringer om svensker? Gi
eksempler.
20. Er du generelt positiv eller negativ til Sverige og svensker?
21. Har din oppfatning om svensker forandret seg opp gjennom årene? I tilfelle, hvorfor?
22. Mener du at det fins forskjeller mellom nordmenn og svensker? Hvilke?
23. Har du flere kommentarer når det gjelder forholdet mellom nordmenn og svensker?
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